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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 جتميع بشأن رواندا  

 وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانير مفتقر   

 معلومات أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
الوا    يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات االسالعراض الاو   الشامل. والالًرير جتليا ل لع ومات  

                  تًيد اا  حلددا امى د                                                      مد  وئقدا اممدمل املال دا  اات ال د  ، وادو مًدا   يف زد ل مدوج   اخلاص  وغرياا
 لعا  ال  لات.

نطااااااق االلت اماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااع ا لياااااات وا ي اااااات الدولياااااة  -      اثنيا   
 (2)(1)اإلنسان حلقوق

عد  اوولد  ال دااً                                                               فريا امممل املال ا  الًطر ، مشريا  إىل الالوصيات اات ال    املنبثًد ىال  -2
إن  وانداا   تنمدمل اعدا إىل االتياىيد  الاوليد  دلايد   م  االسالعراض الداو   الشدامل الدي أيداوا  وانداا،

لددداوخل اخلدددداال مجيدددا امزددد اال مددد  االساليدددداء الً دددر ، وإىل ال وتوكدددول االساليدددا   امل  ددددا حللع دددا ا
اىيدددد   ًددددو  الطيددددل املالع ددددا  جددددراء تًدددددا  حلدًددددو  املانيدددد  وال ياسددددي ، وال وتوكددددول االساليددددا   التي

                                                                           . و  ت دددا   وانددداا أيمدددا  ع ددد  نادددا   ومدددا امساسدددو ل ل  لددد  اوناقيددد  الاوليددد  وال ع ددد  (3)البوغددات
 .(4)االتيا  املالع ا حلماليازات احمل ل  اوناقي  الاولي  و  اانوا

ع دددد  االتياىيدددد   ، أوصددددة وندددد   ًدددو  الطيددددل  واندددداا  ن تنادددر يف الال ددددايا2020ويف عدددا   -3
، وع د  ال وتوكدول االساليدا   التياىيد   ًدو  (5)ساليداء الً در الاولي  دلاي  مجيا امزد اال مد  اال
 2011لعددا   (189، وع دد  اتياىيدد  منالدد  العلددل الاوليدد  ) ىددمل (6)الطيددل املالع ددا  جددراء تًددا  البوغددات

 (169 اتياىي  منال  العلل الاولي  ) ىدمل ، و ثال ا ع   النار يف الال ايا ع  (7)اشأن العلال املن ليني
 .(8)اشأن الشعوب امص ي  والًب ي  1989لعا  
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ع د  ال وتوكدول االساليدا   ،  عة ون  مناام  الالعييب  واناا إىل الال ايا 2017ويف عا   -4
الدداوخل امل  دا حللع ددا الدداوخل اخلدداال حلدًدو  املانيدد  وال ياسددي  وال وتوكددول االساليدا   امل  ددا حللع ددا 

 .(9)اخلاال حلدًو  االىال ا ي  واالجاللاعي  والثًافي 

، زجعة ال جن  املعني  حبًو  امز اال او  ا عاى   وانداا ع د  الال دايا 2019ويف عا   -5
   معااا  مراكش لالي ري النياا إىل امل نيات املنشو   لياقا  امز اال امل يوفني أو معاىو الب ر ع

 .(10)راء  املطبوعاتأو او  إعاىات أسرى يف ى

، أعراددة ال جندد  املعنيدد  حبًددو  ا ن ددان عدد  ى ً ددا إزاء سدد ب  واندداا إعو ددا 2016ويف عددا   -6
احمل لدد  امفريًيدد  دًددو  ا ن ددان والشددعوب اال ًددو الدداعاوى مدد  امفددرا  الددي  تعدديه فيددا حلسال دداال 

 .(11)واملنالات غري اد ومي 

لدي  دا وا ا لعدا  تنييدي  وانداا معادمل الالوصديات اوأعراة وند  مناامد  الالعدييب عد  أسدي  -7
 .(12)ال جن  ل لالااع  يف مو ااوا اخلالامي  ال ااً 

أن ال جند  اليرعيد  ملندا الالعدييب وغدري  مد   2018ر صا  يف عا  وال ظ اممني العا  يف تًري -8
ىل  واناا ا بب  لوع  مد  ضروب املعام   أو العًوا  الًاسي  أو الوإن اني  أو امل ين  ع ًة زاي وا إ

العواقددا الددي فرضددال ا ال دد طات فيلددا يالع ددا حللوصددول إىل أمدداك  اال الجدداز، وسددري  اعدد  املًددااوت، 
رض امل دددالجواني معلددال انالًاميددد . وىددا أفدددا ت ال جندد  اليرعيددد   ن س اءاددا واج دددوا، خمدداوه مددد  تعدد و 

سدددري  مدددا احملالجددد ي ، وأاددداى العايدددا مددد                                                    سدددول زاي ودددا  وانددداا، بروفدددا  صدددعب  ل الايددد   جدددراء مًدددااوت 
اسدددالئناه . وأوصدددة ونددد  مناامددد  الالعددييب  وانددداا االي دددري (13)احملالجدد ي  اخلدددوه مددد  الالعدددرض لونالًددا 

الددد اي   املع ًددد  لدددنا ال جنددد  اليرعيددد  إم انيددد  الوصدددول ادددو ىيدددو  إىل مجيدددا أمددداك  اال الجددداز، يف إ دددا  
 .(14)لونالًا اال يا  الالا  ملباأ  ال ري  وعا  الالعرض 

 (15)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -      اثلثا   

الاللييد  ضددا املددرأ  عدد  ى ً ددا من أ  ددا  ، أعراددة ال جندد  املعنيدد  حللًمدداء ع دد  2017يف عدا   -9
الاسدددالو  والًدددوانني امساسددددي  صدددا ت ىددددا امسدددبًي  ع ددد  املعاادددداات الاوليددد  اعددددا تعدددايل الاسددددالو  يف 

مدداء ع دد  مجيددا أزدد ال الاللييدد  ضددا املدددرأ  ع دد  مددنا اتياىيددد  الً وزددجعة ال جندد   واندداا .2015 عددا 
 .(16)                       عاااات  الي صاىة ع ي االوضا الي  كانة حتا  اا ىبل تعايل الاسالو  امل

واعا ا زا   إىل أن وضا الع ا الاوخل اخلاال حلدًو  املاني  وال ياسدي  يف النادا  الًدانوين  -10
                                                  ، اك رت ال جن  املعني  حبًو  ا ن ان  وانداا حللال ام دا 2015 عا  احمل و ىا تالري اعا تعايل الاسالو  يف
 .(17)الع ا ا يال  توافا الًانون احمل و ما أ  ا 

املالع ددا حبلايدد  الطيددل مددا  71/2018وأوصددة وندد   ًددو  الطيددل  واندداا لواءمدد  الًددانون  ىددمل  -11
 .(18)مبا ئ اتياىي   ًو  الطيل وأ  ام ا

                                                   ر فيلا إاا كاندة الالشدريعات الًاقلد  جتدر    مجيدا اودراقمل  واناا ع   أن تنا و ثة ال جن  ااوا -12
ال وتوكدددول االساليدددا   امل  دددا حلتياىيددد   ًدددو  الطيدددل اشدددأن ايدددا ام يدددال واسدددالالول احملادددو   لوجدددب 

ام يدددددال يف البالددددداء ويف املدددددوا  ا حل يددددد ، وأن تال دددددي الالددددداااري الالشدددددريعي  الوزمددددد  لالددددداا   أ  تعدددددا ض. 
                                                                             أيمددا  ع دد  جتددر  الالجنيددا ا جبددا   لق يددال يف الًددوات امل دد    الو نيدد  واولاعددات امل دد   ال دداو ث

 .(19)غري الالااع  ل اول 
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وأوصددة ال جندد  املعنيدد  حللًمدداء ع دد  الاللييدد  ضددا املددرأ   واندداا اال ددريا عل يدد  اعاللددا  مشددرو   -13
 .(20)الًانون املالع ا حلالجتا  حلمز اال

ز اال او  ا عاى   واناا ا   تشريعات تعديه حلما يد  ملعني  حبًو  اموأوصة ال جن  ا -14
لقزدددد اال او  ا عاىدددد ، لددددا يف الددددخت ناددددا  ل دددداعمل يف ا دددداا الًددددرا   ددددي   ددددا الًانونيدددد  ال ام دددد  

 .(21)امز اال او  ا عاى  يف االسالًول اليايت و غباومل واساليا اومل

نيدددد  دًددددو  ن ددددان عدددد  ى ً ددددا من أعمدددداء ال جندددد  الو وإا أعراددددة ال جندددد  املعنيدددد  حبًددددو  ا  -15
 يددد ، فًددددا أزدددا ت إىل أندددا ينبالدددو لروانددداا أن ت يدددل تددددوافر ا ن دددان  الدددا امل ونددد  يعين دددا  قدددي  اول و 

 .(22)الشيافي  واالسالًول ال ام ني يف عل ي  اساليا  وتعيني أعماء ال جن  الو ني  دًو  ا ن ان

ع مراعاااة القااانون ليااة املتعلقااة  قااوق اإلنسااان  ماا تنفيااا االلت امااات الدو  -       رابعا   
 الدويل اإلنساين الساري 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -ألف 

 (23)املساواة وعدم التميي  -1 

مد   16                                                              ، أوصة ون  الًماء ع د  الاللييد  العن در   وانداا  ن تد ا مل يف املدا   2016يف عا   -16
 بي ند  يف املدا                                       ا  ل اللييد  العن در  يشدلل مجيدا املعدايري و  سالو اا ويف تشريعاوا الو ني  تعرييد 

               امسد  امل
       1 

 .(24)م  االتياىي  الاولي  ل ًماء ع   مجيا أز ال الالليي  العن ر 

الاللييدد  وإا ال اددة ال جندد  املعنيدد  حللًمدداء ع دد  الاللييدد  ضددا املددرأ  أن مبدداأ امل دداوا  و اددر  -17
اللييدد  ضددا الدداء مجيددا ام  ددا  الًانونيدد  الددي تنطددو  ع دد  الم ددريف يف الاسددالو ، فًددا أوصددة  واندداا  ل
. وأوصة ون   ًدو  الطيدل  وانداا  ن ت يدل الالنييدي (25)املرأ  وحلعاللا  تشريا زامل مل اف   الالليي 

 ال م اف   الالليي  ل لدوبيني  ال امل ل ًوانني اات ال    الي حتار الالليي ، و ن توفر الالا يب يف
 .(26)و إنياا الًواننياد وميني وموبي

                                                                              وإا   بدددة ال جنددد  املعنيددد  حللًمددداء ع ددد  الاللييددد  ضدددا املدددرأ  حلعاللدددا  تددداااري تشدددريعي  عددد  زت  -18
امل دداوا  اددني اون ددني فيلددا يالع ددا حلد ددول ع دد  ام اضددو، فًددا أزددا ت إىل أ ددا ال تدد ال تشددعر حللً ددا 

 ملرياث واساللرا  تطبيا امعراه الالليي ي  يعوىانمواىف منطي  إزاء املرأ  فيلا يالع ا حلمل  ي  وامن وجو   
. وأوصدددة ال جنددد   واندددداا ا يالددد  توعيددد  املددددرأ  الريييددد  وال ددد طات احمل يدددد  43/2013تنييدددي الًدددانون  ىددددمل 

 .(27) ايفواملوبيني الًماقيني هبيا الًانون حللًا  ال (وأعماء وان الوسا   )أاون  

عالبدا  الالشدريعات اال او  ا عاى  عد  ى ً دا إزاء عدا  اوأعراة ال جن  املعني  حبًو  امز  -19
                                                                                         الو نيدد  ادرمددان مدد  اليتيبددات الالي ددريي  املعًولدد  زدد و  مدد  أزدد ال الاللييدد  ع دد  أسددايف ا عاىدد ، وإزاء 

اال او  ا عاى ، وعدا  وجدو  عا  كياي  الًوانني وال ياسات الرامي  إىل م اف   الالليي  ضا امز 
مجيا الالاااري املوقل  ملنا     االت ايا الالليي . وأوصة ال جن   واناا حل ااآليات مي ر  لإلاوغ ع

 .(28)مجيا أز ال الالليي  ع   أسايف ا عاى  والال ا  ىا

 التنمية والبي ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

النليدد  أوصدة وند   ًدو  الطيدل  وانداا ا يالد  إعلدال  ًدو  الطيدل يف إ دا  تنييدي سطد  ال -20
، و عال ا ال جن  املعني  حللًمداء ع د  الاللييد  ضدا املدرأ  إىل حتًيدا امل داوا  اليع يد  2030امل الاام  لعا  
 .(29)اني اون ني
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

الالعدددييب عددد  ى ً دددا إزاء ا عددداءات اشدددأن ىالدددل الشدددر   أفدددرا  الطاقيددد  أعرادددة ونددد  مناامددد   -21
 .(30)                                             بلا أ فيا اا، يف تعاو مل ما مجاعات إ اااي   ولي امل  ل  املشالبا،   

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

 (31)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه -1 

أاات ون  مناام  الالعييب ان عاج دا إزاء تًدا ير ميا ادا أن ىدوات اممد  والشدر   أعدامة  -22
    ا ت ددداهبمل جدددراقمل ا ددديط  يف اليدددي  امللالدددا  ادددني  دددوز/     ا  يف مشدددالب  37 جدددراءات مدددوج   مدددا ال يًدددل عددد  

اال عدداءات ، و ثددة  واندداا ع دد  ضددلان حتًيددا ايئدد  م ددالً   يف مجيددا 2017وآاا /مددا يف  2016يوليددا 
 .(32)                                                                          املالع ً  حل عاا  سا مل نطا  الًماء أو تع يا  أو  جراءات موج   وحلالسالياء الً ر 

ات مشالبا في مل أثنداء عل يدات الالوىيدف ا عراب ع  ى ً ا إزاء وفيوأزا ت ال جن  ااوا، ما  -23
يًددات ن ي دد  وفعالدد  ويف بددروه مريبدد  يف مراكدد  الشددر  ، إىل أنددا نددب ع دد   واندداا أن ت يددل إجددراء حتً

الجدداز لدداى الشددر   ومًاضددا  امل ددمولني امل عددومني عن ددا. وينبالددو  وفو يدد  يف مجيددا الوفيددات سددول اال
 .(33)ت يل   ول مجيا أفرا  ىوات امم  ع   الالا يب املناسب ع   اسال اا  الًو                  أيما  لرواناا أن 

مد  اتياىيد   1                  فدا  امدا  مدا املدا   وأوصة ال جند   وانداا االعريدف جراد  الالعدييب ع د  ادو يالوا -24
ملعاىب  مناام  الالعييب وغري  م  ضروب املعام   أو العًوا  الًاسي  أو الوإن اني  أو امل ين  وا يال  ا

م  االتياىي . و ثة ال جند   وانداا ع د  اعاللدا  الالعدايوت  (2)4                                  ع ي ا اعًوحلت مناسب ، وفًا  ل لا   
اد  الالعددييب مدد  اوددراقمل الدي تنطبددا ع ي ددا ىدوانني الالًددا  ، والعيددو العددا ، الالشدريعي  الوزمدد  السددالبعا  جر 

 .(34)والعيو الرائسو، والالياوض لال ييف العًوا 

عددد  ى ً دددا إزاء ا عددداءات ميا ادددا أن  2016ملعنيددد  حبًدددو  ا ن دددان يف عدددا  ال جنددد  اوأعرادددة  -25
كوسدي   النالد ا  االعيافدات، وأزدا ت إىل                                                      الالعييب وسدوء املعام د  اا  سدان يف مراكد  ا الجداز غدري   يد   

لالعدييب أنا ينبالو لرواناا أن ت يل الال ًيا اليدو   يف اال عداءات املالع ًد  حلال الجداز غدري الًدانوين وحل
وسوء املعام   وأن تًا  اونا  إىل العاال ، وأن ت يدل وليدا المد ااي الاللالدا اليع دو حلددا يف االنال داه  

، أعرادددة ونددد  مناامددد  الالعدددييب عددد  ى ً دددا إزاء مع ومدددات و  ت مددد   2017. ويف عدددا   ( 35) وجددد  المدددر  
ًددانوين يف   املرافددا الع دد ري  ويف أمدداك  غددري  م ددا   موثوىدد  خمال يدد  اشددأن اسدداللرا  جا سدد  اال الجدداز غددري ال

ًدا يف ىمد  ي  وجدو     ي ،  غمل نيو  واناا وجو  مرافا ا الجاز سري . وأزا ت إىل أنا ينبالو لرواناا أن حت
ًدو  ا ن دان أندا  2018. ويف عدا   ( 36) أماك  اال الجاز ال ري  غدري الر يد   ، أا الدة  وانداا ال جند  املعنيد  حب

ًددددا  ملعددددايري اممددددمل املال ددددا   ال توجددددا أ  أمدددداك  ا الجدددداز غددددري                                                             يدددد  وأن مجيددددا مرافددددا اال الجدددداز تدددد اا  وف
                 الال ًيددددا فددددو ا  يف   المددددلاانت الًانونيدددد ، ونددددر                                ، وأنددددا ت  يددددل وليددددا احملالجدددد ي  كددددل  والالشددددريعات الًاقلدددد  

 . ( 37) اونا   اال عاءات املالع ً  حلال الجاز غري الًانوين والالعييب وسوء املعام  ، ومًاضا  

                                                     ا ن ددان، مشددري   إىل مو ااوددا اخلالاميدد  ال ددااً ، إ ددا ال تدد ال املعنيدد  حبًددو  وىالددة ال جندد   -26
أوغ الني سيي ا، الرقي  ال دااا حمل لد  الدنً ، وال ديا ليدوان   تشعر حللً ا من ىميي اسالياء ال يا 

من منشدًني اياليلاان، واو عمو ارملاين يناللو إىل ادرك  اول و ي  الااًرا ي ، ال ت االن او ت وي ، و 
                                                                                        سياسيني آسري  اساليوا أو ى ال دوا مندي الدخت اددني. واكدرت ال جند  أندا ينبالدو لروانداا أن جتدر  حتًيًدات 

                                                                                      ون ي   وفعال  فيلا أ ا غ عنا م   االت ا عاا  سدا مل نطدا  الًمداء واالساليداء الً دري  والًالدل، فو ي  
خت امفعدددددال، وأن تًدددددا  اوندددددا  لدددددا يف الدددددخت أ  توا دددددم طاللدددددل مفدددددرا  الشدددددر   وىدددددوات اممددددد  يف ت ددددد 
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اااري الوزم  . وأزا ت ون  مناام  الالعييب إىل أنا نب ع    واناا أن تال ي مجيا الال(38)العاال  إىل
 .(39)مل اف   ا فوت م  العًاب ع   جرا  االسالياء الً ر 

 دا يف وأزا ت ال جن  املعني  حبًو  امز اال او  ا عاى  إىل أن  ا امزد اال او  امل -27
اناا ومنطً  زدر  أفريًيدا                                                                 اديا ، وإن   ي ب غ ع  ىالل أ  ز ص من مل يف  واناا، يالعرض ل  طر يف  و 

ب اخلرافددات واملعالًدداات وامللا سددات اخلا ئدد . وأوصددة ال جندد   واندداا حل دداا مجيددا الالدداااري            علومددا  ا ددب
 .(40)املناسب  دلاي  امز اال او  امل ا

ملوجددو ي  يف ال ددجون مددا أم دداومل واندداا  ن ت يددل لق يددال اوأوصددة وندد   ًددو  الطيددل    -28
واالجاللاعو، و ن ت ع ، مىت أم   الخت، إىل إعلال                                           بروفا  معيشي  موقل  لنلاق مل الباين والني و 

 .(41)تاااري ااي    ياا  ادوامل وامم ات اوات ام يال ال الا  يف املمس ات ال جني 

 يل ت ويا احملالج ي  لدا ي يدو مد  إىل أنا ينبالو لرواناا أن ت وأزا ت ون  مناام  الالعييب -29
، وأن تمل  الي ل ال ا   اني ام ااث والبالالني واني احملبوسني الالياء واملاء واملرافا ال  ي  املناسب 

. وىالدددة ال جنددد  املعنيددد  حبًدددو  ا ن دددان إندددا ينبالدددو لروانددداا أن تواصدددل (42)                         ا اليا يدددا  وال دددجناء املددداانني
. و  ت (43) ال جوناا ملعاو  مش    االكالااظ يف مراك  اال الجاز الالااع  ل شر   واويش ويفج و 

نددددا جددددرى اندددداء سددددج  جايددددا يف مدددداجرياجري  وجتايددددا ال ددددجون املوجددددو   يف  وحلفددددو واددددويو  واندددداا  
راكد                                                                                    و واماغاان، واد يلة ج دو  لي دل الن داء وام يدال عد  الند الء اوسدري . وتالدوافر ل ل الجد ي  يف م

 .(44)اال الجاز الالااع  ل شر   واويش امماك  املناسب  ل نو  و   ون ع   املاء والالياء

 (45)إقامة العدل  مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -2 

أعرادة ال جند  املعنيدد  حبًدو  ا ن ددان عد  ى ً دا إزاء تًددا ير عد  تدداسل امل دمولني اد ددوميني  -30
نوين يف الًمدداء وال اددة أن إجددراءات تعيددني الًمددا  ىددا تعرضدد مل لمددالو  سياسددي . وأزددا ت غددري الًددا

روانددداا أن تال دددي الالددداااري الوزمددد  لمدددلان أال ثمدددا الًمدددا  ل الدددأثري ال ياسدددو يف ا ددداا إىل أندددا ينبالدددو ل
ًولي ، مددددا ىدددرا اومل، وأن ي ددددالنا تعيدددني الًمددددا  إىل املعيددددا ي  املوضدددوعيني املاللث ددددني يف ال يددداء  واالسددددال

 .(46)املشا ك  اليعال  ل لج   امع   ل ًماء

 أن م الوى تًدا  اخلدامات يف ىطدا  العدال ىدا حت د  وأزا  فريا امممل املال ا  الًطر  إىل -31
حلسال اا  الناا  ا ل يوين املال امل   ا   الًمااي. غري أندا ي د   الالعداون مدا او دات املعنيد  امل ال د  

اسي  الوزم  لالي ري   ول اوليا، وال سيلا م  يعيشون يف املنا ا الناقي ، ع    نشاء اىياكل امس
 .(47)وني اخلامات ا ل ي 

و ثددة وندد   ًددو  الطيددل  واندداا ع دد  تعيددني ىمددا  مال   ددني يف زددمون الطيددل يف مجيددا  -32
آمندد  وموقلدد  احملدداكمل. وأوصددال ا  ن  نددا إعددا   إيددياء ام يددال، اوسدداقل من ددا ضددلان إجددراءات جناقيدد  

ام يدددال ل طيدددل، مدددا اليكيددد  ا دددي  ساصددد  ع ددد  عن دددر  ادلايددد  وال دددري ، و ن ت يدددل  دددا مجيدددا 
 .(48)الم ااي والش و  يف  ف  ا  الء اش ا اومل أما  احملاكمل

وأزا ت ال جن  املعني  حبًدو  ا ن دان إىل أندا ينبالدو لروانداا أن ت يدل مندا احملداكمل الع د ري   -33
 .(49)الي  الًماقي  ع   املانينيم  جا س  الو 

                            كيالددد  أال ي مسدددي احملدددامون  ريدددر    وأزدددا ت ونددد  مناامددد  الالعدددييب إىل أندددا ندددب ع ددد   وانددداا -34
                                                                                        موك ي مل وأال  اسد بوا، ا دبب أ اء م دام مل، ع د  ىمدااي مدوك ي مل، وأن يالل ندوا مد  أ اء مجيدا م دام مل 

 .(50)امل ني  م   ون  ويف
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ا  املالع ددددا حلم لدددد  يشددددي  تًددددا  أ لدددد  ع دددد  أن ا أن الًددددانون الرواندددد وال اددددة ال جندددد  ااودددد  -35
                                                                 الًمددداء انال  عدددة حللالعدددييب البددداين، ويًدددا حللالددداخل عدددبء ا ثبدددات ع ددد  املدددال مل. االعيافدددات املًامددد  إىل

وأوصة ال جن   واناا االعايل ايا الًدانون لمدلان مج د  أمدو  من دا أال يًدا عدبء ا ثبدات ع د  املدال مل 
                                                                         اال عددداء. وأوصدددال ا أيمدددا  امدددلان أن يال ًددد  موبيدددو إنيددداا الًدددوانني والًمدددا  واحملدددامون  ادددل ع ددد  ايئددد 

يب ع   أساليب اكالشاه  داالت انالد ا  االعيافدات حللالعدييب وكيييد  الال ًيدا في دا، وأن تال دي الالا  
ال  طات امل ال   إجدراءات ضدا الًمدا  الديي  ال يالعدام ون حللشد ل املناسدب مدا ا عداءات الالعدييب 

 .(51) تثا  سول ا جراءات الًماقي الي

وأزدا ت ال جند  إىل أنددا ينبالدو لرواندداا أن تعاللدا الالعددايوت الالشدريعي  وغددري الالشدريعي  الوزمدد   -36
                                                                                     ل يال   الا مجيا احملالج ي  ا ل الملاانت الًانوني  امساسدي ، لدا يف الدخت اددا يف املثدول أمدا  ىداض  

 ، وادددا يف سدداع  يف  الدد  ام ددااث احملالجدد ي 24 غمددون سدداع  اعددا الالوىيددف، أو يف 48يف غمددون 
                                                                                االت دددال فدددو ا  وع ددد  ادددو ي يدددل ال دددري  ل دددا  ممادددل وم دددالًل ويف اد دددول ع ددد  امل ددداعا  الًمددداقي  

 .(52)االىالماء عنا

وأزدددا  فريدددا اممدددمل املال دددا  الًطدددر  إىل أن  ددد   اجددد  إىل زاي   الددداعمل الالًددد  واملددداخل لالًدددا   -37
. (53)سدديلا ضدد ااي العنددف اون دداين وام يددال واليًددراء                              مدداقي  إىل أزددا اليئددات ضددعيا ، وال امل دداعا  الً

وأوصة ال جن  املعني  حللًماء ع   الالليي  ضدا املدرأ   وانداا االع يد  نادامو امل داعا  الًمداقي  والدافا  
 .(54)العا  لملان ت بيال لا ا الياجات املرأ 

وأعرادة عد  ى ً دا إزاء عدا     ان لو ااودا اخلالاميد  ال دااً                                 واك رت ال جن  املعني  حبًو  ا ن د  -38
  1996 وجو  مع ومات ع  الالاااري املال ي  ل ال ًيا يف ا عاءات ميا اا أن اويش الرواندا  زد  يف عدا  

ًددو    اجلددات من جيدد  وواسددع  النطددا  ع دد  اىوتددو يف مج و يدد  ال ونالددو الااًرا يدد ، وعدد  انال اكددات  
املاضدو. وأزدا ت ال جند  إىل أندا ينبالدو لروانداا، يف مج د   ا اوب د  الو نيد  الروانايد  يف  ا ن ان الي ا ت بال  

ًدو  ا ن ددان الددي أ فيدا  ن موبيي ددا ا ت بواددا   ًدد  حلنال اكددات   ًددا يف مجيددا اال عداءات املالع                                                                                          أمدو ، أن حت
رأ   واناا  ن الالالاضو                                                    . وإا اك رت ال جن  املعني  حللًماء ع   الالليي  ضا امل ( 55)  اسل إى يل ا أو سا جا 

ًددا أوصددال ا  عدد  أف  ًدداب والوصددمل، ف عددال العنددف املرت بدد  يف املاضددو يعدد ز ثًافدد  ال ددلة وا فددوت مدد  الع
 . ( 56) امل       نشاء ون  حتًيا ل ال ًيا يف اال عاءات املًام  ضا أفرا  الًوات 

ر  حتًيًدددات فو يددد  وأزدددا ت ال جنددد  املعنيددد  حبًدددو  ا ن دددان إىل أندددا ندددب ع ددد   وانددداا أن جتددد  -39
                                                                             لدد  فيلددا أ ا ددغ عنددا مدد  تعدداون أفددرا  مدد  ىددوات الددافا  الروانايدد  وأزدد اال آسددري  ساضددعني ون ي دد  وفعا

ما يف، واو مجاع  م     جرى تي ي  دا، والدخت االدرض تًدا  مد  ثبالدة  23لوالي   واناا ما  رك  
 .(57)م موليال مل إىل العاال  أو ت  يل مل إىل مج و ي  ال ونالو الااًرا ي 

وأعراددددة ال جندددد  املعنيدددد  حبًددددو  امزدددد اال او  ا عاىدددد  عدددد  ى ً ددددا من امزدددد اال او   -40
ا عاىددد  ال ي دددالطيعون املشدددا ك  ايعاليددد  يف النادددا  الًمددداقو وأوصدددة، يف مج ددد  أمدددو ، االدددوفري سدددامات 

ل د  تراعدو اىانوني  مي ر  و اني  وسام  اليمج  الشيوي  م  وإىل لال  ا زا   وترتيبات إجراقي  زام   
 .(58)ونو  اون 

وأعراددة ال جندد  املعنيدد  حبًددو  ا ن ددان عدد  ى ً ددا إزاء تًددا ير عدد  عددا  إم انيدد  إعددا   فددالا  -41
 لدا انطدوت ع د  إسدول لًالمديات العاالد . وأزدا ت إىل أندا  الالاكاكدام يات ىمااي االة في ا طداكمل 

يف  دداالت ا سددول لًالمدديات العاالدد  الطعدد  ينبالدو لرواندداا أن تال ددي الالدداااري الوزمدد  ل يالدد  إم انيد  
مد  الع دا الداوخل اخلداال حلدًدو   14م  سول إجراءات ت دالويف مًالمديات املدا   الالاكاكا طاكمل  يف

 .(59)املاني  وال ياسي 
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 (60)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 

 يا   ا الطيل يف  ري  الي ر والوجاان والاي  وكيال  اا حل وانأوصة ون   ًو  الطيل  -42
 .(61) ا كل  يل يف جا س   ينا أو معالًااتا حبري 

وإا أعراة ال جن  املعني  حبًو  ا ن ان ع  ى ً ا إزاء الًيو  امليروض  ع    الا ز و  ي و   -43
 يد  امللا سد ،  ريد  الي در  ل، مد ن ت يد حبري  الوجاان والداي ، فًدا أزدا ت إىل أندا ينبالدو لروانداا أ

 .(62)والوجاان والاي 

والًدددانون  04/2012وأزدددا ت ال جنددد  ااودددا إىل أندددا ندددب ع ددد   وانددداا أن تعدددال الًدددانون  ىدددمل  -44
                                                                              ، وأن تال ي تاااري أسرى الزم  لملان  الا مجيا امفرا  وام  اب ال ياسي   العا  كامو ، 05/2012  ىمل

والالجلدددا ال ددد لو وت دددوي  اولعيدددات، وأن  الندددا عددد  يف  ريددد  الالعبدددري  امللا سددد ، حبًدددوى ملمددد   يددد  
 .(63)                                                                        الالاسل يف  ريً  إ ا   املنالات غري اد ومي  وام  اب ال ياسي  زمو  ا الااس ي 

و  وأزا ت ال جن  إىل أنا ينبالو لرواناا أن تال ي الالاااري الالشريعي  الوزم  ل يال  توافا أ  ىي -45
الشددرو  ال ددا م  املبيندد  يف الع ددا الدداوخل اخلدداال حلدًددو  املانيدد   سدد   ريدد  الالعبددري مددا               ت يددر ض ع دد  جا  

                                                                                  وال ياسددي . ونددب أن  النددا أيمددا  عدد  مًاضددا  ال ياسدديني وال دد ييني واملدداافعني عدد   ًددو  ا ن ددان  
و ريدد  عديه حبريد  ال د اف  . وأزدا ت  وانداا إىل أ ددا ت(64)كوسدي   لثندي مل عد  الالعبدري عدد  آ اق دمل حبريد 

لا مدد  ادًددو  امساسددي ، ول دد  نددر  تًييددا ادديي  ادًددني يف  دداالت اسددالثناقي  ل ددون الالعبددري اوصددي 
الناددا  العددا  وامسددو  ادليددا ، وبايدد  الشددباب وام يددال، و ددا كددل مددوا   يف  يددظ زددرفا وكرامالددا 

 .(65)وباي  اخل وصي  الش  ي  وامسري 

ًددد  -46 ًدددا ير ميا ادددا أن املددداافعني عددد  ل تشدددعر حللً دددا إزاء تو  الطيدددل إ دددا ال تددد اوىالدددة ونددد   
 ًدو  ا ن ددان يالعرضددون لو الجدداز الالع دديو واالساليداء الً ددر ، وأن منالددات اهاللددا املدداين تواجددا 
                                                                                صددعوحلت يف اد ددول ع دد    سدد ص ت ددجيل  وي دد  اممددا. و ثددة ال جندد   واندداا،  ازدديا  مددا توصددياوا 

عني ع   ًو  ا ن ان حلالسدالًولي  يف جا سد  اللا املاين واملاافكيال   الا منالات اهال ااً ، ع    
 .(66)ادا يف  ري  الالعبري والرأ 

وأعراددة ال جندد  املعنيدد  حللًمدداء ع دد  الاللييدد  ضددا املددرأ  عدد  ى ً ددا إزاء عددا  ا ددوغ اد ددص  -47
يددا ناددا  اد ددص وأوصددة ادد اي   او ددو  مدد  أجددل تطب. (67)ا ل اميدد  لاللثيددل املددرأ  ع دد  ال ددعيا احمل ددو

 .(68) عيا احمل و وع   م الوى املًا عاتالًانوني  ع   ال

وأوصددددة ال جندددد  املعنيدددد  حبًددددو  امزدددد اال او  ا عاىدددد   واندددداا االنًدددديا الًددددانون امساسددددو  -48
ر  املدددددا  ن 001/1918  ىدددددمل   مندددددا امزددددد اال او  ا عاىدددددات اليانيددددد  (4)24و (3)8                   ، الدددددي  حتددددد 
 .(69)يف الال وية واليزا لونال احلت مل  ً االجاللاعي  م  - الني ي  أو

                                                                               وأعراددة ال جنددد  املعنيددد  حبًددو  ا ن دددان عددد  ى ً ددا إزاء مدددا أ ا ددد غ عنددا مددد  اسدددالوالت إجراقيددد   -49
، وأزدا ت إىل أندا ينبالدو لروانداا أن تال دي الالداااري الالشدريعي  2015سول اساليالاء كانون امول/ ي ل  

والشددددلولي   سددداليالاءات واالنال دددداحلت يف إ دددا  مدددد  الشددديافي وغدددري الالشدددريعي  الوزمدددد  لمدددلان إجددددراء اال
 .(70)وامل اءل  والوعو

 (71)حظر مجيع أشكال الرق -4 

أعراددة وندد   ًددو  الطيددل عدد  ى ً ددا إزاء نًددص ا اددوغ عدد  االسددالالول اون ددو لق يددال  -50
يدا  ن دب   داالت واالعالااء اون و ع ي مل، وإزاء الال اما العا  ما العنف اون دو ضدا الياليدات، وا ت
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النددداجمل عددد  العندددف اون دددو. وأوصدددة ال جنددد   وانددداا، يف مج ددد  أمدددو ، اوضدددا آليدددات بدددل املرااًدددات 
 .(72)                                                                                 وإجراءات ومبا ئ توجي ي  فعال  وعل ا اوغ ع   االت االسالالول واالعالااء اون يني إل اميا  

جتددا   نددا اسددالالول ام يددال يف و ثددة ال جندد  ااوددا  واندداا ع دد  ا دداا مجيددا الالدداااري الوزمدد  مل -51
 .(73)اون ، لا يف الخت يف ىطا  ال يا  ، ومًاضا  امل مولني ع  اي  امللا س  والًماء ع ي ا

وأوصدددة ال جنددد   وانددداا  ن تمدددا وتنيدددي إجدددراءات علدددل مو دددا  لال ايدددا ام يدددال ضددد ااي  -52
مل أنشددط   دداعا  وادلايدد ، وتددنااالجتددا  وإ ددالال مل إىل او ددات املعنيدد ، و ن تًددا  ىددمل مددا ي يددو مدد  امل

 .(74)لالوعي  اوحلء وام يال ل ا ر االجتا 

وال اددة وندد  مناامدد  الالعددييب نيددو  واندداا أن ىددوات اممدد  تي ددر أو تًبددل جتنيددا الوجئددني  -53
البو ونددددايني يف اولاعددددات امل دددد   ، ونًددددل الوجئددددني ال ونالددددوليني، لدددد  فددددي مل ام يددددال، لوجتددددا  هبددددمل 

إىل أنا نب ع    وانداا أن ت يدل إجدراء حتًيدا زدامل يف مجيدا  الالول اون و. وأزا تمغراض االس
 دددداالت االجتددددا  حللبشددددر، وأن ت ثددددف ج و اددددا الراميدددد  إىل بايدددد  الوجئددددني مدددد  سطددددر االجتددددا  وتددددوفر 

 .(75)الالا يب ع   حتايا ض ااي االجتا  ملوبيو اىجر  وموبيو إ ا   امل يلات واملوبيني الع  ريني

 واحلياة األسرية احلق يف اخلصوصية -5 

أزا ت ال جن  املعنيد  حبًدو  ا ن دان إىل أندا ينبالدو لروانداا أن حتدرال ع د  توافدا أ  تداسل  -54
يف ادددددا يف اخل وصددددي  مددددا مبددددا ئ الشددددرعي  والالناسددددب والمددددرو  . وأعراددددة عدددد  ى ً ددددا من الًددددانون 

و م دبا. وأزدا ت إىل أندا ينبالدو أال ندر  ني  اعياض االت داالت مد   ون إان ىمداق 60/2013  ىمل
 .(76)اعياض االت االت إال  ان م  الًماء وحتة مراىبالا

وأوصدددة ونددد   ًدددو  الطيدددل  وانددداا حل ددداا تددداااري لمدددلان ادلايددد  ال ام ددد  ددددا الطيدددل يف  -55
ريامل م  ء واملا سني وامس اقيني االجاللاعيني وغاخل وصي ، اوساقل من ا وضا مبا ئ توجي ي  لآلحل

 .(77)ل وم  أج  ملامل نيني اليي  يعل ون ما ام يا

وأعراددة ال جندد  املعنيدد  حبًددو  ا ن ددان عدد  ى ً ددا إزاء تًددا ير عدد  ا تيددا  ن ددب  ال نددات غددري  -56
 .(78)ناتامل ج   وىالة إنا ينبالو لرواناا أن تال ي الالاااري املناسب  لملان ت جيل ال  

ا إىل أن الن داء املًديانت يف إ دا  اء ع   الالليي  ضا املدرأ  اً د وأزا ت ال جن  املعني  حللًم -57
زنات غري   ي ، ل  في   املال وجات لوجب الًانون العريف أو  زوامل مالعا   ال وجات، ييالًدرن إىل 

جيا ع دد  نبددي جا سدد  تعددا  ال وجددات ادلايدد  الًانونيدد . وأوصددة ال جندد   واندداا، يف مج دد  أمددو ، حللالشدد 
 .(79)املًيانت يف إ ا  زنات غري   ي لاي  الًانوني  ل  ًو  االىال ا ي  ل ن اء واملان اد

اضد   -58                                                                           وإا ال اة ون   ًو  الطيل جتر  إمهال ام يال، فًا أوصة  وانداا ا يالد  أال يً 
 .(80)توفري الرعاي  املناسب  م ياىملااعوى إمهال ام يال م  ال ي الطيا م  اوحلء وامسر 

 ادددة ال جنددد  ااودددا ا  ددداء الالدددا نو مللا سددد  إيددداا  ام يدددال احملدددرومني مددد  ايئددد  أسدددري  يف  ا ال وإ  -59
ًدا أوصدة  وانداا اوضدا ضدلاانت ومعدايري كافيد  ىاقلد   ع د    ممس ات الرعاي  وتعويم ا حللرعاي  امسدري ، ف

 . ( 81) الباي    الرعاي  اليم   لال ايا ما إاا كان ينبالو إسما   يل ما لالااري  مباأ مراعا  م احل الطيل  

وأعرادددة ال جنددد  املعنيددد  حبًدددو  امزددد اال او  ا عاىددد  عددد  ى ً دددا إزاء عدددا  كيايددد  الالددداااري  -60
الراميدددد  إىل تع يدددد  الرعايدددد  الباي دددد  الشددددام   يف ايئدددد  أسددددري  لق يددددال او  ا عاىدددد  احملددددرومني مدددد   عايدددد  

ام يدددال، االدددوفري الددداعمل املناسدددب، مددد   لددداي . وأوصدددة ال جنددد   وانددداا حل ددداا تددداااري لالل دددني ادددمالءالوا
 .(82)ي العيش يف ايئ  أسر 
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وأوصددة وندد   ًددو  الطيددل  واندداا امددلان توافددا إجددراءات الالبدد  مددا اتياىيدد   ًددو  الطيددل  -61
ال دددعيا الددداوخل، وا يالددد  إيدددوء واتياىيددد  الادددا  اشدددأن بايددد  ام يدددال والالعددداون يف  دددال الالبددد  ع ددد  

 .(83)االعالبا  امول يف مجيا  االت الالب  مل احل الطيل اليم  

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 (84)احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

العلل م  أجدل  تياليش أماك أوصة ال جن  ااوا  واناا  ن ت يا املوا   امل     لعل يات  -62
                                                                                         الالنييي اليعال ل ًوانني وال ياسات املالع ً  اعلل ام يال، و ن حتار صرا    م اول  ام يال منشط  

 .(85)الالعاي  املنجلي ، و ن تع ز الوعو العا  حللطااا االسالالوخل لعلل ام يال وعواىبا

لدددا  ال ياسدددات الوزمددد  ا عاىددد   وانددداا حلعالوأوصدددة ال جنددد  املعنيددد  حبًدددو  امزددد اال او   -63
 .(86)ل اي   معال توبيف امز اال او  ا عاى  اش ل كبري

وأوصدددة ال جنددد  املعنيددد  حللًمددداء ع ددد  الاللييددد  ضدددا املدددرأ   وانددداا االع يددد  إ مدددامل املدددرأ  يف الًدددو   -64
 .(87)ال افي  العام   وحلعاللا  سياس  ل الوبيف تراعو االعالبا ات اون اني  وحتا  حلملوا  

 (88)ق يف الضمان االجتماعياحل -2 

أزا  فريا امممل املال ا  الًطر  إىل أن  واناا ع زت سياسدال ا وإ ا ادا ل  لايد  االجاللاعيد   -65
 .(89)(19-سول في  تيشو مرض فريويف كو وان )كوفيا

ادددددرامم ل  لايددددد  وأوصدددددة ال جنددددد  املعنيددددد  حبًدددددو  امزددددد اال او  ا عاىددددد   وانددددداا اوضدددددا  -66
 .(90)  اليًر واه إىل ضلان م الوى معيشو القا لقز اال او  ا عاى االجاللاعي  وادا م

وأوصة ال جن  املعني  حللًماء ع   الالليي  ضا املرأ   واناا  ن توفر لقسر الي تعيش  ال   -67
 .(91)                                                اليًر ادلاي  االجاللاعي  ال افي  وفرصا  ما   ل اسل

 (92)يف مستوى معيشي الئقاحلق  -3 

 ًدددو  الطيدددل  وانددداا حل ددداا مجيددا الالددداااري الوزمددد  لالع يددد  فدددرال اد دددول ع ددد  أوصددة ونددد   -68
 .(93)ال    الوقا وميا  الشرب املأمون  وسامات ال ره ال  و املوقل 

 واندددداا                                                                       وىددددال فريددددا اممددددمل املال ددددا  الًطددددر ، مشددددريا  إىل توصددددي  اات صدددد   أيدددداوا  واندددداا، إن  -69
ياكدل امساسدي  وامل داك  يف امل دالو نات العشدواقي  الدي تعداين   نة، حللالعاون ما اممدمل املال دا ، اى

 .(94)م  نًص اخلامات

 (95)احلق يف الصحة -4 

أزا  فريا اممدمل املال دا  الًطدر  إىل أن اممدمل املال دا   علدة  وانداا يف وضدا وتنييدي سطد   -70
  صدد و ىددا   ع دد  ، وأن الًددا ات الراميدد  إىل إنشدداء ناددا19-واق دد  كوفيدداو نيدد  ل الأاددب والال ددا  

 .(96)ال لو  ىا تع زت

وأوصة ون   ًو  الطيل  واناا  ن ت يل إم اني  اد ول ع   سامات الرعاي  ال  ي   -71
و ونًدص امولي   سعا  معًول ، و ن تع ز او و  الراميد  إىل وىايد  ام يدال مد  فًدر الدا  ونسدر النلد 

  ع د  تددوفري الرعايدد  والداعمل لق يددال امل ددااني ايددريويف الالالييد  وإىل اندداء ىددا   العدام ني يف  ددال ال دد 
 .(97)نًص املناع  البشري /ا ياز، و ن تع ز إجراءات تشجيا الرضاع  الطبيعي 
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امم دات وأعراة ال جن  املعني  حللًماء ع   الالليي  ضا املدرأ  عد  ى ً دا من معدال وفيدات  -72
 ددو  خليدد  ادديا املعددال، اوسدداقل من ددا حت ددني نوعيدد                                            ال يدد ال مرتيعددا ، وأوصددة  واندداا لواصدد   ادديل او

امل دداعا  الطبيددد  وم دددالوى توافراددا وإم انيددد  اد دددول ع ي ددا، وإ ددداء جتدددر  ا ج دداض، وإلالددداء الشدددرو  
 .(98)املًيا   م اني  االساليا   م  عل يات ا ج اض الًانوين

ل دد   ا باايدد  يف مجيددا وندد   ًددو  الطيددل  واندداا االع يدد  تثًيددف املددرااًني اشددأن ا وأوصددة -73
املددداا يف، واددد اي   فدددرال   دددول املدددرااًني ع ددد  سدددامات ال ددد   ا باايددد  واون دددي ، وكيالددد    دددول 

 .(99)املرااًات ع   سامات ا ج اض املأمون والرعاي  الو ً  لإلج اض

 املعنيدد  حبًددو  امزدد اال او  ا عاىدد   واندداا  ن تعاللددا وتنيددي اسددياتيجي وأوصددة ال جندد   -74
لملان إ    سامات الرعاي  ال  ي  والالثًيف اشأن ال د   العامد  وإم انيد  اد دول ع ي دا وليدا 
                                                                          امزدددد اال او  ا عاىدددد . وأوصددددال ا أيمددددا  حلعاللددددا  تدددداااري طددددا   اشددددأن امزدددد اال او  امل ددددا يف 

 .(100)حلل    وا عاى ، ت يل جو   الوىاي  م  سر ان او ا وعوجاال ياسات املالع ً  

 (101)ق يف التعليماحل -5 

أزددا  فريددا اممددمل املال ددا  الًطددر  إىل أن إغددو  املدداا يف وممس ددات الالع دديمل العدداخل ا ددبب  -75
                                                                       س ددد ف أثدددرا  سددد بيا  ع ددد  اددددا يف الالع ددديمل. و غدددمل أن  وانددداا زدددرعة يف تنييدددي ادددرامم  19-جاق ددد  كوفيدددا

عدا   إ مددامل ام يددال يف ل الع ديمل عدد  اعدا مدد  سدول الال ي يددون وا ااعدد ، فلد  زددأن مبدا  ات ساصدد   
 .(102)املاا يف اعا انًطا   ويل أن تً ل سطر االنًطا  ع  الا اس 

إىل ضددرو   تشددجيا  واندداا  (ل يايدد  والع ددمل والثًافدد  )اليون دد ووأزددا ت منالدد  اممددمل املال ددا   -76
 .(103)ع   النار يف جعل سن  م  الالع يمل ىبل االاالااقو إل امي  و اني 

ًددد  -77 و  الطيدددل عددد  ى ً دددا إزاء اتيددداض معددداالت االلال دددا  حلملددداا يف الثانويددد  وأعرادددة ونددد   
ت داليف الالع ديمل غدري املع ند ، وال سديلا جا سد   فدا  وأوصة  واناا االع ي  او دو  الراميد  إىل إلالداء مجيدا

الرسدددو  امل   ددد  مل افددد ت املا سدددني واملدددوا  الالع يليددد ، ولعاوددد  مشددد    ا تيدددا  معدددال االنًطدددا  عددد  
 .(104)اس  يف مر    الالع يمل الثانو ، وتطوير ارانمم الالا يب امل   لق يال واملرااًنيالا  

املعنيد  حللًمداء ع د  الاللييد  ضدا املدرأ   وانداا االع يد  بدوت الالوعيد  ل الال ددب وأوصدة ال جند   -78
لنلطيدد  ع دد  املواىددف الالً يايدد  الددي تشدد ل عًبددات أمددا  تع دديمل الن دداء والياليددات، وحللال ددا  ل ًوالددب ا

ل الالليي يدد  الددي تًالمددو أن تًددو  الياليددات حلمعلددال املن ليدد  أكثددر ا ثددري مدد  الياليددان، وامددلان ت ويددا كدد 
ما س  حلملرافدا ال د ي  ال افيد  ل ياليدات، وحللًمداء ع د  جا سد  إجبدا  الياليدات ادوامدل ع د  الالوىدف 

 .(105)                                                           ممىالا  ع  الا اس ، واوضا سياس  زام    عا   إ ماج   يف املاا يف

ًددو  الطيددل  واندداا  ن ت يددل وليدا ام يددال، لدد  فددي مل ام يددال اوو ا عاىددات   -79 وأوصدة وندد   
االجاللاعي ، ادا يف الالع يمل الشامل ل جليا يف ف ول   اسي  مال ام  ، ما توفري ايئدات    -  الياني  والني ي  

ًدددا  الدددداعمل  ومنددداام   اسدددي  مراعيددد  ملعدددايري إم انيددد  الوصدددول، واملا سدددني وامل نيدددني   او  الالدددا يب املوقدددمل لال
 واناا  زال  العواقا املال د   حللبيئد  املا يد     . وأوصة ال جن  املعني  حبًو  امز اال او  ا عاى  ( 106) الير   

                                                                                                  والالواصل واملع ومات وغريادا مد  العًبدات، وا يالد  تدوفري اليتيبدات الالي دريي  تبعدا  لو الياجدات الير يد ، مثدل  
 . ( 107) والاعمل واملناام واملوا  املراعي  ملعايري إم اني  الوصول  امج    امل اعا  

اناا   مامل الالثًيف اشأن  ًو  ا ن ان يف املناام الا اسي  وأوصة ون   ًو  الطيل  و  -80
 .(108)وارامم تا يب املا سني وامل نيني يف  ال الالع يمل
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 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -دال 

 (109)النساء -1 

الن دداء                                                                         اددة ال جندد  املعنيدد  حللًمدداء ع دد  الاللييدد  ضددا املددرأ  اً ددا العددا  ال بددري جدداا  مدد  ال -81
ض ااي العنف اون اين، لا يف الخت العنف اون و. وأوصة ال جن   واناا االع ي  ج و اا الراميد  إىل 

 .(110) وم اف   مجيا أز ال العنف اون اين ضا املرأ ، لا يف الخت العنف العاق و والعنف اون

االقاللدداانت املاليدد  واالع يدد  املبددا  ات وأوصددة ال جندد  ااوددا  واندداا االي ددري   ددول املددرأ  ع دد   -82
 .(111)الرامي  إىل تشجيا الالل ني االىال ا   امل الاا  ل لرأ 

 (112)األطفال -2 

ًددا  احملددرز وحتايددا أو  -83 ًددو  الطيددل  واندداا  نشدداء آليدد  تمددط ا حلنالاددا  االًيدديمل الال جددا  أوصددة وندد   
2024-2019الً و  يف تنييي اخلط  االسياتيجي  لالنييي ال ياس  املال ام   دًو  الطيل ل يي   

 (113 ) . 

 71/2018وال اددة ال جندد  ااوددا اً ددا  دديه مبدداأ م دداحل الطيددل اليمدد   مدد  الًددانون  ىددمل  -84
وتطبيًدا  وأوصة  واناا ا يالد  إ  امل اديا املبداأ اشد ل صدريا وإ ماجدا ع د  الن دو املناسدب وتي دري 

حلت ا  يف مجيا ا جراءات والًرا ات الالشريعي  وا  ا ي  والًماقي ، ويف مجيا ال ياسات وال امم الي 
ل يالد  مراعدا  آ اء الطيدل يف  32/2016                                                         ىا ص   حللطيل وأثر ع يا. وأوصال ا أيمدا  االعدايل الًدانون  ىدمل 

 .(114)والالب  ا جراءات ا  ا ي  والًماقي  املالع ً  حلدمان  والطو 

وأوصة ال جن   واناا حل اا تاااري ملنا زوامل ام يال، اوساقل من ا وضا سط  علدل و نيد   -85
 .(115)و  يص موا   لالنييياا

 اا  العًوا  الباني  ع د  نطدا  واسدا يف املا سد  وأعراة ال جن  ع  ى ً ا إزاء اساللرا  اسال -86
اسدال اا  العًواد  البانيد  يف مجيدا ال دياىات، وأن  والبية. و ثة  وانداا ع د  أن حتادر اشد ل صدريا

 .(116)تشجا اممنا  ا نااي  وغري العنيي  والالشا كي  لالنشئ  ام يال ون يب مل

عددددرض ام يددددال املرتبطدددد  أوضدددداع مل حللشددددا    وأعراددددة ال جندددد  عدددد  ى ً ددددا إزاء ا عدددداءات اشددددأن ت  -87
ًدو  لو الجداز وسدوء املعام دد  والمدرب. وأوصدة  واندداا  ن ت يد  ام يددال   ل ا دديا  الشدر   ع د  اددو     

 . ( 117) املرتبط  أوضاع مل حللشا  ، وتما ارامم تي ر   مشل امالء ام يال  سرامل و اللعاومل احمل ي  

ا يالد   ددا مجيدا ام يددال يف املشدا ك  يف امنشددط  اليفي يد  والثًافيدد  وأوصدة ال جند   واندداا  -88
ن ددا ضددلان اسدداليا ومل مدد  أمدداك  ل عددب واليفيددا وامنشددط  الثًافيدد  والينيدد  املوقلدد  ل ددن مل، اوسدداقل م

 .(118)والرايضي  ت ون آمن  ومي ر  وزام   ل جليا

 (119)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

احمل يد    املعني  حبًو  امز اال او  ا عاى  ع  ى ً ا من  وانداا   تدواقمل تشدريعاوا أعراة ال جن    -89
ًدو  امزد اال او    ا عاىد ، ومن ىوانين دا ال تد ال تالمدل  عبدا ات ىا يد  وتع د  النلدوامل  ما اتياىي   

 . ( 120) االتياىي   الطيب لإلعاى . وأوصال ا  ن تال ي تاااري ل وفاء  ليا الال اماوا لوجب 

وأعراة ال جن  ااوا ع  ى ً ا إزاء س ب أز اال م  او  ا عاى   ريال مل ا بب عاادات  -90
                االجاللاعي  ى را   -  س  إياا  امز اال او  ا عاىات الياني  أو الني ي مال و   أو فع ي ، وإزاء جا

جدددداز يف امل الشددددييات وممس ددددات الرعايدددد . وأوصددددة ال جندددد   واندددداا حلعاللددددا  تشددددريعات حتاددددر أ  ا ال
 .(121)لقز اال او  ا عاى ، واوضا مبا ئ توجي ي  إل امي  لًبوىمل يف اي  املرافا
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إزاء عدا  وجدو  تداااري ت يدل سدوم  امزد اال او  ا عاىد ،  وإا أعراة ال جن  عد  ى ً دا -91
                                                                                     فًا أوصة  واناا حلعاللا  الالاااري الوزم  لمدلان سدومال مل يف مجيدا ال دياىات وملندا إسمداع مل ى درا  

 .(122)ل عومل والالعًيمل

وإا أعراددة ال جندد  عدد  ى ً ددا إزاء عدديش أزدد اال مدد  او  ا عاىدد  يف ع لدد  اجاللاعيدد ، فًددا  -92
 .(123)اهاللا ناا، يف مج   أمو ، حلعاللا  اسياتيجي  و ني  اشأن العيش امل الًل وا  مامل يفأوصة  وا

 البيئدددد  املا يددد  ووسددداقل النًددددل وأعرادددة ال جنددد  عددد  ى ً ددددا إزاء طاو يددد  إم انيددد  الوصدددول إىل -93
ملالع دددا ا 2015واخلدددامات واملع ومدددات ووسددداقل االت دددال، وإزاء عدددا  تنييدددي أ  دددا  ىدددانون البنددداء لعدددا  

                                                                                     امددلان معددايري إم انيدد  الوصددول تنييددديا  كددامو . وأوصددة ال جندد   وانددداا  ن تعاللددا وتنيددي سطدد  علدددل 
 .(124)ومعايري زام   اشأن إم اني  الوصول

 لددد ا   MININFOR/01/09مددد  اممدددر الدددوزا    ىدددمل  2ال جنددد   وانددداا لراجعددد  املدددا   وأوصددة  -94
ع ومددات يف أزدد ال ا دد  لقزدد اال او  ا عاىدد  اال ددو  وسدداقا ا عددو  العامدد  واخلاصدد  االددوفري امل

                                                                               ع ي ددددا. وأوصددددال ا أيمددددا   ن تعدددديه ا الدددد  ا زددددا   الروانايدددد  ك الدددد    يدددد  و ن ت يددددل   ددددول مجيددددا 
 .(125)امز اال او  ا عاى  ع   املع ومات العام 

 (126)األقليات والشعوب األصلية -4 

 ً مل إزاء مدا يبداو أندا مندا مال در  مد  اعالدااءات  ، أعرب أ اع  مًر ي  ساصني ع  ى 2018يف عا    -95
ًدو  ا ن دان إىل أندا ينبالدو لروانداا أن ت يدل االعدياه  ( 127) غري الباتوا ع د  البداتوا  . وأزدا ت ال جند  املعنيد  حب

ًددو  الشدعوب امصدد ي  يف أ اضدو أسددوف ا  حلمى يدات والشددعوب امصد ي  وتمددل  ادلايد  الًانونيدد    اليعالد  د
                                                                                       يعي . ونب ع ي ا أيما  أن تاعمل ارا  ا الراميد  إىل تع يد  ت دافم اليدرال وإم انيد    دول أفدرا   وموا  اا الطب 

ًدددددرا ات الدددددي   ًدددددرا  وا ددددداا ال  اللدددددا البددددداتوا ع ددددد  اخلدددددامات وزاي   م دددددالوى مشدددددا كال مل يف عل يدددددات صدددددنا ال
وضدا سياسد  أكثدر  ن  الًماء ع د  الاللييد  العن در   وانداا  ن تال دي تداااري ساصد  ل . وأوصة و ( 128)    مل 

 . ( 129)                                                                                 لو ا  وجرأ  و ينامي  لالي ري إزرا  الباتوا ع   او فعال يف الشمون ال ياسي  والعام  

و ثدددة ونددد   ًدددو  الطيدددل  وانددداا ع ددد  وضدددا مبدددا  ات  عدددا    ادددا أ يدددال البددداتوا لواقدددل  -96
ل البددداتوا، وضدددلان سددداومل الثًافيددد ، ومل اف ددد  مجيدددا أزددد ال الاللييددد  الدددي يواج  دددا أ يددداأسدددوف مل وجا  

  وىمل ع   الالع يمل وال    الوقا والرعاي  ال  ي  وغرياا م  اخلامات ع   ادو كامدل وع د  ىدا  
 .(130)امل اوا  و ون  يي 

 (131)الالج ون وملتمسو اللجوء -5 

                                                                 املال ا  ال امي  لشمون الوجئني، مشري   إىل توصيالني اايت ص   منبثًالني ع   ىالة ميوضي  امممل   -97
ًددة ع دد  سياسدد  البدداب امليالددو   ا  وولدد  ال ددااً  مدد  االسددالعراض الدداو   الشددامل أيدداولا  واندداا، إن  واندداا أا

السدالًبال  ، فًا أادات  وانداا اسدالعاا اا  19-. و غمل إغو  اداو  ال الواء جاق   كوفيا ( 132) أما  الوجئني 
 . ( 133) ونً  مل                                                                 الوافاي  اوا ، وىامة  ليا الال مريات الوزم  لي   مل و جرامل ص يا  

  وأزدددا ت امليوضدددي  ال دددامي  لشدددمون الوجئدددني إىل أن الشدددر   أ  ًدددة الرصددداال، يف زدددبا / -98
، ع دددد  الجئددددني كددددانوا يالادددداارون سددددا مل امل الددددب امليددددااين الالددددااا ل ليوضددددي  يف كددددا وبو 2018ف ايددددر 

 .(134)ن ملم 12يف املاق ، فًال ة ما ال يًل ع    25                                     ا الجاجا  ع   سي  اد ص الالياقي  ان ب  

وأوصة امليوضي  ال امي  لشمون الوجئني  وانداا ا يالد  مدنا مجيدا م الل دو ال جدوء  سدص  -99
 .(135)                           يوما  إىل ون  حتايا وضا الوجئ 15وإ ال  م ياومل يف غمون إىام  ممىال  
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وأوصددة وندد   ًدددو  الطيددل  واندداا حلددددرال ع دد  أن ت ددون مجيدددا مراكدد  اسددالًبال ام يدددال  -100
 الل دو ال جدوء موقلد  ل طيدل وأن ي دالييا مجيدا ام يدال غدري امل د واني واملني د ني عد  الوجئني وم

الو نيد  لال ايدا وضدا الوجدئ، وحللال ًيدا يف أ  تًدا ير عد  مد اعمل اساليداء                         اوي مل فو ا  م  ا جراءات
 .(136)ام يال، وال سيلا املرااًات، م  خميلات الوجئني

 دددد  الاللييدددد  ضددددا املددددرأ   واندددداا االع يدددد  اممدددد  يف خميلددددات وأوصددددة ال جندددد  املعنيدددد  حللًمدددداء ع -101
إي ابو ل  امات املال ام   ىرب امل يلات وتوفري املأوى الوجئني و وىا، اوساقل من ا إنشاء مراك  

 .(137)والالياء ل ن اء والياليات وأ ياى  لالجنب ما ي ل  "جا س  اون  م  أجل البًاء"

 (138)عدميو اجلنسية -6 

ميوضدددي  اممدددمل املال دددا  ال دددامي  لشدددمون الوجئدددني إىل أن  وانددداا ىدددامة، يف تشدددري   أزدددا ت -102
                ،  ازديا  مدا سطد  2024،  اني  تع اات حللًمداء ع د  انعداا  اون دي  حب دول عدا  2019امول/أكالوار 

ي  ل و نوىا أنشأت اد وم  فرى  عل .2024-2014العلل العاملي    اء  االت انعاا  اون ي  ل يي  
 .(139)لوضا سط  علل و ني  ل وفاء هبي  الالع اات

وأوصة ون   ًو  الطيل  واناا ا اي   الدوعو العدا   مهيد  ت دجيل املواليدا ونادا  الال دجيل  -103
                                                                                      ا ل دديوين وتنييددي ادديا الناددا  يف مجيددا املرافددا ال دد ي ، وامددلان  ىلندد  ت ددجيل ام يددال الدديي  و لدداوا 

 .(140)وين م   ون أ   سو  ل ي ىبل اسال ااث الال جيل ا
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