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موووأع تهدمووي مفوموولة ادمووس المتل وودة السوواملة للقوووق اإلنسووان و ق ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان  1/5والفقورة 5
من مر ق قرار المجلس 21/16
توغندا*

هذ ا التيريذذر هذذو ذذو للمعلو ذذاا ادية ذ ذذن  54ه ذ حذذامص ذذل ( )١إىل عملي ذ
االسذذتعرال الذذةوام الشذذا ّب وهذذو يتلصذذه ادصذذاة التو يهي ذ العا ذ ال ذ اعتمذذةها ل ذ ميذذو
اإلنسذذا ق ي ذذرا ١١9/١7ب وال يتض ذذمن التيريذذر أي ذ جاات أو و ه ذذاا نتذذر أو ا ام ذذاا ذذن
ان ذذف يو ذذي األ ذذا ادت ذذةو الس ذذا ي ي ذذو اإلنس ذذا ال وال أم مأ ذذا أو ذ ذراا فيم ذذا يت ذذّ
باةعاتاا حمةةوب و ة ذُكرا ب واو نهجي ق مواشي هناي النص را ه ادعلو اا الوااةو ق
التيري ذ ذذرال كم ذ ذذا ا ذ ذذةا اإل أ ذ ذذا اإلبي ذ ذذات علذ ذ ذ الن ذ ذذو األح ذ ذذلي ةو ت ي ذ ذ ب وعمذ ذ ذ ا بيذ ذ ذراا
اجملل ذ ٢١/١٦ال ُُي ذذصال مسذذف يتض ذ ا ذذالال فذذر سذذتيّ إلسذذها اا ادةسس ذ الو ني ذ
يذذو اإلنسذذا التابع ذ للةول ذ و ذذو االسذذتعرال وادعتمذذةو بنذذات عل ذ التييذذة الأا ذذّ صذذاة
بذذااي ب وتتذذاى عل ذ ادو ذذه الشذذصأي للميو ذذي السذذا ي يذذو اإلنسذذا الن ذذو الأا ل ذ ال ذ
تتضذذمن عيذذه ادعلو ذذاا الذوااةوب و ذذة اوعذذي ق إعذذةاة هذ ا التيريذذر ةوايذ االسذذتعرال والتتذذوااا
ال مةثت ق تلك الي وب

__________

*

مل ُُترا ه الوثيي صّ إاساهلا إىل ةوائر ال ع الت ريري ق األ ا ادت ةو.
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توال -المعلومات المقدمة من المؤسسة الوطنلة للقووق اإلنسوان التابعوة للدولوة
موموع االستعراض والمعتمدة بناء هلى التقلّد الكامل بمبادئ باريس
 -١مثذذت اللجن ذ األودنةي ذ يذذو اإلنسذذا ا أو ذ عل ذ الت ذذةيح عل ذ اتيا ي ذ ميذذو
األشذذصا ذوم اإلعا ذ ال والربوتوكذذول االيتيذذاام التيا ي ذ ناهضذ التعذ يف ود ذ ذذن ذذرو
ادعا ل أو العيوب الياسي أو ال إنساني أو ادهين ال والربوتوكول االيتياام ادل ح بالعهذة الذةو
اخلا با يو اال ت اةي واال تماعيذ والثيافيذ ال والربوتوكذول االيتيذاام التيا يذ اليضذات علذ
عيذذه أشذذأال التميي ذ ذذة اد ذرأوال والربوتوكذذول االيتيذذاام التيا ي ذ ميذذو التيذذّ ادتعلذذح ب ذ رات
تيةمي الص داا()٢ال واتيا ي نتمذ العمذّ الةوليذ ا ذا )٣(١89؛ ومثتهذا أيضذ ا علذ إة ذاه هذ
ال أوك ق تشريعاهتا احمللي ب
 -٢وأوحذذت وات ذ الةسذذتوا ذذه ادعذذاي الةوليذ يذذو اإلنسذذا ادتعليذ باأل ليذذاا اإلثنيذ
والشعو األحلي ال وو ه سياساا للتميي اإلجيايبال ا ق ذلك التذةاب ادرتصتذ يوياهتذا اإلثنيذ
والثيافي والةيني والل وي ()4ب
 -٣وأوحذ ذذت ب نيذ ذذاذ ذ ذانو متذ ذذر التع ذ ذ يف واةع ذ ذ ()5()٢٠١٢؛ وتنيذ ذذيو ذ ذذانو العمذ ذذّ
لع ذذا ٢٠٠٦ال و ذذانو ال ذ ذ والسذ ذ ادهنيتذ ذ لع ذذا ٢٠٠٦ال الس ذذتهةاع العم ذذال ادنذ ذ لي
والةعوو إىل تنتيا العمّ ادن ()٦ب
 -4وأوحت ب نشات وزااو أو جلي أيرى ذاا ةوا تنسذييي شذا ّ ليضذايا ميذو اإلنسذا ال
ثّ تيةمي الةول تيااير إىل هيئاا ادعاهةاا وتنيي توحياا ميو اإلنسا ()7ب
اوهلذذا ا أو ذ بالأا ذذّ لتجنذذف ال ذذعوباا الةائمذ الذ ُيليهذذا االعتمذذاة
 -5وأوحذذت بذذو ل
()8
عل الةعا ادا اخلاا ي ب
 -٦والمتت ول فذ اا امتجذاز ادشذتص يذا ق زن انذاا الشذر ؛ وإفذراا عناحذر األ ذن ق
استصةا اليوو أثنات االعتياالا؛ واةعاتاا التع يف؛ وا ص االنيراةم؛ وجتذاوزاا أفذراة الشذر ؛
و صاين االمتجاز اليةمي وادتضعضع ال ال ت لو للسأنال ونةاو اديا ق بعض ادرافح()9ب
 -7والمت ذذت اللجن ذ تع ذذا ُا تع ذ لذرل أ ي ذذال الش ذواا للصت ذذر والت ذذةياا ق إةااو ش ذذةو
وةوا
ضذذات األمذذةا ال ذذا ق ذلذذك امتجذذاز األ يذذال ذذه الصذذال واالكتتذذاو ق اإلحذ مياا ُ
إعاةو التوهيّ()١٠ب
 -8وأوح ذذت ب ذذةاة الش ذذر ب ذذادوااة ال ز ذ وإكس ذذايا اده ذذاااا الض ذذرواي إل ذذةااها عل ذ
تيةمي ادشتص فيها إىل احملاكا ق دضو  48ساع ()١١ب
 -9وأوحذذت بذذالت ييح ق اةعذذاتاا انتهذذاك ميذذو اإلنسذذا عل ذ يذذة عناحذذر األ ذذن عذذن
ريح تنيي انو متر التعذ يف واةعذ لعذا )١٢(٢٠١٢؛ و ميذ أم عناحذر شذر فاسذةين
وفيا هل ا اليانو واإل راتاا التوةيصي الةايلي ()١٣ب
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 -١٠وأوحذ ذ ذذت بتنيذ ذ ذذيو ذ ذ ذذانو إةااو النتذ ذ ذذا العذ ذ ذذا لعذ ذ ذذا ٢٠١٣ال و ذ ذ ذذانو اع ذ ذ ذ ال االت ذ ذ ذذاالا
لعا ٢٠١٠ال و انو ال اف وال يي لعا  ١995ة وات تها ه انو ميو اإلنسا ()١4ب
 -١١وأوحذذت بذذو تصذذل وزااو ال ذ ووزااو التعلذذيا اد يذذة ذذن ادراك ذ ال ذ ي وادذذةاا ق
ستو ناا ال ئ لتلصي امتيا اا العةة اهلائّ ن ال ئ ()١5ب

ثانلا -المعلومات المقدمة من أهات تخرى صاحبة مصللة
تلف -المعلومات ادساسلة واإلطار
 -1نطاق االلتعامات الدوللة

()١٦

 -١٢ا مذت الوا ذ ادشذ ك  ١8الت ذذةيح علذ الربوتوكذول االيتيذذاام الثذاين ادل ذذح بالعهذذة
ال ذذةو اخل ذذا ب ذذا يو ادةني ذ والسياس ذذي وإل ذذات عيوب ذ اإلع ذذةا ()١7ب و ذذة ت هي ذذو ن ااي ذذت
()٢٠
توحياا مماثل ب 
ووتش( )١8والوا ادش ك  )١9(١٣والوا ادش ك ٢٣
 -١٣وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢٦ا أو ذ ب ذ ةااه أمأذذا عيذذه ال ذذأوك اليانوني ذ الةولي ذ
الذ ذ ح ذذة ت عليه ذذاال وبالت ذذةيح علذ ذ الربوتوك ذذول االيتي ذذاام ادل ذذح بالعه ذذة ال ذذةو اخل ذذا
با يو اال ت اةي واال تماعي والثيافي ()٢١ب
 -١4وةع ذذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  7أودن ذذةا إىل الت ذذةيح علذ ذ الربوتوك ذذول االيتي ذذاام التيا يذ ذ
اليضات عل عيه أشأال التميي ة ادرأو()٢٢ب
()٢5

 -١5وا م ذذت هي ذذو ن ااي ذذت ووت ذذش( )٢٣والوا ذ ادش ذ ك  )٢4(١٣والوا ذ ادش ذ ك ١8
الت ذذةيح علذ ذ الربوتوك ذذول االيتي ذذاام التيا يذ ذ ناهضذ ذ التعذ ذ يف ودذ ذ ذذن ذذرو ادعا لذ ذ
أو العيوب الياسي أو ال إنساني أو ادهين ب
 -١٦وأوحت الوا ادش ك  ١٢أودنةا بتعةيّ وانينها ولوائ ها دوات تها ه عيذاا اتيا يذ
ميو األشصا ذوم اإلعا ()٢٦ب

 -١7وأوحت الوا ادش ك  ٢١ب ةااه أمأا الربوتوكول االيتياام التيا ي ميو التيّ
بشو اش اك األ يال ق ادنازعاا ادسل ق اليانو احمللي وتنيي ها()٢7ب
 -١8وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  )٢8(١٣وهيذذو ن ااي ذذت ووت ذذش( )٢9بالت ذذةيح عل ذ االتيا ي ذ
ن االيتيات اليسرمب
الةولي ماي عيه األشصا
 -١9وأوحت الوا ادش ك  )٣٠(٢9والوا ادش ك  )٣١(١8والشصأ األودنةي للمنتمذاا
د ا أو ي ادعنيذ قيذو األ يذال( )٣٢بالت ذةيح علذ اتيا يذ الهذام ادتعليذ قمايذ األ يذال
والتع ذ ذ او ق ذذال التص ذذل عل ذ ذ ال ذذعية ال ذذةو وإةاا ه ذذا ق الي ذذانو احملل ذذيال والت ذذةيح عل ذ ذ
الربوتوكول االيتياام التيا ي ميو التيّ ادتعلح ب رات تيةمي الص دااب
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 -٢٠وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  ٢٢بذ ةااه أمأذذا إعذ األ ذذا ادت ذذةو بشذذو ادذذةافع عذذن
ميو اإلنسا ( )١998ق اليانو احمللي لتوف جلي لل ماي اليانوني للمةافع ()٣٣ب
 -٢١وأوحت نتم الصيات الثياق أودنةا بو تةية امسي ا إع األ ا ادت ذةو بشذو ميذو
الشعو األحلي ()٣4ال وت ة عل اتيا ي نتم العمّ الةولي ا ا )٣5(١٦9ب
 -2اإلطار المؤسسي والتشريعي
 -٢٢أشااا الوا ادشذ ك  9إىل أنذ ينص ذي للةولذ أ تعذةل الةسذتوا قيذع يذنص علذ ا ذح
ق التمتذذه بذذوعل سذذتوى ذذن ال ذ ميأذذن بلودذ ()٣٦ال وأ تسذلذر عمليذ سذذن شذذرو ذذانو نتذذا
التذذو ال ذ ي الذذو ل()٣7ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١8أيض ذ ا بسذ لذن ه ذ ا ادشذذرو ()٣8ب و ذذة ت
صاةاو ا يو اال تماعي اال ت اةي توحياا مماثل ال رلك وا عل امتيا اا اليئاا الضعيي ()٣9ب

 -٢٣وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  8بادسذذااع إىل تنييذ ذذانو العنذذل ادن ذ لعذذا )4٠(٢٠١٠ب
و ذذة ت الوا ذ ادش ذ ك  ٢8توحذذياا مماثل ذ ال وا مذذت را ع ذ أمأذذا شذذرو ذذانو ا ذرائا
ا نس ذذي ال ال س ذذيما ذذا تعل ذذح نه ذذا باالدت ذذا ال و ذذي()4١ب وا تث ذذاالا للتوح ذذي )4٢(5٢-١١١ال
ةعذذت الوا ذ ادش ذ ك  7ا أو ذ إىل التنيي ذ الياعذذّ للي ذوان ادتعلي ذ بذذالعنل ا نسذذي واليذذائا
علذ نذذو ا ذذن ال ثذذّ ذذانو العنذذل ادنذ لعذذا ٢٠١٠ال وإ ذراا شذذرو ذذانو ا ذرائا ا نسذذي
قلذ ذ ذذول عذ ذ ذذا )4٣(٢٠١8ب وأوحذ ذ ذذت الوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  ٣٢بتص ذ ذ ذذيص اد ذ ذ ذوااة ال ز ذ ذ ذ لتنيي ذ ذ ذ
االس اتيجي الو ني بشو محّ ادراهيذاا وزواه األ يذالال و ذانو العنذل ادنذ ال و ذانو تشذوي
األعضات التناسلي األنثوي ()44ب
 -٢4وأوح ذذت الش ذذصأ األودنةيذ ذ للمنتم ذذاا دذ ذ ا أو يذ ذ ادعنيذ ذ قي ذذو األ ي ذذال بس ذ لذن
تشذريه رتذذر ممااسذ العنذذل علذ األ يذذال ق عيذذه األ ذذاكنال وتذذوف ذوااة كافيذ لتنييذ اليذوان
()47
والسياسذذاا قلذذول عذذا )45(٢٠١7ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  )4٦(٢9والوا ذ ادش ذ ك ١8
بتنيي شرو تعةيّ انو التيول لعا ٢٠١5ب

 -٢5وأحملت نتمذ الوحذول ا إىل أ كثذ ا ذن اليذوان صهمذ إىل مذة ميأذن عذ تو ييهذا
ق انتهذذاك الضذذماناا الةسذذتواي ري ذ التعص ذ ()48ب وأوحذذت ادذذاةو  ١9ب ح ذ ى ذذانو ال ذ اف
وال يي ( )49و ذانو العيوبذاا()5٠ال بتذر نهذا إل ذات بعذض األمأذا ا نائيذ ادتعليذ بالتشذه ؛
ووافح عل ذلك كّ ن نتم الوحول ا ( )5١والوا ادش ك  )5٢(١والوا ادش ك )5٣(١8ب
 -٢٦وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  ٢٠بتعذذةيّ ذذانو األسذراا الرمسيذ ال و ذذانو العيوبذذااال و ذذانو
ال ذ ذ اف وال ذ ذ يي ال و ذ ذذانو إةااو األ ذ ذذن العذ ذذا لعذ ذذا ٢٠١٣ال و ذ ذذانو أاف ذ ذ اإلاهذ ذذا
لعا ٢٠١4ال و انو اع ال االت االاال و انو االت االا األودنةي لعا )54(٢٠١٣ب
 -٢7وأوحذذت هيذذو ن اايذذت ووتذذش بتعذذةيّ ذذانو إةااو النتذذا العذذا و ذذانو ادنتمذذاا د ذ
ا أو ي ()55ب و ة ت الوا ادش ك  )5٦(١4والوا ادش ك  )57(٢4و ةسس أشذا اازيذن ال
والوا ادش ك  )59(١٣توحياا مماثل ب
()58
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 -٢8وةعت الوا ادش ك  ٢5إىل التعجيّ بسن شرو انو محايذ اخل وحذي والصيانذاا
لعذ ذذا  ٢٠١4ب ي ذ ذ كذ ذذصو الر اب ذ ذ ومحاي ذ ذ مذ ذذح األف ذ ذراة ق اخل وحذ ذذي ()٦٠ال و را ع ذ ذ التش ذ ذريعاا
والسياساا الراهن ()٦١ب
 -٢9وأوحت الوا ادش ك  ١٢أودنةا بس لذن ذانو ال ذ العيليذ ال ومذ ع عصذاااا االنتيذا
()٦٣
()٦٢
ب و لة ت الوا ادش ك  9توحي مماثل ب
ن ذوم اإلعا اا العيلي ن عيه اليوان

 -٣٠وا مذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١8تنيي ذ ذذانو أاف ذ االجتذذاا بالصشذذرال وتنتذذيا شذذركاا
التو يل ادسةول عن إاسال اليوو العا ل إىل اخلااه()٦4ب

 -٣١وأوحذت الوا ذ ادشذ ك  ١8بتعذةيّ ذانو أاف ذ اإلاهذا قيذع يتوافذح ذه ةسذذتوا
عا  ١995وال أوك الةولي بشو مري اإلع ومري التعص ()٦5ب
 -٣٢وةع ذذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  7ا أو ذ ذ إىل إ ذ ذراا ش ذذرو ذذانو الذ ذ واه والتذ ذ
م يرا /يوني )٦٦(٢٠١7ب

قل ذذول

 -٣٣وأوحت نتم الصيات الثياق أودنةا باالع اع بالشعو األحلي ق الةستوا()٦7ب

 -٣اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة
 -٣4أوحت الوا ادش ك  ١8ب نشات جلي و ني دنه التع يف()٦8ب
 -٣5وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢5بتنييذ يت ذ العمذذّ الو ني ذ بشذذو ادذرأو وبذرا
اليير والتنمي ادراعي ل عتصاااا ا نساني ()٦9ب

ا ذذة ذذن

 -٣٦وأوحذذت الشذذصأ األودنةي ذ للمنتمذذاا د ذ ا أو ي ذ ادعني ذ قيذذو األ يذذال بتس ذريه
عمليذ ذ إنش ذذات اهليئذ ذ األودنةيذ ذ الو نيذ ذ ادعنيذ ذ باأل ي ذذال ذذة إعم ذذال ذذانو التيولذ ذ ادع ذذةل
لعا  ٢٠١٦إعماالا تا ا()7٠ب
 -٣7وأوحت الوا ادش ك  ١٣باعتماة السياس الو ني للمساعةو اليانوني عل ناى السرع ()7١ب
 -٣8وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢4ب نشذذات جلي ذ ا ابذ سذذتيل وفعال ذ تسذذنة إليهذذا واليذ احذذة
عيه رامّ عملياا اع ال االت االا()7٢ب
 -٣9وأوحت نتم " نهاه العمّ ن أ ّ العمّ" ب ي ت األولوي لتنيي سياسذ التو يذل
الو ني واختاذ عيه التةاب ال ز لل ة ن بتال الشصا ()7٣ب
 -4٠وأوحت الوا ادش ك  ٢٦بالتعجيّ بسن شذرو ذانو التذو الذو ل الذ م ينص ذي أ
يوفر دتات التو الأاق ميه فئاا السأا ال ا ق ذلك اليتا د الرمسي ةو ايي ()74ب
 -4١وأوحت الوا ادش ك  ٦ب راا أو را ع السياساا واللوائوال ثذّ سياسذ اإلسذأا
الو ني ب وه ا ذا أوحذت بذ أيضذا الوا ذ ادشذ ك  )75(٢٦والوا ذ ادشذ ك )7٦(7ال و ذانو را صذ
الصن ذذاتال وادص ذذاة التو يهي ذ ذ لايذ ذ ت وإع ذذاةو الت ذذو ال و ذذانو ال ذذرهن العي ذذاامال للت ل ذذف عل ذ ذ
ال عوباا ال ُتول ةو ا ول عل السأن()77ب
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 -4٢وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢٦بتذذةعيا اإل ذذاا اليذذانوين والسياسذذاذ ليضذذايا ال ذ ات عذذن
ريح التعجيّ ب راا انو ال ات والت ي ()78ب
 -4٣وأوح ذذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  )79(٣١والوا ذ ذ ادشذ ذ ك  )8٠(٢٦بالتعجي ذذّ بسياسذ ذ الرعايذ ذ
ادلتي الو ني ب وا مت صاةاو ا يو اال تماعي اال ت اةي إنشات هاز ا اب علذ يذة ي
الرعاي ال ي ن اليتا اخلا ق أودنةا()8١ب
 -44وأوحت الوا ادش ك  ٢7ب راا السياس الو ني خلة اا اإلاشاة ال ااعي()8٢ب
 -45وأوحت ةسس أودنةا للتثا ل بةعا إنشات ععي و ني للمةسساا الثيافي ()8٣ب

باء -التعاون مع آللات حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع هلئات المعاهدات
 -4٦أوح ذذت نتمذ ذ الوح ذذول ا
وجلياا االُتاة األفرييي التعاهةي ب
()84

بتوثي ذذح التع ذذاو ذذه هيئ ذذاا عاه ذذةاا األ ذذا ادت ذذةو

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

الخاصة
 -2التعاون مع اإلأراءات
 -48أوح ذذت نتمذ ذ الوح ذذول ا ( )8٦والوا ذ ذ ادشذ ذ ك  )87(١4بتو يذ ذ ةعذ ذواا ةائمذ ذ إىل
()89
اإل ذراتاا اخلاح ذ التابع ذ لت ذذا ادت ذذةوب و ذذة ت الوا ذ ادش ذ ك  )88(١٣والوا ذ ادش ذ ك ٢٠
توحذذي مماثلذ ب وأوحذذت نتمذ الصيذذات الثيذذاق بذذةعوو يذذراو األ ذذا ادت ذذةو اخلاحذ ادعنيذ قيذذو
()9٣
الشذذعو األحذذلي ()9٠ب وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  )9١(١8والوا ذ ادشذ ك  )9٢(٢٢والوا ذ ادش ذ ك ١
بةعوو يرا األ ا ادت ةو اخلا ادعل بتع ي ومحاي ا ح ق مري الرأم والتعص ب
 -49وأوحت الوا ادش ك  ١ا أو بالنتر ق تو ي ةعوو ةائم إىل اديرا اخلا
با ح ق مري التجمه السلمي وتأوين ا معياا()94ب

ادعل

 -5٠وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١5بالتعذذاو الأا ذذّ ذذه اإل ذراتاا اخلاح ذ بتيذذةمي إ ابذذاا
شافي عن عيه الرسائّ ق الو ت ادناسف()95ب
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ألس -منفل و االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي

التطبلق
اإلنساني الواأب

التمللع
 -1المساواة وهدم

 -5١أش ذذااا الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ١9إىل أ التمييذ ذ علذ ذ أس ذذا ن ذذو ا ذذن ال قأ ذذا الي ذذانو
وقأا الوا هال ال يذ ال ما ذرا ق اجملتمذه األودنذةم بأذّ وانصذ ()9٦ب وذكذرا الوا ذ ادشذ ك 8

أ اجملتمه األودنةم يتسا عتيةاا ااسص تأر سلت ال كر وتصعي ادذرأو()97ب وةعذت الوا ذ
ادش ذ ك  7ا أو ذ إىل اختذذاذ تذذةاب ناسذذص فذذواا لليضذذات عل ذ عيذذه أشذذأال التميي ذ ق مذذح
النس ذذات ااش ذذي ا ذذه اتيا يذ ذ اليض ذذات علذ ذ عي ذذه أش ذذأال التمييذ ذ ذذة ادذ ذرأو()98ب وذك ذذرا الوا ذ ذ
ادش ك  ٣٢أ ا أو مل تضه اس اتيجي شذا ل لليضذات علذ ادمااسذاا التيليةيذ واليوالذف
النمتي ال تنتوم عل ايي ق مح ادرأوال ادا توييةها التوحذي )99(4-١١١ب وأوحذت الوا ذ
ادش ذ ك  ١9ب ي ذذاةو الت ذذةاب الو ائي ذ والع ي ذ الستئ ذذال عي ذذه أش ذذأال ادمااس ذذاا التيليةي ذ
واليوالف النمتي ال تنتوم عل ايي ق مح ادرأو()١٠٠ب
 -5٢وذكذذرا الوا ذ ادشذ ك  ١9أ الييذذر الذ م تعذذاين نذ النسذذات وادأانذ اال ت ذذاةي الذ
وتيش ذذي األ يذ ذ ال
تتصوؤه ذذا يرتصت ذذا بعملي ذذاا التنميذ ذ وا وكمذ ذ الذ ذ تتجاه ذذّ ادنت ذذوا ا نس ذذاينال ل
والتميي الصنيوم وادتوحّ والعنل اليائا عل نو ا ن ()١٠١ب والمتت الوا ادشذ ك  ٢5أ
ةى ُت لأا النسات ق ادوااة اال ت اةي ذّ توا ذعا()١٠٢ب وأوحذت الوا ذ ادشذ ك  ١١أودنذةا
بالتوكة ن أ النسذات والر ذال يعو ذو بالتسذاوم ذن ذرات ادعذا ا ادتعليذ باألاا ذي()١٠٣ب
و ة ت الوا ادش ك  )١٠4(١9والوا ادش ك  )١٠5(7توحياا مماثل ب
 -5٣والمتت الوا ذ ادشذ ك  ٢5أ ا ذول علذ ادعلو ذاا وتأنولو يذا االت ذاالا أ ذر
أساسي لتمأ ادرأو()١٠٦ال وأوحت بتتصيح التةاب ال تسذ لة اليجذوو بذ ا نسذ وبذ ادنذا ح
ا ضري وادنا ح الرييي جبعّ اإلن نت ق تناول ا ميه()١٠7ب
 -54والمتذذت الوا ذ ادش ذ ك  )١٠8(5و ن ذ ا يذذو ي الةولي ذ ( )١٠9أ أودنذذةا أ ذذرا ذذانو
أاف ذ ذ ادثلي ذ ذ ا نس ذ ذذي ق تل ذ ذذه ع ذ ذذا  ٢٠١4ص ذ ذذّ إل ائ ذ ذ ذ ذذن النامي ذ ذ اإل رائي ذ ذ ق ج /
أدسذذت ٢٠١4ب وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  ٣بذذاالع اع ب بتذذال احملأمذ العليذذا ذذانو أاف ذ
ادثلي ذ ا نسذذي ()١١٠ب وأوحذذت هيذذو ن اايذذت ووتذذش()١١١ال و ن ذ ا يذذو ي الةولي ذ ()١١٢ال والوا ذ
ادشذ ك )١١٣(٣ال والوا ذ ادشذ ك  )١١4(5ب ل ذذات اليذوان األيذرى الذ تنتذذوم علذ اييذ ق مذذح
ادثلياا وادثلي و ةو ي اديّ ا نسي و ايرم اهلوي ا نساني وما لي حياا ا نس ب
 -55وةعت هيو ن اايت ووتش( )١١5والوا ادشذ ك  )١١٦(5إىل الت ييذح ق عيذه أشذأال
االعتةات عل هةالت األشصا و مي ا ناوب ومثت الوا ادش ك  5عل نه اإلعذ ذن
الت ريض عل العنل يةالت األشصا وعر ها()١١7ب
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 -5٦وأوحت الوا ادش ك  9بو ه وتنيي برا تت ةى للتنميتاا ا نسذاني واألعذراع
ال تتساهّ ه العنل ادماا عل األ لياا ا نسي ()١١8ب
 -57والمتت الوا ادش ك  5أ انو تسجيّ األشصا ال يوفر د ذايرم اهلويذ ا نسذاني
الصال سصي ا لت ي نسها امسيا()١١9ال وأوحت أودنةا ب ل ائ ()١٢٠ب والمتذت الوا ذ ادشذ ك ٣
أ العةية ن ايراا اهلوي ا نساني يشت لن با ن بسصف التميي والوحا والصتال ()١٢١ب
 -58وو ذذةا ةسس ذ ذ إلي ابي ذذع دلي ذ ذ ا دأاف ذ ذ إي ذذةز األ ي ذذال أ الوح ذذا ال ي ذ ذ ال يعي ذذح
الت ذذةم بياعلي ذ لي ذ و نيذذص ادناع ذ الصش ذري /اإليةز()١٢٢ال وأوحذذت أودنذذةا أاف ذ ادوا ذذل
ال تنتوم عل ايي ()١٢٣ب
 -59وذكرا نتم "كلنا سوات" أ التميي والتهمذيش والعنذل جفذاا تذن لص علذ األودنذةي
اد اب بادهح مياهتاب ويو ذة العةيذة ذن األ يذال اد ذاب بذادهح ادسذيلص ب و علذت ادعتيذةاا
اخلا ئ عن ادهح سو األعضات الصشري ق ادنتي د اليانوني أكثر اوا ا()١٢4ب
 -2حق الفرد ي الللاة واللرية وتمني الشخصي
 -٦٠أوحذذت الوا ذ ادشذ ك  ٢٣ب ذ ع و ذذل ايتيذذاام لعيوبذ اإلعذذةا فذذوااال والعمذذّ عل ذ
إل ائهاال وإم ل عيوباا تتيية عاي ميذو اإلنسذا حملهذا()١٢5ب و ذة ت الوا ذ ادشذ ك ١8
()١٢٦
ب
توحياا مماثل
 -٦١وذكرا الوا ادش ك  ٢٣أ ائم ا رائا ال تيه ُتت ائلذ عيوبذ اإلعذةا ويلذ
وتتجاوز تلك ال اثّ أيتر ا رائا()١٢7ب وأوحت بو تأو لساا االستما سذريع ون يهذ
إزات السذذجنات احملأذذو علذذيها باإلعذذةا الذ ين حذذةاا أمأذذا اإلعذذةا ق ميهذذا صذذّ أ تيضذذي
احملأم ذ العلي ذذا ب ذذو أمأ ذذا اإلع ذذةا اإلل ا يذ ذ دذ ذ ةس ذذتواي ()١٢8ب و ذذة ت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك ١٣
متاا( )١٢9وتوحياا( )١٣٠مماثل ب
 -٦٢وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢٣أيض ذ ا بذذو يأذذو تسذذي ا مأذ ُذا احملأم ذ العليذذا( )١٣١ال ذ م
ات في أن جيذف ُتويذّ عيذه أمأذا اإلعذةا إىل السذجن ادةبذة تليائيذا بعذة أ يأذو السذج
ض ث سنواا ق ابوا اإلعةا ()١٣٢ب
 -٦٣والمتذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١٣أ عةال ذ ال ود ذذات ال تيتذذو تتن ذذا ()١٣٣ب وأشذذااا محل ذ
اليوبيذذّ إىل مذذاالا ُذذة فيهذذا أ يذذال ذراب ق إ ذذاا ممااس ذ الس ذ رال وأوحذذت أودنذذةا بتنيي ذ
التش ذريعاا ا ةيذذةو ال ذ أل ذذت ه ذ ادمااس ذ ()١٣4ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١8بذذالت ييح ق
عيه أعمال اليتّ يااه نتا اليضات()١٣5ب
 -٦4وذكرا ةسس أشا اازين أ التع يف يت اية( )١٣٦وأن جيف الت ييح ق عيذه اةعذاتاا
التع يف وسوت ادعا ل وتيذةمي ا نذاو إىل العةالذ ()١٣7ب وأبذةا الوا ذ ادشذ ك  )١٣8(١٣متذاا
مماثل وأوحت باعتماة لوائو لتيعيّ انو اة التع يف ومتذر تيعذي ا تا ذا()١٣9ال وتذةايف عناحذر
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الش ذذر واد ذذةع الع ذذا علذ ذ إعمالذ ذ بياعليذ ذ ()١4٠ال وتع ذذويض ذ ذ ايا التعذ ذ يف()١4١ب و ذذة ت
هيو ن اايت ووتش( )١4٢والوا ادش ك  )١4٣(١8توحذياا مماثلذ ب وأوحذت هيذو ن اايذت ووتذش
أيضا بالتو ل عن االمتجاز د اليانوين وتع يف ادشتص فيها()١44ب
 -٦5وأوحذت الوا ذ ادشذ ك  ١9بادسذذااع إىل إ ذراا عيذه اليذوان ادناسذذص ادتعليذ بذذالعنل
ادماا عل النساتال ن فذيهن ادستضذعيااال وبادسذاواو بذ ا نسذ ق اجملذال اخلذا والعذا
وإنياذها()١45ب والمتذت الوا ذ ادشذ ك  ١١مذواة ادت ذا النسذات اد ذاباا بذادهح لعذ ه
ف و نيص ادناع الصشري ()١4٦ب
 -٦٦وأشااا الوا ادشذ ك  ١٦إىل أ تشذوي األعضذات التناسذلي األنثويذ ال يذ ال يُعمذّ بذ
ق بع ذ ذذض ن ذ ذذا ح الش ذ ذذمال الش ذ ذذر ي ذ ذذن ال ذ ذذص ة()١47ال وأوح ذ ذذت برف ذ ذذه س ذ ذذتوى تثيي ذ ذذل الن ذ ذذا
وتذذوعيتها()١48ب ومثذذت الوا ذ ادش ذ ك  7ا أو ذ عل ذ نذذه هذ ادمااس ذ ب نشذذات هيئ ذ ةايذذّ
وزااو الشةو ا نساني قلول عا  ٢٠١8تألل بتنسيح تنيي ذانو تشذوي األعضذات التناسذلي
األنثوي لعا )١49(٢٠١٠ب
 -٦7وذكذذرا الشذذصأ األودنةي ذ للمنتمذذاا د ذ ا أو ي ذ ادعني ذ قيذذو األ يذذال أ ذذو
 ٢.4ليو يّ يُست لو ق العمّال ن بينها  ١.7ليو تيّ أعمااها عن  ١4سن ()١5٠ب
 -٦8وأشذذااا الوا ذ ادش ذ ك  ٢9إىل أ يت ذ عمذذّ تتضذذمن ب ذرا وأنشذذت عل ذ سذذتوى
ذ وا ب و ذات ق الوا ذ ادشذ ك ٢9
الص ة لل ة ن عمّ األ يال اتلسذمت بذالص ت ق ا ذت
()١5١
ب
أ و  4٠ق ادائ ن األ يال ال ين ت اوى أعمااها ب  5و ١5سن يعملو
 -٦9وأوحذذت الشذذصأ األودنةي ذ للمنتمذذاا د ذ ا أو ي ذ ادعني ذ قيذذو األ يذذال بو ذذه
برنذذا و ذذل دسذذاعةو الض ذ ايا ابذذّ ل سذذتمراا كذذي يسذذتيية ن ذ ذ ايا االجتذذاا بالصشذذر()١5٢ب
ذةعا احذذة وتنتذذيا وكذذاالا
وأوحذذت نتم ذ " نهذذاه العمذذّ ذذن أ ذذّ العمذذّ" ا أو ذ بذذو تذ ل
التو يل دأاف االجتاا بالصشر()١5٣ب
 -7٠ومثذذت الشذذصأ الةوليذ للمعلو ذذاا والعمذذّ بشذذو أولويذ ال ذ ات أودنذذةا علذ اإلمجذذا
عن اإلي ت د اليانوين()١54ب
 -7١ومثذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١١أودنذذةا عل ذ تأثيذذل ا هذذوة الرا ي ذ إىل نذذه زواه األ يذذال
واليضات علي ن ي ل انو محاي التيّ()١55ب
 -٣إقامة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب ،وسلادة القانون
 -7٢وأشذذااا الوا ذ ادش ذ ك  ٢٣إىل أ السذذجو كانذذت عر ذ ل كتتذذاوال واةاتو الت ذ اىال
وسذذوت ادعا ل ذ ال وسذذوت الت ي ذ ال وعذذة كياي ذ الرعاي ذ التصي ذ ال واأل ذرال()١5٦ال وأوحذذت باعتمذذاة تذذةاب
ّ ه ادشاكّ()١57ب و ة ت الوا ادش ك  )١58(١٣متاا وتوحياا مماثل ()١59ب
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 -7٣وأشذذااا الوا ذ ادش ذ ك  ١٣إىل أ الي ل ذذر ال ي الذذو ُرتج ذ و ذذه الصذذال وأن ذ ال يو ذذة
س ذذوى ركذ ذ وام ذذة إلع ذذاةو ت ذذوهيلهاب وتس ذذوة ذذروع ق راف ذذح االمتج ذذاز ال تناس ذذف إع ذذاةو توهي ذذّ
األم ذ ذذةا ا ذ ذذا ()١٦٠ب وأوح ذ ذذت باعتم ذ ذذاة سياس ذ ذذاا و ع ذ ذذاي لتع ي ذ ذ ذ تي ذ ذذومي األ ي ذ ذذال وإع ذ ذذاةو
تذوهيلها()١٦١ب وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  )١٦٢(١8والشذذصأ األودنةيذ للمنتمذذاا دذ ا أو يذ ادعنيذ
قي ذذو األ ي ذذال بصن ذذات اد ي ذذة ذذن اإلح ذ مياا واعتم ذذاة هن ذ يوي ذ ب ع ذذاةو التوهي ذذّ()١٦٣ب وأوح ذذت
الشصأ باختاذ اإل راتاا ادناسص إليراه األ يال ادسجون ه أ هاهتا ن ه احملن ()١٦4ب
 -74وأش ذذااا الوا ذ ذ ادش ذ ك  ٢٢إىل أ ادس ذذةول ع ذذن انتهاك ذذاا مي ذذو اإلنس ذذا ق فذ ذ و
ا بعة انتصاباا عا  ٢٠١١مل راكموا ال ومل ي ل اإلف ا ذن العيذا عذن هذ االنتهاكذاا
سائةا()١٦5ب وأوحت ةسس أشا اازين بتيأيك وكاالا أ ذن الةولذ الذ مل تُنشذو يتضذ ذانو
حذذاةا عذذن الربدذذا ()١٦٦ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢4ب ح ذ ى وكذذاالا االسذذتصصاااا األودنةي ذ
قيع ختضه لياا ا اب ستيل وتتلسا واليتها وعملياهتا بالشيافي ()١٦7ب

 -75وأوحت الوا ادش ك  )١٦8(١٣ساتل رتأيب انتهاكاا ميو اإلنسا ال ثّ اليتّ
يذااه نتذذا اليضذات()١٦9ال والوفيذذاا الناعذ عذذن مذه عناحذذر الشذر واأل ذذن للمتتذذاهرين()١7٠ال
و ذذنو الض ذ ايا تعويض ذا كافي ذاب و ذذة ت اد ذذاةو  ١9ادتعلي ذ ق ذاالا االعت ذذةات عل ذ ال ذ يي
اد عو ( )١7١توحياا مماثل ()١7٢ب

 -7٦ومثت هيو ن اايت ووتذش( )١7٣والوا ذ ادشذ ك  )١74(5أودنذةا علذ نذه ذواا الشذر
ذذن االعت ذذةات عل ذ ادثلي ذذاا وادثلي ذ و ةو ذذي ادي ذذّ ا نس ذذي و ذذايرم اهلوي ذ ا نس ذذاني وم ذذا لي
حياا ا نس ب و ة ت الوا ادش ك  ٣توحياا مماثل ال وأوحت بتةعيا ةااا اليضات قيع
يتيسذذر لأذذّ شذذصصال ياح ذ ادثليذذاا وادثلي ذ و ةو ذذي اديذذّ ا نسذذي و ذذايرم اهلوي ذ ا نسذذاني
ومذذا لي حذذياا ا نس ذ ال االمتأذذا إلي ذ ()١75ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  )١7٦(٢٣و ةسس ذ أشذذا
()١77
اوهلا الةول قيع ت ية فر االمتأا إىل اليضاتب
اازين
ل
بسن ساعةو انوني ل

 -77وأشااا الوا ذ ادشذ ك  4إىل أ أودنذةا جت لذر االشذت ال بذا ن وت ذم بالعذااال األ ذر
الذ م يذذةةم إىل انتهاكذذاا يتذ و يذذو ادشذذت ل بذذا ن اإلنسذذاني ()١78ال ثذذّ العنذذل الذ م
اااس الشر وال م ة ي ّ إىل مة التع يف()١79ب وعلي ال مثت علذ الت ييذح ق ممااسذاا
الشر والعنل ادسل عل ادشت ل با ن ال وتيةمي تةايف عل ا يذو اليانونيذ واإلنسذاني
هلاال وإعمال جلياا رب األ راا الناع عن تلك االنتهاكاا()١8٠ب
 -78وأفاةا هيو ن اايت ووتذش( )١8١بو ذو مذواة هذةةا فيهذا الشذر أ يذال الشذواا
و ربتها وابتلهتاال ومثت عل الت ييح ق عيه اةعاتاا العنل بو يال الشواا ب

 -79وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١5أودنذذةا أاف ذ اإلف ذ ا ذذن العيذذا ب ذ رات ُتيييذذاا
سريع وشا ل ون يه ()١8٢ب
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 -٤اللق ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية
 -8٠مثذذت الوا ذ ادشذ ك  ١١أودنذذةا علذ را عذ إ ذرات تسذذجيّ الذذوالةاا قيذذع يسذذجّ
ا ميذذهال ال سذذيما األ يذذال ادولذذوةين يذذااه إ ذذاا ال ذ واه أو يذذااه الذذص ةال وافذذه سذذتوى الذذوعي
()١85
بومهي ذ ذ تسذ ذذجيّ الذ ذذوالةاا()١8٣ب و ذ ذذة ت الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  )١84(١8والوا ذ ذ ادش ذ ذ ك ٢9
توحياا مماثل ب
 -8١وأوحذ ذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ٣بتنت ذذيا محذ ذ ا تثيي ذذل لتش ذذجيه األس ذذر وأعذ ذوا الس ذذلت
واجملتمذذه بو ذ عذذا علذ التيأذ ق الت يذ اا العا ذ ق ضذذايا ادثليذذاا وادثليذ و ةو ذذي اديذذّ
ا نسي و ايرم اهلوي ا نساني وما لي حياا ا نس ()١8٦ب
 -5حريووة الوودين تو المعتقوود وحريووة التعبلوور ومكوووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي واللووق ووي
المشاركة ي الللاة العامة والللاة السلاسلة
 -8٢ألي ذ ذ ُتذ ذذالل الذ ذذةفا عذ ذذن ا ري ذ ذ ()١87ال ومحل ذ ذ اليوبيذ ذذّ()١88ال وادرك ذ ذ األواويب لليذ ذذانو
والعةال ذ ()١89ال الضذذوت عل ذ تيذذااير تت ذذة عذذن االعتذذةات عل ذ سذذي ي ال ال سذذيما ذذنها ذذن
اعتنح ادسي ي بعة اإلس ال بّ تلهاب ومثت ه ا هذاا أودنذةا علذ محايذ ادسذي ي ذن
العنل عن ريح إنياذ وان ا ري الةيني ال وتيعيّ ا ماي ال توفرها الشر ال و يا او ا ناوب
 -8٣وأفذذاةا ادذذاةو  ١9بذذو ضذذايي ال ذ يي وختذذوييها والعنذذل يذا ازةاةا علذ ذذةى
السنواا الث األي و()١9٠ال وبذو الشذر سذةول عذن عتذا هذ االنتهاكذاا()١9١ب وأبذةا
الوا ادش ك  )١9٢(١٣والوا ادشذ ك  )١9٣(١4متذاا مماثلذ ب ومثذت الوا ذ ادشذ ك ٢٠
أودنذذةا عل ذ يا ذذاو ذرتأيب االنتهاك ذذاا ق م ذذح ال ذ يي وتذذةايف ذذو يي إني ذذاذ الي ذذانو
عل ذ ذ ذ مري ذ ذ ذ التعص ذ ذ ذ ()١94ب و ذ ذ ذذة ت ادذ ذ ذذاةو )١95(١9ال وهيذ ذ ذذو ن اايذ ذ ذذت ووتذ ذ ذذش()١9٦ال والوا ذ ذ ذ
ادشذ ذ ك )١97(١٣ال والوا ذ ذ ادشذ ذ ك )١98(١4ال والوا ذ ذ ادشذ ذ ك )١99(١ال والوا ذ ذ ادشذ ذ ك )٢٠٠(٢٢ال
والوا ادش ك  )٢٠١(١8توحياا مماثل ب
 -84وأف ذذاةا الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ١4ب ذذو الس ذذلتاا مع ذذت ت ذذاهراا س ذذلمي وةأب ذذت علذ ذ
اعتيال احملتج ()٢٠٢ب وذكرا الوا ادشذ ك  ١أنذ اعتُذةم علذ مريذ تأذوين ا معيذاا ومريذ
التجم ذذه ي ذ ذ ل الي ذ ذ و ادشذ ذذمول ب ذذالتيرير()٢٠٣ب وذكذ ذذرا الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  ٢٢أن ذ ذ يُضذ ذذيلح عل ذ ذ
ا ماعاا ادعاا ال و نتماا اجملتمه ادةينال و نتيةم ا أو ذ عنذة ا يتعلذح األ ذر بالنيذاذ إىل
وس ذ ذذائّ اإلع ذ ذ ذ ال ويُتعا ذ ذذّ ذ ذذه تل ذ ذذك ا ه ذ ذذاا بانتيائي ذ ذ ذ ق ه ذ ذ ذ ا ال ذ ذذةةب وأوح ذ ذذت الوا ذ ذ ذ
ادشذ ذ ذ ك  )٢٠4(١4باعتم ذ ذذاة أفض ذ ذذّ ادمااس ذ ذذاا الذ ذ ذ م ذ ذذةةها ي ذ ذذرا األ ذ ذذا ادت ذ ذذةو اخل ذ ذذا
ادعذ ذذل بذ ذذا ح ق مري ذ ذ التجمذ ذذه السذ ذذلمي وتأذ ذذوين ا معيذ ذذااال وتذ ذذةايف عناحذ ذذر األ ذ ذذن عل ذ ذ
التعا ذذّ ذذه التجمعذذاا العا ذ ااشذذيا ذذه صذذاة األ ذذا ادت ذذةو األساسذذي بشذذو اسذذتصةا اليذذوو
واألسل النااي ()٢٠5ب
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 -85وأشذذااا الوا ذ ادش ذ ك  ١٣إىل أ اليذ و ال ذ سذذصيت انتصابذاا عذذا  ٢٠١٦شذذابتها
ح ذ ذذةا اا عنييذ ذ ذ ( )٢٠٦و ض ذ ذذايياا دنا ذ ذذلي ادعاا ذ ذ ذ والعن ذ ذذل ي ذ ذذا()٢٠7ب وأوح ذ ذذت باعتم ذ ذذاة
إح ماا انتصابي ال ال سيما ا تعلح نهذا بعمليذ تعيذ اللجنذ االنتصابيذ ()٢٠8ال و ذما التذ ا
واا األ ن با ياة وتييةها قيو اإلنسا أثنات العملي االنتصابي ()٢٠9ب
 -8٦وأفذذاةا نتم ذ الوحذذول ا ()٢١٠ال والوا ذ ادش ذ ك )٢١١(٢5ال والوا ذ ادش ذ ك )٢١٢(١4ال
والوا ادش ك  )٢١٣(١٣ب د ا أو وسائّ التواحّ اال تمذاعي ويذة اا االت ذاالا ق
إ ذذاا انتصابذذاا عذذا  ٢٠١٦وامتجا ذذاا أيذذرىب وأوحذذت نتم ذ الوحذذول ا بذذو ُتجذذا
الةول ذ عذذن إييذذاع يذذة اا اإلن نذذت واالت ذذاالا أثنذذات االنتصابذذاا والتجمعذذاا العا ذ ()٢١4ب
()٢١٦
توحياا مماثل ب
و ة ت الوا ادش ك  )٢١5(٢5واداةو ١9
 -87وأوحت نتم الوحول ا ب عمال اليراا ادتعلح بالةمييرا ي ق الع ر الر مي ال م
اعتمةت ععي االُتاة الربداين الةو ق ةواهتا الثالث والث ث بعة ادائ ()٢١7ب
 -88وأوحذ ذذت الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  ٢4بذ ذذو ُتذ ذذر ا أو ذ ذ عل ذ ذ تييلذ ذذة وانينهذ ذذا وسياسذ ذذاهتا
وممااسذذاهتا ق ذذال را ص ذ االت ذذاالا باليذذانو الذذةو يذذو اإلنسذذا وادعذذاي الةولي ذ يذذو
اإلنسذذا ال وأ ختضذذه عيذذه أنشذذت االع ذ ال لل يذذيص اليضذذائي ادسذذصح()٢١8ب وأوحذذت الوا ذ
ادش ك  ١بتنييو لوائو االت االا وو ذل ادرا صذ احملذةةو األهذةاع؛ واختذاذ تذةاب تسذ لة اليجذوو
بذ ذ الري ذذل وا ض ذذر وبذ ذ الر ذذّ وادذ ذرأو جبع ذذّ اإلن ن ذذت ق تن ذذاول النس ذذات واأل ي ذذال وس ذذأا
()٢٢٠
ب
الريل()٢١9ب و ة ت الوا ادش ك  ٢٠توحياا مماثل
 -89وأشذذااا ادذذاةو  )٢٢١(١9والوا ذ ادش ذ ك  )٢٢٢(١7إىل أ فئذذاا ادعلو ذذاا ال ذ ميأذذن
للهيئاا العا افض ا ول عليها تعةةو و صهم ال وأوحت الوا ادش ك  ١7بتعةيّ ذانو
ا ول عل ادعلو اا قيع ينص عل تعريذل وا ذو لنتذا ادعلو ذاا ادسذتثناو ذن م ذول
النا كاف عليها()٢٢٣ب
 -9٠وأوح ذذت الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  ١٢أودن ذذةا را ع ذ ذ وانينه ذذا قي ذذع جتي ذ ذ ل ذ ذ وم اإلعا ذذاا
ادشااك ق ا ياو العا ال عن ريح االنتصاباا ث ا()٢٢4ب

 -9١وأوحذذت شذذصأ ميذذو اإلنسذذا لل ذ يي بتذذوف فضذذات ج ذذن و ذذا ه يتذذيو للشذذصا
ادشااك ق حنه اليراا عل ال عية احمللي والو ل والةو ()٢٢5ب
 -6اللق ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومؤاملة

 -9٢ذكذذرا نتمذ " نهذذاه العمذذّ ذذن أ ذذّ العمذذّ" أ  85ق ادائذ ذذن السذذأا العذذا ل
ق أودنةا يشت لو ق اليتا د الرمسي ال م يتسا باأل وا ادنصيض ال واالسذت لال و ذروع
العم ذذّ اد ةيذ ذ ال وع ذذة و ذذوة عي ذذوة عم ذذّ و ذذما ا تم ذاعي()٢٢٦ب وبل ذذت نس ذذص الصتالذ ذ بذ ذ
الشذذصا ق مذذو السذذأا العذذا ل عذذن العمذذّ  ٦4ق ادائ ذ ق عذذا )٢٢7(٢٠١٢ب وأوحذذت
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ادنتم بذو تلتذ ا أو ذ ب عذاةو النتذر ق ا ذة األةر لت ذوا لتذوف ا مايذ للعمذال واأيذنها
()٢٢9
ب
ن أ ريوا مياو كرمي ب و لة ت الوا ادش ك  )٢٢8(١8توحي مماثل

 -9٣وأشااا ن ا يو ي الةولي إىل أ جتذرمي أودنذةا للممااسذاا ا نسذي بذ أشذصا
ذذن ني ذ ا ذذن ينتهذذك ا ذذح الشص ذذي للمثليذذاا وادثلي ذ و ةو ذذي اديذذّ ا نسذذي و ذذايرم
اهلوي ا نساني وما لي حياا ا نس ق العمّ()٢٣٠ال ومثت أودنةا علذ تيسذ سذصّ العمذّ
ذةااك
أ ا هةالت األشصا ( ال)٢٣١وُتس اذتعها بشذروا عمذّ عاةلذ و ةاتيذ ال وتع يذ ذةاهتا علذ ت ُ
التياوا ق التو يل ب
 -94وأوحت الوا ادشذ ك  ١٢را عذ شذا ل ليذانو العمذّ األودنذةم
العمّ أ ا ذوم اإلعا اا()٢٣٢ب
 -95وا مذت الوا ذ ادشذ ك  ١8تنييذ بذرا
العمّ()٢٣٣ب

ذة زيذاةو فذر

اأذ ادذرأو وزيذاةو نسذذص شذذااكتها ق سذذو

 -٧اللق ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي 
الئق
 -9٦أشااا الوا ادش ك  ٢9إىل أ  ٢4ق ادائ ن األ يذال يعذانو الييذر ادذة ه()٢٣4ال
وأ ادي اني ذ ادنصيض ذ ادص ذ ليضذذايا األ يذذال تتذذّ إمذذةى أكذذرب العيصذذاا ال ذ ُتذذول ةو
إعم ذذال مي ذذو التي ذذّ()٢٣5ب وأوح ذذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ١9ب ي ذذاةو ت تيذ ذ الض ذذما اال تم ذذاعي
للنسات واليتياا الضعييااال واألسر ال يعيلها أ يال()٢٣٦ب وأوحت الوا ادشذ ك  ٢9ب يذاةو
خم اا ق ادي اني خلة اا محاي التيذّال وتذوف جليذاا شذأوى لليتيذاا واليتيذا ال ذن فذيها
األ يال ذوو اإلعا اا()٢٣7ب
 -97والمتذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢7أ عتذذا ادعلم ذ والتلص ذ رضذذرو ادةاس ذ ةو و ص ذ
اليذذو ()٢٣8ال ومثذذت أودنذذةا عل ذ إ ذراا شذذرو ذذانو ال ذ ات والت ي ذ لعذذا )٢٣9(٢٠٠8ال وتنيي ذ
برا الت ي ادةاسي اإلل ا ي ()٢4٠ب
 -98والمتذذت الوا ذ ادش ذ ك  )٢4١(7والوا ذ ادش ذ ك  )٢4٢(٢7أ أودنذذةا ةول ذ عضذذو ق
ذذابوتو بش ذذو ال ااعذ ذ واأل ذذن ال ذ ذ ائي ق أفرييي ذذاال وةعت ذذا ا أو ذ ذ إىل الوف ذذات بالت ا اهت ذذا
إعذ ذ
يتض اإلع ال و ن مث التةاه ق زياةو ي انيتها ادص ذ لل ااعذ والتنميذ الريييذ إىل  ١٠ق
ادائ ذ قل ذذول ع ذذا ٢٠٢٠ب وأوح ذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢7أودن ذذةا باالس ذذتثماا ق ال ااع ذ ادراعي ذ
للمناخ ن ي ل تةب تأا ّ ريظ اديا وال اباا واألاا ي و وااة صيعي أيرى()٢4٣ب
 -99وأوحت الوا ادش ك  ٦ب نشات حنةو لتاا يال وا ة ن الييرال وتنييذ إ ذراتاا
اإليذ ذ ت ادناس ذذص ال وك ذذّ ذل ذذك لض ذذما أ ذذن مي ذذازو األاا ذذي()٢44ب و ذذة ت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك 7
()٢45
ب
توحياا مماثل
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 -٨اللق ي الصلة
 -١٠٠مثت الوا ادش ك  9ا أو عل أ خت ص تةاجيي ا  ١5ق ادائذ ذن ادذال سذنوي ا
ليت ذذا ال ذ ذ لت يي ذذح إعذ ذ أبو ذذا()٢4٦ب و ذذة ت ص ذذاةاو ا ي ذذو اال تماعيذ ذ اال ت ذذاةي ()٢47ال
والوا ذ ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ذ ك )٢48(8ال والوا ذ ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ذ ك )٢49(١8ال والوا ذ ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ذ ك )٢5٠(٣٢ال والوا ذ ذ ذ ذ
ادش ك  )٢5١(٢8توحياا مماثل ب
اإلجنابيذ أ الوفيذاا النياسذي سذصف ائذي لوفذاو النسذات
 -١٠١وذكرا نتم أودنةا لل
ق سن اإلجنا ق أودنةاب وأثنات االستعرال الةوام الشذا ّ األولال صلذت ا أو ذ التوحذياا
ادتعليذ واحذذل العمذذّ حذذو ا ذذة ذذن عذذةل الوفيذذاا النياسذذي ادرتيذذه()٢5٢ب وأبذذةى الت ذذالل
ال ذ ذذةو لل ذ ذذةفا ع ذ ذذن ا ري ذ ذ ذ مت ذ ذ ذ مماثل ذ ذ ذ ()٢5٣ال وأوح ذ ذ ذ بت س ذ ذ ذ الصني ذ ذ ذ الت تي ذ ذ ذ لنت ذ ذذا
الرعاي ذ ذ ال ذ ذ ي ال وخت ذذيص اد ي ذذة ذذن اد ذ ذوااة ل ذ ذ األ ()٢54ب وأب ذذةا الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك ٢8
()٢57
متذذاا( )٢55وتوحذذياا( )٢5٦مماثلذ ال وكذ لك الوا ذ ادشذ ك ٢9ب ووافيذذت الوا ذ ادشذ ك 9
عل ذلكال ال سيما ق سيا اإل هال د ادو و ()٢58ب
 -١٠٢وذك ذذرا الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  ١9أ ال ذ ذ اإلجنابي ذ ذ ال ت ذ ذ ال اليض ذذي ال ذ ذ ي الومي ذذةو
األكثذذر إ ام ذ ا ال ذ توا ذ النسذذات ق سذذن اإلجنذذا ()٢59ب وةعذذت الوا ذ ادش ذ ك  )٢٦٠(7والوا ذ
ادش ك  )٢٦١(٣٢ا أو إىل الوفات بالت ا هذا اليا ذي باالاتيذات سذتوى تل ليذي يذة اا ال ذ
اإلجنابي ذ ب ي ذذاةو ي اني ذ ال ذ لت ذذّ إىل  ١5ق ادائ ذ قل ذذول ع ذذا  ٢٠١9ااش ذذيا ذذه إع ذ
أبو ذذاب وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  8أودنذذةا بتيسذ م ذذول ا ميذذه علذ يذذة اا تنتذذيا األسذذروب
وأوحت ادةسس األداني لسأا العامل( )٢٦٢باالاتيات بنوعي اخلة اا ال ي ()٢٦٣ب
اإلجنابي برفه ا وا التشريعي ال ُتتر عل الشصا
 -١٠٣وأوحت نتم أودنةا لل
ا ذذول عل ذ يذذة اا ال ذ اإلجنابي ذ ال ياح ذ تنتذذيا األسذذروال وب ذ ل اد يذذة ذذن ا هذذوة عذذّ
ية اا ح األ أيسر()٢٦4ب
 -١٠4وذك ذذرا الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ١٦أ ا تم ذذا اإل ه ذذال دذ ذ اد ذذو و و س ذذتوياا وفي ذذاا
و را األ هاا يرتص بعة توف الةول اخلة اا ال ي ()٢٦5ب والمتت الوا ادشذ ك ٣٢
أ مذذاالا اإل هذذال د ذ ادذذو و ال تيتذذو ت ذ ةاةال خملي ذ ا أكثذذر ذذن  ١ 5٠٠وفذذاو ذذن اليتيذذاا
والنسذذات سذذنويا()٢٦٦ب ومثذذت الوا ذ ادشذ ك  )٢٦7(8أودنذذةا علذ تيسذ سذذصّ اإل هذذال اليذذانوين
اد ذذو و ال ذذا ق ذل ذذك إزالذ ذ ا ذ ذوا التشذ ذريعي الذ ذ ُتت ذذر تنت ذذيا األس ذذرو()٢٦8ب و ذذة ت الوا ذ ذ
ادش ذ ذ ذ ك  9توح ذ ذ ذذي مماثل ذ ذ ذ لش ذ ذ ذذتف اإل هذ ذ ذذال ذ ذ ذذن ائم ذ ذ ذ ا ذ ذ ذرائا()٢٦9ب وأوحذ ذ ذذت الوا ذ ذ ذ
ادش ذ ذ ذ ك  )٢7٠(١٦والوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  )٢7١(٢8بتوسذ ذ ذذيه نتذ ذ ذذا التذ ذ ذذروع ال ذ ذ ذ يُلذ ذ ذذتم فيهذ ذ ذذا
اإل هذذال ادذذو و انون ذا قيذذع تشذذمّ مذذاالا االعتذذةات ا نسذذي واالدت ذذا وسذذياى احملذذاا ب
وأوح ذ الت ذذالل الذذةو للذذةفا عذذن ا ري ذ بذذال كي عل ذ التذذةاب الرا ي ذ إىل ا ذذة ذذن اللجذذوت
إىل اإل هال()٢7٢ب
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 -١٠5وأوح ذذت ةسسذ ذ إلي ابي ذذع دليذ ذ ا دأاف ذ ذ إي ذذةز األ ي ذذال أودن ذذةا ب بت ذذال أو تع ذذةيّ
جت ذذرمي نيذ ذذّ العذ ذذةوى بي ذ ذ و نيذ ذذص ادناع ذ ذ الصش ذ ذري ()٢7٣ال والتصأ ذ ذ بع ذ ذ ه األ يذ ذذال اد ذ ذذاب
بذذالي و والأشذذل عذذنها()٢74ال وزيذذاةو نسذذص الت ذذا اليتيذذاا بادةاس ذ ()٢75ب وأوحذذت الوا ذ
ادش ذ ك  )٢7٦(8والوا ذ ادش ذ ك  )٢77(9والوا ذ ادش ذ ك  )٢78(٢8أيض ذ ا بشذذتف نيذذّ العذذةوى
بي و نيص ادناع الصشري ن ائم ا رائاب
 -١٠٦وذكذذرا الوا ذ ادش ذ ك  )٢79(9وش ذذصأ مي ذذو اإلنس ذذا لل ذ يي ( )٢8٠أن ذ ال ي ذ ال
يتع ذ تنيي ذ السياسذذاا ال ذ ي الو ني ذ ال ذ ترك ذ عل ذ اد ذراهي ال وإالل أةى األ ذذر إىل ازةي ذذاة
الوفيذذاا النياسذذي واإلحذذاب بي ذ و نيذذص ادناع ذ الصشذري /اإليةز ب ذ اد ذراهي ب وأوحذذت الوا ذ
ادش ذ ك  ٢8بتنيي ذ سياسذذاا لموس ذ ق ذذال ال ذ ا نسذذي واإلجنابي ذ ال وتذذوف ادعلو ذذاا
واخلذذة اا لعا ذ الن ذذا ()٢8١ب و ذذة ت الوا ذ ادش ذ ك  )٢8٢(8والوا ذ ادش ذ ك  )٢8٣(9وش ذذصأ
ال يي يو اإلنسذا ( )٢84توحذياا مماثلذ تركذ علذ ادذراهي والشذصا ب ووافيذت ةسسذ
إلي ابيع دلي ا دأاف إيةز األ يال عل ذلك أيضا لليضذات علذ انتيذال فذ و نيذص ادناعذ
الصشري ن األ إىل يلها()٢85ب
 -١٠7وذك ذ ذ ذذرا الوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  9أ ذ ذ ذوان وسياس ذ ذ ذذاا ال ذ ذ ذ ق أودن ذ ذ ذذةا ال تع ذ ذ ذ ع
بامتيا اا ادثلياا وادثليذ و ةو ذي اديذّ ا نسذي و ذايرم اهلويذ ا نسذاني ومذا لي حذياا
ا نس ذ ذ ذ ()٢8٦ب وأوحذ ذ ذذت الوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  )٢87(8والوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  )٢88(9و ن ذ ذ ذ ا يذ ذ ذذو ي
قيع تشمّ األ لياا ا نسي ب و ة ت الوا ادش ك ٣
الةولي ( )٢89را ع سياساا ال
توحياا مماثل ترك عل ايرم اهلوي ا نساني ()٢9٠ب
 -٩اللق ي التعللس
 -١٠8أليذ ذ ذذت الوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  )٢9١(٣٠والوا ذ ذ ذ ادش ذ ذ ذ ك  )٢9٢(٢9الضذ ذ ذذوت عل ذ ذ ذ ا يذ ذ ذذال
ذةين نوعيذ التعلذذيا العذذا عمو ذا ذذه و ذذوة
خم ذذاا ادي انيذ ليتذذا التعلذذيا بالييمذ ا ييييذ ال وتذ ل
تيذاوا بذ ادنذا حال واالفتيذذاا إىل هذاااا اليذراتو والأتابذ بذ الت يذ ال ونسذص ت يلذف ادعلمذ
ادرتيعذ ذ ذ ال ونس ذ ذذص الت يذ ذ ذ إىل ادعلمذ ذ ذ ادرتيعذ ذ ذ أيضذ ذ ذ اب وأوح ذ ذذت الوا ذ ذ ذ ادشذ ذ ذ ك  ٣٠ب ي ذ ذذاةو
االسذذتثماا ادذذا تذذةاجييا ق تذذا التعلذذيا العذذا ()٢9٣ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  )٢94(١8والوا ذ
ادشذ ذ ك  )٢95(٢٦و ص ذذاةاو ا ي ذذو اال تماعيذ ذ اال ت ذذاةي ( )٢9٦بتص ذذيص  ٢٠ق ادائذ ذ ذذن
ادي اني الو ني للتعلياب
 -١٠9وأوح ذذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ٢9ب ي ذذاةو ةع ذذا التعل ذذيا األساس ذذي اد ذذوفر لليئ ذذاا الض ذذعيي ال
واالسذذتثماا ق التذذةايفال وتو يذذل ادعلم ذ واإلبيذذات علذذيها ق ادنذذا ح احملرو ذ ال وتشذذيية الصني ذ
الت تي ذ ال وةعذذا األسذذر اليي ذ و لل ذذة ذذن عوا ذذّ اخلتذذر ال ذ جتعذذّ األ يذذال عر ذ للعمذذّ()٢97ب
و ة ت الوا ادش ك  )٢98(١8و صاةاو ا يو اال تماعي اال ت اةي ( )٢99توحياا مماثل ب
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 -١١٠والمتذذت الوا ذ ادشذ ك  ٢5أ األ يذ مل تذ ل شذذأل ستشذري ق أودنذذةاال ال سذذيما
ب ذ ذ ذ النسذ ذ ذذات()٣٠٠ال وأوحذ ذ ذذت بتشذ ذ ذذجيه التعلذ ذ ذذيا التيليذ ذ ذذةم باسذ ذ ذذتعمال تأنولو يذ ذ ذذا ادعلو ذ ذ ذذاا
واالت ذذاالا ق اد ذذةاا و راكذ ذ التعل ذذيا()٣٠١ب وأوح ذذت بتش ذذجيه الت ذذةاب الرا يذ ذ إىل االاتي ذذات
ستوى شااك النسات واليتياا ق اجملتمه()٣٠٢ب
 -١١١والمت ذذت الوا ذ ذ ادشذ ذ ك  ٣أ ذذايرم اهلويذ ذ ا نس ذذاني تعر ذ ذوا للت ذذر ادةاس ذذيال
وفُ ّ كث و نها ن ادةاس بسصف ذيلها ا نسذي وهذويتها ا نسذاني ()٣٠٣ب وأوحذت بتذوف
التةايف للمعلم و ا إةااو ادةاا بشو كييي عذة التمييذ ق مذح التلصذ الذ ين تصذ ل أهنذا
ايرو اهلوي ا نساني ()٣٠4ب
 -١١٢وأوحت شصأ ميو اإلنسا لل يي أودنةا ب ياةو اويّ التذةايف ادهذل للشذصا
إلكسذذا ادهذذاااا وتذذوف فذذر العمذذّ()٣٠5ال ال سذذيما ق ال ااع ذ ()٣٠٦ب و ذذة ت الوا ذ ادش ذ ك ١8
()٣٠7
ب
توحياا مماثل
 -١١٣والمتذذت ةسس ذ أودنذذةا للتثذذا ل عذذة و ذذوة ذواة تعليمي ذ أو ذذو ي ذذةاب عل ذ
ل اا األ لياا ق ادةاا ()٣٠8ال وأوحت باختاذ إ راتاا للتميي اإلجيايب ق ه ا ال ةة()٣٠9ب
تيشذذي العيوبذ الصةنيذ ق ادذذةاا ()٣١٠ال وأوحذذت ادصذذاةاو
 -١١4والمتذت الوا ذ ادشذ ك  ٢9ل
العادي ذ إلهنذذات عيذذه أشذذأال العيوب ذ الصةني ذ لت يذذال بذذو ُتتذذر أودنذذةا عيذذه أشذذأال العيوب ذ
الصةني ادسلت عل األ يال ق عيه األ اكن()٣١١ب
 -١١5وا مذذت صذذاةاو ا يذذو اال تماعي ذ اال ت ذذاةي ممااسذذاا انوني ذ وق ذذال ادسذذاتل
ينص ذذي أ ُتأ ذ ذا عمذ ذذّ يذ ذذة ي يذ ذذة اا التعلذ ذذيا اخلذ ذذا ()٣١٢ب و ذ ذذة ت الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك ١8
()٣١٣
ب
توحياا مماثل
 -1٠اللقوق الثقا لة
وتيع ذ ذذّ اتيا يذ ذ ذ اليونس ذ ذذأو
 -١١٦أوح ذ ذذت ةسسذ ذ ذ أودن ذ ذذةا للتث ذ ذذا ل ب ذ ذذو ت ذ ذذةاه ا أو ذ ذ ذ ل
لعا  ٢٠٠5بشو محاي وتع ي تنو أشأال التعص الثياق()٣١4ب
 -١١7وأوحذذت ةسس ذ أودنذذةا للتثذذا ل بتنيي ذ يت ذ العمذذّ الو ني ذ يذذو اإلنسذذا لذذةعا
تعميا راعاو تع ي ميو اإلنسا ()٣١5ب وأوحت أيضا بةعا ادرك الثياق الو ل األودنذةم ق
إنشات الصني الت تي ال ز ق نا ح شىت ن أودنةا()٣١٦ب
 -11ذوو اإلهاقات
 -١١8مثذ ذذت الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  ١٠أودنذ ذذةا عل ذ ذ تشذ ذذجيه إ ذ ذراتاا التميي ذ ذ اإلجيذ ذذايب ليائذ ذذةو
صيعيذ ذةهل ق االمتيا ذاا اخلاحذ ال
األ يال ذوم اإلعا ااال وتو يذل علمذ و عذا
وُتس مياو ذوم اإلعا اا العيلي ()٣١7ب
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 -١١9والمتذذت الوا ذ ادشذ ك  ١٢أنذ ال يأذذاة يو ذذة أم تذذةاب تعتذذي األولويذ لتص ذذيص
أ وال ل وم اإلعا ااال وأوحت ب ياةو ه ادص اا دعا ضايا اإلعا ()٣١8ب
 -١٢٠وأوحت الوا ادش ك  9أودنةا بتيسذ سذصّ م ذول ذوم اإلعا ذاا علذ ادعلو ذاا
()٣٢٠
ب
ال ي ()٣١9ب و ة ت الوا ادش ك  ١8توحياا مماثل
 -١٢١وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١٢أودنذذةا بسذ لذن تش ذريعاا تأيذذّ ل ذ وم اإلعا ذذاا ا ذذول
علذ ذ ادعلو ذذاا واالعذ ذ اع بل ذ ذ اإلش ذذااو األودنةي ذ ذ ()٣٢١ب وأوح ذذتها أيض ذ ذا ب ذذو تأي ذذّ ل ذ ذ وم
اإلعا اا استعمال ادرافح العا وتية هلا الةعا اليانوين()٣٢٢ب
 -١٢٢وأثنذذت نتم ذ "كلنذذا س ذوات" عل ذ أودنذذةا ليصوهلذذا توحذذي ق االسذذتعرال الذذةوام الشذذا ّ
السذ ذذابح عذ ذذن ميذ ذذو اد ذ ذذاب بذ ذذادهح()٣٢٣ال وأوحذ ذذت ا أو ذ ذ بتعذ ذذةيّ ذ ذذانو ذوم اإلعا ذ ذذاا
لع ذذا  ٢٠٠٦قي ذذع يش ذذمّ اد ذذاب ب ذذادهح()٣٢4؛ ونش ذذر الصيان ذذاا ع ذذن االعت ذذةاتاا ود ه ذذا ذذن
ا واة ال اذ األودنذةي اد ذاب بذادهح()٣٢5؛ والنتذر ق ا ذ اى يصذ األ ذا ادت ذةو ادسذتيّ
ادعل بادهح وإنشات فر عمّ عني بادهح()٣٢٦؛ ووالي ممثّ برداين عل باد اب بادهح()٣٢7ب
 -12ادقللات والشعوب ادصللة
 -١٢٣أفذذاةا ةسس ذ أودنذذةا للتثذذا ل بذذو ادوا ذذل السذذلصي والتهمذذيش ال يذ اال يذذةثرا عل ذ
األ ليذذاا األحذذلي وميهذذا ق التعص ذ عذذن ثيافاهتذذا()٣٢8ب وأوحذذت بتع ي ذ ا يذذو الثيافي ذ و ذوااة
األ لياا األحلي عل ال عية الو لال وتوف فضاتاا ق ادناسصاا اإل ليمي والو ني ()٣٢9ب
 -١٢4وا مذذت ادةسس ذ أ تع ذ ع أودنذذةا بالصذذاتوا باعتصذذااها ادذذالأ العذذرفي دتن ذل بوينذذةم
الو ل ادنيهال وتعويضها عن إي ئها ق عا )٣٣٠(١99٢ال وتنيي عملي ادوافي ا رو وادسذصي
وادستن و صّ أ تةثر أم شاايه إ افي لتنمي األاا ي ق شعيب الصاتوا أو الأااا و ونغ()٣٣١ب
()٣٣٢
ب
و ة ت وا ا يو اال تماعي اال ت اةي توحياا مماثل
 -١٢5ومثت الوا ادش ك  ٣٣أودنةا عل عا ا توا ه الشعو األحلي ن شاكّ
فيم ذذا يتعل ذذح لأيذ ذ األاا ذذي و ذذا تتع ذذرل لذ ذ ذذن هتم ذذيش واييذ ذ ()٣٣٣ال كم ذذا مثته ذذا علذ ذ ةف ذذه
التعويضاا()٣٣4ال واعتماة سياساا ن صيّ سياس األاا ي الو ني لعا )٣٣5(٢٠١٣ب
()٣٣٦

 -١٢٦وا م ذذت ةسسذ ذ أودن ذذةا للتث ذذا ل ذذما م ذذول ش ذذعف الص ذذاتوا علذ ذ التعل ذذيا
والرعاي ذ ال ذ ي ()٣٣7ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١8باعتمذذاة ب ذرا ايي ذ إجيذذايب لتس ذريه عملي ذ
إتام ني الير للصاتوا()٣٣8ب
 -1٣المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء

 -١٢7مث ذذت هي ذذو ن ااي ذذتش ووت ذذش أودن ذذةا علذ ذ و ذذل أم عملي ذذاا ع ذذوةو سذ ذري ل ئذ ذ
أو لتمس ذ ذ ذذي اللج ذ ذ ذذوت إىل أم بل ذ ذ ذذةال وإن ذ ذ ذذافها عن ذ ذ ذذة إيض ذ ذ ذذاعها إل ذ ذ ذ ذراتاا ُتةي ذ ذ ذذة ح ذ ذ ذذي
ال ذ ()٣٣9ب وأوحذذت الوا ذ ادش ذ ك  ١٠أودنذذةا بتس ذريه عملي ذ ُتةيذذة حذذي ال ذ واحذذة
ا ول عل اخلة اا األساسي ()٣4٠ب
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 -١٢8وأفذذاةا الوا ذ ادشذ ك  8بذذو تيذذةمي اخلذذة اا ال ذ ي ق خميمذذاا ال ئذ مل يأذذن
اإلجنابي ل ئ مسذف األولويذ ()٣4٢ب وأوحذت
ناسصا()٣4١ال وأوحت ب تيف ية اا ال
الوا ادش ك  ١٠ق ول عيه ال ئ عل اخلة اا ال ي ()٣4٣ب
 -١٢9وا مت الوا ذ ادشذ ك  ١8أ تنتذر أودنذةا ق تذوف بذرا تأيذّ للتذ
التعلذذيا العذذا ()٣44ب ومثذذت الوا ذ ادشذ ك  ١٠أودنذذةا علذ أ تأيذذّ لت يذذال ال
التعلياال ال سيما التعليا العا والتةايف ادهل()٣45ب

ال ئذ
ئذ تليذذي

 -١٣٠وأوحذذت الوا ذ ادشذ ك  ١٠قمايذ األ يذذال ال ئذ ذذن التصذ لذل ال ائذذل()٣4٦ال وإنشذذات
راك امتجاز ني ل وحماكا أسرو()٣47ال وتوف محاي ياح للي لر ب رافح()٣48ب
 -1٤المشردون داخللا
 -١٣١المتذ ذذت الوا ذ ذ ادش ذ ذ ك  ٢١أ ذ ذذيش الذ ذذر ل للمياو ذ ذ ايتت ذ ذذل جالع الش ذ ذذابلاا
واعتةى عليهن نسي ا()٣49ب ويوا هن ا الوحا و شذاكّ إعذاةو اإلة ذاه()٣5٠ب ومثذت الوا ذ
ادش ذ ك  )٣5١(١8والوا ذ ادش ذ ك  )٣5٢(٢١أودنذذةا عل ذ تنييذ برنذذا للتعذذويض شذذا ّ ويراعذذي
االعتصاااا ا نساني ()٣5٣ب
 -١٣٢ومثت الوا ادشذ ك  ٢١أودنذةا أيضذا علذ اختذاذ تذةاب لليضذات علذ التمييذ ادسذل
عل ذ اليتيذذاا الل ذواذ سذذصح أ ايذذتُتين وأ يذذاهلن ال ذ ين ولذذةوا ذذن ذ لذرات عنذذل نسذذي ذرتص
بن ذ ا ()٣54ال ذذا ق ذلذذك تع ي ذ الضذذما اال تم ذذاعي()٣55ال والت ييذذح ق عي ذذه مذذاالا التميي ذ ال
()٣57
ب
وتوف سصّ انت اع ناسص ()٣5٦ب و ة ت الوا ادش ك  ١8توحياا مماثل
 -15اللق ي التنملة والقضايا البلئلة
 -١٣٣اةلذذت الوا ذ ادش ذ ك  ٢5بذذاليول إ استش ذرات اليسذذاة نسذذصي ا ق أودنذذةا كذذا يعر ذذّ
التنمي وممااساا ا وكم الرشيةو()٣58ب
Notes
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Uganda Human Rights Commission, page 5.
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Uganda Human Rights Commission, page 2.
Uganda Human Rights Commission, page 4.
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Uganda Human Rights Commission, page 6.
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The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
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CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
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CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
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Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
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OP-CRC-SC
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prostitution and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
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