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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١١ - األول/أكتوبر تشرين ٣١

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 

 *توغندا  

إىل عمليذذ   (١) هذذ  حذذامص    ذذل   54للمعلو ذذاا ادية ذذ   ذذن هذذ ا التيريذذر هذذو  ذذو     
االسذذذتعرال الذذذةوام الشذذذا ّب وهذذذو يتلصذذذه ادصذذذاة  التو يهيذذذ  العا ذذذ  الذذذ  اعتمذذذةها  لذذذ  ميذذذو  

ب وال يتضذذذمن التيريذذذر أيذذذ  جاات أو و هذذذاا نتذذذر أو ا  امذذذاا  ذذذن ١7/١١9اإلنسذذذا  ق  يذذذر ا  
  اإلنسذذذا ال وال أم مأذذذا أو  ذذذراا فيمذذذا يت ذذذّ  انذذذف  يو ذذذي  األ ذذذا ادت ذذذةو السذذذا ي   يذذذو 

باةعاتاا حمة ةوب و ة ذُكرا ب واو  نهجي  ق مواشي هناي  النص  را ه ادعلو اا الوااةو ق 
 بيذذذذذراا وعمذذذذذ ا  التيريذذذذذرال كمذذذذذا ا  ذذذذذةا اإل أذذذذذا  اإلبيذذذذذات علذذذذذ  الن ذذذذذو  األحذذذذذلي  ةو  ت يذذذذذ ب

إلسذذذها اا ادةسسذذذ  الو نيذذذ   ال ُُي ذذذصال مسذذذف  يتضذذذ  ا ذذذالال فذذذر   سذذذتي١٦/٢١ّ اجمللذذ 
 يذذو  اإلنسذذا  التابعذذ  للةولذذ   و ذذو  االسذذتعرال وادعتمذذةو بنذذات علذذ  التييذذة الأا ذذّ  صذذاة  
بذذااي ب وتتذذاى علذذ  ادو ذذه الشذذصأي للميو ذذي  السذذا ي   يذذو  اإلنسذذا  الن ذذو  الأا لذذ  الذذ  

يذذ  االسذذتعرال والتتذذوااا ةوا  التيريذذر هذذ ا إعذذةاة ق اوعذذي و ذذة تتضذذمن عيذذه ادعلو ذذاا الذذوااةوب
 ال  مةثت ق تلك الي وب

__________ 

 .مل ُُترا ه   الوثيي   صّ إاساهلا إىل ةوائر ال ع  الت ريري  ق األ ا ادت ةو *

 

 A/HRC/WG.6/26/UGA/3 األ ا ادت ةو

 Distr.: General الجمعلة العامة 

23 August 2016 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/26/UGA/3 

GE.16-14608 2 

المعلومات المقدمة من المؤسسة الوطنلة للقووق اإلنسوان التابعوة للدولوة  -توال   
   هلى التقّلد الكامل بمبادئ باريس موموع االستعراض والمعتمدة بناء  

اللجنذذ  األودنةيذذ   يذذو  اإلنسذذا  ا أو ذذ  علذذ  الت ذذةيح علذذ  اتيا يذذ  ميذذو  مثذذت  -١
والربوتوكذذول االيتيذذاام التيا يذذ   ناهضذذ  التعذذ يف ودذذ    ذذن  ذذرو   األشذذصا  ذوم اإلعا ذذ ال

ادعا ل  أو العيوب  الياسي  أو ال إنساني  أو ادهين ال والربوتوكول االيتياام ادل ح بالعهذة الذةو  
يو  اال ت اةي  واال تماعيذ  والثيافيذ ال والربوتوكذول االيتيذاام التيا يذ  اليضذات علذ  اخلا  با 

عيذذه أشذذأال التمييذذ   ذذة ادذذرأوال والربوتوكذذول االيتيذذاام التيا يذذ  ميذذو  التيذذّ ادتعلذذح بذذ  رات 
علذ  إة ذاه هذ   اا ؛ ومثتهذا أيضذ(٣)١89ال واتيا ي   نتمذ  العمذّ الةوليذ  ا ذا (٢)تيةمي الص داا

 ل أوك ق تشريعاهتا احمللي با
وأوحذذت  وات ذذ  الةسذذتوا  ذذه ادعذذاي  الةوليذذ   يذذو  اإلنسذذا  ادتعليذذ  باأل ليذذاا اإلثنيذذ   -٢

والشعو  األحلي ال وو ه سياساا للتميي  اإلجيايبال  ا ق ذلك التذةاب  ادرتصتذ  يوياهتذا اإلثنيذ  
 ب(4)والثيافي  والةيني  والل وي 

؛ وتنيذذذذذيو  ذذذذذانو  العمذذذذذّ (5)(٢٠١٢انو  متذذذذذر التعذذذذذ يف واةعذذذذذ  )وأوحذذذذذت ب نيذذذذذاذ  ذذذذذ -٣
ال السذذذذتهةاع العمذذذذال ادنذذذذ لي  ٢٠٠٦ال و ذذذذانو  ال ذذذذ   والسذذذذ    ادهنيتذذذذ  لعذذذذا  ٢٠٠٦ لعذذذذا 

 ب(٦)والةعوو إىل تنتيا العمّ ادن  
وأوحت ب نشات وزااو أو جلي  أيرى ذاا ةوا تنسذييي شذا ّ ليضذايا ميذو  اإلنسذا ال  -4

 ب(7)الةول  تيااير إىل هيئاا ادعاهةاا وتنيي  توحياا ميو  اإلنسا  ثّ تيةمي 
االعتمذذاة  الذذ  ُيلليهذذاالةائمذذ    ذذعوبااوأوحذذت بذذو  اولهلذذا ا أو ذذ  بالأا ذذّ لتجنذذف ال -5

 ب(8)عل  الةعا ادا  اخلاا ي
ا ق زن انذاا الشذر  ؛ وإفذراا عناحذر األ ذن ق يذوالمتت  ول فذ اا امتجذاز ادشذتص   -٦

استصةا  اليوو أثنات االعتياالا؛ واةعاتاا التع يف؛ وا ص  االنيراةم؛ وجتذاوزاا أفذراة الشذر  ؛ 
 ب(9)و صاين االمتجاز اليةمي  وادتضعضع  ال  ال ت لو للسأنال ونةاو اديا  ق بعض ادرافح

والمتذذذت اللجنذذذ  تعذذذاُ ا تعذذذرلل أ يذذذال الشذذذواا  للصتذذذر والت ذذذةياا ق إةااو شذذذةو   -7
األمذذةا ال  ذذا ق ذلذذك امتجذذاز األ يذذال  ذذه الصذذال   واالكتتذذاو ق اإلحذذ مياا وُةوا   ضذذات

 ب(١٠)إعاةو التوهيّ
وأوحذذذت ب  ذذذةاة الشذذذر   بذذذادوااة ال ز ذذذ  وإكسذذذايا ادهذذذاااا الضذذذرواي  إل ذذذةااها علذذذ   -8

 ب(١١)ساع  48تيةمي ادشتص  فيها إىل احملاكا ق دضو  
انتهذذذاك ميذذذو  اإلنسذذذا  علذذذ  يذذذة عناحذذذر األ ذذذن عذذذن وأوحذذذت بذذذالت ييح ق اةعذذذاتاا  -9

؛ و  ميذ  أم عناحذر شذر   فاسذةين (١٢)٢٠١٢ ريح تنيي   انو  متر التعذ يف واةعذ  لعذا  
 ب(١٣)هل ا اليانو  واإل راتاا التوةيصي  الةايلي اا وفي
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ال و ذذذذذذانو  اعذذذذذذ ال االت ذذذذذذاالا ٢٠١٣وأوحذذذذذذت بتنيذذذذذذيو  ذذذذذذانو  إةااو النتذذذذذذا  العذذذذذذا  لعذذذذذذا   -١٠
 ب(١4)  ة  وات تها  ه  انو  ميو  اإلنسا  ١995ال و انو  ال  اف  وال  يي  لعا  ٢٠١٠ لعا 
وأوحذذذت بذذذو  تصذذذل وزااو ال ذذذ   ووزااو التعلذذذيا اد يذذذة  ذذذن ادراكذذذ  ال ذذذ ي  وادذذذةاا  ق  -١١

 ب(١5)امتيا اا العةة اهلائّ  ن ال  ئ  لتلصي  ستو ناا ال  ئ  

 أهات تخرى صاحبة مصللةالمعلومات المقدمة من  -ثانلا   
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

نطاق االلتعامات الدوللة -1 
(١٦) 

الت ذذةيح علذذ  الربوتوكذول االيتيذذاام الثذاين ادل ذذح بالعهذذة  ١8ا  مذت الوا ذذ  ادشذ ك   -١٢
 اايذذذت  هيذذذو ن و ذذذة تب (١7)الذذذةو  اخلذذذا  بذذذا يو  ادةنيذذذ  والسياسذذذي  وإل ذذذات عيوبذذذ  اإلعذذذةا 

 ب توحياا مماثل  (٢٠)٢٣والوا   ادش ك   (١9)١٣والوا   ادش ك   (١8)ووتش
ا أو ذذ  بذذ ةااه أمأذذا  عيذذه ال ذذأوك اليانونيذذ  الةوليذذ   ٢٦وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -١٣

الذذذذ  حذذذذة ت عليهذذذذاال وبالت ذذذذةيح علذذذذ  الربوتوكذذذذول االيتيذذذذاام ادل ذذذذح بالعهذذذذة الذذذذةو  اخلذذذذا  
 ب(٢١)واال تماعي  والثيافي با يو  اال ت اةي  

أودنذذذذةا إىل الت ذذذذةيح علذذذذ  الربوتوكذذذذول االيتيذذذذاام التيا يذذذذ   7وةعذذذذت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   -١4
 ب(٢٢)اليضات عل  عيه أشأال التميي   ة ادرأو

 (٢5)١8والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (٢4)١٣والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (٢٣)وا  مذذذت هيذذذو ن اايذذذت  ووتذذذش -١5
الت ذذذذةيح علذذذذ  الربوتوكذذذذول االيتيذذذذاام التيا يذذذذ   ناهضذذذذ  التعذذذذ يف ودذذذذ    ذذذذن  ذذذذرو  ادعا لذذذذ  

 العيوب  الياسي  أو ال إنساني  أو ادهين ب أو
أودنةا بتعةيّ  وانينها ولوائ ها دوات تها  ه  عيذاا اتيا يذ   ١٢وأوحت الوا   ادش ك   -١٦

 ب(٢٦)ميو  األشصا  ذوم اإلعا  
ب ةااه أمأا  الربوتوكول االيتياام التيا ي  ميو  التيّ  ٢١وا   ادش ك  وأوحت ال -١7

 ب(٢7)بشو  اش اك األ يال ق ادنازعاا ادسل   ق اليانو  احمللي وتنيي ها
بالت ذذذةيح علذذذ  االتيا يذذذ   (٢9)وهيذذذو ن اايذذذت  ووتذذذش (٢8)١٣  ادشذذذ ك الوا ذذذ  وأوحذذذت -١8

 الةولي   ماي  عيه األشصا   ن االيتيات اليسرمب
والشصأ  األودنةي  للمنتمذاا  (٣١)١8والوا   ادش ك   (٣٠)٢9وأوحت الوا   ادش ك   -١9

بالت ذةيح علذ  اتيا يذ  الهذام ادتعليذ  قمايذ  األ يذال  (٣٢)د  ا أو ي  ادعنيذ  قيذو  األ يذال
او  ق  ذذذذال التصذذذذل علذذذذ  ال ذذذذعية الذذذذةو  وإةاا هذذذذا ق اليذذذذانو  احمللذذذذيال والت ذذذذةيح علذذذذ  والتعذذذذ

 الربوتوكول االيتياام التيا ي  ميو  التيّ ادتعلح ب  رات تيةمي الص دااب 
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بذذ ةااه أمأذذا  إعذذ   األ ذذا ادت ذذةو بشذذو  ادذذةافع  عذذن  ٢٢وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٢٠
 ب(٣٣)يانو  احمللي لتوف  جلي  لل ماي  اليانوني  للمةافع ( ق ال١998ميو  اإلنسا  )

إع   األ ا ادت ذةو بشذو  ميذو  اا وأوحت  نتم  الصيات الثياق أودنةا بو  تةية امسي -٢١
 ب(٣5)١٦9ال وت ة  عل  اتيا ي   نتم  العمّ الةولي  ا ا (٣4)الشعو  األحلي 

 اإلطار المؤسسي والتشريعي -2 
إىل أنذ  ينص ذي للةولذ  أ  تعذةل الةسذتوا قيذع يذنص علذ  ا ذح  9ادشذ ك  أشااا الوا    -٢٢

ال وأ  تسذذرل  عمليذذ  سذذن  شذذرو   ذذانو  نتذذا  (٣٦)ق التمتذذه بذذوعل   سذذتوى  ذذن ال ذذ   ميأذذن بلودذذ 
بسذذنل هذذ ا ادشذذرو أيضذذاا  ١8ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (٣7)التذذو   ال ذذ ي الذذو ل

ب و ذذة ت (٣8)
 ب  (٣9)اليئاا الضعيي  اامتيا ا صاةاو ا يو  اال تماعي  اال ت اةي  توحياا مماثل ال  ركل وا عل  

ب (4٠)٢٠١٠بادسذذااع  إىل تنييذذ   ذذانو  العنذذل ادنذذ   لعذذا   8وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٢٣
توحذذذياا مماثلذذذ ال وا  مذذذت  را عذذذ  أمأذذذا   شذذذرو   ذذذانو  ا ذذذرائا  ٢8و ذذذة ت الوا ذذذ  ادشذذذ ك  

ال (4٢)5٢-١١١للتوحذذذي   ب وا تثذذذاالا (4١) ذذذا تعلذذذح  نهذذذا باالدت ذذذا  ال و ذذذي سذذذيما الا نسذذذي ال 
ا أو ذذ  إىل التنييذذ  الياعذذّ لليذذوان  ادتعليذذ  بذذالعنل ا نسذذي واليذذذائا  7ةعذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  

ال وإ ذذراا  شذذرو   ذذانو  ا ذذرائا ا نسذذي  ٢٠١٠نذذو  ا ذذن ال  ثذذّ  ذذانو  العنذذل ادنذذ   لعذذا  علذذ  
بتص ذذذذذذذيص ادذذذذذذوااة ال ز ذذذذذذذ  لتنييذذذذذذذ   ٣٢ب وأوحذذذذذذت الوا ذذذذذذذ  ادشذذذذذذ ك  (4٣)٢٠١8 قلذذذذذذول عذذذذذذذا 

االس اتيجي  الو ني  بشو  محّ ادراهيذاا وزواه األ يذالال و ذانو  العنذل ادنذ  ال و ذانو  تشذوي  
 ب(44)ناسلي  األنثوي األعضات الت

وأوحذذذت الشذذذصأ  األودنةيذذذ  للمنتمذذذاا دذذذ  ا أو يذذذ  ادعنيذذذ  قيذذذو  األ يذذذال بسذذذنل  -٢4
تشذذريه رتذذر ممااسذذ  العنذذل علذذ  األ يذذال ق عيذذه األ ذذاكنال وتذذوف   ذذوااة كافيذذ  لتنييذذ  اليذذوان  

 (47)١8  والوا ذذ  ادشذذ ك (4٦)٢9ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (45)٢٠١7والسياسذذاا قلذذول عذذا  
 ب ٢٠١5بتنيي   شرو  تعةيّ  انو  التيول  لعا  

 ذن اليذوان   صهمذ  إىل مذة ميأذن  عذ  تو ييهذا اا وأحملت  نتمذ  الوحذول ا   إىل أ  كثذ   -٢5
ب حذذذ ى  ذذذانو  ال ذذذ اف   ١9ب وأوحذذذت ادذذذاةو (48)ق انتهذذذاك الضذذذماناا الةسذذذتواي   ريذذذ  التعصذذذ 

بتذر   نهذا إل ذات بعذض األمأذا  ا نائيذ  ادتعليذ  بالتشذه ؛ ال (5٠)و ذانو  العيوبذاا (49)وال  يي 
 ب(5٣)١8والوا   ادش ك   (5٢)١والوا   ادش ك   (5١)ووافح عل  ذلك كّ  ن  نتم  الوحول ا  

بتعذذةيّ  ذذانو  األسذذراا الرمسيذذ ال و ذذانو  العيوبذذااال و ذذانو   ٢٠وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٢٦
ال و ذذذذذانو   أاف ذذذذذ  اإلاهذذذذذا  ٢٠١٣إةااو األ ذذذذذن العذذذذذا  لعذذذذذا  ال ذذذذذ اف  وال ذذذذذ يي ال و ذذذذذانو  

 ب(54)٢٠١٣ال و انو  اع ال االت االاال و انو  االت االا األودنةي  لعا  ٢٠١4 لعا 
وأوحذذت هيذذو ن اايذذت  ووتذذش بتعذذةيّ  ذذانو  إةااو النتذذا  العذذا  و ذذانو  ادنتمذذاا دذذ   -٢7

ال (58)و ةسس  أشذا  اازيذن (57)٢4ادش ك  والوا    (5٦)١4ب و ة ت الوا   ادش ك  (55)ا أو ي 
 توحياا مماثل ب (59)١٣والوا   ادش ك  
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إىل التعجيّ بسن  شرو   انو  محايذ  اخل وحذي  والصيانذاا  ٢5وةعت الوا   ادش ك   -٢8
ال و را عذذذذ  التشذذذذريعاا (٦٠)اخل وحذذذذي  مذذذذح األفذذذذراة ق كذذذذصو الر ابذذذذ  ومحايذذذذ ب يذذذذ    ٢٠١4لعذذذذا  

 ب(٦١)والسياساا الراهن 
أودنةا بسذنل  ذانو  ال ذ   العيليذ ال ومذ ع عصذاااا االنتيذا   ١٢وأوحت الوا   ادش ك   -٢9

توحي  مماثل  9  ادش ك الوا   و ةل تب (٦٢) ن ذوم اإلعا اا العيلي   ن عيه اليوان 
 ب(٦٣)

بالصشذذذرال وتنتذذذيا شذذذركاا  االجتذذذاا  أاف ذذذ  تنييذذذ   ذذذانو  ١8وا  مذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -٣٠
 ب(٦4)التو يل ادسةول  عن إاسال اليوو العا ل  إىل اخلااه

بتعذةيّ  ذانو   أاف ذ  اإلاهذا  قيذع يتوافذح  ذه ةسذذتوا  ١8وأوحذت الوا ذ  ادشذ ك   -٣١
 ب(٦5)وال أوك الةولي  بشو  مري  اإلع   ومري  التعص  ١995عا  
 ذذذذراا  شذذذذرو   ذذذذانو  الذذذذ واه والتذذذذ   قلذذذذول ا أو ذذذذ  إىل إ 7وةعذذذذت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   -٣٢

 ب(٦٦)٢٠١7م يرا /يوني  
 ب(٦7)وأوحت  نتم  الصيات الثياق أودنةا باالع اع بالشعو  األحلي  ق الةستوا -٣٣

 اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -٣ 
 ب (٦8)  دنه التع يفب نشات جلي  و ني ١8أوحت الوا   ادش ك   -٣4
بتنييذذ  يتذذ  العمذذّ الو نيذذ  بشذذو  ادذذرأو وبذذرا   ا ذذة  ذذن  ٢5وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٣5

 ب(٦9)اليير والتنمي  ادراعي  ل عتصاااا ا نساني 
وأوحذذت الشذذصأ  األودنةيذذ  للمنتمذذاا دذذ  ا أو يذذ  ادعنيذذ  قيذذو  األ يذذال بتسذذريه  -٣٦

الو نيذذذذ  ادعنيذذذذ  باأل يذذذذال   ذذذذة إعمذذذذال  ذذذذانو  التيولذذذذ  ادعذذذذةل  عمليذذذذ  إنشذذذذات اهليئذذذذ  األودنةيذذذذ 
 ب(7٠)تا اا  إعماالا  ٢٠١٦ لعا 
 ب(7١)باعتماة السياس  الو ني  للمساعةو اليانوني  عل   ناى السرع  ١٣وأوحت الوا   ادش ك   -٣7
حذذة ب نشذذات جليذذ  ا ابذذ   سذذتيل  وفعالذذ  تسذذنة إليهذذا واليذذ  ا  ٢4وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٣8

 ب(7٢)عيه  رامّ عملياا اع ال االت االا
 ي ت األولوي  لتنيي  سياسذ  التو يذل بوأوحت  نتم  " نهاه العمّ  ن أ ّ العمّ"  -٣9

 ب(7٣)الو ني  واختاذ عيه التةاب  ال ز   لل ة  ن بتال  الشصا 
الذ م ينص ذي أ  بالتعجيّ بسن  شذرو   ذانو  التذو   الذو ل  ٢٦وأوحت الوا   ادش ك   -4٠

 ب(74) ميه فئاا السأا ال  ا ق ذلك اليتا  د  الرمسي ةو  ايي  الأاق يوفر دتات التو  
ب  راا أو  را ع  السياساا واللوائوال  ثذّ سياسذ  اإلسذأا   ٦وأوحت الوا   ادش ك   -4١

ال و ذانو   را صذ  (7٦)7والوا ذ  ادشذ ك   (75)٢٦الوا ذ  ادشذ ك  اا الو ني ب وه ا  ذا أوحذت بذ  أيضذ
الصنذذذذاتال وادصذذذذاة  التو يهيذذذذ  لايذذذذ ت وإعذذذذاةو التذذذذو  ال و ذذذذانو  الذذذذرهن العيذذذذاامال للت لذذذذف علذذذذ  

 ب(77)ال  ُتول ةو  ا  ول عل  السأن  عوبااال
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بتذذذةعيا اإل ذذذاا اليذذذانوين والسياسذذذاذ ليضذذذايا ال ذذذ ات عذذذن  ٢٦وأوحذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -4٢
 ب(78)ت والت  ي  ريح التعجيّ ب  راا  انو  ال  ا

بالتعجيذذذذّ بسياسذذذذ  الرعايذذذذ   (8٠)٢٦والوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   (79)٣١وأوحذذذذت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   -4٣
ادلتي  الو ني ب وا  مت  صاةاو ا يو  اال تماعي  اال ت اةي  إنشات  هاز ا اب  علذ   يذة ي 

 ب(8١)الرعاي  ال  ي   ن اليتا  اخلا  ق أودنةا
 ب(8٢)ب  راا السياس  الو ني  خلة اا اإلاشاة ال ااعي ٢7وأوحت الوا   ادش ك   -44
 ب(8٣)للمةسساا الثيافي  ععي  و ني وأوحت  ةسس  أودنةا للتثا ل بةعا إنشات  -45

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
 التعاون مع هلئات المعاهدات -1 

أوحذذذذت  نتمذذذذ  الوحذذذذول ا   بتوثيذذذذح التعذذذذاو   ذذذذه هيئذذذذاا  عاهذذذذةاا األ ذذذذا ادت ذذذذةو  -4٦
 ب(84)وجلياا االُتاة األفرييي التعاهةي 

بنشر اد متاا اخلتا ي  والتوحذياا ال ذاةاو عذن هيئذاا  ٢9وأوحت الوا   ادش ك   -47
 ب(85)ادعاهةاا وتنيي ها

 الخاصة اإلأراءات مع التعاون -2 
بتو يذذذ  ةعذذذواا ةائمذذذ  إىل  (87)١4والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (8٦)أوحذذذت  نتمذذذ  الوحذذذول ا   -48

 (89)٢٠والوا ذذ  ادشذذ ك   (88)١٣اإل ذذراتاا اخلاحذذ  التابعذذ  لت ذذا ادت ذذةوب و ذذة ت الوا ذذ  ادشذذ ك  
توحذذي  مماثلذذ ب وأوحذذت  نتمذذ  الصيذذات الثيذذاق بذذةعوو  يذذراو األ ذذا ادت ذذةو اخلاحذذ  ادعنيذذ  قيذذو  

 (9٣)١والوا ذذ  ادشذذ ك   (9٢)٢٢والوا ذذ  ادشذذ ك   (9١)١8ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (9٠)الشذذعو  األحذذلي 
 بةعوو  يرا األ ا ادت ةو اخلا  ادعل بتع ي  ومحاي  ا ح ق مري  الرأم والتعص ب 

ادعل اديرا اخلا   ا أو   بالنتر ق تو ي  ةعوو ةائم  إىل ١وأوحت الوا   ادش ك   -49
 ب(94)با ح ق مري  التجمه السلمي وتأوين ا معياا

بالتعذذاو  الأا ذذّ  ذذه اإل ذذراتاا اخلاحذذ  بتيذذةمي إ ابذذاا  ١5وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -5٠
 ب(95)شافي  عن عيه الرسائّ ق الو ت ادناسف
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 الوودولي القووانون مراهوواة مووع اإلنسووان بلقوووق المتعلقووة الدوللووة االلتعامووات منفلوو  -ألس 
 التطبلق الواأب اإلنساني

 التمللع وهدم المساواة -1 
قأذذذا اليذذذانو  إىل أ  التمييذذذ  علذذذ  أسذذذا  نذذذو  ا ذذذن ال  ١9أشذذذااا الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -5١

 8ب وذكذرا الوا ذ  ادشذ ك  (9٦)ق اجملتمذه األودنذةم بأذّ  وانصذ اا ال ال يذ ال ما ذر وقأا الوا ه
ب وةعذت الوا ذ  (97)وتصعي  ادذرأو تأر  سلت  ال كر يتسا  عتيةاا ااسص أ  اجملتمه األودنةم 

لليضذذذات علذذذ  عيذذذه أشذذذأال التمييذذذ  ق مذذذح اا ا أو ذذذ  إىل اختذذذاذ تذذذةاب   ناسذذذص  فذذذوا  7ادشذذذ ك  
ب وذكذذذرا الوا ذذذ  (98) ذذذه اتيا يذذذ  اليضذذذات علذذذ  عيذذذه أشذذذأال التمييذذذ   ذذذة ادذذذرأواا النسذذذات ااشذذذي

مل تضه اس اتيجي  شذا ل  لليضذات علذ  ادمااسذاا التيليةيذ  واليوالذف  أ  ا أو   ٣٢ ادش ك 
ب وأوحذت الوا ذ  (99)4-١١١النمتي  ال  تنتوم عل  ايي  ق مح ادرأوال ادا توييةها التوحذي  

ب يذذذاةو التذذذةاب  الو ائيذذذ  والع  يذذذ  الستئ ذذذال عيذذذه أشذذذأال ادمااسذذذاا التيليةيذذذ   ١9ادشذذذ ك  
 ب(١٠٠)ل  تنتوم عل  ايي  ق مح ادرأوواليوالف النمتي  ا

أ  الييذذر الذذ م تعذذاين  نذذ  النسذذات وادأانذذ  اال ت ذذاةي  الذذ   ١9وذكذذرا الوا ذذ  ادشذذ ك   -5٢
ذذذذي األ يذذذذ ال  تتصوؤهذذذذا يرتصتذذذذا  بعمليذذذذاا التنميذذذذ  وا وكمذذذذ  الذذذذ  تتجاهذذذذّ ادنتذذذذوا ا نسذذذذاينال وتيشل

أ   ٢5الوا   ادشذ ك   المتتو  ب(١٠١)ا ن والتميي  الصنيوم وادتوحّ والعنل اليائا عل  نو  
أودنذةا  ١١ب وأوحذت الوا ذ  ادشذ ك  (١٠٢) ةى ُتألا النسات ق ادوااة اال ت اةي   ذّ  توا ذعاا 

ب (١٠٣)بالتوكة  ن أ  النسذات والر ذال يعو  ذو  بالتسذاوم  ذن  ذرات ادعذا  ا ادتعليذ  باألاا ذي
 توحياا مماثل ب (١٠5)7والوا   ادش ك   (١٠4)١9و ة ت الوا   ادش ك  

أ  ا  ذول علذ  ادعلو ذاا وتأنولو يذا االت ذاالا أ ذر  ٢5والمتت الوا ذ  ادشذ ك   -5٣
ال وأوحت بتتصيح التةاب  ال  تسذةل اليجذوو بذ  ا نسذ  وبذ  ادنذا ح (١٠٦)أساسي لتمأ  ادرأو

 ب(١٠7)ميها ضري  وادنا ح الرييي  جبعّ اإلن نت ق  تناول ا 
أ  أودنذذةا أ ذذرا  ذذانو   (١٠9)و نذذ  ا يذذو ي  الةوليذذ  (١٠8)5والمتذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -54

  صذذذذذّ إل ائذذذذذ   ذذذذذن الناميذذذذذ  اإل رائيذذذذذ  ق ج / ٢٠١4 أاف ذذذذذ  ادثليذذذذذ  ا نسذذذذذي  ق  تلذذذذذه عذذذذذا  
بذذاالع اع ب بتذذال احملأمذذ  العليذذا  ذذانو   أاف ذذ   ٣ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  ٢٠١4 أدسذذت 
ال والوا ذذ  (١١٢)ال و نذذ  ا يذذو ي  الةوليذذ (١١١)ب وأوحذذت هيذذو ن اايذذت  ووتذذش(١١٠)ا نسذذي  ادثليذذ 

ب ل ذذات اليذوان  األيذرى الذ  تنتذذوم علذ  اييذ  ق مذذح  (١١4)5ال والوا ذ  ادشذ ك  (١١٣)٣ادشذ ك  
 ادثلياا وادثلي  و  ةو ي اديّ ا نسي و  ايرم اهلوي  ا نساني  وما لي حياا ا نس ب

إىل الت ييذح ق عيذه أشذأال  (١١٦)5والوا   ادشذ ك   (١١5)وةعت هيو ن اايت  ووتش -55
عل   نه اإلعذ    ذن  5االعتةات عل  هةالت األشصا  و  مي  ا ناوب ومثت الوا   ادش ك  

 ب(١١7)الت ريض عل  العنل يةالت األشصا  وعر ها
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تنميتاا ا نسذاني  واألعذراع بو ه وتنيي  برا   تت ةى لل 9وأوحت الوا   ادش ك   -5٦
 ب(١١8)ال  تتساهّ  ه العنل ادماا  عل  األ لياا ا نسي 

أ   انو  تسجيّ األشصا  ال يوفر د ذايرم اهلويذ  ا نسذاني   5والمتت الوا   ادش ك   -57
 ٣ب والمتذت الوا ذ  ادشذ ك  (١٢٠)ال وأوحت أودنةا ب ل ائ (١١9)لت ي   نسها امسياا  الصال   سصي ا 

 ب(١٢١)أ  العةية  ن   ايراا اهلوي  ا نساني  يشت لن با ن  بسصف التميي  والوحا والصتال 
وو ذذذذةا  ةسسذذذذ  إلي ابيذذذذع دليذذذذ ا دأاف ذذذذ  إيذذذذةز األ يذذذذال أ  الوحذذذذا ال يذذذذ ال يعيذذذذح  -58

ال وأوحذذت أودنذذةا  أاف ذذ  ادوا ذذل (١٢٢)الت ذذةم بياعليذذ  ليذذ و  نيذذص ادناعذذ  الصشذذري /اإليةز
 ب(١٢٣)ايي ال  تنتوم عل  

وذكرا  نتم  "كلنا سوات" أ  التميي  والتهمذيش والعنذل جفذاا تذن لص علذ  األودنذةي   -59
اد اب  بادهح مياهتاب ويو ذة العةيذة  ذن األ يذال اد ذاب  بذادهح ادسذيلص ب و علذت ادعتيذةاا 

 ب(١٢4)اخلا ئ  عن ادهح سو  األعضات الصشري  ق ادنتي  د  اليانوني  أكثر اوا اا 

 حق الفرد  ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
والعمذذّ علذذ  ااال و ذذل ايتيذذاام لعيوبذذ  اإلعذذةا  فذذوا  ع  بذذ  ٢٣أوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٦٠

 ١8  ادشذ ك الوا ذ  و ذة تب (١٢5)إل ائهاال وإم ل عيوباا تتيية  عاي  ميذو  اإلنسذا  حملهذا
توحياا مماثل 
 ب(١٢٦)

أ   ائم  ا رائا ال  تيه ُتت  ائلذ  عيوبذ  اإلعذةا   ويلذ   ٢٣ادش ك   وذكرا الوا   -٦١
ب وأوحت بو  تأو   لساا االستما  سذريع  ون يهذ  (١٢7)وتتجاوز تلك ال  اثّ أيتر ا رائا

إزات السذذجنات احملأذذو  علذذيها باإلعذذةا  الذذ ين حذذةاا أمأذذا  اإلعذذةا  ق ميهذذا  صذذّ أ  تيضذذي 
 ١٣ب و ذذذة ت الوا ذذذ  ادشذذذ ك  (١٢8)اإلعذذذةا  اإلل ا يذذذ  دذذذ  ةسذذذتواي  احملأمذذذ  العليذذذا بذذذو  أمأذذذا 

 مماثل ب (١٣٠)وتوحياا (١٢9)  متاا
الذذ م  (١٣١)بذذو  يأذذو   تسذذياا مأذذُا احملأمذذ  العليذذااا أيضذذ ٢٣وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٦٢

بعذة أ  يأذو  السذج  اا  ات في  أن  جيذف ُتويذّ عيذه أمأذا  اإلعذةا  إىل السذجن ادةبذة تليائيذ
 ب(١٣٢) ض  ث   سنواا ق  ابوا اإلعةا 

ب وأشذذذااا محلذذذ  (١٣٣)أ  عةالذذذ  ال ودذذذات ال تيتذذذو تتنذذذا   ١٣والمتذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -٦٣
السذذذ رال وأوحذذذت أودنذذذةا بتنييذذذ   ممااسذذذ اليوبيذذذّ إىل مذذذاالا  ُذذذة  فيهذذذا أ يذذذال  ذذذراب  ق إ ذذذاا 

بذذذالت ييح ق  ١8ادشذذذ ك  ب وأوحذذذت الوا ذذذ  (١٣4)التشذذذريعاا ا ةيذذذةو الذذذ  أل ذذذت هذذذ   ادمااسذذذ 
 ب(١٣5)عيه أعمال اليتّ يااه نتا  اليضات

وأن  جيف الت ييح ق عيذه اةعذاتاا  (١٣٦)وذكرا  ةسس  أشا  اازين أ  التع يف يت اية -٦4
  متذاا  (١٣8)١٣ب وأبذةا الوا ذ  ادشذ ك  (١٣7)التع يف وسوت ادعا ل  وتيذةمي ا نذاو إىل العةالذ 

ال وتذةايف عناحذر (١٣9)تا ذاا  مماثل  وأوحت باعتماة لوائو لتيعيّ  انو  اة  التع يف ومتذر  تيعذي ا 
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ب و ذذذة ت (١4١)ال وتعذذذويض  ذذذ ايا التعذذذ يف(١4٠)الشذذذر   وادذذذةع  العذذذا   علذذذ  إعمالذذذ  بياعليذذذ 
 توحذياا مماثلذ ب وأوحذت هيذو ن اايذت  ووتذش (١4٣)١8والوا   ادش ك   (١4٢)هيو ن اايت  ووتش

 ب(١44)بالتو ل عن االمتجاز د  اليانوين وتع يف ادشتص  فيهااا أيض
بادسذذااع  إىل إ ذذراا عيذه اليذذوان  ادناسذذص  ادتعليذذ  بذذالعنل  ١9وأوحذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -٦5

ادماا  عل  النساتال  ن فذيهن ادستضذعيااال وبادسذاواو بذ  ا نسذ  ق اجملذال  اخلذا  والعذا  
مذواة  ادت ذا  النسذات اد ذاباا بذادهح لعذ ه  ١١والمتذت الوا ذ  ادشذ ك  ب (١45)وإنياذها

 ب(١4٦)ف و  نيص ادناع  الصشري 
إىل أ  تشذوي  األعضذات التناسذلي  األنثويذ  ال يذ ال يُعمذّ بذ   ١٦وأشااا الوا   ادشذ ك   -٦٦

ال وأوحذذذذذت برفذذذذذه  سذذذذذتوى تثييذذذذذل النذذذذذا  (١47)ق بعذذذذذض  نذذذذذا ح الشذذذذذمال الشذذذذذر ي  ذذذذذن الذذذذذص ة
ا أو ذذ  علذذ   نذذه هذذ   ادمااسذذ  ب نشذذات هيئذذ  ةايذذّ  7ب ومثذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (١48)تذذوعيتهاو 

تألل بتنسيح تنيي   ذانو  تشذوي  األعضذات التناسذلي   ٢٠١8وزااو الشةو  ا نساني  قلول عا  
 ب(١49)٢٠١٠األنثوي  لعا  

 يذذذال أ   ذذذو وذكذذذرا الشذذذصأ  األودنةيذذذ  للمنتمذذذاا دذذذ  ا أو يذذذ  ادعنيذذذ  قيذذذو  األ -٦7
 ب(١5٠)سن  ١4 ليو  تيّ أعمااها عن  ١.7 ليو   يّ ُيست لو  ق العمّال  ن بينها  4.٢
بذذرا   وأنشذذت  علذذ   سذذتوى تتضذذمن إىل أ  يتذذ  عمذذّ  ٢9وأشذذااا الوا ذذ  ادشذذ ك   -٦8

 ٢9اتلسذمت بذالص ت ق ا ذت    ذ وا ب و ذات ق الوا ذ  ادشذ ك  عمّ األ يال الص ة لل ة  ن 
 ب(١5١)سن  يعملو  ١5و 5ق ادائ   ن األ يال ال ين ت اوى أعمااها ب   4٠أ   و 
وأوحذذذت الشذذذصأ  األودنةيذذذ  للمنتمذذذاا دذذذ  ا أو يذذذ  ادعنيذذذ  قيذذذو  األ يذذذال بو ذذذه  -٦9

ب (١5٢)برنذذا   و ذذل دسذذاعةو الضذذ ايا  ابذذّ ل سذذتمراا كذذي يسذذتيية  نذذ   ذذ ايا االجتذذاا بالصشذذر
أ ذذذّ العمذذذّ" ا أو ذذذ  بذذذو  تذذذةعلا احذذذة وتنتذذذيا وكذذذاالا وأوحذذذت  نتمذذذ  " نهذذذاه العمذذذّ  ذذذن 

 ب(١5٣)التو يل دأاف   االجتاا بالصشر
علو ذذاا والعمذذّ بشذذو  أولويذذ  ال ذذ ات أودنذذةا علذذ  اإلمجذذا  للم الةوليذذ  شذذصأ الومثذذت  -7٠

 ب(١54)عن اإلي ت د  اليانوين
زواه األ يذذال   نذذها هذذوة الرا يذذ  إىل أودنذذةا علذذ  تأثيذذل  ١١الوا ذذ  ادشذذ ك   ومثذذت -7١

 ب(١55)واليضات علي   ن ي ل  انو  محاي  التيّ

 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب، وسلادة القانون -٣ 
إىل أ  السذذجو  كانذذت عر ذذ  ل كتتذذاوال واةاتو الت ذذ اىال  ٢٣وأشذذااا الوا ذذ  ادشذذ ك   -7٢

ال وأوحذذت باعتمذذاة تذذةاب  (١5٦)التصيذذ ال واأل ذذرالوسذذوت ادعا لذذ ال وسذذوت الت  يذذ ال وعذذة  كيايذذ  الرعايذذ  
 ب(١59)  متاا وتوحياا مماثل  (١58)١٣ب و ة ت الوا   ادش ك  (١57) ّ ه   ادشاكّ
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إىل أ  الي لذذذر ال ي الذذذو  ُرتجذذذ و   ذذذه الصذذذال   وأنذذذ  ال يو ذذذة  ١٣وأشذذذااا الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -7٣
االمتجذذذاز ال تناسذذذف إعذذذاةو توهيذذّذ سذذذوى  ركذذذ  وامذذذة إلعذذذاةو تذذذوهيلهاب وتسذذذوة  ذذذروع ق  رافذذذح 

ب وأوحذذذذذذت باعتمذذذذذذاة سياسذذذذذذاا و عذذذذذذاي  لتع يذذذذذذ  تيذذذذذذومي األ يذذذذذذال وإعذذذذذذاةو (١٦٠)األمذذذذذذةا  ا ذذذذذذا  
والشذذصأ  األودنةيذ  للمنتمذذاا دذذ  ا أو يذذ  ادعنيذذ   (١٦٢)١8ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (١٦١)تذوهيلها

ب وأوحذذذت (١٦٣)عذذذاةو التوهيذذّذقيذذذو  األ يذذذال بصنذذذات اد يذذذة  ذذذن اإلحذذذ مياا واعتمذذذاة هنذذذ  يويذذذ  ب 
 ب(١٦4)الشصأ  باختاذ اإل راتاا ادناسص  إليراه األ يال ادسجون   ه أ هاهتا  ن ه   احملن 

إىل أ  ادسذذذةول  عذذذن انتهاكذذذاا ميذذذو  اإلنسذذذا  ق فذذذ و  ٢٢وأشذذذااا الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -74
عذن هذ   االنتهاكذاا مل راكموا   ال ومل ي ل اإلف ا  ذن العيذا   ٢٠١١بعة انتصاباا عا    ا

ب وأوحت  ةسس  أشا  اازين بتيأيك وكاالا أ ذن الةولذ  الذ  مل تُنشذو  يتضذ   ذانو  (١٦5)سائةاا 
ب حذذ ى وكذذاالا االسذذتصصاااا األودنةيذذ   ٢4ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (١٦٦)حذذاةا عذذن الربدذذا 

 ب(١٦7)قيع ختضه  لياا ا اب   ستيل  وتتلسا واليتها وعملياهتا بالشيافي 
 ساتل   رتأيب انتهاكاا ميو  اإلنسا ال  ثّ اليتّ  (١٦8)١٣وأوحت الوا   ادش ك   -75

ال (١7٠)ال والوفيذذاا الناعذ  عذذن  مذه عناحذذر الشذر   واأل ذذن للمتتذذاهرين(١٦9)يذااه نتذذا  اليضذات
االعتذذذةات علذذذ  ال ذذذ يي   االاادتعليذذذ  قذذذ ١9ب و ذذذة ت ادذذذاةو كافيذذذاا   و ذذذنو الضذذذ ايا تعويضذذذاا 

 ب(١7٢)توحياا مماثل  (١7١)اد عو  
أودنذةا علذ   نذه  ذواا الشذر    (١74)5والوا ذ  ادشذ ك   (١7٣)ومثت هيو ن اايت  ووتذش -7٦

 ذذذن االعتذذذةات علذذذ  ادثليذذذاا وادثليذذذ  و  ةو ذذذي اديذذّذ ا نسذذذي و  ذذذايرم اهلويذذذ  ا نسذذذاني  ومذذذا لي 
اليضات قيع  توحياا مماثل ال وأوحت بتةعيا  ةااا ٣حياا ا نس ب و ة ت الوا   ادش ك  

يتيسذذر لأذّذ شذذصصال ياحذذ  ادثليذذاا وادثليذذ  و  ةو ذذي اديذّذ ا نسذذي و  ذذايرم اهلويذذ  ا نسذذاني  
و ةسسذذ  أشذذا   (١7٦)٢٣ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (١75)ومذذا لي حذذياا ا نسذذ ال االمتأذذا  إليذذ 

 بسنل  ساعةو  انوني  اولهلا الةول  قيع ت ية فر  االمتأا  إىل اليضاتب (١77)اازين
إىل أ  أودنذةا جتذرل  االشذت ال بذا ن  وت ذم  بالعذااال األ ذر  4وأشااا الوا ذ  ادشذ ك   -77

ال  ثذذّ العنذذل الذذ م (١78)الذذ م يذذةةم إىل انتهاكذذاا يتذذ و  يذذو  ادشذذت ل  بذذا ن  اإلنسذذاني 
ب وعلي ال مثت علذ  الت ييذح ق ممااسذاا (١79)اااس  الشر   وال م  ة ي ّ إىل مة التع يف

عنل ادسل  عل  ادشت ل  با ن ال وتيةمي تةايف عل  ا يذو  اليانونيذ  واإلنسذاني  الشر   وال
 ب (١8٠)هلاال وإعمال جلياا  رب األ راا الناع  عن تلك االنتهاكاا

بو ذو  مذواة  هذةةا فيهذا الشذر   أ يذال الشذواا   (١8١)وأفاةا هيو ن اايت  ووتذش -78
 اةعاتاا العنل بو يال الشواا ب  و ربتها وابت لهتاال ومثت عل  الت ييح ق عيه

أودنذذذةا  أاف ذذذ  اإلفذذذ ا  ذذذن العيذذذا  بذذذ  رات ُتيييذذذاا  ١5وأوحذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -79
 ب(١8٢)سريع  وشا ل  ون يه 
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 اللق  ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية -٤ 
أودنذذةا علذذ   را عذذ  إ ذذرات تسذذجيّ الذذوالةاا قيذذع يسذذجّ  ١١مثذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -8٠

األ يذذال ادولذذوةين يذذااه إ ذذاا الذذ واه أو يذذااه الذذص ةال وافذذه  سذذتوى الذذوعي  سذذيما الا ميذذهال 
 (١85)٢9والوا ذذذذذ  ادشذذذذذ ك   (١84)١8ب و ذذذذذة ت الوا ذذذذذ  ادشذذذذذ ك  (١8٣)بومهيذذذذذ  تسذذذذذجيّ الذذذذذوالةاا

 توحياا مماثل ب
بتنتذذذذيا محذذذذ ا تثييذذذذل لتشذذذذجيه األسذذذذر وأعذذذذوا  السذذذذلت   ٣ت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك  وأوحذذذذ -8١

واجملتمذذه بو ذذ  عذذا  علذذ  التيأذذ  ق الت يذذ اا العا ذذ  ق  ضذذايا ادثليذذاا وادثليذذ  و  ةو ذذي اديذذّ 
 ب(١8٦)ا نسي و  ايرم اهلوي  ا نساني  وما لي حياا ا نس 

حريووة الوودين تو المعتقوود وحريووة التعبلوور ومكوووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي واللووق  ووي  -5 
 المشاركة  ي الللاة العامة والللاة السلاسلة 

ال وادركذذذذ  األواويب لليذذذذذانو  (١88)ال ومحلذذذذ  اليوبيذذذذذّ(١87)أليذذذذ  ُتذذذذالل الذذذذذةفا  عذذذذن ا ريذذذذذ  -8٢
 ذذذنها  ذذذن  سذذذيما ال ال ال الضذذذوت علذذذ  تيذذذااير تت ذذذة  عذذذن االعتذذذةات علذذذ   سذذذي ي(١89)والعةالذذذ 

اعتنح ادسي ي  بعة اإلس  ال بّ  تلهاب ومثت ه   ا هذاا أودنذةا علذ  محايذ  ادسذي ي   ذن 
 الشر  ال و يا او ا ناوبتيعيّ ا ماي  ال  توفرها العنل عن  ريح إنياذ  وان  ا ري  الةيني ال و 

علذذ   ذذةى  اا ازةاةبذذو   ضذذايي  ال ذذ يي  وختذذوييها والعنذذل يذذ ١9وأفذذاةا ادذذاةو  -8٣
ب وأبذةا (١9١)ال وبذو  الشذر    سذةول  عذن  عتذا هذ   االنتهاكذاا(١9٠)السنواا الث   األي و

 ٢٠  متذاا مماثلذ ب ومثذت الوا ذ  ادشذ ك   (١9٣)١4والوا   ادشذ ك   (١9٢)١٣الوا   ادش ك  
أودنذذذةا علذذذ   يا ذذذاو  ذذذرتأيب االنتهاكذذذاا ق مذذذح ال ذذذ يي  وتذذذةايف  ذذذو يي إنيذذذاذ اليذذذانو  

ال والوا ذذذذذذذ  (١9٦)ال وهيذذذذذذذو ن اايذذذذذذذت  ووتذذذذذذذش(١95)١9ب و ذذذذذذذة ت ادذذذذذذذاةو (١94)مريذذذذذذذ  التعصذذذذذذذ  علذذذذذذذ 
 ال(٢٠٠)٢٢والوا ذذذ  ادشذذذ ك  ال (١99)١ال والوا ذذذ  ادشذذذ ك  (١98)١4ال والوا ذذذ  ادشذذذ ك  (١97)١٣ ادشذذذ ك 

 توحياا مماثل ب (٢٠١)١8والوا   ادش ك  
بذذذذو  السذذذذلتاا  معذذذذت  تذذذذاهراا سذذذذلمي  وةأبذذذذت علذذذذ   ١4وأفذذذذاةا الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   -84

أنذ  اعتُذةم علذ  مريذ  تأذوين ا معيذاا ومريذ   ١ب وذكرا الوا   ادشذ ك  (٢٠٢)اعتيال احملتج 
أنذذذذ  ُيضذذذذيلح علذذذذ   ٢٢ب وذكذذذذرا الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك  (٢٠٣)التجمذذذذه يذذذذ ل اليذذذذ و ادشذذذذمول  بذذذذالتيرير

ا ماعاا ادعاا  ال و نتماا اجملتمه ادةينال و نتيةم ا أو ذ  عنذة ا يتعلذح األ ذر بالنيذاذ إىل 
وسذذذذذذائّ اإلعذذذذذذ  ال ويُتعا ذذذذذذّ  ذذذذذذه تلذذذذذذك ا هذذذذذذاا بانتيائيذذذذذذ  ق هذذذذذذ ا ال ذذذذذذةةب وأوحذذذذذذت الوا ذذذذذذ  

باعتمذذذذذذاة أفضذذذذذذّ ادمااسذذذذذذاا الذذذذذذ  مذذذذذذةةها  يذذذذذذرا األ ذذذذذذا ادت ذذذذذذةو اخلذذذذذذا   (٢٠4)١4 ادشذذذذذذ ك 
بذذذذذا ح ق مريذذذذذ  التجمذذذذذه السذذذذذلمي وتأذذذذذوين ا معيذذذذذااال وتذذذذذةايف عناحذذذذذر األ ذذذذذن علذذذذذ   ادعذذذذذل
 صذذاة  األ ذذا ادت ذذةو األساسذذي  بشذذو  اسذذتصةا  اليذذوو  ذذه   ذذه التجمعذذاا العا ذذ  ااشذذياا  التعا ذذّ

 ب (٢٠5)النااي  واألسل  
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شذذابتها  ٢٠١٦اا عذذا  انتصابذذ الذذ  سذذصيتإىل أ  اليذذ و  ١٣وأشذذااا الوا ذذ  ادشذذ ك   -85
ب وأوحذذذذذت باعتمذذذذذاة (٢٠7)و ضذذذذذايياا دنا ذذذذذلي ادعاا ذذذذذ  والعنذذذذذل يذذذذذا (٢٠٦)حذذذذذةا اا عنييذذذذذ 

ال و ذما  التذ ا  (٢٠8) ا تعللح  نهذا بعمليذ  تعيذ  اللجنذ  االنتصابيذ  سيما الإح ماا انتصابي ال 
 ب(٢٠9)وتييةها قيو  اإلنسا  أثنات العملي  االنتصابي  واا األ ن با ياة 

 ال(٢١٢)١4ال والوا ذذذ  ادشذذذ ك  (٢١١)٢5ال والوا ذذذ  ادشذذذ ك  (٢١٠)وأفذذذاةا  نتمذذذ  الوحذذذول ا   -8٦
ب د   ا أو   وسائّ التواحّ اال تمذاعي ويذة اا االت ذاالا ق  (٢١٣)١٣والوا   ادش ك  

حذذذت  نتمذذذ  الوحذذذول ا   بذذذو  ُتجذذذا وامتجا ذذذاا أيذذذرىب وأو  ٢٠١٦إ ذذذاا انتصابذذذاا عذذذا  
ب (٢١4)الةولذذ  عذذن إييذذاع يذذة اا اإلن نذذت واالت ذذاالا أثنذذات االنتصابذذاا والتجمعذذاا العا ذذ 

 بتوحياا مماثل  (٢١٦)١9واداةو  (٢١5)٢5  ادش ك الوا   و ة ت
ال م وأوحت  نتم  الوحول ا   ب عمال اليراا ادتعلح بالةمييرا ي  ق الع ر الر مي  -87

 ب(٢١7)اعتمةت  ععي  االُتاة الربداين الةو  ق ةواهتا الثالث  والث ث  بعة ادائ 
بذذذذذو  ُتذذذذذر  ا أو ذذذذذ  علذذذذذ  تييلذذذذذة  وانينهذذذذذا وسياسذذذذذاهتا  ٢4وأوحذذذذذت الوا ذذذذذ  ادشذذذذذ ك   -88

وممااسذذاهتا ق  ذذال  را صذذ  االت ذذاالا باليذذانو  الذذةو   يذذو  اإلنسذذا  وادعذذاي  الةوليذذ   يذذو  
ب وأوحذذت الوا ذذذ  (٢١8)سذذا ال وأ  ختضذذذه عيذذه أنشذذذت  االعذذ ال لل يذذذيص اليضذذائي ادسذذذصحاإلن

بتنييو لوائو االت االا وو ذل ادرا صذ  احملذةةو األهذةاع؛ واختذاذ تذةاب  تسذةل اليجذوو  ١ادش ك  
بذذذ  الريذذذل وا ضذذذذر وبذذذ  الر ذذذذّ وادذذذرأو جبعذذذّ اإلن نذذذذت ق  تنذذذاول النسذذذذات واأل يذذذال وسذذذذأا  

توحياا مماثل  ٢٠  ادش ك الوا   و ة ت ب(٢١9)الريل
 ب(٢٢٠)

إىل أ  فئذذاا ادعلو ذذاا الذذ  ميأذذن  (٢٢٢)١7والوا ذذ  ادشذذ ك   (٢٢١)١9وأشذذااا ادذذاةو  -89
بتعةيّ  ذانو   ١7للهيئاا العا   افض ا  ول عليها  تعةةو و صهم ال وأوحت الوا   ادش ك  

ا  ول عل  ادعلو اا قيع ينص عل  تعريذل وا ذو لنتذا  ادعلو ذاا ادسذتثناو  ذن م ذول 
 ب (٢٢٣)النا  كاف  عليها

هذذذذا قيذذذذع جتيذذذذ  لذذذذ وم اإلعا ذذذذاا نرا عذذذذ   وانيأودنذذذذةا   ١٢وأوحذذذذت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   -9٠
 ب (٢٢4)ادشااك  ق ا ياو العا  ال عن  ريح االنتصاباا  ث ا 

يتذذذيو للشذذذصا  وأوحذذت شذذذصأ  ميذذو  اإلنسذذذا  لل ذذ يي  بتذذذوف  فضذذات ج ذذذن و ذذا ه  -9١
 ب(٢٢5)ق حنه اليراا عل  ال عية احمللي والو ل والةو  ادشااك 

 اللق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومؤاملة -6 
ق ادائذذ   ذذن السذذأا  العذذا ل   85ذكذذرا  نتمذذ  " نهذذاه العمذذّ  ذذن أ ذذّ العمذذّ" أ   -9٢

ق أودنةا يشت لو  ق اليتا  د  الرمسي ال م يتسا باأل وا ادنصيض ال واالسذت  لال و ذروع 
ب وبل ذذذت نسذذذص  الصتالذذذ  بذذذ  (٢٢٦)اعيالعمذذذّ اد ةيذذذ ال وعذذذة  و ذذذوة عيذذذوة عمذذذّ و ذذذما  ا تمذذذ

ب وأوحذذذت (٢٢7)٢٠١٢ق ادائذذذ  ق عذذذا   ٦4الشذذذصا  ق  مذذذو  السذذذأا  العذذذا ل  عذذذن العمذذذّ 
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ادنتم  بذو  تلتذ   ا أو ذ  ب عذاةو النتذر ق ا ذة األةر لت ذوا لتذوف  ا مايذ  للعمذال واأيذنها 
توحي  مماثل  (٢٢8)١8  ادش ك الوا   و ةل ت ن أ  ريوا مياو كرمي ب 

 ب (٢٢9)
وأشااا  ن  ا يو ي  الةولي  إىل أ  جتذرمي أودنذةا للممااسذاا ا نسذي  بذ  أشذصا   -9٣

 ذذن نيذذ  ا ذذن  ينتهذذك ا ذذح الشص ذذي للمثليذذاا وادثليذذ  و  ةو ذذي اديذذّ ا نسذذي و  ذذايرم 
سذ  سذصّ العمذّ ال ومثت أودنةا علذ  تي(٢٣٠)اهلوي  ا نساني  وما لي حياا ا نس  ق العمّ

أ ا  هةالت األشصا ال وُتس  اذتعها بشذروا عمذّ عاةلذ  و ةاتيذ ال وتع يذ   ذةاهتا علذ  ت ذةاُاك 
 ب(٢٣١)التياوا ق التو يل

 را عذ  شذا ل  ليذانو  العمذّ األودنذةم   ذة زيذاةو فذر   ١٢وأوحت الوا   ادشذ ك   -94
 ب (٢٣٢)العمّ أ ا  ذوم اإلعا اا

تنييذ  بذذرا   اأذذ  ادذذرأو وزيذاةو نسذذص   شذذااكتها ق سذذو   ١8ادشذذ ك  وا  مذت الوا ذذ   -95
 ب (٢٣٣)العمّ

 الئق معلشي بمستوى التمتع و ي االأتماهي الضمان  ي اللق -٧ 
ال (٢٣4)ق ادائ   ن األ يذال يعذانو  الييذر ادذة ه ٢4إىل أ   ٢9أشااا الوا   ادش ك   -9٦

ليضذذايا األ يذذذال تتذذّ إمذذذةى أكذذرب العيصذذذاا الذذ  ُتذذذول ةو  وأ  ادي انيذذ  ادنصيضذذ  ادص  ذذذ  
ب يذذذاةو ت تيذذذذ  الضذذذذما  اال تمذذذذاعي  ١9ب وأوحذذذت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك  (٢٣5)إعمذذذال ميذذذذو  التيذذذذّ

ب يذاةو  ٢9ب وأوحت الوا   ادشذ ك  (٢٣٦)للنسات واليتياا الضعييااال واألسر ال  يعيلها أ يال
وف  جليذاا شذأوى لليتيذاا واليتيذا ال  ذن فذيها خم  اا ق ادي اني  خلة اا محاي  التيذّال وتذ

 ب(٢٣7)األ يال ذوو اإلعا اا
أ   عتذذا ادعلمذذ  والتلصذذ  رضذذرو  ادةاسذذ  ةو  و صذذ   ٢7والمتذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -97
ال وتنييذذ  (٢٣9)٢٠٠8ال ومثذذت أودنذذةا علذذ  إ ذذراا  شذذرو   ذذانو  ال ذذ ات والت  يذذ  لعذذا  (٢٣8)اليذذو 

 ب (٢4٠)ا ي برا   الت  ي  ادةاسي  اإلل  
أ  أودنذذذةا ةولذذذ  عضذذذو ق  (٢4٢)٢7والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (٢4١)7والمتذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -98

إعذذذ    ذذذابوتو بشذذذو  ال ااعذذذ  واأل ذذذن ال ذذذ ائي ق أفريييذذذاال وةعتذذذا ا أو ذذذ  إىل الوفذذذات بالت ا اهتذذذا 
ق  ١٠يذ  إىل  يتض  اإلع  ال و ن مث التةاه ق زياةو  ي انيتها ادص  ذ  لل ااعذ  والتنميذ  الريي

أودنذذذةا باالسذذذتثماا ق ال ااعذذذ  ادراعيذذذ   ٢7ب وأوحذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك  ٢٠٢٠ادائذذذ  قلذذذول عذذذا  
 ب(٢4٣)للمناخ  ن ي ل تةب   تأا ّ ريظ اديا  وال اباا واألاا ي و وااة  صيعي  أيرى

اتاا ب نشات حنةو  لتاا يال وا ة  ن الييرال وتنييذ  إ ذر  ٦وأوحت الوا   ادش ك   -99
 7  ادشذذذذ ك  الوا ذذذذ و ذذذذة تب (٢44)اإليذذذ ت ادناسذذذذص ال وكذذذذّ ذلذذذذك لضذذذذما  أ ذذذذن ميذذذذازو األاا ذذذذي

توحياا مماثل 
 ب(٢45)
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 اللق  ي الصلة -٨ 
اا ق ادائذ   ذن ادذال سذنوي ١5 أ  خت ص تةاجيياا ا أو   عل   9مثت الوا   ادش ك   -١٠٠

 ال(٢47)اال تماعيذذذ  اال ت ذذذاةي ب و ذذذة ت  صذذذاةاو ا يذذذو  (٢4٦)ليتذذذا  ال ذذذ   لت ييذذذح إعذذذ   أبو ذذذا
ال والوا ذذذذذذذذ  (٢5٠)٣٢ال والوا ذذذذذذذذ  ادشذذذذذذذذ ك  (٢49)١8ال والوا ذذذذذذذذ  ادشذذذذذذذذ ك  (٢48)8والوا ذذذذذذذذ  ادشذذذذذذذذ ك  

 توحياا مماثل ب (٢5١)٢8 ادش ك 
 وذكرا  نتم  أودنةا لل    اإلجنابيذ  أ  الوفيذاا النياسذي  سذصف ائذي  لوفذاو النسذات -١٠١

ق سن اإلجنا  ق أودنةاب وأثنات االستعرال الةوام الشذا ّ األولال  صلذت ا أو ذ  التوحذياا 
الت ذذالل  ب وأبذذةى(٢5٢)ادتعليذذ   واحذذل  العمذذّ حذذو  ا ذذة  ذذن  عذذةل الوفيذذاا النياسذذي  ادرتيذذه

ال وأوحذذذذذذ  بت سذذذذذذ  الصنيذذذذذذ  الت تيذذذذذذ  لنتذذذذذذا  (٢5٣)الذذذذذذةو  للذذذذذذةفا  عذذذذذذن ا ريذذذذذذ    متذذذذذذ  مماثلذذذذذذ 
 ٢8ب وأبذذذذةا الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك  (٢54)ي ال وخت ذذذذيص اد يذذذذة  ذذذذن ادذذذذوااة ل ذذذذ   األ ال ذذذذ  الرعايذذذذ 

 (٢57)9 ب ووافيذذت الوا ذذ  ادشذذ ك ٢9مماثلذذ ال وكذذ لك الوا ذذ  ادشذذ ك   (٢5٦)وتوحذذياا (٢55)  متذذاا
 ب (٢58)ق سيا  اإل هال د  ادو و  سيما العل  ذلكال 

تذذذذ ال اليضذذذذي  ال ذذذذ ي  الوميذذذذةو أ  ال ذذذذ   اإلجنابيذذذذ  ال  ١9وذكذذذذرا الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك   -١٠٢
والوا ذذ   (٢٦٠)7ب وةعذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (٢59)الذذ  توا ذذ  النسذذات ق سذذن اإلجنذذا اا األكثذذر إ امذذ

ا أو   إىل الوفات بالت ا هذا اليا ذي باالاتيذات  سذتوى تليلذي يذة اا ال ذ    (٢٦١)٣٢ادش ك  
 ذذذه إعذذذ   اا ااشذذذي ٢٠١9ق ادائذذذ  قلذذذول عذذذا   ١5اإلجنابيذذذ  ب يذذذاةو  ي انيذذذ  ال ذذذ   لت ذذذّ إىل 

أودنذذةا بتيسذذ  م ذذول ا ميذذه علذذ  يذذة اا تنتذذيا األسذذروب  8أبو ذذاب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  
 ب (٢٦٣)باالاتيات بنوعي  اخلة اا ال  ي  (٢٦٢)اني  لسأا  العاملوأوحت ادةسس  األد

وأوحت  نتم  أودنةا لل    اإلجنابي  برفه ا وا   التشريعي  ال  ُتتر عل  الشصا   -١٠٣
ا  ذذول علذذ  يذذة اا ال ذذ   اإلجنابيذذ ال ياحذذ  تنتذذيا األسذذروال وبذذ ل اد يذذة  ذذن ا هذذوة  عذذّ 

 ب(٢٦4)ية اا ح   األ  أيسر
أ  ا تمذذذذا  اإل هذذذذال دذذذذ  ادذذذذو و  و سذذذذتوياا وفيذذذذاا  ١٦ا الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك  وذكذذذذر  -١٠4

 ٣٢ب والمتت الوا   ادشذ ك  (٢٦5)و را   األ هاا يرتص  بعة  توف  الةول  اخلة اا ال  ي 
وفذذذاو  ذذذن اليتيذذذاا  ١ 5٠٠أ  مذذذاالا اإل هذذذال دذذذ  ادذذذو و  ال تيتذذذو تذذذ ةاةال خملليذذذ ا أكثذذذر  ذذذن 

أودنذذةا علذذ  تيسذذ  سذذصّ اإل هذذال اليذذانوين  (٢٦7)8الوا ذذ  ادشذذ ك  ب ومثذذت (٢٦٦)والنسذذات سذذنوياا 
ب و ذذذذة ت الوا ذذذذ  (٢٦8)ال  ذذذذا ق ذلذذذذك إزالذذذذ  ا ذذذذوا   التشذذذذريعي  الذذذذ  ُتتذذذذر تنتذذذذيا األسذذذذرو ادذذذذو و 

ب وأوحذذذذذذذت الوا ذذذذذذذ  (٢٦9)توحذذذذذذذي  مماثلذذذذذذذ  لشذذذذذذذتف اإل هذذذذذذذال  ذذذذذذذن  ائمذذذذذذذ  ا ذذذذذذذرائا 9 ادشذذذذذذذ ك 
بتوسذذذذذذذيه نتذذذذذذذا  التذذذذذذذروع الذذذذذذذ  يُلذذذذذذذتم  فيهذذذذذذذا  (٢7١)٢8والوا ذذذذذذذ  ادشذذذذذذذ ك   (٢7٠)١٦ ادشذذذذذذذ ك 

قيذذع تشذذمّ مذذاالا االعتذذةات ا نسذذي واالدت ذذا  وسذذياى احملذذاا ب  ادذذو و   انونذذاا   هذذالاإل
وأوحذذذ  الت ذذذالل الذذذةو  للذذذةفا  عذذذن ا ريذذذ  بذذذال كي  علذذذ  التذذذةاب  الرا يذذذ  إىل ا ذذذة  ذذذن اللجذذذوت 

 ب(٢7٢)اإل هال إىل
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اف ذذذذ  إيذذذذةز األ يذذذذال أودنذذذذةا ب بتذذذذال أو تعذذذذةيّ وأوحذذذذت  ةسسذذذذ  إلي ابيذذذذع دليذذذذ ا دأ -١٠5
ال والتصأذذذذ  بعذذذذ ه األ يذذذذال اد ذذذذاب  (٢7٣)يذذذذ و  نيذذذذص ادناعذذذذ  الصشذذذذري ب نيذذذذّ العذذذذةوى جتذذذذرمي

ب وأوحذذذت الوا ذذذ  (٢75)ال وزيذذذاةو نسذذذص  الت ذذذا  اليتيذذذاا بادةاسذذذ (٢74)والأشذذذل عذذذنها بذذذالي و 
 نيذذذّ العذذذةوىبشذذذتف أيضذذذاا  (٢78)٢8والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (٢77)9والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (٢7٦)8 ادشذذذ ك 

 ي و  نيص ادناع  الصشري   ن  ائم  ا رائابب
أنذذذ  ال يذذذ ال  (٢8٠)وشذذذصأ  ميذذذو  اإلنسذذذا  لل ذذذ يي  (٢79)9وذكذذذرا الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -١٠٦

يتعذذذ  تنييذذذ  السياسذذذاا ال ذذذ ي  الو نيذذذ  الذذذ  تركذذذ  علذذذ  ادذذذراهي ال وإالل أةى األ ذذذر إىل ازةيذذذاة 
واإلحذذاب  بيذذ و  نيذذص ادناعذذ  الصشذذري /اإليةز بذذ  ادذذراهي ب وأوحذذت الوا ذذ   الوفيذذاا النياسذذي 

بتنييذذذ  سياسذذذاا  لموسذذذ  ق  ذذذال ال ذذذ   ا نسذذذي  واإلجنابيذذذ ال وتذذذوف  ادعلو ذذذاا  ٢8ادشذذذ ك  
وشذذذصأ   (٢8٣)9والوا ذذذ  ادشذذذ ك   (٢8٢)8ب و ذذذة ت الوا ذذذ  ادشذذذ ك  (٢8١)واخلذذذة اا لعا ذذذ  النذذذا 
توحذياا مماثلذ  تركذ  علذ  ادذراهي  والشذصا ب ووافيذت  ةسسذ   (٢84)ا ال  يي   يو  اإلنسذ

لليضذات علذ  انتيذال فذ و  نيذص ادناعذ  اا إلي ابيع دلي ا دأاف   إيةز األ يال عل  ذلك أيض
 ب (٢85)الصشري   ن األ  إىل  يلها

أ   ذذذذذذذوان  وسياسذذذذذذذاا ال ذذذذذذذ   ق أودنذذذذذذذةا ال تعذذذذذذذ ع  9وذكذذذذذذذرا الوا ذذذذذذذ  ادشذذذذذذذ ك   -١٠7
بامتيا اا ادثلياا وادثليذ  و  ةو ذي اديذّ ا نسذي و  ذايرم اهلويذ  ا نسذاني  ومذا لي حذياا 

و نذذذذذذذ  ا يذذذذذذذو ي   (٢88)9والوا ذذذذذذذ  ادشذذذذذذذ ك   (٢87)8ب وأوحذذذذذذذت الوا ذذذذذذذ  ادشذذذذذذذ ك  (٢8٦)ا نسذذذذذذذ 
 ٣ال    قيع تشمّ األ لياا ا نسي ب و ة ت الوا   ادش ك    را ع  سياساا (٢89)الةولي 

 ب (٢9٠)توحياا مماثل  ترك  عل    ايرم اهلوي  ا نساني 

 اللق  ي التعللس -٩ 
الضذذذذذذوت علذذذذذذ  ا يذذذذذذال  (٢9٢)٢9والوا ذذذذذذ  ادشذذذذذذ ك   (٢9١)٣٠أليذذذذذذت الوا ذذذذذذ  ادشذذذذذذ ك   -١٠8

 ذذه و ذذوة اا خم  ذذاا ادي انيذذ  ليتذذا  التعلذذيا بالييمذذ  ا ييييذذ ال وتذذةينل نوعيذذ  التعلذذيا العذذا  عمو ذذ
تيذاوا بذ  ادنذا حال واالفتيذذاا إىل  هذاااا اليذراتو والأتابذ  بذذ  الت  يذ ال ونسذص  ت يلذف ادعلمذذ  

ب يذذذذذاةو  ٣٠أوحذذذذذت الوا ذذذذذ  ادشذذذذذ ك  و ااب ادرتيعذذذذذ ال ونسذذذذذص  الت  يذذذذذ  إىل ادعلمذذذذذ  ادرتيعذذذذذ  أيضذذذذذ
والوا ذذ   (٢94)١8ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (٢9٣)ق  تذذا  التعلذذيا العذذا  ادذذا  تذذةاجيياا  االسذذتثماا
ق ادائذذذذ   ذذذذن  ٢٠بتص ذذذذيص  (٢9٦)و صذذذذاةاو ا يذذذذو  اال تماعيذذذذ  اال ت ذذذذاةي  (٢95)٢٦ ادشذذذذ ك 

 ادي اني  الو ني  للتعلياب 
ب يذذذاةو ةعذذذا التعلذذذيا األساسذذذي ادذذذوفر لليئذذذاا الضذذذعيي ال  ٢9وأوحذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -١٠9

واالسذذذتثماا ق التذذذةايفال وتو يذذذل ادعلمذذذ  واإلبيذذذات علذذذيها ق ادنذذذا ح احملرو ذذذ ال وتشذذذيية الصنيذذذ  
ب (٢97)الت تيذذ ال وةعذذا األسذذر الييذذ و لل ذذة  ذذن عوا ذذّ اخلتذذر الذذ  جتعذذّ األ يذذال عر ذذ  للعمذذّ

 توحياا مماثل ب (٢99)اال تماعي  اال ت اةي ا يو  و صاةاو  (٢98)١8و ة ت الوا   ادش ك  
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أ  األ يذذ  مل تذذ ل  شذذأل   ستشذذري  ق أودنذذةاال ال سذذيما  ٢5والمتذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -١١٠
التيليذذذذذذذةم باسذذذذذذذتعمال تأنولو يذذذذذذذا ادعلو ذذذذذذذاا  التعلذذذذذذذياال وأوحذذذذذذذت بتشذذذذذذذجيه (٣٠٠)بذذذذذذذ  النسذذذذذذذات

التذذذذةاب  الرا يذذذذ  إىل االاتيذذذذات ب وأوحذذذذت بتشذذذذجيه (٣٠١)واالت ذذذذاالا ق ادذذذذةاا  و راكذذذذ  التعلذذذذيا
 ب (٣٠٢) ستوى  شااك  النسات واليتياا ق اجملتمه

أ    ذذذايرم اهلويذذذ  ا نسذذذاني  تعر ذذذوا للت ذذذر  ادةاسذذذيال  ٣والمتذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -١١١
ب وأوحذت بتذوف  (٣٠٣)وُف ّ كث و   نها  ن ادةاس  بسصف  ذيلها ا نسذي وهذويتها ا نسذاني 

 ا  إةااو ادةاا  بشو  كييي  عذة  التمييذ  ق مذح التلصذ  الذ ين ت صذ ل أهنذا التةايف للمعلم  و 
 ب(٣٠4)  ايرو اهلوي  ا نساني 

وأوحت شصأ  ميو  اإلنسا  لل  يي  أودنةا ب ياةو اويّ التذةايف ادهذل للشذصا   -١١٢
 ١8ك  ادشذذ   الوا ذذ  و ذذة تب (٣٠٦)ق ال ااعذذ  سذذيما الال (٣٠5)إلكسذذا  ادهذذاااا وتذذوف  فذذر  العمذّذ

توحياا مماثل 
 ب(٣٠7)

والمتذذت  ةسسذذ  أودنذذةا للتثذذا ل عذذة  و ذذوة  ذذواة تعليميذذ  أو  ذذو ي   ذذةا ب  علذذ   -١١٣
 ب(٣٠9)ال وأوحت باختاذ إ راتاا للتميي  اإلجيايب ق ه ا ال ةة(٣٠8)ل اا األ لياا ق ادةاا 

ذذي العيوبذذ  الصةنيذذ  ق  ٢9والمتذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -١١4 ال وأوحذذت ادصذذاةاو (٣١٠)ادذذةاا تيشل
العاديذذذ  إلهنذذذات عيذذذه أشذذذأال العيوبذذذ  الصةنيذذذ  لت يذذذال بذذذو  ُتتذذذر أودنذذذةا عيذذذه أشذذذأال العيوبذذذ  

 ب(٣١١)الصةني  ادسلت  عل  األ يال ق عيه األ اكن
ممااسذذذاا  انونيذذذ  وق  ذذذال ادسذذذاتل   اال تماعيذذذ  اال ت ذذذاةي وا  مذذذت  صذذذاةاو ا يذذذو   -١١5

 ١8  ادشذذذذ ك الوا ذذذذ  و ذذذذة تب (٣١٢)ا عمذذذذّ  يذذذذة ي يذذذذة اا التعلذذذذيا اخلذذذذا ينص ذذذذي أ  ُتأذذذذ
توحياا مماثل 
 ب(٣١٣)

 اللقوق الثقا لة -1٠ 
أوحذذذذذذت  ةسسذذذذذذ  أودنذذذذذذةا للتثذذذذذذا ل بذذذذذذو  تذذذذذذةاه ا أو ذذذذذذ  وتيعلذذذذذذّ اتيا يذذذذذذ  اليونسذذذذذذأو  -١١٦
 ب (٣١4)بشو  محاي  وتع ي  تنو  أشأال التعص  الثياق ٢٠٠5 لعا 
وأوحذذت  ةسسذذ  أودنذذةا للتثذذا ل بتنييذذ  يتذذ  العمذذّ الو نيذذ   يذذو  اإلنسذذا  لذذذةعا  -١١7

بةعا ادرك  الثياق الو ل األودنذةم ق اا ب وأوحت أيض(٣١5)تعميا  راعاو تع ي  ميو  اإلنسا 
 ب(٣١٦)إنشات الصني  الت تي  ال ز   ق  نا ح شىت  ن أودنةا

 ذوو اإلهاقات -11 
أودنذذذذةا علذذذذ  تشذذذذجيه إ ذذذذراتاا التمييذذذذ  اإلجيذذذذايب ليائذذذذةو  ١٠ مثذذذذت الوا ذذذذ  ادشذذذذ ك  -١١8

األ يال ذوم اإلعا ااال وتو يذل  علمذ  و عذا    صيعيذ   ذةهل  ق االمتيا ذاا اخلاحذ ال 
 ب(٣١7)وُتس  مياو ذوم اإلعا اا العيلي 
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تص ذذيص ل تعتذذي األولويذذ يو ذذة أم تذذةاب   ةأنذذ  ال يأذذا ١٢والمتذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -١١9
 ب (٣١8)ل وم اإلعا ااال وأوحت ب ياةو ه   ادص  اا دعا    ضايا اإلعا   أ وال
بتيسذ  سذصّ م ذول ذوم اإلعا ذاا علذ  ادعلو ذاا  أودنةا 9وأوحت الوا   ادش ك   -١٢٠

توحياا مماثل  ١8  ادش ك الوا   و ة تب (٣١9)ال  ي 
 ب (٣٢٠)

تشذذريعاا تأيذذّ لذذ وم اإلعا ذذاا ا  ذذول أودنذذةا بسذذنل  ١٢وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -١٢١
بذذذذو  تأيذذذذّ لذذذذ وم اا ب وأوحذذذذتها أيضذذذذ(٣٢١)علذذذذ  ادعلو ذذذذاا واالعذذذذ اع بل ذذذذ  اإلشذذذذااو األودنةيذذذذ 

 ب (٣٢٢)الةعا اليانوينتية  هلا اإلعا اا استعمال ادرافح العا   و 
وأثنذذت  نتمذذ  "كلنذذا سذذوات" علذذ  أودنذذةا ليصوهلذذا توحذذي  ق االسذذتعرال الذذةوام الشذذا ّ  -١٢٢

ال وأوحذذذذذت ا أو ذذذذذ  بتعذذذذذةيّ  ذذذذذانو  ذوم اإلعا ذذذذذاا (٣٢٣)السذذذذذابح عذذذذذن ميذذذذذو  اد ذذذذذاب  بذذذذذادهح
؛ ونشذذذر الصيانذذذاا عذذذن االعتذذذةاتاا ود هذذذا  ذذذن (٣٢4)قيذذذع يشذذذمّ اد ذذذاب  بذذذادهح ٢٠٠٦ لعذذذا 

والنتذر ق ا ذ اى يصذ  األ ذا ادت ذةو ادسذتيّ ؛ (٣٢5)ا واة  ال  اذ  األودنذةي  اد ذاب  بذادهح
 ب(٣٢7)ووالي  ممثّ برداين  عل باد اب  بادهح؛ (٣٢٦)ح وإنشات فر   عمّ  عني  بادهحبادهادعل 

 ادقللات والشعوب ادصللة -12 
أفذذاةا  ةسسذذ  أودنذذةا للتثذذا ل بذذو  ادوا ذذل السذذلصي  والتهمذذيش ال يذذ اال  يذذةثرا  علذذ   -١٢٣

ع يذذذ  ا يذذو  الثيافيذذذ  و ذذذوااة ب وأوحذذذت بت(٣٢8)األ ليذذاا األحذذذلي  وميهذذا ق التعصذذذ  عذذذن ثيافاهتذذا
 ب(٣٢9)األ لياا األحلي  عل  ال عية الو لال وتوف  فضاتاا ق ادناسصاا اإل ليمي  والو ني 

ةسسذذ  أ  تعذذ ع أودنذذةا بالصذذاتوا باعتصذذااها ادذذالأ  العذذرفي  دتنذذ ل  بوينذذةم ادوا  مذذت  -١٢4
وتنيي  عملي  ادوافي  ا رو وادسذصي  ال (٣٣٠)١99٢الو ل ادنيهال وتعويضها عن إي ئها ق عا  

ب (٣٣١)الصاتوا أو الأااا و ونغ شعيب وادستن و  صّ أ  تةثر أم  شاايه إ افي  لتنمي  األاا ي ق
مماثل  توحياا اال ت اةي  اال تماعي  ا يو  وا   و ة ت

 ب (٣٣٢)
 ن  شاكّ  الشعو  األحلي توا ه   ا أودنةا عل   عا    ٣٣ومثت الوا   ادش ك   -١٢5

ةفذذذذه كمذذذا مثتهذذذا علذذذ  ال  (٣٣٣)هتمذذذيش واييذذذذ  ذذذذا تتعذذذرل لذذذ   ذذذن لأيذذذ  األاا ذذذي و فيمذذذا يتعلذذذح  
 ب(٣٣5)٢٠١٣ال واعتماة سياساا  ن  صيّ سياس  األاا ي الو ني  لعا  (٣٣4)التعويضاا

 (٣٣٦)الصذذذذاتوا علذذذذ  التعلذذذذياشذذذذعف وا  مذذذذت  ةسسذذذذ  أودنذذذذةا للتثذذذذا ل  ذذذذما  م ذذذذول  -١٢٦
باعتمذذاة بذذرا   اييذذ  إجيذذايب لتسذذريه عمليذذ   ١8ب وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (٣٣7)والرعايذذ  ال ذذ ي 

 ب (٣٣8)إتام  ني  الير  للصاتوا

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -1٣ 
مثذذذت هيذذذو ن اايذذذتش ووتذذذش أودنذذذةا علذذذ  و ذذذل أم عمليذذذاا عذذذوةو  سذذذري  ل  ئذذذ   -١٢7
إن ذذذذذذذافها عنذذذذذذذة إيضذذذذذذذاعها إل ذذذذذذذراتاا ُتةيذذذذذذذة حذذذذذذذي   لتمسذذذذذذذي اللجذذذذذذذوت إىل أم بلذذذذذذذةال و  أو

أودنذذذةا بتسذذريه عمليذذذ  ُتةيذذذة حذذذي  ال  ذذذ  واحذذذة  ١٠ب وأوحذذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك  (٣٣9)ال  ذذ 
 ب (٣4٠)ا  ول عل  اخلة اا األساسي 
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بذذو  تيذذةمي اخلذذة اا ال ذذ ي  ق خميمذذاا ال  ئذذ  مل يأذذن  8وأفذذاةا الوا ذذ  ادشذذ ك   -١٢8
ب وأوحذت (٣4٢)ية اا ال    اإلجنابي  ل  ئ  مسذف األولويذ ال وأوحت ب تيف (٣4١) ناسصاا 

 ب(٣4٣)ق ول عيه ال  ئ  عل  اخلة اا ال  ي  ١٠الوا   ادش ك  
أ  تنتذر أودنذةا ق تذوف  بذرا   تأيذّ للتذ   ال  ئذ   ١8وا  مت الوا ذ  ادشذ ك   -١٢9

أيذذّ لت يذذال ال  ئذذ  تليذذي أودنذذةا علذذ  أ  ت ١٠ب ومثذذت الوا ذذ  ادشذذ ك  (٣44)التعلذذيا العذذا 
 ب(٣45)التعليا العا  والتةايف ادهل سيما الالتعلياال 
قمايذذ  األ يذذال ال  ئذذ   ذذن التصذذلل ال ائذذل ١٠وأوحذذت الوا ذذ  ادشذذ ك   -١٣٠

ال وإنشذذات (٣4٦)
ال وتوف  محاي  ياح  للي لر ب   رافح(٣47) راك  امتجاز  ني ل  وحماكا أسرو

 ب(٣48)

 المشردون داخللا   -1٤ 
أ   ذذذذذيش الذذذذذر ل للمياو ذذذذذ  ايتتذذذذذل جالع الشذذذذذابلاا  ٢١المتذذذذذت الوا ذذذذذ  ادشذذذذذ ك   -١٣١

ب ومثذت الوا ذ  (٣5٠)ب ويوا هن ا   الوحا و شذاكّ إعذاةو اإلة ذاه(٣49)واعتةى عليهن  نسياا 
أودنذذةا علذذ  تنييذذ  برنذذا   للتعذذويض شذذا ّ ويراعذذي  (٣5٢)٢١والوا ذذ  ادشذذ ك   (٣5١)١8ادشذذ ك  

 ب (٣5٣)االعتصاااا ا نساني 
علذ  اختذاذ تذةاب  لليضذات علذ  التمييذ  ادسذل  أيضذاا أودنذةا  ٢١ومثت الوا   ادشذ ك   -١٣٢

علذذذ  اليتيذذذاا اللذذذواذ سذذذصح أ  ايذذذُتتين وأ يذذذاهلن الذذذ ين ولذذذةوا  ذذذن  ذذذرلات عنذذذل  نسذذذي  ذذذرتص  
ال والت ييذذذح ق عيذذذه مذذذاالا التمييذذذ ال (٣55)ال  ذذذا ق ذلذذذك تع يذذذ  الضذذذما  اال تمذذذاعي(٣54)بنذذذ ا 
توحياا مماثل  ١8  ادش ك الوا   و ة تب (٣5٦) سصّ انت اع  ناسص وتوف 

 ب(٣57)

  اللق  ي التنملة والقضايا البلئلة -15 
ق أودنذذذةا كذذذا  يعر ذذذّ اا بذذذاليول إ  استشذذذرات اليسذذاة نسذذذصي ٢5 اةلذذت الوا ذذذ  ادشذذذ ك   -١٣٣

 ب(٣58)التنمي  وممااساا ا وكم  الرشيةو
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