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تجميعععع تهدتعععي مفومعععية ادمعععس المتلعععدة السعععامية للقعععوق اإلنسعععان و قعععا    
 5والفقععرة  5/1مععم مر ععق  ععرار مجلععس حقععوق اإلنسععان )ب( 15 للفقععرة

 16/21مم مر ق المجلس 
 

 رواندا  
 

قريــر يم ــم لوماوومــار الــواارة   تقـااير ه دــار املااهــدارخل صا، ــرا ار ا ا ــ خل تهـاا ال 
مبــا   كلـــح امل واـــار صالتاو قـــار الـــواارة مـــن الدصلــ  املا  ـــ خل ص  تقـــااير م ـــو  األمـــم املتحـــدة 

حلقـــوإل ا،نســـاغخل ص   ـــو كلـــح مـــن صةـــامسي األمـــم املتحـــدة الر  ـــ  كار ال ـــو   صالتقريـــر الســـام  
ُمقــدب كشــوج مــو ا تق ــداأل كاحلــد األل ــا لاــدر الوومــار  صل اــ   ُوــا الــ   الوامــجخل يُر ــا 
الاـــــورة وث الوةـــــامسي املر ا ـــــ   ص  يت ـــــمن التقريـــــر ايـــــ  ناا  اص ص  ـــــار ناـــــر اص ال اوـــــار مـــــن 

ام   حلقــوإل ا،نســاغ مــ ر مــا يــرر م  ــا   التقــااير صال  انــار الاو  ــ  ال ــاراة ُــن امل وضــ   الســ
امل وضــــ    صهــــو يت ــــم ه وــــج امل ــــارل التو    ــــ  الاامــــ  الــــ  اُتمــــدها  وــــ  وقــــوإل ا،نســــاغ   

  صلــد كُتــرر ُوــا جــو م  شــ    ووانــ  اايــ  الــ   مرا ــم املاوومــار الــواارة 17/119 لــراا 
 اُص ت   وُدار التقرير رصاي  ا ستارا  صتطواار ال  ودةت   توح ال  ة   التقرير  ص 
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  المعلومات ادساسية واإلطار -توال   
 (1)نطاق االلتزامات الدولية -تلف 

 
 (2)المعاهدات الدولية للقوق اإلنسان  

 
 مل يُ دإل ُو  ا/مل تُق ج  ا، را ار املتخاة كاد ا ستارا  احلال    اة ا  اجلول  الساكق  

الت ــــــــــــديي اص ا ن ــــــــــــماب 
 ا  ف  اص

ا ت ال ـــــــ  الدصل ـــــــ  لوق ـــــــا  ُوـــــــا   ـــــــم 
 (1975انوال التم  ا الا  ري )

الا د الدصيل ا ـا  كـاحلقوإل ا لت ـاري  
 (1975صا  تماُ   صالثقاف   )

الا ــــــد الــــــدصيل ا ــــــا  كــــــاحلقوإل املدن ــــــ  
 (1975صالس اس   )

ا خت ــاا الثــاين املوحـي كالا ــد الــدصيل الربصتوتـول 
 (2008ا ا  كاحلقوإل املدن   صالس اس   )

ات ال   الق ا  ُوـا   ـم انـوال التم  ـا 
 (1981ضد املراة )

 (2008ات ال   م اه   التاايب )
 (1991ات ال   وقوإل الط ج )

ــــــــ  وقــــــــوإل  ــــــــاا  ت ال  الربصتوتــــــــول ا خت 
الط ـــــــــــج كشــــــــــــ غ انــــــــــــ ا  األا ــــــــــــال   

ار املسوح  )  (2002امل اُز
الط ــج  الربصتوتــول ا خت ــااي  ت ال ــ  وقــوإل

كشــــ غ ك ــــم األا ــــال صاســــت  ل األا ــــال   
 (2002ال  ا  ص  املوار ا،كاو   )

الامـال  ا ت ال   الدصل   حلماي  وقوإل   ـم
 (2008) امل ا رين صافرار اسرهم

ات ال ــــ  وقــــوإل األنــــخا  كصي ا،ُالــــ  
(2008) 

ـــــــــااي  ت ال ـــــــــ   الربصتوتـــــــــول ا خت 
 (2015م اه   التاايب )

ــــــم  ــــــ  حلمايــــــ     ا ت ال ــــــ  الدصل 
 األنخا  من ا خت ا  القسري
ا ت ال ــــ  الدصل ـــــ  لوق ـــــا  ُوـــــا 
  ــم انــوال التم  ــا الا  ــريخل 

 14املارة 
ــــــــااي املوحــــــــي  الربصتوتــــــــول ا خت 
كالا ــــد الــــدصيل ا ــــا  كــــاحلقوإل 

 صالثقاف  ا لت اري  صا  تماُ   
الا ــد الــدصيل ا ــا  كــاحلقوإل 

 41املدن   صالس اس  خل املارة 
الربصتوتـــــــــول ا خت ـــــــــااي األصل 
املوحـــي كالا ـــد الـــدصيل ا ـــا  

 كاحلقوإل املدن   صالس اس  
ات ال ــــــــ  م اه ـــــــــ  التاـــــــــايبخل 

 22ص 21املارتاغ 
الربصتوتــول ا خت ـــااي  ت ال ـــ  
وقــــوإل الط ــــج املتاوــــي كــــ  را  

  تقدمي ال   ار
ا ت ال   الدصل   حلماي  وقـوإل 
  ــم الامـــال امل ـــا رين صافـــرار 

 77ص 76اسرهمخل املارتاغ 

الربصتوتول ا خت ااي  ت ال   وقوإل الط ج  التح اار ص/اص ا،ُ نار
ــــــــــار  كشــــــــــ غ انــــــــــ ا  األا ــــــــــال   امل اُز
(خل ســــــــــن 2)3 املســــــــــوح  )وُــــــــــ غ  املــــــــــارة

 (2002 س  خل 18التش  د 

  

صالتحق ــي و ــرا ار الشــوو  
 (3)صا، را ار الاا و 

الربصتوتـول ا خت ـااي  ت ال ـ  الق ـا  ُوـا   ـم 
 (2008)8انوال التم  ا ضد املراةخل املارة 
 (2008)2 ات ال   م اه   التاايبخل املارة

 الربصتوتـــــــــــول ا خت ـــــــــــااي  ت ال ـــــــــــ  وقـــــــــــوإل
 (2008)6األنخا  كصي ا،ُال خل املارة 
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القطــري اغ اصانــدا مل ت ــدإل كاــد ُوــا ا ت ال ــ  الدصل ــ  حلمايـــ  كتــر فريــي األمــم املتحــدة  -1
  ــم األنــخا  مــن ا خت ــا  القســريخل ا ـــم ااــا ل وــتخل   ا ســتارا  الــدصاي الشــامج ا ـــا  

  (5)خل التو ـــ   كالت ـــديي ُوـــا توـــح ا ت ال ـــ (4)2011تـــانوغ الثاين/ي ـــاير   24هبـــا الـــاي  ـــر    
اي ـــاأل التو ـــ   الداُ ـــ  وث الت ـــديي ُوـــا الربصتوتـــول ا خت ـــااي  صانـــاا ال ريـــي وث اغ اصانـــدا ل وـــت

خل رخــج الربصتوتــول 2015متوز/يول ــ   1  صصفقــاأل ،نــااا ا،يــدا  املــ ا  (6) ت ال ــ  م اه ــ  التاــايب
  (7)2015متوز/يول    30ا خت ااي  ت ال   م اه   التاايب و ا ال  اك   

 ــ  كــاحلقوإل ا لت ــاري  صا  تماُ ــ  صالثقاف ــ  اصانــدا خل نــشات الوش ــ  املا 2013ص  ُــاب  -2
ُوــــا الت ــــديي ُوــــا الربصتوتــــول ا خت ــــااي املوحــــي كالا ــــد الــــدصيل ا ــــا  كــــاحلقوإل ا لت ــــاري  

وــا ا ت ال ــ  الدصل ــ  حلمايــ    ــم األنــخا  مــن ا خت ــا  القســري (8)صا  تماُ ــ  صالثقاف ــ    (9)ُص
ط ـــج اصانـــدا ُوـــا الت ـــديي ُوـــا الربصتوتـــول ا خت ـــااي خل نـــشات جل ـــ  وقـــوإل ال2013ص  ُـــاب 

  (10) ت ال   وقوإل الط ج املتاوي ك  را  تقدمي ال   ار
خل اص ــت جل ــ  م اه ــ  التاــايب كــ غ ت ــدا اصانــدا ا،ُ نــار امل  ــو  2012ص  ُــاب  -3

مايـ  وقـوإل خل رُـت الوش ـ  املا  ـ  ح2012  ص  ُـاب (11)مـن ا ت ال ـ  22ص 21ُو  ا   املـارت  
 76  م الامـال امل ـا رين صافـرار اسـرهم اصانـدا وث و ـداا ا،ُ نـار امل  ـو  ُو  ـا   املـارت  

  (12)من ا ت ال   77ص
خل وثت جل   الق ا  ُوا التم  ا الا  ـري اصانـدا ُوـا الت ـديي ُوـا 2011ص  ُاب  -4

صالق و ــــــ    ال وـــــــداغ كشـــــــ غ الشــــــاو  األ ـــــــو    169ات ال ــــــ  م امـــــــ  الامــــــج الدصل ـــــــ  الــــــم 
  صنــــشات الوش ـــــ  اصانــــدا ُوــــا الت ـــــديي ُوــــا ات ال ــــ  م امـــــ  الامــــج الدصل ـــــ  (13)املســــتقو 

  تمــا رُــت الوش ــ  املا  ــ  حمايــ  وقــوإل (14)كشــ غ الامــج ال مســي لوامــال امل ــال   189 الــم
امـج الدصل ـ   ـار م امـ  الاصانـدا وث الت ـديي ُوـا ات ال   م الامال امل ا رين صافـرار اسـرهم

    (15)181صالم  143صالم  97 الم
 صكوك دولية رئيسية تخرى ذات صلة   

 

 احلال    اة ا  اجلول  الساكق  
ا، را ار املتخاة كاد 

 مل يُ دإل ُو  ا ا ستارا 

الت ــديي اص ا ن ــماب 
 ا  ف  اص

 ات ال   م م  رمي  ا،كارة اجلماُ   صاملاال   ُو  ا 

(16)كالوموكرصتوتول 
 

دمي  اجل س   (17)ا ت ال ار املتاوق  كال  د  ُص
 

 1949ن /ا سط   12ات ال ار    ف امل اخ  
(18)صالربصتوتو غ ا،ضاف اغ األصل صالثاين

 

 (19)ا ت ال ار األساس   مل ام  الامج الدصل  
 ات ال   موافح  التم  ا    ال التاو م

ناــــاب اصمـــــا األساســـــ  لومحومـــــ   
 اجل امس   الدصل  

الربصتوتــــــــــــــــول ا،ضــــــــــــــــا  الثالــــــــــــــــ  
(20)1949 ت ال ار    ف لااب 

 

ـــــــ   ات ال تـــــــا م امـــــــ  الامـــــــج الدصل 
(21)189صالم  169 الم
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
ُـــدب ول ـــا  يـــرمي التشـــ وخل ُمـــ أل كالتو ـــ   املقدمـــ    اســـتارا  انـــاا ال ريـــي القطـــري وث  -5

صاص ــــت م امــــ  األمــــم املتحــــدة لو ك ــــ  صالاوــــم صالثقافــــ  )ال ونســــوو( كــــ غ تو ــــ    (22)2011ُــــاب 
  (23)  القانوغ املدين كش غ التش و اصاندا يرمي التش وخل صك غ تداج ووماأل 

امل شــل لقــانوغ الاقوكــار ك و ــب جل ــ  وقــوإل الط ــجخل صلــد  OL/01/2012صواــ  القــانوغ الــم  -6
  صاص ــت جل ــ  وقــوإل الط ــج مبوا مــ  لــانوغ الاقوكــار مبــا يت ــي (24)انــاار ول ــ  جل ــ  م اه ــ  التاــايب

صاســـت  ل  ات الـــاأل تـــام أل مـــم اووـــاب الربصتوتـــول ا خت ـــااي  ت ال ـــ  وقـــوإل الط ـــج كشـــ غ ك ـــم األا ـــال
الا  ـــري كـــ غ تـــداج      صاص ـــت جل ـــ  الق ـــا  ُوـــا التم  ـــا(25)األا ـــال   ال  ـــا  ص  املـــوار ا،كاو ـــ 

  (26)من ا ت ال   4 الاقوكار األوواب ال رصاي  ال  تو ج الت   ا الوامج لومارةلانوغ 
املتاوـــــي حقـــــوإل الط ـــــج  54/2011صاو ــــت جل ـــــ  وقـــــوإل الط ـــــج كاُتمـــــار القــــانوغ الـــــم  -7

؛ صكــــ غ ت  ــــا التشــــريم املتاوــــي (28)  صاص ــــت كــــ غ ت  ــــا اصانــــدا القــــوان  املتاوقــــ  كالط ــــج(27)صمحايتــــ 
مــن   ـم انـوال اجلــرامسم امل  ـو  ُو  ـا   الربصتوتــول ا خت ـااي  ت ال ـ  وقــوإل  حمايـ  األا ـال

رمب  ــراو أل خل صكــ غ يــ(29)الط ــج كشــ غ ك ــم األا ــال صاســت  ل األا ــال   ال  ــا  ص  املــوار ا،كاو ــ 
  (30)الثام   ُشرة صاستخدام م   اُمال القتالي  د األا ال رصغ 

املتاوـــــي  4/2011كالامـــــال امل ـــــا رين وث اُتمـــــار القـــــانوغ الـــــم  صانـــــاار الوش ـــــ  املا  ـــــ  -8
خل صاص ـت كـ غ تـوامسم اصانـدا كلـح القـانوغ مبـا يت ـي صاص  (31)كاهلشرة الوافدة وث اصانـدا صا اا ـ  م  ـا

  (32)ا ت ال  خل ك    ول ا  يرمي خمال ار اهلشرة ال  يرتو  ا الامال امل ا رصغ اص افرار اسرهم
 ـــ  الق ـــا  ُوـــا التم  ـــا الا  ـــري ُـــن لوق ـــا ألغ تاريـــف  ويديولو  ـــ  ا،كـــارة صاُركـــت جل -9

ف ـــ ا خل صاص ـــت كت قــ ق هـــاا القـــانوغ  18/2008مـــن القـــانوغ الــم  2اجلماُ ــ   مبو ـــب املــارة 
  (33)ك يرار تاريف اتثر حتديداأل صورااج ال    ت ود ُ ا ر توح اجلرمي 

 2014 لشــ صغ ال  دــ  وث اغ لــانوغ ال  دــ  لاــاب صانــاار م وضــ   األمــم املتحــدة الســام   -10
ي تقر وث اوواب اساس  خل مثج ُدب املاال   كاد رخول ال ودخل صاضط   م وض   ن صغ ال  د  مبس صل   

  صاص ــت امل وضــ   كتاــديج القــانوغ (34)ونــراف   صكوضــم املرالــب   الوش ــ  الوا  ــ  لتحديــد صضــم ال  دــ 
خل ف  أل ُن األوواب ال  تواب املديري  الاام  لو شـرة الوافـدة صا اا ـ  كـ غ (35)األووابح   تُداج ك  توح 

  (36)يوماأل  15تقدب وث الوش   الوا    لتحديد صضم ال  د    م او ار الوشو      وغ 
  

 اإلطار المؤسسي والبنية ادساسية للقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيس 
 

 (37)المؤسسات الوطنية للقوق اإلنسانمركز   

 
 (38)احلال    اجلول  احلال   احلال    اة ا  اجلول  الساكق  امل سس  الوا    حلقوإل ا،نساغ

 (2013الف ) (2007الف ) الوش   الوا    حلقوإل ا،نساغ   اصاندا
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اجلما ـار الوش ـ  الوا  ـ  رُا املقرا ا ا  املاين كاحلي   وريـ  التشمـم السـوم  صتوـوين  -11
طال ــ  خل صكلــح كايــارة ماو امــاأل دا وث اغ توــوغ م سســ  اتثــر لــوة صو ــوااأل ص حلقــوإل ا،نســاغ   اصانــ
حتق قـــــار اســـــت ال  خل صتو  ـــــ  طالـــــب امل شـــــق  ألســـــ ا  مشـــــرُص خل صو ـــــرا  احلوومـــــ  كا ســـــتشاك  مل

ن اجلما ـــــارخل صوكـــــراز انتقـــــارار ُو  ـــــ  كشـــــ غ انت اتـــــار احلـــــي   وريـــــ  التشمـــــم الســـــوم  صتوـــــوي
القواُـــــد صاملاـــــايو الدصل ـــــ  حلقـــــوإل ا،نســـــاغ الـــــ  تـــــ ام احلـــــي   وريـــــ  التشمـــــم الســـــوم   صنشـــــر
  (39)اجلما ار صتووين
ُــدب ا ســتق ل   ال او ــ  خل اُركــت جل ــ  م اه ــ  التاــايب ُــن لوق ــا وزا  2012ص  ُــاب  -12

ـــدب ت ايـــ  مواارهـــا املاخل لوش ـــ  الوا  ـــ  حلقـــوإل ا،نســـاغ   صاص ـــت الوش ـــ  املا  ـــ  (40)ل ـــ  صال شـــري ُص
 19/2013كــاحلقوإل ا لت ــاري  صا  تماُ ــ  صالثقاف ــ  كــ غ ت  ــا اصانــدا كشــوج فاــال القــانوغ الــم 

ل ــماغ اســتق ل   الوش ــ    الوالــم الاموــ خل   ســ ما ُمو ــ  اخت ــاا اُ ــامس ا صاســتق ل ت ا املاريــ خل 
  (41)ُوا ال حو احملدر   م ارل كااي 

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
 (42)التعاون مع هيئات المعاهدات -تلف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

 

 ه د  املااهدة
امل واـــــار ا تام ـــــ  الـــــواارة 

   ا ستارا  الساكي
نخـــــــــــر تقريـــــــــــر لـُــــــــــدب م ـــــــــــا 

 ا ستارا  الساكي
نخـــــــــــــــر م واـــــــــــــــار 

 وال  ا،ك غ ختام  

جل ــــــ  الق ــــــا  ُوــــــا التم  ــــــا 
 الا  ري

التقــــااير مــــن الثــــامن ُشــــر  2011نكاا/مااس  2010/2014 2000نكاا/مااس 
 وث الاشرين ل د ال ار 

الوش ــــــــــــ  املا  ــــــــــــ  كــــــــــــاحلقوإل 
ا لت ـــــــــــــاري  صا  تماُ ـــــــــــــ  

 صالثقاف  

ــــر  2013اياا/مايو  2010 1989ن اط/فرباير  ــــد تقــــدمي التقري حيــــج مُو
   2018ا ام    ُاب 

 التقرير الراكم ل د ال ار - 2014 2009نكاا/مااس  الوش   املا    حقوإل ا،نساغ 
الوش ــ  املا  ــ  كالق ــا  ُوــا 

 التم  ا ضد املراة
تــــ خر تقـــــدمي التقـــــااير مـــــن  - - 2009ن اط/فرباير 

الســـــــاكم وث التاســـــــم م ـــــــا 
 2014ُاب 

ــــر  2012اياا/مايو  2011 - جل   م اه   التاايب ــــد تقــــدمي التقري حيــــج مُو
   2016الثاين   ُاب 
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 ه د  املااهدة
امل واـــــار ا تام ـــــ  الـــــواارة 

   ا ستارا  الساكي
نخـــــــــــر تقريـــــــــــر لـُــــــــــدب م ـــــــــــا 

 ا ستارا  الساكي
نخـــــــــــــــر م واـــــــــــــــار 

 وال  ا،ك غ ختام  

)يتاوــــي كــــالربصتوتول  2010 2004وايراغ/يون    وقوإل الط ججل   
ا خت ــــااي  ت ال ــــ  وقــــوإل 
الط ـــــــــــــج كشـــــــــــــ غ انـــــــــــــ ا  
ــــــــــــــــار  األا ــــــــــــــــال   امل اُز
املســـــوح /يتاوي كــــــالربصتوتول 
ا خت ــــااي  ت ال ــــ  وقــــوإل 
الط ـــج كشــــ غ ك ـــم األا ــــال 

  ال  ـا  صاست  ل األا ال 
ص  املــــوار ا،كاو ــــ  صات ال ـــــ  

 (2011وقوإل الط جخل 

ــد تقــدمي التقريــرين  2013وايراغ/يون    حيــج مُو
ا ــام  صالســارس   ُــاب 

2018 

الوش ــ  املا  ــ  حمايــ  وقــوإل 
ـــــــــم الامـــــــــال امل ـــــــــا رين    

 صافرار اسرهم

ــــر  2012ايوول/س تمرب  2011 - ــــد تقــــدمي التقري حيــــج مُو
 2017الثاين   ُاب 

ـــــــــــــ  حقـــــــــــــوإل  ـــــــــــــ  املا   الوش 
 األنخا  كصي ا،ُال 

 التقرير األصيل ل د ال ار - 2015 -

  
 الردود هلى طلبات المتابعة الملددة المقدمة مم هيئات المعاهدات -2 

 امل واار ا تام    
 

د املقرا ه د  املااهدة  لدمت   املوضو  املُو

احملوــ ؛ امل ــاحل  الوا  ــ  صالومســاب ا  تمــاُ ؛  تمــم كــاتوا  2012 جل   الق ا  ُوا التم  ا الا  ري
 ؛(43)ص ول  تمم كاتوا وث الادال من ا ت ال  ؛  4املارة 

- 

وا ر ا خت ا  القسري صا،ُداب ك  را ار مـو اة اص  2010 الوش   املا    حقوإل ا،نساغ
تاســـ األ؛ التحق ـــي   اُمـــال القتـــج الـــ  صلاـــت   ُـــاب 

  (44)احل   ا ن راري؛ احلي   حماتم  ُارل ؛ 1994

  اُو ت ماوومار (45)2010
  (46)توم و  

الوش   املا  ـ  كالق ـا  ُوـا التم  ـا 
 ضد املراة

اي  ال ح   2011   اُو ت ماوومار (48)2012  (47)الا ف ضد املراة؛ و ول املراة ُوا الُر
  (49)وضاف  

التاايب صوسا ة املاامو ؛ ال ـمانار القانون ـ  ارُا ار  2013 جل   م اه   التاايب 
األساس  ؛ وا ر ا خت ـا  القسـري؛ مراتـا ا وتشـاز 

  (50)السري  صا تتااظ   السشوغ

ص  ـــت اســـال  تـــاتو   ُـــاب 
2013(51)  
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 (52)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 احلال  الراه   احلال    اة ا  اجلول  الساكق  

 نام   رُوة رامسم 
 األلو ار   الايااار ال   رر

 ا،سواغ 
 التشمم السوم  صتووين اجلما ار

   األلو ار الايااار املوافي ُو  ا من و   امل دا
ُص  ـــت ةـــ ت ك  ـــار خـــ ل ال ـــ ة ل ـــد ا ســـتارا خل ارر احلوومـــ  ُوـــا  الررصر ُوا اسامسج ا رُا  صال دا ار الاا و  

 ك غ صاود م  ا
  
خل رُــوة رامسمــ  وث ا، ــرا ار 2011انــاا ال ريــي القطــري وث اغ اصانــدا ص  ــتخل   ُــاب  -13

  (53)صال  وا ت كالت ي د 2011ا ا  خل ُم أل كالتو  ار املقدم    استارا  ُاب 
  

تنفيعععال االلتزامعععات الدوليعععة المتعلقعععة بلقعععوق اإلنسعععان معععع مراهعععاة القعععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 
 المساواة وهدم التمييز  -تلف 

 
مــــن رســــتوا اصانــــدا حتاــــر  11انــــاار جل ــــ  الق ــــا  ُوــــا التم  ــــا الا  ــــري وث اغ املــــارة  -14

مــن ا ت ال ــ  وك واــا   تت ــمن اي  1مــم املــارة  التم  ــا الا  ــريخل  ــو ااــا   تتســي اتســالاأل تــام أل 
    (54)ن  يتاوي كال سب اص األ ج القوم 

صرُـــا املقـــرا ا ـــا  املاـــين كق ـــايا األلو ـــار اصانـــدا وث اغ تاتمـــد تشـــريااأل نـــام أل ملوافحـــ   -15
قوكـار مدن ـ  فاالـ  ُوـا افاـال التم  ـا الـ  ترتو   ـا الدصلـ  التم  اخل يت من تـداكو حتاـر التم  ـاخل ُص

    (55)صاجل ار ال اُو  ا ا   ُوا السوا 
خل التو ــ ار املتاوقــ  2011صانــاا ال ريــي القطــري وث اغ اصانــدا ل وــتخل   اســتارا  ُــاب  -16

  ص  وــ  انــاا ال ريــي القطــري وث ارــاك م ــاراار مثــج اُتمــار القــانوغ (56)كاملســاصاة كــ  اجل ســ 
خل فقــد كتــر اســتمراا القوالــب ال مط ــ  (57)2013متوز/يول ــ   11ال ــارا    OL/10/2013األساســ  

التقو ديـ  الراسـخ  القامسمـ  ُوـا السـوط  األكويـ خل صاســتمراا الا لـار  ـو املتسـاصي  كـ  اجل سـ خل  ــا 
    (58)يدمي ت ا   املراة لور ج
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وزا  القوالــب ال مط ــ  صاُركـت الوش ــ  املا  ــ  كــاحلقوإل ا لت ــاري  صا  تماُ ــ  صالثقاف ــ  ُــن لوق ــا  -17
خل صاص ـــت كــــالتط  ي ال اــــال (59)القامسمـــ  ُوــــا الســـوط  األكويــــ خل املتاوقـــ  كــــ رصاا صمســــ صل ار الر ـــج صاملــــراة

    (60)لوتشريم ا ا  كاملساصاة ك  اجل س  صكت   ا تداكو س اسات   حتقي املساصاة ك  الر ج صاملراة
  اســتمراا القوالــب ال مط ــ  صالتم  ــا ضــد اامس ــ  صاُركــت الوش ــ  ن ســ ا ُــن لوق ــا اي ــاأل وزا -18
  صلـــدمت جل ـــ  الق ـــا  (62)خل صاص ـــت كـــالتط  ي ال اـــال لوتشـــريم املتاوـــي مبوافحـــ  التم  ـــا(61)ال ـــاتوا

    (63)ُوا التم  ا الا  ري تو  ار اي األ   كلح ال در
  ــــ  تــــج مــــن ص  تــــاال جل ــــ  وقــــوإل الط ــــج تشــــار كــــالقوي وزا  التم  ــــا املســــتمر الــــاي يوا -19

ـــ خل صاألا ـــال امل ـــاكوغ  األنـــخا  الـــاين صلـــدصا نت شـــ  ل  ت ـــا  اة ـــا  ُمو ـــار ا،كـــارة اجلماُ 
ســـــ ما ال ت ـــــارخل صاألا ـــــال الـــــاين  مبـــــر  ا،يـــــدز صالاـــــدص  ك وصســـــ خل صاألا ـــــال كصص ا،ُالـــــ خل  

رُــــوغ   يا شــــوغ   فقــــرخل صاا ــــال الشــــواا خل صاألســــر املا شــــ   الــــ  ياوهلــــا اا ــــالخل صاألا ــــال املو 
ـــاأل   صوثـــت الوش ـــ   ايـــ خل صاأليتـــابخل صاألا ـــال امل تمـــوغ وث  ااتماـــار امل مشـــ  تاا   م سســـار الُر

    (64)اصاندا ُوا ضماغ محاي  األا ال الاين يا شوغ   اصضا   ا  
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فـ  م ال سـا  صاألا ـالخل الـاين تشـو التقـااير ف ما يتاوي كالادر الو ـو مـن األنـخا خل مبـن  -20

خل او ــــت الوش ــــ  (65)  ســــ اإل ُمو ــــار اجلــــ ا الــــواين الرصانــــدي 1994وث ااــــم لُتوــــوا م ــــا ُــــاب 
املا  ــ  حقــوإل ا،نســاغ وث اصانــدا اغ تقــدب مايــداأل مــن ماوومــار املتاكاــ  الوالا ــ  ُــن نســ   وــا ر 

ــن ا طــوار الــ  اُرــار ل ــماغ مشــاات  ال ــحايا  القتــج الــ  اُرــار كشــ اا و ــرا ار ل ــامس  خل ُص
    (66)  الدُاص خل صاألس  ال  است در ول  ا اي  اوواب التربمس 

صاُركـــت جل ـــ  م اه ـــ  التاـــايب ُـــن لوق ـــا وزا  وـــا ر ا خت ـــا  القســـري امل وـــ  ُ  ـــا   -21
ـــ  را  حتق ـــي نـــامج     ـــم هـــا  احلـــا ر صمبقاضـــاة األنـــخا  ا لـــاين تُـــدُا صاص ـــت اصانـــدا ك
  (67)مس صل ت م ُ  اخل صك ماغ وتاو  املاوومار املتاوق  ك ماتن ص ور األنخا  املخت  

صاُركت الوش ـ  ن سـ ا ُـن لوق ـا اي ـاأل وزا  ارُـا ار التاـايب   كاـا مرافـي ا وتشـازخل  -22
ـــــ 18ســـــ ما وزا  التقـــــااير الـــــ  تشـــــو وث صلـــــو   ص  ار والـــــ  تاـــــايب صوســـــا ة مااموـــــ  اة ـــــا  ُمو 

وـا يـد افـرار  ا ستشوا  ُوا يد ا سـتخ ااار الاسـوري  الرصانديـ    ماسـوري تـام  صل    شـاخل ُص
ـــ  خل مبـــا   كلـــح وســـا ة مااموـــ  الســـش ا  الس اســـ    صاص ـــت  امـــن نخـــرين    امـــاتن  ـــو لانون 
الوش ـــ  كـــ غ يـــري اصانـــدا حتق قـــار   وـــا ر التاـــايبخل صكـــ غ تقاضـــ  األنـــخا  الـــاين تُـــدُا 

    (68)صل ت م ُن ها  احلا رمس  
ســ ما  ص  تــاال جل ــ  وقــوإل الط ــج تشــار كــالقوي وزا  اســتمراا وــا ر الــاصاج امل وــرخل   -23

   تماـــار ال  دـــ   صوثـــت الوش ـــ  اصانـــدا ُوـــا ون ــــاك لـــانوغ األســـرة مـــن ا ـــج م ـــم الــــاصاج 
    (69)صوار  امل ور
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ا  ـــا وزا  ا نتشـــاا الواســـم ال طـــاإل لوا ـــف اجل ســـ  ضـــد  -24 صاُركـــت الوش ـــ  ن ســـ ا ُـــن انُا
  صوــ  الوش ــ  اصانــدا ُوــا مقاضــاة مــرتو  احملو ــ ااتماــار األا ــالخل مبــا   كلــح   املــدااس ص  

    (70)ها  اجلرامسم صصضم و را ار صنل ار فاال  صمراُ   لألا ال لتوق  الشواص  صالتحق ي ف  ا
صاُركت جل ـ  وقـوإل الط ـج ُـن لوق ـا وزا  الاـدر الو ـو مـن وـا ر اسـت  ل األا ـال    -25

  صاُركــت الوش ــ  املا  ــ  حمايــ  امل ــا رين ُــن لوق ــا (71)يــااة اجلــ   صا يــاا هبــم أل ــرا  ال  ــا 
ســـ  ال  ـــا خل وزا  التقــااير الـــ  ت  ـــد ك اســـال اا ــال اصانـــدي  وث كوـــداغ  ـــاصاة ُ ــربصغ ف  ـــا ُوـــا  اا 
    (72)صتالح وزا  التقااير ال  ت  د ك   اا اا ال من كوداغ  اصاة ُوا  ااس  ال  ا    اصاندا

صاُركـــت الوش ـــ  املا  ـــ  كـــاحلقوإل ا لت ـــاري  صا  تماُ ـــ  صالثقاف ـــ  ُـــن لوق ـــا وزا  اات ـــا   -26
ــــ خل صال نســــ   األا ــــال الاــــامو خل   شــــرتار ال ــــ وة صال ــــ اُار ســــ ما   الاااُــــ خل صا دمــــ  امل ال 

  صاُركـــت الوش ـــ  املا  ـــ  حمايـــ  امل ـــا رين ُـــن لوق ـــا وزا  (73)ا    ـــ خل ص ـــ اُ  الطـــو خل صالتاـــدين
    (74)التقااير ال  ت  د ك خ ا  اا ال من كوداغ  اصاة لوامج القسري   اصاندا

كامــج األا ــالخل صاُركــت جل ــ  وقــوإل الط ــج ُــن لوق ــا وزا  ُــدب صضــو  التاريــف ا ــا   -27
صألغ لـــــانوغ خل   ــــا ُمـــــج األا ــــال رصغ الثام ـــــ  ُشــــرة   امل ـــــا م 54/2011صألغ القــــانوغ الـــــم 

    (75)الامج   يشمج الاامو    القطا   و الر   الاي يامج ك  ماام األا ال
خل تو ـــ   حاـــر الاقوكـــ  2011صكتـــر ال ريـــي القطـــري اغ اصانـــدا ل وـــتخل   اســـتارا  ُـــاب  -28
 تــــانوغ األصل/  14ال ــــارا    54/2011 ــــ  لألا ــــال  صكــــ ا ال ريــــي اي ــــاأل اغ القــــانوغ الــــم ال دن

  يو ــــ   ــــراو أل   ــــم انــــوال الاقوكــــ  ال دن ــــ  لألا ــــال  صانــــاا ال ريــــي تــــالح  2011ريســــمرب 
مـــن القـــانوغ املـــدين  347اغ الوالـــدين   يـــاا غ هلمـــا  احلـــي   ماال ـــ  اا ـــاهلم  مبو ـــب املـــارة  وث
    (76)1988 لااب
خل ص  ســـ اإل ُمو ـــ  املتاكاـــ خل اكو ـــت اصانـــدا الوش ـــ  املا  ـــ  كالق ـــا  ُوـــا 2011ص  ُـــاب  -29

ايــ  صمااموــ  ضــحايا الا ــف اجل ســاين  التم  ــا ضــد املــراة كــ غ املراتــا ا ا ــ  كاســتق ال صاست ــاف  صُا
ارر اصانـدا اي ـاأل كـ غ صزااة  و تاف  خل صاغ ال ود ي تقر وث املـوف   ال ـح   صالط  ـ  املـ هو   صافـ

    (77)ال ح  تاوف ُوا صضم اس ات ش   صا    اموو  لوتوسم   توح املراتا
صاص ــا املقــرا ا ــا  املاــين كق ــايا األلو ــار مبــ ق اصلويــ  ُال ــ  ألصضــا  صاوت ا ــار ال ســا   -30

ت ن مبــر  ا،يــدز الــ ت تارضــن ل  ت ــا  صل ــو  مــن انــوال الا ــف اجل ســ خل صالــ ت حُيتمــج و ــاك
جل ــــ  م اه ــــ     صاص ــــت(78)صالاــــدص  ك وصســــ خل مــــم ضــــماغ و ــــوهلن ُوــــا األرصيــــ  امل قــــاة لوح ــــاة

    (79)التاايبخل    و  امواخل ك غ تقدب اصاندا لو سا  ال حايا املساُدة صتداكو وُارة الت ه ج
مل ـــم الا ـــف اجل ســـاين صانـــاا ال ريـــي القطـــري وث اســـتمراا التحـــديار امـــاب اجل ـــور امل اصلـــ   -31

صالت ـــدي لـــ خل مثـــج ضـــاف القـــداار امل سســـ  خل صاســـتمراا التح ـــا اجل ســـاينخل صصضـــم الت ا ـــ  الـــاي 
    (80)تااين م   املراة
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ــــ خل امتثــــا أل لتو ــــ   صارر   اســــتارا  ُــــاب  -32 كشــــ غ  2011صانــــاا ال ريــــي القطــــري وث ان
القدميــ  اص هــدم ا  صانــاا اي ــاأل  خل مت ونشــا  ســشوغ  ديــدة صيديــد الســشوغ(81)اتتاــاظ الســشوغ

خل صهـــــو خم ـــــ  ملـــــن تـــــ اص  2014وث افتتـــــا  مرتـــــا ن ا اتـــــااي ،ُـــــارة الت ه ـــــج   نـــــ اط/فرباير 
    (82)س   18ص 14اُمااهم ك  

صاُركــــت جل ــــ  م اه ــــ  التاــــايب ُــــن لوق ــــا وزا  التقــــااير املتاوقــــ  كــــاحملتشاين    مراتــــا  -33
مــ  ولــ  م اص مثــوهلم امــاب حمومــ خل صرصغ وموان ــ  ات ــاهلم مبحــاب اوتشــاز  ــو ا  ــ   رصغ تو  ــ  ه

ا  ـــب  صاص ـــت الوش ـــ  كـــ غ تو ـــج اصانـــدا ُـــدب اوتشـــاز اي نـــخ    مرافـــي ســـري  اص  ـــو  اص
    (83)ا   خل صاص ت اي األ ك   إل ها  املرافي

خل صاُركــــت جل ــــ  وقــــوإل الط ــــج ُــــن لوق ــــا الام ــــي وزا  تاايــــد ُمو ــــار ا يــــاا كاألا ــــال -34
خل صاخت ـا  ال ت ـار املراهقـار مـن ماسـورار ال  دـ  مـم ُـدب مارفـ  اسـرهن (84)س ما ال  د   

  (86)خل صماــــاصرة تاــــريا األا ــــال ال ــــحايا لو  ــــم صا يــــاا   مراتــــا الا ــــوا(85)ك مــــاتن ص ــــورهن
خل صكـ غ صاص ت الوش ـ  كـ غ تاتمـد اصانـدا س اسـ  نـامو  ملوا  ـ  األسـ ا  اجلاايـ  ل يـاا كاألا ـال

    (87)يري حتق قار كش غ تقااير اخت ا  ال ت ار املراهقار من ماسورار ال  د 
  

 إ امة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت مم العقاب، وسيادة القانون -جيس 
 
خل تو ــ   كالق ــا  ُوــا 2011انــاا ال ريــي القطــري وث اغ اصانــدا توقــتخل   اســتارا  ُــاب  -35

  صانـــاا ال ريـــي اي ـــاأل وث ارـــاك (88)الق ـــامس خل صهـــ  تو ـــ   وا ـــت كت ي ـــد اصانـــداال ســـار   اجل ـــاز 
لوت ـــدي  و ـــرا ار ل ـــامس  م ـــاراار   كلـــح الســـ اإلخل مثـــج مـــ ق موتـــب امـــ  املاـــامل ص يـــ  ارـــاك 

    (89)الق امس  ملمااسار ال سار  صا م كلحخل تتوا ج كواُ  القوي وزا  ال سار   اجل از
ه ـــ  التاـــايب ُـــن لوق ــــا وزا  التقـــااير الـــ  ت  ـــد كـــ غ األفـــرار املت مــــ  صاُركـــت جل ـــ  م ا -36

كت ديـد األمـن القـوم خل احملتشــاين   ماسـوري تـام  اص موتـاموا التــاكا  لوشـ ا ص   م ـازل نم ــ   
  ت  ـــايلخل ارلـــوا كاُ افـــار كاـــد تارضـــ م لو ـــر  صالتاـــايبخل صكـــ غ الق ـــاة القـــوا ُـــب  ا،ة ـــار 

ـــ  ُوـــا األنـــخا  املت  مـــ   صاص ـــت الوش ـــ  كاـــدب ا ُتـــدار كا ُ افـــار صال  انـــار صاألرلـــ  امل تُا
    (90)حتت صا ة التاايب اص وسا ة املاامو  تدل ج   ا، را ار الق امس  

صاُركت جل ـ  الق ـا  ُوـا التم  ـا الا  ـري ُـن لوق ـا وزا  التقـااير الـ  ت  ـد كاـدب مسـاصاة  -37
  املااموـــ  امـــاب احملـــاتمخل صمـــوا  ت م  ـــاوكار   ســـ  ج الو ـــول وث الادالـــ    افـــرار اامس ـــ  ال ـــاتوا

ُوــــا ســــ ج ا نت ــــار طوا ــــم صاص ـــت الوش ــــ  كــــ غ ت ســــر اصانــــدا و ــــوهلم ُوــــا الادالــــ خل صكــــ غ ت
    (91)القانون   املتاو 

ســ  صانــاا ال ريــي القطــري وث اُتمــار س اســ  صا  ــ  لومســاُدة القانون ــ   صحتــدر هــا  الس ا -38
    (92)ماايو استحقاإل املساُدة القانون  
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صانــاار م وضــ   نــ صغ ال  دــ  وث اغ املســاُدة القانون ــ   ــو متاوــ  ملوتمســ  الوشـــو   -39
  خمتوــــف مراوــــج ُمو ــــ  الوشــــو   صاص ــــت كتــــوفو املســــاُدة القانون ــــ  هلــــم     ــــم مراوــــج هــــا  

    (93)ساُدةالامو  خل صك  ا  لداار امل سسار ال  تقدب ها  امل
صاُركــت جل ــ  وقــوإل الط ــج ُــن اســ  ا ألغ اصانــدا مل ت شــل حمــاتم مســتقو  لألا ــالخل  -40

صاُركـــت تـــالح ُـــن لوق ـــا ألغ األا ـــال الـــاين يا شـــوغ   اصضـــا  ضـــا      ياالـــوغ ياتـــربصغ 
  صاُركــــت جل ـــــ  (94) ــــرم  صحُيتشـــــاصغ رصغ همــــ    مرتـــــا اوتشــــاز  ـــــو ا ــــ      وونـــــدص

 12تاـــايب ُـــن لوق ـــا وزا  وموان ـــ  اوتشـــاز الق اـــر اجلـــاج  الـــاين هـــم رصغ ســـن م اه ـــ  ال
س   ملدة ل و  لداها مثان   ان رخل صوزا  ُدب اوتشـازهم     ـم األو ـاغ   امـاتن م   ـو  

    (95)ُن ال ال  
ـــ  مـــن ار صا طـــ  ا ســـ ات ش   صانـــاا ال ريـــي القطـــري وث ال ـــراغ مـــن صضـــم الس اســـ -41 لوادال
خل هبــدر تاايــا امل ــال ال  ــوا لألا ــال صرُــم مشــااتت م   2019-2014ج األا ــال لو ــ ة ا ــ

    (96)  م ا، را ار القانون  
 خل تول ــت   وايــراغ/ اتشاتشــاصكتــر ال ريــي القطــري اغ ُمو ــ   وــ  احلومــا خل املســماة  -42
صاُتــــرب ال ريــــي اغ توــــح خل (97)2011خل ُمــــ أل كالتو ــــ ار املقدمــــ    اســــتارا  ُــــاب 2012 يون ــــ 

    (98)التو  ار لد نُ ار
خل رُــا املقــرا ا ــا  املاــين كق ــايا األلو ــار احلوومــ خل كاــد صل  ــا لامو ــ  2011ص  ُــاب  -43

 ــال  احلومــا خل وث صضــم اســ ات ش   اويوــ  األ ــج تاــ ر كاحلا ــ  املســتمرة وث نل ــار م ــاحل  
    (99)حمواها ااتمم

  
 اة ادسريةاللق  ي اللي -دال 

 
الــاي  ــرمب التخوــ  ُــن  OL/01/2012تشــو جل ــ  وقــوإل الط ــج وث القــانوغ األساســ  الــم   -44

األا ــالخل لو  ــا اُركــت ُــن لوق ــا وزا  الاوالــب  ــو املق ــورة لــ اا اووــاب كلــح القــانوغ ُوــا 
لوالـــديان الوـــاين الوالـــديان احملـــرصم ا الت ـــارياأل صا تماُ ـــاأل  صوثـــت الوش ـــ  اصانـــدا ُوـــا ُـــدب مقاضـــاة ا

وــا تقــدمي الــدُم الوــا  لألســر الــ   ايــ  الســو م  ألا اهلمــا كســ ب ال قـرخل ُص ياشـااغ ُــن تقــدمي الُر
    (100)تا ا   اصضا  ضا   

صانــاار الوش ــ  ن ســ ا وث اغ لــد  اصانــدا اوــد اُوــا ماــد ر اأُلســر الــ  ياوهلــا اا ــال  -45
  صاص ــت (101)ســ   لتو  ــ  اوت ا ــار هــا  اأُلســر  الاــاملخل صوثــت اصانــدا ُوــا صضــم س اســار م ا

ايــــ  صاملســــاُدة امل اســــ ت  جلم ــــم األا ــــال احملــــرصم  مــــن ال  دــــ  األســــري   الوش ــــ  اي ــــاأل كتقــــدمي الُر
  (102) ا  صاألا ال الاين يا شوغ   اصضا  
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 حرية التنقل -هاء 
 
 1951مــن ات ال ــ  ُــاب  26 انــاا ال ريــي القطــري وث اغ اصانــدا اكــدر حت اــاأل ُوــا املــارة -46

ا ا ـــ  كوضـــم ال  دـــ   صلـــد ار  كلـــح وث ُـــدب ضـــماغ وريـــ  ت قـــج ال  دـــ خل صاُتمـــار س اســـ  
  (103)لتشم م ال  د    ماسورار

  
حرية الديم تو المعتقد وحرية التعبير وتكويم الجمعيات والتجمع السعلمي واللعق  -واو 

 السياسية ي المشاركة  ي اللياة العامة واللياة 
 
خل ُدراأل مـن التو ـ ار املتاوقـ  2011اناا ال ريي القطري وث اغ اصاندا ل ِوتخل   استارا  ُاب  -47

كــــالتشمم الســــوم خل صالتا ــــوخل صتوــــوين اجلما ــــارخل صاملاتقــــدخل صالــــدينخل صاملشــــاات    احل ــــاة الاامــــ  صاحل ــــاة 
،ُـ ب ُـن اريـي اُتمـار تشـرياار     ص  كلـح ال ـدرخل مت تسـريم ُمو ـار و ـ   لطـا  ا(104)الس اسـ  

  (105)تما ُسح ت   و ار ااو  األُوا لإلُ بخل صاُ ي الت ا م الاات لوسامسط ا،ُ ب
خل صهـــ  ه دـــ  الت اـــ م 2013  ُـــاب صانـــاار ال ونســـوو وث ونشـــا  جل ـــ  ا،ُـــ ب الرصانديـــ   -48

متوـــ  ال ـــح    صا،ُ م ـــ     صرُـــت ال ونســـوو اصانـــدا وث ضـــماغ(106)الـــاات لإلُـــ ب   ال وـــد
  (107)من الامج   ك د  ورة صنم  خل صالتحق ي     م ا ُتدا ار ال  يتارضوغ هلا

صانــاا ال ريــي القطــري وث ســنا لــوان  هــدر وث ت ا ــج احلــي   التشمــم الســوم  صتوــوين  -49
وث اســـتمراا التحـــديار الـــ   اجلما ـــار صاملشـــاات    احل ـــاة الاامـــ  صاحل ـــاة الس اســـ    صانـــاا ال ريـــي

  (108)صتقويت ا الامو ار الس اس  تاايا املشاات  الشامو    ا   تو 
خل اص ـــا املقـــرا ا ـــا  املاـــين كـــاحلي   وريـــ  التشمـــم الســـوم  صتوـــوين 2014ص  ُـــاب  -50

ل اجلما ــار كتقــدمي التــدايب امل اســب لومســ صل  ا،راايــ  صمســ صيل ون ــاك القــانوغخل صكلــح    ــا
املاـــايو الدصل ـــ  حلقـــوإل ا،نســـاغخل صهـــ  املاـــايو الـــ  تـــ ام احلـــي   وريـــ  التشمـــم الســـوم  صتوـــوين 

    (109)اجلما ارخل صم وق  املس صل  ُن انت ا  توح احلقوإل
صاص ـــا املقـــرا ا ـــا  كـــ غ متـــ ق اصانـــدا   ـــم املـــواا   احلـــي صال ر ـــ  لتوـــوين صتســـش ج  -51

مـــج   م ـــا  س اســـ  تاـــدريخل صكـــ غ تو ـــج لوماااضـــ  الس اســـ   األوـــاا  الس اســـ   حريـــ خل صالا
دب ص  م ك ُدا  الدصل      (110)وري  املشاات    الامو   الس اس   ُص

صاُركــــت جل ــــ  م اه ــــ  التاــــايب ُــــن لوق ــــا وزا  التقــــااير املتاوقــــ  كتاــــر  امل امــــار  ــــو  -52
وقـــــوإل ا،نســـــاغخل صتـــــالح وزا  احلووم ـــــ  لوت ديـــــد صالتخويـــــفخل  ـــــا اُـــــاإل مشـــــااتت ا   انشـــــط  

املاوومــار الــ  ت  ــد كاُتقــال صاوتشــاز املــدافا  ُــن وقــوإل ا،نســاغ صال ــح   خل صالاق ــار الــ  
    (111)تا   تسش ج امل امار  و احلووم   ص ااس  ُمو ا

صاص ـــت جل ـــ  الق ـــا  ُوـــا التم  ـــا الا  ـــري كـــ غ تشـــشم اصانـــدا مشـــاات  افـــرار ال ـــاتوا    -53
  (112)الاام  صاحل اة الس اس  احل اة 
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 اللق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومواتية  -زاي 
 
اُركت الوش   املا    كاحلقوإل ا لت ـاري  صا  تماُ ـ  صالثقاف ـ  ُـن لوق ـا وزا  اات ـا  نسـ    -54

ال طالــ خل   ســ ما كــ  ال ســا خل صســواغ امل ــااي الري  ــ خل صال دــار امل مشــ  )مبــا ف  ــا اامس ــ  ال ــاتوا(خل 
  (113)صالش ا خل صاألنخا  كصي ا،ُال 

اات ـــا  ُـــدر األنـــخا  الاـــامو    ا لت ـــار  ـــو صاُركـــت الوش ـــ  ُـــن لوق ـــا اي ـــاأل وزا   -55
  (114)الر    صاص ت الوش   ك غ توفار هلم اصاندا فر  ُمج   القطا  الر  

صاُركــت الوش ــ  ُــن لوق ــا تــالح وزا  التقــااير الــ  ت  ــد حــدصت انت اتــار ملاــايو الامــج  -56
الر ـــــ   صاص ـــــت الوش ـــــ  كتاايـــــا امل  ـــــو  ُو  ـــــا   لـــــانوغ الامـــــجخل   ســـــ ما   ا لت ـــــار  ـــــو 

  (115)ُمو ار ت ت ا فرصر الامج
صاص ــت الوش ـــ  كــ غ حتـــدر اصانــدا وـــداأل صا  ــاأل ار  لأل ـــواخل لوــ  تو ـــج مســتو  ما شـــ األ  -57

  (116)م اس األ جلم م الاامو  صافرار اسرهم
صاص ــت كت   ــا  صاُركــت الوش ــ  ُــن لوق ــا  ســت اار الوثــو مــن الاــامو  مــن ال ــماغ ا  تمــاُ خل -58

  (117)ال  ت   ُوا ت ط   اجلم م كال ماغ ا  تماُ  2009س اس  ال ماغ ا  تماُ  الوا    لااب 
ــــدب  -59 صانــــاا ال ريــــي القطــــري وث ُــــدب ت ايــــ  مــــدة و ــــازة األمومــــ  املم ووــــ  لوموف ــــارخل ُص

اي  األموم    (118)فاال     دصإل ُا
  

 لتمتع بمستوى معيشي الئقاللق  ي الضمان االجتماهي و ي ا -حاء 
 
اُركــت جل ــ  وقــوإل الط ــج ُــن لوق ــا ألغ م ــاراار ا،ســواغخل مثــج محوــ   صراُــاأل لوم ــازل  -60

  صوثــت الوش ــ  اصانــدا ُوــا ضــماغ ت   ــا كــرام  (119)املســقوف  كــالقا خل نــررر املدــار مــن اأُلســر
  (120)ا،سواغ مبا يت ي مم احلي   السون ال مسي

املا  ـــ  كـــاحلقوإل ا لت ـــاري  صا  تماُ ـــ  صالثقاف ـــ  ُـــن لوق ـــا وزا  التقـــااير صاُركـــت الوش ـــ   -61
الــ  ت  ــد كاــدب تقــدمي تاــويا م اســب ملااــم األنــخا  الــاين  ــورار اااضــ  م اص ُا وــوا لســراأل 
ُ  ــــــاخل اص الــــــاين  ــــــورار اااضــــــ  م   واــــــاا س اســــــ  يم ــــــم األااضــــــ  اص   ســــــ اإل التخطــــــ ط 

غ توــتم  اصانــدا موافقــ  األنــخا  الــاين  ــورار اااضــ  م اص ُا وــوا الامــراين  صاص ــت الوش ــ  كــ 
    (121)ُ  اخل صتاوي  م

صاص ــــــــا املقــــــــرا ا ــــــــا  املاــــــــ  كالســــــــون ال مســــــــي ك ــــــــرصاة ت   ــــــــا س اســــــــ  املســــــــتوا ار  -62
خل صهــــــ  الس اســــــ  الــــــ  تشــــــشم ونشــــــا  مســــــاتن  مااــــــ  صخمططــــــ  ص ــــــاهاة   املراتــــــا (122)اجلماُ ــــــ 
ــار الســوان   املا  ــ   صرُــا وث تاــويا األاــرارخل صكلــح ك(123)الري  ــ     التشــاصا الوامــج مــم اامُو

ُمو ــار م ارلــ  األااضــ  اص ضــحايا م ــاراة األااضــ  ل ــج ت   ــا هــا  املاــام ر  صرُــا اي ــاأل وث اغ 
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تُــوف ر لألنــخا  الــاين يُرواوــوغ وث لــر  املســتوا ار اجلماُ ــ خل   امــاتن ولــامت م اجلديــدةخل فــرصر 
 اةوــ  ُوــا الــج تقــدير لاــرصر ســو  م الســاكق   صاص ــا اي ــاأل ك نشــا  ناــاب لومرا اــ  ا،راايــ  ســون 

  (124)اص الق امس   يسمق كا ُ ا  ُوا املاام ر ال  تُ  ا   وااا ها  الس اس 
صاُركـــت الوش ـــ  املا  ـــ  كـــاحلقوإل ا لت ـــاري  صا  تماُ ـــ  صالثقاف ـــ  ُـــن لوق ـــا وزا  الوضـــم  -63

ـــن اصانـــدا ســـ ج (125)لو دـــار صاألنـــخا  احملـــرصم  صامل مشـــ الســـوين    صاص ـــت الوش ـــ  كـــ غ حتسا
  (126)و ول اجلم م ُوا السون ال مسيخل   س ما  تمم ال اتوا

صاُركــت الوش ــ  ُــن لوق ــا اي ــاأل وزا  اات ــا  نســ   ال قــرخل صهــو مــا يــ ةر كشــوج خــا  ُوــا  -64
لخل صســـواغ امل ـــااي الري  ـــ خل صالاـــامو     ـــال الاااُـــ خل ال ســـا خل صاألســـر املا شـــ   الـــ  ياوهلـــا اا ـــا

صتـــالح وزا  اات ـــا  نســـ   ال قـــر كـــ  امل مشـــ  صاحملـــرصم خل مثـــج  تمـــم ال ـــاتواخل صموتمســـ  الوشـــو خل 
  (127)صال  د خل صالاامو  امل ال    صاص ت الوش   اصاندا ك غ ت  ا صتااز تداكو موافح  ال قر

  املاــين كالســون ال مســي كــ غ تشــشم اصانــدا اأُلســر ُوــا احملافاــ  ُوــا صاص ــا املقــرا ا ــا -65
  (128)ود ار  من زااُ  الو ارخل لو    تقم فريس  لتقو ار السوإل

  
 اللق  ي الصلة -طاء 

 
اُركـت الوش ـ  املا  ـ  كـاحلقوإل ا لت ـاري  صا  تماُ ــ  صالثقاف ـ  ُـن لوق ـا وزا  ُـدب وتاوــ   -66

اي  ال ح      صاُركـت جل ـ  وقـوإل الط ـج ُـن لوق ـا وزا  الت ـاصر كـ  (129)ك واة فاال  لوشم ـمالُر
امل ـــــااي احل ــــــري  صالري  ــــــ    ا ـــــدمار ال ــــــح   املقدمــــــ خل صاص ــــــت الوش ـــــ  اصانــــــدا كــــــ غ تو ــــــج 

ُوــا لــدب املســاصاة مــم الخــرينخل ُوــا خــدمار خل األا ــال الــاين يا شــوغ   اصضــا   ــا   و ــول
ايـــــ  ال ـــــح   صان ـــــما   صاُركـــــت الوش ـــــ  املا  ـــــ  حمايـــــ  (130)م م وث كرنـــــام  التـــــ م  ال ـــــح الُر

امل ـــا رين ُـــن لوق ـــا وزا  ُـــدب اهو ـــ  الامـــال امل ـــا رينخل   كاـــا القطاُـــارخل ل نـــ ا    ناـــاب 
  (131)الت م  ال ح 

صاُركـــت الوش ـــ  املا  ـــ  كـــاحلقوإل ا لت ـــاري  صا  تماُ ـــ  صالثقاف ـــ  ُـــن لوق ـــا وزا  ماـــدل  -67
صف ــار األا ــال صاات ــا  ماــدل صف ــار األم ــارخل صهــو مــا يُاــا   امس ــاأل وث ُمو ــار ا،  ــا   ــو 

ايـــ  األا ـــال احلـــديث  (132)امل مونـــ  ايـــ  الوالديـــ  صُا   صانـــاار جل ـــ  وقـــوإل الط ـــج وث اغ نقـــ  الُر
ايـ  التول ديـ   الو رة ار  وث اات ا  مادل صف ـار هـ    األا ـال؛ صاص ـت الوش ـ  كايـارة وتاوـ  الُر

  (133)  وا ر الطواال صس ج احل ول ُو  ا
صاُركت الوش   املا    كـاحلقوإل ا لت ـاري  صا  تماُ ـ  صالثقاف ـ  ُـن لوق ـا اي ـاأل وزا  يـرمي  -68

ا،  ــا  صفــر  ُقوكــ  لاســ   ُوــا و رامســ خل صوزا  ال ــاوكار الــ  توا   ــا كاــا ال ســا    ســ  ج 
رةخل   ســـ ما   امل ـــااي الري  ـــ   صاص ـــت الوش ـــ  اصانـــدا كتـــوفو احل ـــول ُوـــا خـــدمار ت اـــ م األســـ

خــدمار ت اـــ م األســرة جلم ـــم ال ســا خل صكت   ـــا كـــرام  تثق   ــ     ـــال ال ــح  اجل ســـ   صا، اك ـــ   
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خل 2011  ص  ُـــاب (134)صوثـــت الوش ـــ  اصانـــدا ُوـــا التخ  ـــف مـــن نطـــاإل صنـــدة ُقوكـــ  ا،  ـــا 
لق ــا  ُوــا التم  ــا ضــد املــراة كــ غ اجل ــور الرام ــ  وث تشــش م ت اــ م اكو ــت اصانــدا الوش ــ  املا  ــ  كا

األسـرة صاسـتخداب صســامسج م ـم احلمــج وـارر ُــن مسـااها كســ ب كاـا املاتقــدار الدي  ـ خل صتــالح 
كســــ ب اســـــوو  ت وـــــو الســــواغ الـــــري    صالت ـــــوا الســــو  لوســـــامسج م ـــــم احلمــــج نت شـــــ  امل ـــــاه م 

ـــ  لوش ـــ  ن ســـ ا كـــ غ ترا ـــم اصانـــدا التشـــريم املتاوـــي كا،  ـــا    صاص ـــت ا(135)صاملاوومـــار ا ااد
  (136)هبدر وزال  األوواب الاقاك   ال  ي رض ا ُوا ال سا  ال ت يتارضن لإل  ا 

  (137)صاُركت جل   وقوإل الط ج ُن لوق ا ال ال  وزا  اات ا  مستو  سو  الت اي  ك  األا ال -69
  

 اللق  ي التعليس -ياء 
 
اُركـــت جل ـــ  وقـــوإل الط ـــج ُـــن لوق ـــا وزا  تـــدين نُو ـــ  التاوـــ مخل صوزا  الرســـوب الدااســـ   ا   ـــ    -70

صاص ــت كــ غ تايــد اصانــدا ون ال ــا ُوــا التاوــ م اجل ــدخل صتو ــ    ــم انــوا  الرســوب الدااســ   ا   ــ    ال اــاب 
ايـــ  الط ولـــ  امل وـــرة صالتاوـــ مخل صالت ط ـــ  هبمـــا(138)املداســـ    صنـــشات الوش ـــ  (139)خل صحتســـن مســـتو  ُا

    (140)املا    كاحلقوإل ا لت اري  صا  تماُ   صالثقاف   اصاندا ُوا  اج التاو م الثانوي  اناأل متاماأل 
صاُركـــت جل ـــ  وقـــوإل الط ـــج ُـــن لوق ـــا وزا  اص ـــ  الت ـــاصر   التاوـــ م كـــ  امل ـــااي احل ـــري   -71

ــــــا  صالري  ــــــ خل صضــــــاف ســــــ ج و ــــــول األا ــــــال كصي ا،ُالــــــ  صاا ــــــال ــــــاتوا صال ت ــــــار ُو اامس ــــــ  ال 
ـدب وتاوـ  التاوـ م الشـامج لألا ــال كصي ا،ُالـ (141)التاوـ م   صاُركـت الوش ـ  املا  ـ  كــاحلقوإل (142)خل ُص

ا لت ــاري  صا  تماُ ــ  صالثقاف ــ  ُــن لوق ــا وزا  اات ــا  ماــدل التســر  مــن التاوــ م كــ  اا ــال األســر 
  صاص ــت جل ــ  وقــوإل الط ــج اصانــدا كالق ــا  ُوــا (143) ــاتوااحملرصمــ  صامل مشــ خل   ســ ما اســر اامس ــ  ال
خل صوثــت اصانــدا ُوــا تــوفو التاوــ م الشــامج جلم ــم األا ــال (144)اص ــ  الت ــاصر   التاوــ م كــ  امل ــااي

  (145)صالق ــــا  ُوــــا احلــــوا ا الــــ  تــــ ري وث تــــدين املســــتو  التاو مــــ  لــــد  األا ــــال كصي ا،ُالــــ 
ايـــ  امل ـــا رين كـــ غ تو ـــج اصانـــدا و ـــول اا ـــال الامـــال امل ـــا رين  ـــو صاص ـــت الوش ـــ  املا  ـــ  حم

  (146)القانون   ُوا التاو مخل ُوا لدب املساصاة مم املواا   الرصاندي 
   وـــ  امـــوا خل صانـــاار ال ونســـوو وث اغ اصانـــدا توا ـــج حتســـ  نُو ـــ  التاوـــ مخل صانـــاار -72

ــــــدا 2018-2013التاوــــــ م ) اخــــــر خل وث اُتمــــــار ا طــــــ  ا ســــــ ات ش   لقطــــــا  (  صك  ــــــت اغ اصان
  (147)تتخاخل ا م كلحخل تداكو وضاف   ،رماج األلو ار صالسواغ األ و     نااب التاو م مل
صرُــا ال ريــي القطــري اصانــدا وث ت   ــا اســ ات ش ار فاالــ  لتاايــا ُمو ــ  ت   ــا س اســ  تاوــ م  -73

  (148)راهقار استد ار التاو مال ت ارخل صه  الس اس  ال  تت ق لألم ار امل
صانـاا ال ريـي القطـري وث اغ األا ـال ال  دـ  يوا  ـوغ ُوامسـي ُمو ـ  امـاب احل ـول ُوــا  -74

التاوــــ م الثــــانوي الاــــايلخل كســــ ب ا فتقــــاا وث املــــواار  صرُــــا ال ريــــي وث كــــال   ــــم اجل ــــور املمو ــــ  
  (149)الاايلل ماغ و ول األا ال ال  د  ُوا التاو م الثانوي 
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 اللقوق الثقا ية -كاف 
 
انـــاار ال ونســـوو وث اغ اصانـــدا اـــرر   ات ال ـــ  محايـــ  الـــ ات الاـــامل  الثقـــا  صالط  اـــ   -75
خل صات ال ـــ  محايـــ  صتاايـــا ت ـــو  2003خل صات ال ـــ  محايـــ  الـــ ات الثقـــا   ـــو املـــاري لاـــاب 1972لاـــاب 

ُوــا الت   ــا الوامــج لألووــاب كار ال ــو  الــ   انــوال التا ــو الثقــا خل صنــشات ال ونســوو اصانــدا
تاـــاز الو ـــول وث الـــ ات الثقـــا  صانـــوال التا ـــو ا،كداُ ـــ خل صاملشـــاات  ف  ـــاخل  ـــا يـــ ري وث وُمـــال 

    (150)احلي   املشاات    احل اة الثقاف  
  

 ادشخاص ذوو اإلها ة  -الم 
 
ايــــ  ال ــــح   اُركــــت جل ــــ  وقــــوإل الط ــــج ُــــن لوق ــــا وزا  افتقــــاا ا -76 ألا ــــال كصي ا،ُالــــ  لوُر

صاحلمايــــ  ا  تماُ ــــ  الوــــاف ت خل صتارضــــ م لوتم  ــــا   تثــــو مــــن األو ــــاغ كســــ ب الو ــــم  الثقاف ــــ  
ـــــاصي ا وت ا ـــــار ا ا ـــــ   ـــــ  اصانـــــدا ُوـــــا مرا اـــــ  الس اســـــ  التاو م ـــــ  ل ـــــت الوش  صا رافـــــار  صوث

صونشــا  لســم ماــين كاألا ــال   ااوــ   خل مبــا يو ــج متتــم األا ــال كصي ا،ُالــ  حقــول م؛2007 لاــاب
خل 54/2011مـــــن القـــــانوغ الـــــم  42؛ صول ـــــا  املـــــارة 2011الـــــواين لـــــاصي ا،ُالـــــ خل امل شـــــ    ُـــــاب 

اي  و  تم ك اخو   (151)ل ماغ ُدب ويدا  األا ال كصي ا،ُال    م سسار الُر
  

 اد ليات والشعوب ادصلية -ميس 
 
ا  ـــا الشـــديد لاــــدب اُـــ ار اصانـــدا كو ـــور الو ــــار اُركـــت جل ـــ  وقـــوإل الط ــــج ُـــن  -77 انُا

  صرُــــا املقــــرا ا ــــا  املاــــين كق ــــايا (152)صســــواغ ا ــــو     ال وــــدخل مبــــا   كلــــح  تمــــم ال ــــاتوا
األلو ار اصانـدا وث ا ُـ ار كال ـاتوا ت دـ  سـوان   مسـتقو خل صوث ونـرا  هـا  ال دـ      ـم مراوـج 

    (153)ت   ا القرااار ال  ت ةر ُو  مصضم الس اسار صرط ط الربام  ص 
صاُركــــت جل ــــ  وقــــوإل الط ــــج ُــــن لوق ــــا وزا  ترو ــــج  تماــــار ال ــــاتوا مــــن ال اكــــار الــــ   -78

  (154)ســـو  ا اســـ ف مخل رصغ مـــوافقت م اص تاوي ـــ مخل صوزا  ورمـــاام مـــن ســـ ج ما شـــت م التقو ديـــ 
صرُــــا املقــــرا ا ــــا  املاــــين كق ــــايا األلو ــــار احلوومــــ  وث تاــــويا  تماــــار ال ــــاتوا املــــروو  ُــــن 
ااضـــــ مخل صوث صضـــــم م ـــــاراارخل كالتشـــــاصا ال اـــــال مـــــم توـــــح ااتماـــــارخل ،ُـــــارة اكط ـــــا كااراهـــــا 

م  تقـــدما ص ااســـاها الثقاف ـــ  التقو ديـــ خل صا ُـــ ار حقول ـــا   املـــواار الط  ا ـــ  لو اكـــارخل صصضـــم كـــرا
  (155)صحت ظ املمااسار التقو دي  كار ال و  كس ج ما شت ا القامسم  ُوا ال اكار

  
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -نون 

 
اُركــــت الوش ــــ  املا  ــــ  حمايــــ  امل ــــا رين ُــــن لوق ــــا وزا  افتقــــاا الامــــال امل ــــا رين الاــــامو     -79

تســش ج    صاص ــت الوش ــ  كــ غ تو ــج اصانــدا(156)الامــال امل ــال  القطــا   ــو الر ــ  لوحمايــ خل   ســ ما 
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املا  ــ  كـــاحلقوإل    صاص ــت الوش ــ (157)  ــم الامــال امل ــا رين لتش ــب اُت ــااهم م ــا رين  ــو نــُر  
    (158)ا لت اري  صا  تماُ   صالثقاف   ك غ تتخا اصاندا خطوار ل ماغ محاي  الامال امل ال  

املتاوــي  4/2011صاص ــت الوش ــ  املا  ــ  حمايــ  امل ــا رين كــ غ تاــدل احلوومــ  القــانوغ الــم  -80
 31ال ــارا    02/01كــاهلشرة الوافــدة وث اصانــدا صا اا ــ  م  ــاخل صتــالح تاــديج األمــر الــوزااي الــم 

خل مـــن ا ـــج مـــ ق امل ـــا رين ا اضـــا  لوطـــرر احلـــي   مرا اـــ  وـــا هم مـــن  انـــب 2011اياا/مـــايو 
  صاص ــت الوش ــ  اي ــاأل كت اــ م صت ســو ُمو ــ  ُــورة الامــال امل ــا رين الرصانــدي خل (159)ســوط  خمت ــ 

الــاين   حيموــوغ صةــامسي ســ ر ســااي  اص اي وة ــار نخــر جل ســ ت م الرصانديــ خل وث ال وــدخل صت ســو الاــورة 
  (160)دالطُو   لورصاندي  املق م  كا ااجخل صتالح وُارة ورما  م املستدمي   ال و

صاُركــت جل ــ  وقــوإل الط ــج ُــن لوق ــا ال ــال  وزا  اوتــوا  القــانوغ املتاوــي كــالوشو  )القــانوغ  -81
ُوـــــا اووـــــاب تتاـــــاا  مـــــم ات ال ـــــ   2012-2011( صمشـــــرص  تاديوـــــ  لو ـــــ ة 29/2006الـــــم 
   صاُركــت الوش ـ  املا  ـ  كــاحلقوإل ا لت ـاري  صا  تماُ ــ (161)ا ا ـ  كوضــم ال  دـ  1951 ُـاب

خل صاص ــت كــ غ تو ــج (162)صالثقاف ــ  ُــن لوق ــا ألغ القــانوغ   حيمــ  ال  دــ  مــن ا،ُــارة القســري 
  صوثـــت جل ــــ  وقــــوإل الط ـــج اصانــــدا ُوــــا ضــــماغ (163)اصانـــدا تط  ــــي م ــــدا ُـــدب ا،ُــــارة القســــري 

  (164)وُمال احلي    م مشج األسرة رصغ اي مت  ا ُوا اساس احلال  القانون  
 ــ  وقــوإل الط ــج ُــن لوق ــا وزا  ُــدب ص ــور نل ــ  نــامو  لتحديــد األا ــال ال  دــ  صاُركــت جل -82

ا ســـتخداب  صموتمســـ  الوشـــو خل اص األا ـــال امل ـــا رين الـــاين امبـــا تارضـــوا اص يتارضـــوغ  طـــر التش  ـــد اص
اي  صا دمار هل      (165)األا ال   اُمال لتال  خل صوزا  ُدب ص ور و را ار لتقدمي الُر

صاُركــــت الوش ــــ  املا  ــــ  كــــاحلقوإل ا لت ــــاري  صا  تماُ ــــ  صالثقاف ــــ  ُــــن لوق ــــا وزا  ُــــدب ت الــــ   -83
تســش ج موال ــد ال  دــ  صموتمســ  الوشــو  صاألا ــال ُــدمي  اجل ســ  خل صاص ــت كــ غ تو ــج اصانــدا تســش ج 

اف ــــ  لألا ــــال   صاص ــــت جل ــــ  وقــــوإل الط ــــج كتــــوفو احلمايــــ  الو(166)  ــــم األا ــــال املولــــورين   ولو م ــــا
الوشـــو  صاألا ـــال ال  دـــ   ـــو امل ـــحوك  كـــاصي مخل مبـــا يشـــمج تســـش و م  انـــاأل   ســـش ر  موتمســـ 

  (167)املوال د صو وهلم ُوا لدب املساصاة مم الخرين ُوا التاو م اااين صا دمار ال ح   صا  تماُ  
و ــار تســش ج املوال ــدخل صوث صانــاار م وضــ   نــ صغ ال  دــ  وث ص ــور تــراتم ت ــو   ُم -84

يومـــاأل مـــن الـــو رةخل صصفقـــاأل  30احلا ـــ  وث التســـش ج امل  شـــ  لوموال ـــد     ـــم املاســـورار خـــ ل 
لإلاــاا الـــامين الـــاي حيـــدر  القـــانوغ الـــواين  صمتثـــج الرســـوب الـــ  تتقاضـــاها احملـــاتم مقاكـــج التســـش ج 

    (168)املت خر لوموال د ُق   اماب تسش و م
م وضــ   نــ صغ ال  دــ  اي ــاأل وث اغ ُمو ــ  الوشــو  ا ــ حت توت   ــا املشــاتجخل صانــاار  -85

مـــن و ـــ  احل ـــول ُوـــا الوشـــو خل صاـــول ا، ـــرا ارخل صنُو ـــ  القـــراا املتخـــا  صانـــاار تـــالح وث 
  صاص ــت م وضــ   (169)ُــدب صضــو  رصا ا،رااة الاامــ  لو شــرة صال ــاص    مرا اــ  او ــار الوشــو 

الوش ـــ  الوا  ـــ  لتحديـــد صضـــم ال  دـــ  لامو ـــا ُوـــا م انـــرة ج اصانـــدا نـــ صغ ال  دـــ  كـــ غ تو ـــ
  (170)ال واخل صك غ تسمق جلم م موتمس  الوشو خل رصغ مت  اخل كالو ول وث و را ار الوشو 
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املا شــ   صانــاار م وضــ   نــ صغ ال  دــ  تــالح وث احلا ــ  الاا وــ  وث وتاوــ  مايــد مــن امــاتن -86
    (171)سورارخل صتالح   مراتا الا وا ال  تقدب ا دمار لورصاندي  الاامسدينل  د  املق م    املا

يســــــمق  2008صكتــــــرر م وضــــــ   نــــــ صغ ال  دــــــ  اغ لــــــانوغ اجل ســــــ   الرصانــــــدي لاــــــاب  -87
كتش ـــ   ال  دـــ  صموتمســـ  الوشـــو  املتـــاص   مـــن مـــواا   صمواا ـــار اصانـــدي خل صي ـــ     ـــم 

ل  دـــ  صموتمســـ  جلـــو خل كاـــد كوـــو  م ســـن ال وـــوغخل صا ـــم كلـــح مـــن  األا ـــال املولـــورين   اصانـــدا
  (172)ال ارا  داأل ودصت ُمو   التش   

  
 المشردون داخليا   -سيم 

 
تم ـــا  ُوـــا ات ال ـــ    2012انـــاا ال ريـــي القطـــري وث اغ اصانـــدا صلااـــت ص ـــدالت   ُـــاب  -88

املشـــــررين راخو ـــــاأل  صمـــــم كلـــــحخل   يـــــاال ي   ـــــ  ورمـــــاج اووـــــاب ا ت ال ـــــ     كشـــــ غ 2009لاـــــاب 
  (173)التشرياار الوا   

  
 اللق  ي التنمية -هيم 

 
انــــاا ال ريــــي القطــــري وث اغ لاُــــدة ا،نتــــاج   اصانــــدا   تــــاال ضــــ ق خل ا ــــم زيــــارة ال مــــو  -89

ُوـــا اهل وـــج ا لت ـــاري  صانـــاا  ا لت ـــاري   الصنـــ  األخـــوةخل صياـــا  كلـــح وث ه م ـــ  الاااُـــ 
اي ـــاأل وث الت ـــاصر الشاســـم   مســـتو  الـــدخجخل صانتشـــاا ال قـــر   امل ـــااي الري  ـــ خل صاات ـــا  ماـــدل 
ال طالـــ  كـــ  الشـــ ا خل صضـــرصاة تاايـــا القطـــا  ا ـــا خل صا ُتمـــار الو ـــو ُوـــا املســـاُدة ا اا  ـــ خل 

  (174)سار اجل ار املاج صالتار  لو دمار ا اا   خل مبا   كلح الت وار   س ا
Notes 

 
1
 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on 

Rwanda from the previous cycle (A/HRC/WG.6/23/RWA/2). 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-

nation 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death pen-

alty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
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OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Work-

ers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Dis-

appearance. 

 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; 

OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry 

procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 

and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, 

art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

 4 A/HRC/17/4.  

 5 UN Compilation Report for the second cycle of the Universal Periodic Review Mechanism – Rwanda 

(UNCT Submission for the UPR of Rwanda), p. 5, para. 24. 
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