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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021الثاين/يناير كانون   18-29

 * موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن رواندا   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
مهدددد  مدددد  ابهددددا   ددددا     20االسددددال راد الدددداو   الودددداملل واددددو مددددومن ل ل  ومددددا  ا ًامدددد  مدددد  

                                                                       إىل عل يدد  االسددال راد الدداو   الوددامل، واددو مًددا   ق ددد ل مددومن  ًيدداا    ددا ا  صدد   (1)ا صدد   
ن ا  اللددا  اندداى ع دد                                                                    ل ددا  ال  لددا ل ويالفددل  مرعددا  م ددالًو    دداو  ا  س دد  الوانيدد   ًددو  ا ن ددا

 الالًيا ال امل مب ا ئ   ي ل

املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا   -      اثنيا   
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

 ل(2)ذكر  ال جن  الواني   ًو  ا ن ان أهنا م  ف اوالي  اآللي  الواني   نا الال ييب -2
لواني   ًو  ا ن ان أن مجهو ي   واناا )" واناا" و"ا  وم " ع   الالوايل( وذكر  ال جن  ا -3

 ا نفي  عا   و ديا  مًامد  ق االسدال راد ال دااا،  اإ د  إهندا   الًدا أن الالو ديا  ا ال ًيد  سدالنفي 
2021حب ول كانون الثاين/يناير 

 ل(3)

نددد  اروانددداا ل نددداى سدددجون ، أددددا   ال ج(4)و  ددددا   إىل  و دددي  ذا   ددد    ييددد   لال ييدددا -4
مايددا  ويايددا ا ددو ال ددجون، ول ل ام دد  الا دد  الددل ي ًااددا ا وامددل وا مهددا  ا ر دد ا  والر ددا 
اليي  ال مي   مصد ه  عد  أمهداا  ال دجينا ل و عد  إىل يايدا مجيدا مرامدا اال الجدا  وا سدرا  ق 

 ل(5)إ اا  ا مر الرائسي الي  حيا  أساليب الام  اجملالل ي 
__________ 

 مل حتر  ايه الوثيً    ل إ ساهلا إىل  واإر الرتمج  الال ريري    م  ا ال ا ل *
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وأدددا   ال جندد  الوانيدد   ًددو  ا ن ددان إىل الالددااات ا صاايدد  ذا  الصدد  ، و الدد  إن انددا   -5
مو    م اللر   ال  ا  لال رب ا ا سي الندام  عد   د و    ودلل  داال  ردل ا رااًدا ، وعلدل 

ا  ا ني ا افال، وعا  إم اني  و ول ا افال ذو  ا عا   إىل ا وا  الال  يلي ، ونًص عا  ا   لني 
 ل(6)لال  ي  ذو  اال الياما  الا  

وأددددددا   ال جنددددد  الوانيددددد   ًدددددو  ا ن دددددان إىل إ  ات اسدددددرتا يجيا  ق الددددد ام  االماللاعيددددد   -6
 ل(7)لال  ني راي  ا افال، و ال  إنه صب م اب  مو    أافال الووا   ا  اللر 

 حةاملعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصل -      اثلثا   

والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (8)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 
 (9)اإلنسان

إىل الالو يا  ذا  الصد   الدل  دام  ق االسدال راد ال دااا والدل  7أدا   الو    ا ورتك   -7
، ميكر  أن  واناا مل  صا  ا ا ع   اال فا ي  الاولي   لاي  مجيا ا دخاص م  (10) يي   لال ييا

ل وذكددددر  منيلدددد   عددددا   ًددددو  ا ن ددددان أن  واندددداا مل  صددددا  ع دددد  ال و وكددددول (11)االخالفدددداى الً ددددر 
 ل(12) ها الاص   ًو  اال الصا ي  واالماللاعي  والثًامي االخاليا   ا   ا  ل

أنددده ين لدددي لروانددداا أن  صدددا  ع ددد  ا فا يددد  منيلددد  ال لدددل الاوليددد   4وذكدددر  الو  ددد  ا ودددرتك   -8
 ل(13)وأن   اللا إعون ا م  ا ال ا  او ن  ًو  الو وب ا   ي  169    

ًد  ق    2017عيد   ندا الال دييب إىل  وانداا ق عدا   أن  اي   ال جند  الفر   7وذكر  الو    ا ورتك    -9           ع   
 ل ( 14) اليو  الام  م  الناي   ا  ب ال واإا الل وامهالها ال جن  الفرعي  ق ا طوعها ا ل ها 

وأعرادد  ال جندد  ا مريًيدد   ًددو  ا ن ددان والودد وب عدد    ًهددا إ اى سدد ب ا عددون الصددا    -10
( م  ارو وكول احمل ل  ا مريًي   ًو  ا ن ان والو وب ا ال  ا اً ول اخالصاص 6)34مبومب ا ا   

ل وذكدر  منيلد  ايدوم   ايدال  وو د  (15)( مد  ال و وكدول3)5احمل ل  ق   ًي الًفدااي مبومدب ا دا   
وم س ددد  ماعددد  ل  دددو  والالنليددد  و ًدددو  ا ن دددان )"م س ددد  ماعددد "( أن ا عدددون، الدددي  ي دددل  

                                                                     مي دد او  إىل احمل لد  ا مريًيد   ًدو  ا ن دان والود وب،  دا سد  ب حبجد  أن ا مدراى لألمرا  االًدا
 ل(16)ي اللل م  مانب أدخاص ما ي  م  ال اال  وا  ماانون جبراإ  ا     ابلاعي 

 (17)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  

ًددددو  ا ن ددددان والودددد وب أن عددددا  وعددددي أ     -11 يدددد  ال دددد ان  لصدددد و   ذكددددر  ال جندددد  ا مريًيدددد   
 ل ( 18)                                                                                            ا   يلي  والاولي   ًو  ا ن ان الل  ا   ع يها  واناا يًي ا الاللالا الف  ي حبًو  ا ن ان ق ال  ا 

أن ا  ومدد ، الدل  الًيددا  لرليدد  الثناإيدد   فهدو  نددو  ابددن   عال ددا ه  5وذكدر  الو  دد  ا وددرتك   -12
اهلويددد  ابن ددداني  وا ث يدددا  ومن ومدددي ا يدددل ابن دددي ق يًالصدددر ع ددد  الرمدددل وا دددرأ   دددا أ ف ددد  ملددداير  

 ل(19)سياسااا واسرتا يجيااا

أن  واندداا أيددا ، أثندداى االسددال راد ا ول،  و ددي   لالصددايا ع دد   7وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -13
ل وق (20)ال و وكول االخاليا   ال فا ي  منااف  الال ييب و ا   ع   اديه اال فا يد  مندي ذلدي ا دني

                                                                                   االسددددال راد ال ددددااا، أيددددا   واندددداا  و دددديا  مال  ًدددد   نودددداى تليدددد  و اإيدددد  وانيدددد ، علددددو   ل و وكددددول 
            ا ع ا  ل،  (22)أن الًانون ذا الص   11ل وذكر  الو    ا ورتك  (21)  منااف  الال ييباالخاليا   ال فا ي
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او دددفها اآلليددد  الو اإيددد  الوانيددد ل ومل  نودددر  2018                                           وأن ال جنددد  الوانيددد   ًدددو  ا ن دددان ع ينددد  ق عدددا  
ميهيد  للليدا                                                                                ال جن  الواني   ًو  ا ن ان ا ا   ًريراا ال نو  ع   الن و ا ط دوب ق ا  دا ئ الالو 

 ل(23)الو اإي  الواني 

أن انددا  دددوا ل اودد ن اسددالًول ال جندد  الوانيدد   ًددو  ا ن ددان،  7وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -14
واي دوا ل  ثت   ًا أك   لنير إىل أن ال جن  الوانيد   ًدو  ا ن دان  فدط ا اواليد  اآلليد  الو اإيد  

 ل(24)اال يني أعفاإه م    ل بن  د  ها الرإي                                        الواني ل وذكر  أن اسالًول ال جن   د و د

ت فياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الواجب التطبيق

 املسائل الشاملة -1 

 (25)ا  اوا  وعا  الالليين  

 28ا دد     32/2016مدد  الًددانون   دد   45و 44، موددت  إىل ا ددا  ني 5ذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -15
، أن اهلويددد  ابن ددداني   لددداير  اهلويددد  (26)الدددي  يدددني  أ دددوال ا ددددخاص وا سدددر  2016تب/أ  دددط  

ابن اني  ال حتي   عرتاف  انوين، وأنه ال ومو      او ن  ليت ابدن  ق سدجو  ا ديو  وا دال 
 ل(27)الًانون ينص ع   أن من  الوخص او ابن  ا  جل ق دها   ميو  الوخصأن 

ارواناا لالجرمي ا الو اني ق الاللييدن، ل نهدا أعراد  عد    ًهدا ل دا   5وأدا   الو    ا ورتك   -16
 ل(28)ا دا    را   إىل اهلوي  ابن اني   عال ا اا أ ا أس اب الالليين احمليو  

أن ا ودددالل ني  بدددن  يال ر دددون ل اللييدددن ق  الل ددداا  احمل يددد ، وق  8ا ودددرتك   وذكدددر  الو  ددد  -17
 ل(29)                                                                     الففاىا  الايني ، و ىت ق اجملاللا ا اينل وي  ال  أافال ا والل ني  بن  من وذي 

 الالنلي  وال يئ  وا علال الالجا ي  و ًو  ا ن ان  

وب عدددد  الً ددددا ميلددددا يالصددددل  لصددددناعا  أعرادددد  ال جندددد  ا مريًيدددد   ًددددو  ا ن ددددان والودددد  -18
،  اإ د  إنده ين لدي لروانداا أن   اللدا  دوانني حتلدي ا ًدو  ال يئيد  وأن  نود  ايئد  (30)االسالخرامي  وال يئد 

 ل(31) نييلي  لر ا  نفيي ايه الًوانني

وذكدر  م س دد  "الال فددت ال دا ل" أن  واندداا دددايا  الالدد ثر االلدت ا نددا   ن ا الصددا اا ي اللددا  -19
، كاندد   واندداا أول ا ددا أمريًددي يًددا  ادداف ان  ددا   2020ع دد  الن اعدد  والطا دد  ال هرماإيدد ل وق عددا  

 ل(32)، وكان  ال  ا ا  ل منوا م  اني ال  اان الل م    ذلي2030أكثر  رام  ل ا  

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (33)ا ا ق ا يا  وا ري  وا م  الوخصي  

  ايددوم   ايددال  وو دد  إىل الالو دديا  ذا  الصدد   الددل  ددام  ق االسددال راد أدددا   منيلدد  -20
، والل اعالد    وانداا أن الد  و منهدا نفدي أو ق ادو  الالنفيدي، وذكدر  أن (34)ال ااا و يي   لال ييا

 وانددداا مل يدددر، اي ددد  الفدددرت   يدددا االسدددال راد، حتًيًدددا  م الددد  وذا  مصددداا ي  ق اال عددداىا  ا ال  ًددد  
ا عدداا  خددا ت نطددا  الًفدداى، و دداال  االخالفدداى الً ددر ، واال الجددا  الال  ددفي، والال ددييب، حبدداال  
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ل واسدداللر  ال د طا  الروانايدد  ق  و يدف ا دددخاص (35)وسدوى ا  ام دد ، ومل  ًداد مر   يهددا ا نعدومني
 ل(36)و   ه  ق مراكن ا الجا  ع  ري   ت  مسي ،  يث يال رد عورا  احملالجني  ل ال ييب

وذكر  منيل  ايوم   ايال  وو   أهندا وثًد   الدل أمد  الاولد   ون سدااا إنديا  مدا ال يًدل  -21
                                                                                  دخصددا  يوددال ه ق أهندد  ا    ددوا مددراإ  ا دديط ، ميلددا ي دداو أندده مددنى مدد  اسددرتا يجي  أوسددا نطا ددا   37عد  

ل ددث الددوف ومددرد النيددا  و    أ  مًاومدد   وامددر ا  ومدد  أو سياسددااال وخ ددص  ًريددر  ددا   عدد  
 جندد  الوانيدد   ًددو  ا ن ددان إىل أن ال  دددث الددي   امدد  ادده منيلددد  ايددوم   ايددال  وو دد  "م ددديى ال

  كاذيب"ل وااال م  الال ًيا ما ا   ولني ا نعومني وحماكلاله ،  ا  ا   ولون ا  وميدون االهايدا 
 ل(37)أسر الف ااي وإم ا ا  ع    ًامي م  وما  كاذا  علا  اث   ا هب 

لدد  ال فددو الاوليدد  أهنددا وثًدد  خددول الفددرت  ا وددلول   السددال راد عددا   دداال  وذكددر  مني -22
أن أعفداى ا  دناب ال ياسدي  ا  ا  د  م دالهامون  7ل ذكدر  الو  د  ا ودرتك  (38)اخالفاى   ر  حمالل د 
 ل(39) الخالفاى الً ر 

و درهب                                                                      وذكر  منيل  ايوم   ايال  وو   أهنا وثً   يا  ابدي  مدرا ا    الجدا  أددخاص -23
و  يي ه  وخنًه ، واسالخاا  الصاما  ال هر إي ، و نفيدي عل يدا  إعداا  وويد  ق ث ندا  ع د ري  
 دددول كيلدددايل وق بدددال  دددرب ال  دددال وييدددل م يددد  احملالجدددني  حم وسدددني ق ال دددنل الالدددا  اي ددد  أددددهر ق 

 ل(41) الجا ل وأدا   منيل  ال فو الاولي  إىل  اال  وما  مو وا  أثناى اال(40)ظروف من ي 

وذكر  ال جن  ا مريًي   ًو  ا ن ان والو وب أنه ين لدي لروانداا أن  نود   اعدا  ايدا    -24
 ل(42)او ن الو او  ا ال  ً   لال ييب م  أمل حتايا ما  انالوا  الال ييب ق مراكن الورا 

اللا  وانني لال  ني وذكر  ال جن  ا مريًي   ًو  ا ن ان والو وب أنه ين لي لرواناا أن    -25
 ل(43)ارا ها وسياسااا الي  الًفاى ع   ا لا سا  الثًامي  الفا  

عددا  ومدو  رايدد   ودري ي  كاميدد  مد  ال نددف ابن داين ل لث يددني وا ث يددا     5وذكدر  الو  دد  ا ودرتك    -26
           ف م دددر ف ق  ومن ومدددي ا يدددل ابن دددي وملددداير  اهلويددد  ابن ددداني  و دددام ي  دددفا  ابن دددني،  ن اددديا ال نددد 

 ل ( 44) الًانون أبنه م ل يففي إىل إ ا   ر  م ا  ونف ي ومن ي وا الصا      ث أو اليكو  

أن ا ودددددال ه مددددديه  ال يفصددددد ون عددددد  ا ددددددخاص ا ددددداانني وكلدددددا  11وذكدددددر  الو  ددددد  ا ودددددرتك   -27
ً ص ر ع  ال  ا  ق مراما اال الجا  ال  ل(45)                                      يفصل ال

ا مريًي   ًو  ا ن ان والو وب أنه ين لي لروانداا أن  نفدي اف اليد  الًدوانني وذكر  ال جن   -28
 ل(46)وال ياسا  ا ال  ً    مرات ا فال  وإ اا  ا   ا  ل  ا م  اكالياظ ال جون

 (47)إ ام  ال ال، مبا ق ذلي ا مو  م  ال ًاب، وسيا   الًانون  

خمالفا  ق ا و احملاكلا  ذا  الاواما ال ياسي ، إىل مو ي   10أدا   الو    ا ورتك   -29
 ل(48)و اخل ال  ط  الالنفييي  ق الًفااي ذا  الاواما ال ياسي 

وذكر  منيل  ايوم   ايال  وو د  أهندا   ًد   ًدا ير عد   وااي  ذا  مصداا ي  عد  ال دنل  -30
نيا" ق  ي ونددداو، وادددي الالدددا  والفدددرب والال دددييب النالدددنا  اعرتامدددا   لًدددو  ق مركدددن ددددرا  "كدددوا  اسدددي

ل (49) دا ي  سد ني  ق كيلدايلل و ددا  دوك  ال ايدا مدد  الفد ااي اداله  أمنيدد ، وأ يندوا ق ا دو ا دداال 
                                                                                       وذكدر  منيلد  ايدوم   ايددال  وو د  أن م دايت احملاكلدد  ال ا لد    نالهدي اصددو   اعاليا يد  ق ال ايدا مدد  

 ل(50) م   ًا ا  منالًاي     ي  ل   وم الًفااي ال ياسي  ا  اس ، الل   الخا  ميها ا   ال  ا  
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وذكددددر  منيلدددد  مريددددا   و أن حماكلددددا  منالًددددا  ا  ومدددد  م يئدددد   نالهاكددددا  ا مددددراىا   -31
الًانونيد  الوام دد ل واسالودها  ا نيلدد  أبمث د  حماكلدد  الفدااطني ال  دد ريني ال دااًني مرانددي  وسددا ا ا 

                                         ا علددل أيفددا   ا دديا ق م  دد  سددااً  ل ل اكلدد ، و ددو  ايا  ام ددا،  يددث كددان أ ددا دددهو  اال عدداى  دد 
و في   اين وأ لدني  ويلدا ا،  يدث مل  دالل   ا درأ ن مد  مرام د  م فدي  فدياليهلا ومل ي ودف اال عداى 

 ل(51)ع  أ لاله ل اما 

                                                          أن خاما  ا  اعا  الًانونيد  ال   ن دا وود و ل  لًدا  ال داق وأن  11وذكر  الو    ا ورتك   -32
ل وذكددر  (52)انددا  مجددو  اددني ا  فددا  الط ددب ع دد  خدداما  الاللثيددل الًددانوين ل فًددراى وا فدداد ال ددرد

ال جندد  ا مريًيدد   ًددو  ا ن ددان والودد وب أندده ين لددي لرواندداا أن  ددومر الدداما  الًانونيدد  لألدددخاص 
 ل(53)ساع  48ا  الورا  وأن حترت  ما  اال الفاظ لا  الورا  واي احملالفظ هب  ل

 (54)ا راي  ا ساسي  وا ا ق ا وا ك  ق ا يا  ال ام  وا يا  ال ياسي   

أن  وانددداا الالنمدددد  ق االسدددال راد ال دددااا افددددلان ا دددا ق  ريدددد   3ذكدددر  الو  ددد  ا وددددرتك   -33
  ددددوي  ابل يددددا ، و ددددلان ايئدددد  موإلدددد  ل ل ا  دددد ، و اي   ا يددددن ا الددددا  ل لجاللددددا ا دددداينل  ددددت أن 

 ل(55)الالو يا  ذا  الص   الل  يي   لال ييا مل  نفي ا ا

خطدوا  م  الد  لال نيدن  ريد  الداي  وذكر الال الف الاويل ل اما  ع  ا ري  أن  وانداا اذدي   -34
 ل(56)أو ا  الًا، ل    وا ث الالليين  ا ا   يا  الايني  ظ   كثت 

                      انو   لال ات ا نيلا   2018وذكر ا ركن ا و ويب ل ًانون وال اال  أن  واناا أ ا   ق عا   -35
ل (57)نون اويدل وم ًدا و داخ يالايني ، و ىت ا مرا  الرا  ني ق أن يص  وا   اوس ل  ت أن ايا الًا

وذكر  ر   اليوايل أن ا نيلا  ال ًاإاي  مطال    لاللاس ا صول ع د  و دا  دانوين وأن  دا   اديه 
ا نيلددا  صددب أن   ددون هلدد  مدد او  أكا مييدد ل و ددا أعا دد  ادديه ا الط  ددا ، مدد  اددني أمددو  أخددر ، 

كني دددد   8 000، أ  ًددد   دددو 2018 ريددد  ابلاعدددا  الاينيددد  ق طا سددد  نودددااهال وق تب/أ  دددط  
                                         م دجا، ومًددا   ددا ذكدره ا ركددن ا و ويب ل ًددانون  100ل و   ددام  إىل ذلدي، أ  ددا  ددو (58)ومنيلد   ينيدد 

 ل(60)، الي   عا إىل إعا   النير ق ايا الًانون(59)وال اال 

ييدددا، إىل  و ددديا   دددام  ق االسدددال راد ال دددااا و ييددد   لال  1وأددددا   الو  ددد  ا ودددرتك   -36
ال  اللاد  ما ا  ايت الاولي ، ومًا   (61)م  الاسالو   38ميكر  أن راي  ا ا ق  ري  الال  ت ق ا ا    

ل و   ام  إىل ذلي، أ    نًي  (62)( م  ال ها الاويل الاص   ًو  ا اني  وال ياسي 3)19 ل لا  
أن احمل لدد   1ل وال يدد  الو  دد  ا وددرتك  (63)إىل إ  ات أ  ددا   ًييايدد  2018 ددانون ال ًددو   ق عددا  
مددددد   دددددانون ال ًدددددو  ، ل نهدددددا ظ ددددد  منودددددل   إ اى ا اًددددداى ع ددددد   233و 154ال  يدددددا أللددددد  ا دددددا  ني 

236و 194 ا ا  ني
 ل(64)

وذكر الال الف الاويل ل اما  ع  ا ري  أن الًوانني الل حتيدر "إيايولوميد  ا     ابلاعيد "  -37
  اللرد ا ًصو  منها و ففي إىل  ً يص  ري  الال  تل و ا أسيى اسالخاا  ايه أو "الطاإفي "  الجاو 

 ل(65)الًوانني   ال  النًا ا ومه إىل ا  وم 

أن  ددددانون   نولوميددددا  1وميلددددا يالصددددل حبريدددد  الال  ددددت ع دددد  ا نرتندددد ، ذكددددر  الو  دددد  ا وددددرتك   -38
لداويل الداص   ًدو  ا انيد  وال ياسدي ، ال يالفدا مدا  د و  منهدا ال هدا ا (66)ا   وما  واال صاال 
أن ادددديا  3ل وذكددددر  الو  دددد  ا وددددرتك  (67)مدددد  ذلددددي الًددددانون 206و 126و 60و 22وأدددددا   إىل ا ددددوا  

 ل(68)                                                                 الًانون مرد  يو ا  حما   ع   ا نوط  االمرتا ي   ال ا د ما  ري  ا نرتن 
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 ني ددان/ 13أمددا  ، ق ايددان  ددا   ق أن بندد  ا عددو  الروانايدد   6وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -39
، أبنده ال صدو  لألمددرا  الديي  مي  دون  ندوا  ع دد  19-اود ن الصد ام  أثنداى ماإ دد  كوميدا 2020أاريدل 

د    اليو يوب إمراى ا ًااو  واثها  هن  لي وا   فيني، ع   الر   م  أن الًانون ي رتف حبا كل 
 ل(69)ا ع  ا نرتن دخص ق   ًي ا   وما  أو نوراا أو إ ساهل

مد   دانون وسداإإل ا عدو ، وذكدر   13و 9و 5( و19)2إىل ا دوا   1وأدا   الو    ا ورتك   -40
ل ومل  الل   بن  ا عو  (70)أن ايا الًانون ال ياللاد  وا  ايت الاولي  ا ال  ً  حبري  الال  ت والصو ي 

ل (71)الرواناي  م  ال لل كهيئ  م الً   ذا ي  الالنيي  ا  ب عا  االعرتاف هبا ق  انون وساإإل ا عو 
                                                                       أن  ًريرا   ا  ا  ع  بند  حتًيدا أنود اا ايئد   نيدي  ا رامدا ال امد  ق  وانداا  1وال ي  الو    ا ورتك  

 ل(72)أ   إىل  ير د    "كينيا واناا" الالاا   هليئ  ا ذاع  ال يطاني  إىل أمل  ت م ل 

مدد   ددانون ال ًددو   ا ال  ًدد   169أندده ع دد  الددر   مدد  إللدداى ا ددا    3وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -41
ل وذكددر  ال جندد  ا مريًيدد  (73)هت ابندداإي، مًددا أاًددي ع دد  مددوا  أخددر  يددر  ا الددو اني ق الالوددهت لالود 

 ًو  ا ن ان والو وب أنه ين لي لرواناا اسال لال عل ي  إللاى يدرمي الالودهت حبديف ا   دا  ذا  
 ل(74)الص   م   انون ال ًو  

ل (75)ري  ا عو  ذفدا لًيدو  ددايا  و دت مد   أن  ري  الال  ت و  3وذكر  الو    ا ورتك   -42
، ق م ددرد إدددا اا إىل  و دديا  ذا   دد    ييدد   لال ييددا ق االسددال راد 1وذكددر  الو  دد  ا وددرتك  

ل وذكدر  (76)ال ااا، أن الصد فيني مدا  الدوا ي  لدون عد  م دالواي  مد  ا فدايً  والرتايدب مثدت  ل ً دا
                                                     ي ددالطي ون إمددراى حتًيًددا   دد في  عدد  الًفددااي ا  اسدد  سياسدديا  أن الصدد فيني ال  3الو  دد  ا وددرتك  

                                                                                  خومددا  مدد  االنالًددا  ومددا يالصددل ادديلي مدد  مو ًددا ، وأن الصدد فيني الدديي  صدداارون   اإهدد  يال ر ددون 
ل وذكر  منيل  ايوم   ايال  وو د  أن   د  مد  الصد فيني يط ندون ق (77)لو طها  اصو   منهجي 

الرمسيدد ، أو حيًًددون ق ا عدداىا  انالهاكددا   ًددو  ا ن ددان، ال سدديلا الددروااي  وال ياسددا  ا  وميدد  
اال عدداىا  ا ال  ًدد  ا  ددا  ا  دد ولني ا  ددومينيل و ددا  م دد  ا فددايًا  و دداال  االخالفدداى ا ودد وا  

 ل(78)ومواعر الوف م  ا و ً  الًفاإي  ال ايا م  الص فيني إىل طا س  الر اا  اليا ي 

       ا اا   180م  أ ل  155ا ر     2019إىل أن  واناا ا ال   ق عا   7وأدا   الو    ا ورتك   -43
ق ا  در ال ا ي  ري  الصد ام ، وذكدر  أن ال ايدا مد  وسداإإل ا عدو  ا  دالً   وا داو   ا  ا  د  

 ل(79)ال  نال  ت مالا   ع   ا نرتن 

اللددا ا دداين  دد يف ا دد ب سددنوا  عايددا  مدد  وذكددر  منيلدد  ايددوم   ايددال  وو دد  أن اجمل -44
الرتايدددب والالددداخلل و دددا  الددد  مالط  دددا  الال دددجيل وال تو راايددد  ا راًددد   ون علدددل مجاعدددا   ًدددو  

 ل(80)ا ن ان اف الي 

،   ددد  إ دددو  (81)وذكدددر  منيلددد  ال فدددو الاوليددد  أن عل يددد  الال دددجيل ال  دددنال مفدددني  ل لايددد  -45
أن الًددانون الددي  يددني   7ل وذكددر  الو  دد  ا وددرتك  (82)ا  وميدد  الالوددري ا  الددل حت دد  ا نيلددا   ددت

( ي ددددو   ريدددد  ادددديه 2012ددددد اا/م اير  17ا دددد     05/2012علددددل ا نيلددددا  الاوليدددد  )الًددددانون   دددد  
 ل(83)ا نيلا  ق حتايا اي  ها وأنوطالها

 (84)  وا  ا  دد  ع يهددا                                          أن  ددانو   مايدداا  اودد ن منددا ابددراإ  ا ل رتونيدد  3وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -46
                                                                                         يفرد عا ا  م  الًيو ، وأعرا  ع    ًها مد  أن ي دالخا  اديا الًدانون لًلدا أنودط  ا  ا  د ، نيدرا  

 ل(85)                                       ن دخصيا  ومجاعا  ا  ا      ال   إ اااي 

أن  واناا  ًيا مرص و ول ا  ناب ال ياسي  ا  ا    ومنيلدا   3وذكر  الو    ا ورتك   -47
اين الددل  نالًددا ا  ومدد  إىل ال ددث ا ذاعددي ال ددا ، ق  ددني ي دديطر ا ددنب ا دداك  ع دد  ايئدد  اجملاللددا ا دد 
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                                                                     ل و  يددا  عددا  موا ددا إل رتونيدد  ومندداار إخ ا يدد  م ددالً   ع دد  ا نرتندد  خددول مددرت  (86)ا ذاعدد  ال لوميدد 
2017انالخا   عا  

 ل(87)

أن الالهايدداا  واالعالًدداال  الال  ددفي  وأعلددال الرتايددب وا فددايً   3وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -48
 2015الدل يال ددرد هلددا ا دداام ون عد   ًددو  ا ن ددان و ددتا  مدد  ا  دوا  ا  ا  دد   ًاا هددا منددي عددا  

،  الو ا                        ل وق مجيا ا اال   ًري ا  (88)رو  مالنايا  الال ًيا ع   ا نرتن  ااف إىل الالوويه والرتايب
 انالهاكا   ًو  ا ن ان  ر  ب ق  ا ا اام ني ع   ًو  ا ن ان اليي  صرلون ع   ا  وم  ق

عدددا  ومدددو  سياسدددا  و دددوانني  لايددد  علدددل  10ل وذكدددر  الو  ددد  ا ودددرتك  (89)ابهدددر مب ا  ددد  ا  ومددد 
 ل(90)ا اام ني ع   ًو  ا ن ان

اال   ا حت   اففل اسرتا يجي  أن الو ول إىل ا   وما  واال ص 3وذكر  الو    ا ورتك   -49
 وانددداا الراميددد  إىل  طدددوير ا الصدددا  ا   ومدددا ، واعالددد   الالو دددي  ذا  الصددد   الدددل  ييددد   لال ييدددا ق 

 ل(91)                                االسال راد ال ااا  ا ن في  منإيا  

وأعراددد  ال جنددد  ا مريًيددد   ًدددو  ا ن دددان والوددد وب عددد    ًهدددا ميلدددا يال  دددا   صدددول ع ددد   -50
ذكر  أنه ين لي لرواناا أن  الخدي الالدااات ا ناسد   لفدلان و دني ا  س دا  ال امد  ق ، و (92)ا   وما 

إاا  عل ها م    نين ا ا ق ا صول ع   ا   وما  م  خول الالا يب والاعو  وكيلي  ومت ا وا   
ادرام  انداى ا ا ي  وا الي ، و لان وعي الناس حبًو ه  ميلا يال  ا   صول ع   ا   وما  م  خول 

الًدددا ا ، و دددلان أن يصدددل  الًدددانون ا ال  دددا حبلايددد  ا   لدددني عددد  ا خالفدددا  ع ددد   دددو ي فدددل رايددد  
 ل(93)ا   لني ع  ا خالفا 

أن ا علددال ال ددد ي  ل  دددا ق الو ددول إىل ا   ومدددا  ي و ددده عدددا   1وذكددر  الو  ددد  ا ودددرتك   -51
  يال لاون  جب ا   وما  ا ط وا ، ذلي أن ومو  مناىا  مناس    ط ا ع   موظفي ا عو  اليي

ال دد ط  الالًايريدد   ماندد  ا يدددامل مل  فددو إىل  و يددا ال ًدددو   ا ناسدد   ا ددا امالندددا  موظددف عدد  كودددف 
 ل(94) ا ا صول ع   ا   وما                                               م  وما ل و ود ا مر الو ا   لألم  الًومي أيفا  

،  ( 95) يدددد   لال ييددددا ق االسددددال راد ال ددددااا إىل  و ددددي  ذا   دددد    ي   1وأدددددا   الو  دددد  ا وددددرتك    -52
وأدددددا   ارواندددداا ل خطددددوا  الددددل اذددددياا ق سدددد يل حت ددددني الو ددددول إىل ا نرتندددد ، ل نهددددا أدددددا   إىل أن  

  6 ل وذكدر  الو  د  ا ودرتك  ( 96) االسالي اب منخفو ل لاي  وأن الفجو  اني ا نااا الريفي  وا فدري  مل  دالً ص 
 ل ( 97) أن د    ا نرتن  ال  نال ا يا  ع  مالناول ال ايا م  ا واانني، ال سيلا ق ا نااا الريفي  

أن ا نب ا اك ، واو اب ه  الواني  الرواناي ، يهديل  اودا  ع د   3وذكر  الو    ا ورتك   -53
كاندد   ددر    2017عددا   ل و  دد  أن ال جندد  االنالخاايدد  الوانيدد  أع ندد  أن انالخددا  (98)ا وددها ال ياسددي

وننيه ، مًا أعرب مرا  ون  وليون ع   أ  خمالف، موتي  إىل مندا  سدا ه الدوف وإىل  رايدب عدا  
مددر  ق سدديا   يددن  2017أن انالخددا   عددا   7ل وذكددر  الو  دد  ا وددرتك  (99)مدد  ا رددد ني ا  ددالً ني

 2017  ددل انالخدا   عددا   ل وذكدر  منيلدد  ايدوم   ايددال  وو د  أن  واندداا  يدا ،(100)سياسدي مل ددا
وا ااا،  ا    نييلا  اجملاللا ا داين ووسداإإل ا عدو  وا نيلدا  الاوليد   ًدو  ا ن دان وا  ا  دني 
ال ياسدديني ع دد  ال لددل حبريدد  واسددالًولل و ددا أا ددة مرددد و ا  ا  دد  عدد    ر دده  ل لفددايً  والالهايددا 

 ل(101)                          ني أو أخفاله    را  أو اا ا والرتايبل و ا اعالً   ال  طا  ا  ومي  م ا  ني سياسي

أن عل ي    جيل ا  ناب ال ياسي  عل يد  مفدني  وكديا اددرتاا  10واعال   الو    ا ورتك   -54
 ل(102)ا صول ع   موامً  م  ً  م  ال  طا  ل ًا اماللاعا   عفاى ا  ناب ال ياسي 
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 (103) ير مجيا أد ال الر   

اليوايل إىل ومو  االيا   بن  وال لل اب   ق  واناال و    إنًاذ عا  مد  أدا   ر    -55
ل وال  ومدددا تليددد   مسيددد  لال ايدددا  ددد ااي (104) ددد ااي االيدددا ، مل  دددر   ًدددا ير عددد  إ ا   االهلددد  االيدددا 

 ل(105)االيا  ع    و اسال ا ي

م    الندداول ع دد  ومدده الال ايددا االمالًددا  إىل أمددو  منهددا سياسدد  دددا 9وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -56
 ل(106)االيا    افال وايا    ال  ا  اليا    افال

وذكددر ا ركددن ا و ويب ل ًددانون وال االدد  أندده ين لددي لرواندداا أن   ثددف مهو اددا الراميدد  إىل إنفدداذ  -57
ال  د ري  ووكاالادا الًانون م  أمل م ام   االيا   ل ور، وذلي ا  ل منها   نيدن  دا يب أمهنادا 

 ل(107)ا  ني   نفاذ الًانون

 ا ا ق الصو ي  وا يا  ا سري   

أن  ددد اا الودددرا  وايئددد   نيدددي  ا رامدددا ال امددد  ق  وانددداا خمولدددون،  1ذكدددر  الو  ددد  ا ودددرتك   -58
أو م   انون   نولوميا ا   وما  واال صاال ، س ط   فالي  و/أو   إل و/  180و  33مبومب ا ا  ني  

 فًدددددا نيددددد  أو م ددددداا  اال صددددداال  ا ل رتونيددددد ، مبدددددا ق ذلدددددي اال صددددداال  الوسددددد  ي ،  ون   ااددددد  
                                                              مدد  ادديا الًددانون ع دد  عددا ا الوسددطاى الالنامددا   انونيددا  االنويددا ددد     23ل و ددا و دد   ا ددا   (108) فدداإي 

رتونيد  ومرا  الهدا وخام  اال صاال  ا ل رتوني  اوساإل وأ وا   ًني    ل   عرتاد اال صاال  ا ل 
 ل(109)اصو    انوني  و  هل ذلي

، وذكددددر  أن ادددديا الًددددانون (110)إىل  ددددانون اعددددرتاد اال صدددداال  1وأدددددا   الو  دددد  ا وددددرتك   -59
ل مددو حيددا  ادديا الًددانون أنددوا  اال صدداال  الددل مي دد  اعرتا ددها، وال يددنص (111)ميالثددل ا  ددايت الاوليدد  ال

 يفرد أ    ويو عد  ا  درا  ق  دال انالهدا  الصو دي ل ويفدا ع   ا خطا  هبيا االعرتاد، وال
أن اديا الًدانون كدان لده أثدر  6ل وذكدر  الو  د  ا ودرتك  (112)                                       الًانون إاا ا  ل ر دا يفالًدر إىل االسدالًولي 

 ل(113)مث إل ع     ا ل ا   وما  ا  ب الوف م  اال طها 

ً   6وذكر  الو    ا ورتك   -60                                                             أن  واناا   الخا   ًني  ايلاسوس، واي ار ي  خ يث  مالطو   حت 
ما                                                                                  ق ادددا ف اهلددداف اواسدددط   سدددال  نصدددي    رسدددل عددد  "الوا  ددداب"، وأن الالًدددا ير  فيدددا أبن  وانددداا  دددا

 ل(114)مويني الاوال ا  ل الج   ع   منالًا  ا  وم  وا نوًني ع  اريا "الوا  اب"

                                                         أن عل ي  الال جيل ا لنامدي لودرحي  االددرتا ، علدو  ا دواإ  ددراإ   1وذكر  الو    ا ورتك   -61
 دول االدرتا  اهلا في،  ا  ا   م   ا   ا  ومد  ع د    دا ايدا   م دالخامي اهلوا دف النًالد  والو 

م  ال واإ  هليئ   نيي  ا راما ال ام  ق  واناا إم اني  الو ول الوحمداو  إىل  25ل ويين ا ا   (115)إليها
 اعددا  ايددا     ددجيل دددراإ  االدددرتا  الا دد    وددل ني، واددو مددا يهددا  االًددويو سددري  اال صدداال  

                                  ًنيد  ايلاسدوس الدل يد نع  أهندا   دل   الر لي  و ًييا ا فاظ ع   سري  اهلوي  الر لي ل و  الخا   وانداا
ارتكيب ار يا  خ يث  م  ا ا، واي مصلل  العرتاد واسالخرات ا   وما  واال صاال  م  اهلوا ف 

 ل(116)وا مهن  النًال 

أن  واندداا   لددل ع دد  و ددا اددر م  واددة لو إددا اهلويدد  الر ليدد ،  1وال يدد  الو  دد  ا وددرتك   -62
ل يا   ال يومرتي  ومج ها اصو    انوني  ق اطا   اهلوي  الر لي  ابايا   ا أ  ا موت  إىل أن اسالخاا  ا

دوا ل مريا ، مبا ق ذلي م ا  ا  ا را    ابلاعي  و ت ا ًيدا ، وا خداار ا  دامي  ا ر  طد   لًر دن  
                     ي  واسالخاامها حمداو ا  والالاخل ا ل رتوين ميلا يالصل  هلوي ل وين لي أن ي ون يليا ال يا   ال يومرت 

ل لاي ،  ىت وإن كان الالجليا واالسالخاا  يهامان إىل  اي   ا وىم  أو م  ي  او فهلا وسي   لال نين 
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                                                    أيفدددا  أن  وانددداا وا ددد   ال لدددل هبددديا  ون ومدددو  سددد ط  ماع ددد   1ل وذكدددر  الو  ددد  ا ودددرتك  (117)ا مددد 
 ل(118)وم الً    لاي  ال يا  

 وددلل إم انيدد   ال ددا  19-أن الالددااات ا الخددي  ل دد   ماإ دد  كوميددا 6 وددرتك  وذكددر  الو  دد  ا -63
اال صداال  اواسددط  اهلوا دف النًالدد  وادددرتااا    دجيل اهلويدد  ق ا طدداع  والفندا  ، و عدد  إىل  ددومت 

 ل(119) لا    ا م   لاي  ال يا   والصو ي ، من ا  ساى  اسالخاا  ال  طا  ا  ومي  ل  يا  

وذكدددر حتددددالف الًددددو  الاميًراايددد  أن دددددهو  يهددددوه يوامهدددون  دددد و   ق عًددددا الًددددران،  ن  -64
                                                                                     ا دوظفني ا  ددوميني ا ودرمني ع دد  مراسد  الددنوات يوددرتاون مد  ا  وات علومددا  أ اى الً د  ا لدد  ال  دد  

 ل(120)الواة، واو درا يرمفه دهو  يهوه  س اب  يني 

 الثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجت اعية و  -3 

 (121)ا ا ق ال لل وق ظروف علل عا ل  وموا ي   

أعراددد  ال جنددد  ا مريًيددد   ًدددو  ا ن دددان والوددد وب عددد    ًهدددا إ اى اسددداللرا  ا  فدددا  م دددال  -65
، و ثدد   واندداا ع دد  (122)ال طالدد  اددني الودد اب ق ظددل االسددرتا يجيا  ا خال فدد  الددل و دد الها ا  ومدد 

 ل(123) إاا  أنوا  مايا  م  الوظاإف لالومت مرص ال لل هل   نين ا ها ا  واالاال ا  ق

و ثد  ال جندد  ا مريًيد   ًددو  ا ن دان والودد وب  وانداا ع دد   نفيدي سياسدد  ال لالد  الوانيدد   -66
 ل(124)و لان أن  الفل  ال ام  الل ااف إىل النهود  ل لال  عنصرا يال  ا    ا   لو ون ا الي 

ًدددا ذكدددر  أن ال ياسددد   ( 125)  للددداى يدددرمي ا ودددالل ني  بدددن    5الو  ددد  ا ودددرتك   واينلدددا    ددد    -67 ، م
                                                                  ، الل  وت،  ل  أمو  أخر ، إىل ال لداى او دفه سد وكا  ما دا ،  لدي  و د   ( 126) الواني    ام   ابنو  

ل وذكدددر   ( 128) ل وأعراددد  عددد    ًهددا إ اى اال الجدددا  ا  ا   ل لوددداللو   بدددن  ( 127) ا ودداللو   بدددن  
أن الد  م  الددي  اداأ ال لددل ادده لالدومت أنوددط  مدا   ل دداخل   داعا  ا وددالل ني  بددن     8الو  د  ا وددرتك   

 ل ( 129) ع    ر  ا هن  يفرتد أنه مي   إ نا  ا والل ني  بن   عاللا  ار  ااي    عال  أنف ه  وأسرا  

 (130)ا ا ق الفلان االماللاعي  

إىل  صددو  تليددا  الر ددا والالًيددي  ق  ددلان أن حتًددا ال ياسددا   11رتك  أدددا   الو  دد  ا ودد  -68
الرامي  إىل حت ني  ماه الرواندايني أثرادا ا ًصدو  أب صد   دا  ط د ل كلدا أن  نفيدي ال ياسدا   ل امدل 

 ل(131) ا أتثر  لًيو  ا فرو   ع   ا يناني 

مجيدددا ا ددددخاص الفددد فاى والفئدددا  عددد  الً دددا إ اى عدددا  إ  ات  11وأعراددد  الو  ددد  ا ودددرتك   -69
ا هلودد  منددي الًددا  ق اددرام  ا لايدد  االماللاعيدد ، وإ اى عددا   ناسددب الال ددويو  النًايدد  ا ًامدد  مدد  

 ل(132)ايه ال ام  ما    ف  ا  يو 

 (133)ا ا ق م الو  م يوي الإا  

كدان لده   2019أن إ و  ا داو  الروانايد  ا و نايد  ق دد اا/م اير  7ذكر  الو    ا ورتك   -70
 ل(134)أثر ا يا ا ا  ع    يا  ال  ان احمل يني وس ل عيوه  وع   اال الصا  احمل ي

وأددددا   ال جنددد  ا مريًيددد   ًدددو  ا ن دددان والوددد وب اروانددداا لالًددداميها ا  ددداعا  إىل سددد ان  -71
سددد   مدددنخفو الال  فددد ، ل نهدددا أعراددد  عددد  الً دددا إ اى ا امددد  إىل  ا ندددااا الريفيددد  ق ا صدددول ع ددد 

 ل(135)ال    الوإا، ال سيلا لا  ا  امل وا سر ا  يوي  الل  رأسها ن اى
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إىل ال ياسددددا  والدددد ام  ذا  الصدددد  ، وذكددددر  اسدددداللرا  سددددوى  10وأدددددا   الو  دددد  ا وددددرتك   -72
عد  الً دا إ اى اال  فدا   11وأعراد  الو  د  ا ودرتك   ل(136)الالليي  ونًص ا  يي  ق ا دو مندااا ال  دا

 ل(137)الن يب ق م الواي  سوى الالليي  لا  ا افال ونًص الاللويل ا خصص لًطا  الن اع 

أن  ا ا   ي  يالآكل  س اب منها  يا  ال د طا   نالدنا  م  يد   10وذكر  الو    ا ورتك   -73
 ل(138)ويوا  ا ي الا   و امت ا نا ل  ون   

 (139)ا ا ق الص    

 90، وذكدر  أن  اداى (140)إىل   ها  وانداا خدول اسال را دها ا ول 7أدا   الو    ا ورتك   -74
، إما ق إاا  خمططا    ومي  2019ق ا اإ  م  الروانايني كانوا مولولني  لال مني الص ي، ق عا   

طد  "الال ا داي  الصد ي " خمداوف اود ن نًدص أو  ل  خمططا  خا  ل و دا أ   ا  دالفياون مد  خ
ا  ويدد  ا ساسددي  وا خالفددا  الددل  وددوب نيددا  "أواددو يهي"، الددي  يصددنف ا  ددالفياي  ع دد  أسدداس 

 ل(141)       خاائا                                                          الو ا االماللاعي اال الصا  ، و ا  نف ا و ا  الفياي   صنيفا  

إىل  و دددددي   دددددام  ق االسدددددال راد ال دددددااا و ييددددد   لال ييدددددا  2وأددددددا   الو  ددددد  ا ودددددرتك   -75
اودد ن  2016يال  ددا   صددول ع دد  الرعايدد  عنددا الددوال  ، وذكددر  أن الًددانون الددي   ددا  ق عددا   ميلددا

يالفل  أ  امدا  ثدت الً دا و لفدل خداما   درو ي  ل صد   ا جناايد ، كخداما   (142)الص   ا جنااي 
 ل(143)ما  ا مهادالرعاي    ل الوال   وا ااا وخا

        ن ددد يا                                                  أن م دددال وميدددا  ا مهدددا  ا فدددو، ل نددده ال يدددنال مر ف دددا   2وذكدددر  الو  ددد  ا ودددرتك   -76
 الدددد   70مًا ندددد  هبدددداف الالنليدددد  ا  ددددالاام  ا اللثددددل ق خفددددو م ددددال وميددددا  ا مهددددا  إىل أ ددددل مدددد  

أمريدد  ق م الوددف  ، م ددالنا  إىل   اسدد  2ل وأدددا   الو  دد  ا وددرتك  (144)مولددو   ددي 100 000 ل ددل
مركن  ق  واناا، إىل أن أكثر ا س اب الل مي   الو اي  منها اي ا خطاى الط ي ، ونًص ا ماا ا  

ل وال   الوق أكثر م  نصف (145)الط ي ، و اين ثًام  ا ر   ومهله   اال  الطوا ئ الا    لالوليا
 دددا أو ددد  اددده          ، ومًدددا  (146)، وادددي أ ادددا  اي ا الن ددداى ا دددا ا  اي مددد   اي ا  الرعايددد  ال دددااً  ل دددوال  

 ل(147)منيل  الص   ال ا ي ل كلا أن مرص الالا يب ا  اللر  ًامي الرعاي  ال ااً  ل وال       

أن  وانداا اذدي  خطدوا  لالنفيدي الالو دديا   2وخبصدوص ا مهداد، ذكدر  الو  د  ا ودرتك   -77
، واو مدا أث د  الالدنا  ال  دا افدلان امالثدال (148)ذا  الص   الل  يي  اال ييااا ق االسال راد ال ااا

ل وي ددل  (149)ا  ددايت الاوليدد   ًددو  ا ن ددانل  ددت أندده مددا  ال يال ددني إ الدد   ددف  ابرميدد  عدد  ا مهدداد
اومددو  خطددر ع دد                                      مهدداد، وعندداما ي ددون ا ددب ا مهدداد مدد  ا  لألا دداى و دداا  االًددامي خدداما  ا 

                                                                                           يا  ا رأ  أو الفالا  أو ابنني، ي ن  أتكيا ايا الطر م  ماندب ا ي دني اثندنيل ونيدرا  إىل عدا  ا ا داى 
احملدداو  ق ال  ددا، مدد ن ادديه ا الط  ددا   ودد ل  ددامنا أمددا  ا صددول ع دد  ا مهدداد ا دد مون والًددانوين، 

لن ددداى ل ل يدددا  إمهددداد  دددت م مونددد ل و ثدددة إم انيددد  ا و ًددد  الًفددداإي  الفاليدددا  و  دددرد الفاليدددا  وا
 ل(150)والن اى ع  الاللاس ال وت الو   ا ا الفو  ل ل يا  إمهاد  ت م مون 

ق ا اإد  مد  ا افدال  38عد   و دف مندو  2018و و   ًا ير ق عدا   7وذكر  الو    ا ورتك   -78
ق ا اإدد  مد  ا افددال مد  سددوى الاللييد  ا ددا ل و  داا  سياسددا  يليددا  2   ون سد  الام دد ، وم دا 

ا  ا ددي ق موددد    سدددوى الاللييددد  إذ  ددد    إىل  اي   اسدددالهو  ابددديو  والدددا    وا فددداد اسدددالهو  
12-ىال  و  وا مسا  والفواكه، وا فاد  وامر ميالامني  

 ل(151)
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ن  خيوددني الدديااب إىل مرامددا الرعايدد  الصدد ي  أن ا ودداللو   بدد  8وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -79
وأن ا واللو   بن  ا وامل يوامه    و   ق ا صول ع   الرعاي    ل الوال   وا ااا إذ يالو ا 

 ل(152)منه  ا فو  ارمً  دركاإه  ق ا و ا راما ا  ومي 

ني ومن ومددي ا يددل ابن ددي أن ا ودداللو   بددن  وا ث يددا  وا ث يدد  5وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -80
وملددداير  اهلويددد  ابن ددداني  و دددام ي  دددفا  ابن دددني يوامهدددون  ددد و   ق ا صدددول ع ددد  الددداما  

ل  ومل  الفدل  الطد  االسدرتا يجي  الراا د  (153)الص ي  ا  ب نير  اجملاللا إىل س وكه  وميهدرا  ال داين
ل ًطددددا ، أ  إدددددا   حمددددا   إىل (، الددددل  ددددا   االيدددداه االسددددرتا يجي 2024-2018لًطددددا  الصدددد   )

ا ث يددددا  وا ث يددددني ومن ومددددي ا يددددل ابن ددددي وملدددداير  اهلويدددد  ابن دددداني  و ددددام ي  ددددفا  ابن ددددني أو 
                                                                  ل كلددا أ عدددرب عدد  الً دددا اودد ن اسدددال  ا  ملدداير  اهلويددد  ابن دداني  مددد  ا  دددا ئ (154)ا اليامدداا  الصددد ي 

 ل(155)مراد ا نًول   ال صال ابن يالالوميهي  ا ال  ً  افتوس نًص ا ناع  ال وري  وا 

 (156)ا ا ق الال  ي   

إىل الالو دديا  ذا  الصدد   الددل  ييدد   لال ييددا ق االسددال راد  9إذ أدددا   الو  دد  ا وددرتك   -81
، وأدا   ارواناا لناي   اهلياكل ا ساسي  الال  يلي ،  ل  م ا  ا  أخر  ذا     ، مًا (157)ال ااا

ع دد  ا  دداا   ددو ا دداا س ق ا نددااا الريفيدد ،                               وي دد  الددل يًط هددا الالوميددي سددتا  ال يدد  ا  دداما  الط
وعددا  الو ددول إىل مندداار الال  ددي  ا ل ددرتوين الر ليدد ، ال سدديلا ق  الدد  أافددال ا نددااا الريفيدد  وأافددال 

مًا اساللر                                                                 ل وال ي  أيفا  أنه ع   الر   م   اني  الال  ي  ق ا اا س ا  ومي ،(158)ا سر الفًت 
 ل(159)ا اا س ق مرد  سو  أ   إىل انًطا  أافال ع  الا اس 

، (160)إىل  و ي  ذا       ييد   لال ييدا ق االسدال راد ال دااا 9وأدا   الو    ا ورتك   -82
و      لالطو ا  ا  ج   ق  طا  الال  دي ، ل نهدا ال يد ، ق مج د  أمدو ، ا  فدا  عدا  الالوميدي ق 

 ل(161)الفصل الوا ا وعا  ومو  مراما كامي  مثل ا خال ا 

، وأددا   إىل امالًدا  ا داا س  9وذكر  الو  د  ا ودرتك   -83                                                       أن عدا  ا ا سدني ا د ا ني  دت كداف 
أن اندا   11ل وذكدر  الو  د  ا ودرتك  (162)إىل الال هيو  ا ناس   لألافال ذو  ا عا    ل  تخدري 

 ل(163)   ي  ا افال ذو  ا عا   و تا  م  ذو  اال الياما  الا    ام  إىل الرتكين ع  

أن اندددا   امدد  إىل الالثًيدددف والالددا يب ق  دددال  ًددو  ا ن دددان  9وذكددر  الو  ددد  ا وددرتك   -84
 ل(164)ع   مجيا م الواي  الال   

اف   نيددن ارواندداا العاللا اددا اددرام  ل اللييدد  ا ا سددي  هبدد  9وق  ددني أدددا   الو  دد  ا وددرتك   -85
 ل(165) ليي  ا افال، ال ي  أن ايه ال ام  مل  صل إىل ا و أ اى ال  ا

 حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة -4 

 (166)الن اى  

، (167)إىل  و يا  ذا       يي   لال ييا ق االسال راد ال ااا  2أدا   الو    ا ورتك   -86
 ا صيددد  ق حماولددد  الًفددداى ع ددد  ال ندددف ابن ددداين، ل ددد  ال ندددف مددديكر  أن  وانددداا  ًًددد   طدددو ا  

ل وذكددر  الو  دد  (168)                                                                     ابن ددي وابن دداين ال يددنال واسددا االنالوددا  وخطددرا  سدداإاا  يهددا  ا رااًددا  والن دداى
أن الالددداخو  مل  ودددلل ع ددد   دددو كددداف ا ا دددا  الط يددد  والنف دددي  االماللاعيددد  والًانونيددد   11ا ودددرتك  

أن الفدددد ااي  2ل وذكددددر  الو  دددد  ا وددددرتك  (169)                           ن  ع دددد  ابنددددا  ادددداال  مدددد  الفدددد اايواال الصددددا ي ، و كدددد 
 ل(170)يوامهون عً ا  ك ت  عنا ال جوى إىل الًفاى
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 (171)ا افال  

ذكر  منيل  ايوم   ايال  وو   أن  واناا أيا  ق االسال راد ال ااا الالو يا  ا ال  ً   -87
    ، مثل أافال الودوا  ، و  دي ا ال  ًد  االنيدي  مراكدن ال  دو                                    حبلاي  ا افال اليي  يوامهون ظروما  

الددي  أنودد  الددااإر  الوانيدد   عددا    2017ل وذفددا مراكددن ال  ددو   اليددا لًددانون عددا  (172)وإعددا   الال ايددل
الجددن ق مركددن  (173)الال ايددل، والددي  يددنص ع دد  أن أ  دددخص ي ددا  "سدد وكيا  من رمدد "                     مي دد  أن حي 

دددهري ،  ون أ  مدد    ددانوين إ دداق أو   اادد   انونيدد  أخددر ل ويددومر ادديا الًددانون  ال  ددو   ددا   صددل إىل
 ل(174)                                                            ل ورا   طاى ل ً و ع   ا افال وا الجا ا     فا  ق مراكن ال  و 

 (175)ا دخاص ذوو ا عا    

أدددددددا   ال جندددددد  ا مريًيدددددد   ًددددددو  ا ن ددددددان والودددددد وب ارواندددددداا  نودددددداإها اجمل دددددد  الددددددواة  -88
 ل(176)ص ذو  ا عا   واعاللا اا ماون  ا لا سا  ا ال  ً    مات ا عا   ق الام  ال ام لألدخا

، (177)إىل  و ي  ذا       ييد   لال ييدا ق االسدال راد ال دااا 9وأدا   الو    ا ورتك   -89
ا افددال ذوو وإىل ا  دا  ا  الدل اذدياا  وانداا، ل نهدا أعراد  عدد    ًهدا إ اى الو د  الدي  يال درد لده 

 ل(178)ا عا   ق أسرا  و الل ه  احمل ي

 (179)ا   يا  والو وب ا   ي   

أعراددد  ال جنددد  االمريًيددد   ًدددو  ا ن دددان والوددد وب عددد    ًهدددا  ن الدددنه  ا ال دددا إ اى م ددد ل   -90
ق مجاعدددا  الوددد وب ا  دد ي  مثدددل ال دددا وال و ثددد                                              ا ثنيدد  ق أعًددداب ا     ابلاعيددد   دددا يدد ثر سددد  ا  

 ل(180) واناا ع   االعرتاف  جملالل ا  ا   ي ، و  نين ثًامالها و ًاليااا

                                                      أن ال ددددا وا دددددر وا   ددددرا  مدددد  أ ا ددددي أمدددداا ا  ا رميدددد   ون أ   3وذكددددر  الو  دددد  ا وددددرتك   -91
 ل(181)ا  وثًاماله   ويو، واو ما كان له أثر س يب ع   س ل عيوه  وع   اريً   يا

                                                                    أن ال ددا وا    ا  مددا  الددا  هلدد  إم انيدد  ال جددوى إىل الًفدداى، إذ إن م يلهدد     4وذكددر  الو  دد  ا وددرتك    -92
ًدددددو ه   ًدددددرا   ون إ  ات ال دددددا وا الو ددددداا   ( 182) صه دددددون   ًدددددص وثيدددددل ال دددددا وا ق ايئدددددا   دددددنا ال ل وحيدددددول ن

ًدوانني وال ياسدا  وخطدإل ال لدل  ل  ( 183) ميلدا يال  دا ارمدااه  االماللداعي واال الصدا     وا الياماا  ق و دا ال
ًددددر  ل وأدددددا   الو  دددد   ( 184) ويوامدددده ال ددددا وا حتددددااي  ق الو ددددول إىل الدددد ام  ا  وميدددد  ل النليدددد  وا ددددا مدددد  الف

ًدددص    4 ا ودددرتك   إىل سياسددد  الال  دددي  االاالدددااإي والثدددانو  اجملددداين، مددديكر  أن ابدددو  وان ددداا  ا مددد  اللدددياإي ون
ل وذكددر  الو  دد   ( 185) ا م دا   اال الصددا ي  وا  دداا  ا ا سدي  اددي ا سدد اب الرإي دي  لونًطددا  عدد  الا اسد  

 ل ( 186)   الها ا  وم  أن أافال ال ا وا مل ي الفياوا م  ال ياسا  الال  يلي  الل و   12ا ورتك  

أن ال ددا وا يوامهددون م دداال   ددت مالناسدد   مدد  سددوى الاللييدد  ومددا  12وذكددر  الو  دد  ا وددرتك   -93
 4ل وذكدر  الو  د  ا ودرتك  (187)ير  إل ايلي م  مواكل   ي  لا  الر ا وا افال والن اى ا وامل

                         أ اد   دددددا   ل ن اعددددد   نالدددددات أن أ   يددددد  ال دددددا وا ال ي دددددالطي ون حتلدددددل   ددددداليف اللدددددياى ولدددددي  لدددددايه  
ل وال   الفيا أ   ي  ال ا وا م  الال مني الص ي الال ا ا ، ق  ني يفالًر ا  الفياون مدنه  (188) ياإه 

 ل (189)إىل  سو  االسالخاا 

أن ال دددا وا الددديي   صددد وا ع ددد  م ددداك  ق إادددا  سياسددد  ا سددد ان    12وذكدددر  الو  ددد  ا ودددرتك    -94
أن    4ل وذكر  الو  د  ا ودرتك   ( 190)                                         ا نا ل  لت  ماا  مًا ن  ا ا  أمرا  ا سر   االماللاعي أما وا أبن ايه 

ًدرون إىل الالجهيدنا    ا و ا نا ل الل اني  مل ي اللل ا ا يهيناا   اواب والنوامي، وأن ا و ال ا وا يفال
 ل  ( 191) ا ساسي  ق منا هل  
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 (192)الومئون وم الل و ال جوى  

المئدني وم الل دي  2019ذكر  منيل  ال فو الاولي  أن  واناا   الفيف مندي سد الل /أي ول  -95
مر  إمولا  م  مراكن اال الجا  ق ا ا  لث اواسط  تلي  ل نًل الطا ئل و نص ميكر   بوى أما   

الالفددداا  ا و  ددد  مدددا مفو دددي  ا مددد  ا ال دددا  لوددد ون الومئدددني واالحتدددا  ا مريًدددي ع ددد  أن ي دددون النًدددل 
 لددث، أو  ل و وددلل خيددا ا  ا  ددول الااإلدد  ا الا دد   دد  نً ددوا إىل  واندداا إعددا   الالددواني ق ا ددا       اوعيددا  

                                                                                           ال ددو   إىل ا ددا ا نودد ، أو ال ددو   إىل ا ددا مدد ن  ميدده الوددخص ا  ددة ال جددوى ا ول، أو ال ًدداى ق  واندداا، 
 ل(193)                        انا   ال فا  ما ال  طا 

 2018وذكر  منيل  ايوم   ايال  وو   أن الورا  أا ً  اليخت  ا يد  ق دد اا/م اير  -96
ع   المئني عنل كانوا حيالجون أما  م الب ا فو ي  ال امي  لو ون الومئني     دي  اللدريب  ًاا د   

ن إىل                                                   دخصا ل وخ ص  ًرير نور ه ال جن  الواني   ًو  ا ن دا 12كا ونلي، ما أسفر ع  مًالل  و 
أن الورا  اسالخام  الًدو  ع د  سد يل ا دل ا خدت، وادو مدا يال دا د مدا النالداإ  الدل  و د   إليهدا 

 ل(194)منيل  ايوم   ايال  وو  

 (195)عاميو ابن ي   

، (196)  دا   إىل الالو يا  ذا  الص   ا اعوم  الل  يي   لال ييا ق االسال راد ال ااا -97
 لالطو ا  الرامي  إىل  لان   جيل ا واليا، مبا ق ذلي ا لو  ابلااتيد   9     الو    ا ورتك  

ع دددددد  نطددددددا  ال  ددددددا، ل نهددددددا أدددددددا   إىل أن ا ددددددو الوالدددددداي  ال يفهلددددددون أسدددددد اب   ددددددجيل وال ا  
ااتيددددد  أن  ال يددددد  ا افدددددال ا  دددددج ني ق ا لدددددو  ابل 11ل وذكدددددر  الو  ددددد  ا ودددددرتك  (197)ا افدددددال

 ل(198)حيص ون ع   دها ا  ميو ا  ال
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