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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الثالثةالدورة 
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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان  )ب( موووووق مرفوووووق  ووووورار15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق  رار المجلس  5 والفقرة
 

 ُعمان  
  

، واإلجــــرا اي ايهــــلا الت ريــــر عموــــا لامداومــــاي الــــواملعة د ت ــــاملير هو ــــاي املداهــــد  
اخلاصــــا،  ــــا د ظلــــل امليقاــــاي والتداو ــــاي الــــواملعة مــــن الدولــــا املد وــــا ود ت ــــاملير م و ــــوا 

حل ـــوإل اإلنســـاري ود  ـــو ظلـــل مـــن وةـــامسي األمـــم املتحـــدة الر وـــا ظاي الســـاموا األمـــم املتحـــدة 
وليطــيع ىاــد و داً باحلــد األىصــد لدــدع ال امــايم د شــ م مــوجي ت و ــالصــااو والت ريــر م ــد  

إىل الوةـامسي املرجدوـاو وي يتنـمن الت ريـر آيـا أملا  آو وجظـاي ناـر  الرجـوعيرجد  ،ال ص ال امم
لســاموا حل ــوإل اإلنســاري  ــي  مــا يــرع م ظــا د الت ــاملير وال وانــاي آو اىرتاقــاي مــن امل و ــوا ا

الدا وــا الصــاعملة ىــن امل و ــواو وهــو يت ــا امل ــاعع التوجوظوــا الدامــا الــ  اىتمــدها  اــ  ق ــوإل 
كـــري ىاـــد هـــو  م ظيـــي د قواشـــي  ايـــا الـــ ص مراجـــا و وىـــد ظ  17/119 اإلنســاري د م ـــرمل 

وىوــــإ د إىــــداع الت ريــــر عومليــــا اي ــــتدرا  والت ــــوملاي الــــ  املداومــــاي الــــواملعة د الت ريــــرو ومل  
 قدةإ د تال ال رتةو
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 األساسية واإلطارالمعلومات  -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

  

 احلالا د آة ا  اجلولا الساب ا 
اإلجرا اي املتخلة بدد 

 ي صد إل ىاوظا/مل ت   ممل  اي تدرا 

التصديي آو ايننمام 
 اخليفا آو

ــــا لا نــــا  ىاــــد  وــــا  ــــا الدولو ايت اىو
  (2003آش ال التمووي الد صري )

ات اىوــــــا ال نــــــا  ىاــــــد  وــــــا آشــــــ ال 
  (2006) املرآةالتمووي  د 

  (1996ات اىوا ق وإل ال  م )
الربوتوكـــول اياتوـــاملي يت اىوـــا ق ـــوإل 

األط ــــــــال د ال  ــــــــم بشــــــــ ري اشــــــــرتا  
  (2004امل ازىاي املساحا )

الربوتوكـــول اياتوـــاملي يت اىوـــا ق ـــوإل 
ال  ـــم بشـــ ري بوـــا األط ـــال وا ـــت يل 

ال  ـــا  ود املـــواع اإلباقوـــا  داألط ـــال 
(2004)  

ظوي  األشــــــــــــــخا ات اىوــــــــــــــا ق ــــــــــــــوإل 
   (2009اإلىاىا )

 
 

لدظد الدويل اخلا  باحل وإل ايىتصـاعيا ا 
 وايجتماىوا والث افوا

الدظـــــد الـــــدويل اخلـــــا  بـــــاحل وإل املدنوـــــا 
 والسوا وا 

الربوتوكـــــــــول اياتوـــــــــاملي الثـــــــــاين املاحـــــــــي 
لدظــــد الــــدويل اخلــــا  بــــاحل وإل املدنوــــا با

 والسوا وا

ت اىوـــــــا م اهنـــــــا التدـــــــلي  و ـــــــو  مـــــــن ا
و آ ـــــروا املداماـــــا آو الد وبـــــا ال ا ــــــوا 

    اليإنسانوا آو املظو ا

ا ت اىوــــا م اهنــــالربوتوكــــول اياتوــــاملي ي
التدــــلي  و ــــو  مــــن  ــــروا املداماــــا آو 

  آو اليإنسانوا آو املظو ا الد وبا ال ا وا

ايت اىوـــــا الدولوـــــا حلمايــــــا ق ـــــوإل  وــــــا 
 الدمال املظاجرين وآفراع آ رهم 

ايت اىوا الدولوـا حلمايـا  وـا األشـخا  
  من ايات ا  ال سري

/آو والتح ااي 
 اإلىيناي

ات اىوــــــــا ال نــــــــا  ىاــــــــد  وــــــــا آشــــــــ ال 
)حت ـ  ىـام، وحت اـاي التمووي  د املرآة 

، 16(، و4)15(، و2)9ىاــــــــــد املــــــــــواع 
 (2006(، 1)29و

)حت ـــــ  ىـــــام،  ات اىوـــــا ق ـــــوإل ال  ـــــم
(، 4)9، و7وحت اــــــــاي ىاــــــــد املــــــــواع 

 (1996، 30، و21، و14و
ـــــاملي يت اىوـــــا ق ـــــوإل  الربوتوكـــــول اياتو
ال  ــــــــــم بشــــــــــ ري اشــــــــــرتا  األط ــــــــــال د 

)حت ــــــــــ   نــــــــــا  مل ازىــــــــــاي املســــــــــاحاا

ات اىوـــــــــا ق ـــــــــوإل ال  ــــــــــم 
) ــح  التح اــاي ىاــد 

، 21(، و4)9و 7املـــــــــــواع 
 (3)(2014، 30و

 ات اىوـــــــا ق ـــــــوإل ال  ــــــــم
)تدـــــــديم الـــــــتح   ىاـــــــد 

 (2014، 14املاعة 
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 احلالا د آة ا  اجلولا الساب ا 
اإلجرا اي املتخلة بدد 

 ي صد إل ىاوظا/مل ت   ممل  اي تدرا 

ال  ــم   ق ــوإللاتح اــاي ىاــد ات اىوــا 
(، حتديــد  ــن 2)3وإىــيري بشــ ري املــاعة 

 (  2004 ،ىاماً  18 بـالتي ود 
الربوتوكـــول اياتوـــاملي يت اىوـــا ق ـــوإل 
ال  ـــم بشـــ ري بوـــا األط ـــال وا ـــت يل 

 ال  ـــا  ود املـــواع اإلباقوـــا األط ـــال د
ات اىوــا  ىاـداتح اـاي  نـا ل)حت ـ  
 (2004، ال  مق وإل 

    
الشــــــــــــــــ و   إجــــــــــــــــرا اي

واإلجرا اي  ايوالتح و 
   (4)الداجاا

ايت اىوـــــــا الدولوـــــــا لا نـــــــا  ىاـــــــد  وـــــــا   
 14، املاعة التمووي الد صريآش ال 

لدظـــــــد املاحـــــــي باالربوتوكـــــــول اياتوـــــــاملي 
الـــــــــدويل اخلـــــــــا  بـــــــــاحل وإل ايىتصـــــــــاعيا 

 وايجتماىوا والث افوا
الدظـــــد الـــــدويل اخلـــــا  بـــــاحل وإل املدنوـــــا 

 والسوا وا
لادظــــــــــــد  األولالربوتوكــــــــــــول اياتوــــــــــــاملي 

 الدويل اخلا  باحل وإل املدنوا والسوا وا
ت اىوـــــا ال نـــــا  الربوتوكـــــول اياتوـــــاملي ي

 ىاد  وا آش ال التمووي  د املرآة
ت اىوـــــــا م اهنـــــــا التدـــــــلي  و ـــــــو  مـــــــن ا

 ـــــروا املداماـــــا آو الد وبـــــا ال ا ــــــوا آو 
 اليإنسانوا آو املظو ا

الربوتوكــــــول اياتوــــــاملي يت اىوــــــا ق ــــــوإل 
  ال  م املتداي بإجرا  ت دمي ال ي اي

حلمايــــــا ق ـــــوإل  وــــــا ايت اىوـــــا الدولوـــــا 
 ظاجرين وآفراع آ رهمالدمال امل

ت اىوــــــا ق ــــــوإل الربوتوكــــــول اياتوــــــاملي ي
 األشخا  ظوي اإلىاىا 

ايت اىوا الدولوـا حلمايـا  وـا األشـخا  
 من ايات ا  ال سري

 



 A/HRC/WG.6/23/OMN/2 

 

4/17 GE.15-14689 

 

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  
  

 مل ي صدإل ىاوظا اإلجرا اي املتخلة بدد اي تدرا  احلالا د آة ا  اجلولا الساب ا 

ايننمام  التصديي آو
 اخليفا آو

ات اىوــــــا م ــــــا جرمــــــا اإلبــــــاعة اجلماىوــــــا   
 واملداى ا ىاوظا

ناام ملوما األ ا ي لامح مـا اجل امسوـا    
 الدولوا

 (2000)موى ا ىاوظا ف ط، د ىام 
 (5)بروتوكول بالومو 

  
ايت اىوــاي املتدا ـــا بـــاليج   وىـــدمي    

 (6)اجل سوا
 12ات اىوــــــــــــــاي ج وــــــــــــــ  امل ملاــــــــــــــا  

والربوتوكـــويري  1949   أا/آ ســـ
ـــــــاين املاح ـــــــاري  اإل ـــــــافواري األول والث

 (7)هبا

ت اىوـــاي يالثالـــ   اإل ـــاد للربوتوكـــو ا 
 (8)1949 لدامج و  

 

ايت اىواي األ ا وا مل اما الدمـم  
 87 ىـــدا ايت اىوـــاي آملىـــام الدولوـــا

 (9)111و 100و 98و

 آملىــــامم امـــا الدمـــم الدولوـــا  ات اىوـــاي 
 111و 100و 98و 87

 اات اىوتــــــا م امــــــا الدمــــــم الدولوــــــا ملىمــــــ   
 (10)189و 169

مل افحــــا التمووــــي د ات اىوــــا الوونســــ و    
  ال التداوم

   
الاي ــا املد وـا بال نـا  ىاــد التمووـي  ـد املــرآة إىل ايهتمـام الــلي  آشـاملي ، 2011د ىـام  -1

ت اىوــا ال نــا  ىاــد  وــا يكانــإ تولوــم ى مــاري ملســ لا اننــمامظا اربتمــم إىل الربوتوكــول اياتوــاملي 
الدظــد الــدويل  كــم مــن  ىاــدوشــي دإ الاي ــا ى مــاري ىاــد التصــديي  و(11)آشــ ال التمووــي  ــد املــرآة

ـــــا والسوا ـــــوااخلـــــا  بـــــاحل وإل املد ـــــا ، و نو ـــــاحل وإل ايىتصـــــاعيا وايجتماىو الدظـــــد الـــــدويل اخلـــــا  ب
ات اىوــا م اهنــا التدــلي  و ــو  مــن  ــروا املداماــا آو الد وبــا ال ا ــوا آو اليإنســانوا آو ، و والث افوـا
ايت اىوــا الدولوـــا ، و ايت اىوــا الدولوــا حلمايــا ق ــوإل  وـــا الدمــال املظــاجرين وآفــراع آ ــرهم، و املظو ــا

 و(12)حلمايا  وا األشخا  من ايات ا  ال سري
ات اىوـــا ات اىوـــاي م امـــا الدمـــم الدولوـــا التالوـــا  إىل التصـــديي ىاـــد وعىـــإ الاي ـــا  ى مـــاري  -2

 1951وات اىوــــا املســــاواة د األجــــر،  ،(13)(156)ملىـــم  1981، الدامساوــــاالدمـــال ظوي املســــ ولواي 
 احلريـــــاوات اىوـــــا  ،(14)(111)ملىـــــم  1958، اواملظ ـــــ اي ـــــتخدام(، وات اىوـــــا التمووـــــي د 100 )ملىـــــم

وامل او ـــــــا ال  ـــــــا  (، وات اىوــــــا قـــــــي الت اـــــــوم 87)ملىـــــــم  1948ومحايـــــــا قـــــــي الت اـــــــوم،  ال  ابوــــــا
 (15)(98)ملىم  1949 اجلماىوا،
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وآقاطـإ الاي ــا ىامــاً  ــا ى دتــم ى مــاري، د إطـامل ىماوــا اي ــتدرا  الــدوملي الشــامم، مــن  -3
ـــد با ـــتدرا  حت ا )آ( و)ج( و)و( مـــن 16(، و4)15(، و2)9ظـــا الدـــام وحت اا ـــا ىاـــد املـــواع تدظ 

الاي ـــا ى مـــاريإل إىل اإل ـــراع د  وعىـــإ و(16) ـــد املـــرآةال نـــا  ىاـــد  وـــا آشـــ ال التمووـــي ات اىوـــا 
 و(17)ا تدرا  هل  التح ااي ب صد  ح ظا وتنووي ن اىظا

إىل التوصــواي املتدا ــا بــاحلي )الوونســ و( وآشــاملي م امــا األمــم املتحــدة لارتبوــا والداــم والث افــا  -4
ــــ  ى اتظــــا  اي ــــتدرا  الــــدوملي الشــــامم األول املتداــــي هبــــا،  آة ــــا  ى مــــاريد التداــــوم، وهــــي التوصــــواي ال

 و(18) افحا التمووي د  ال التداوماخلاصا  ت اىوا ايىاد التصديي ىاد  ى ماريوآوصإ ب ري ت شي ا 
)م و ــــوا شــــ وري اليج ــــ (  لشــــ وري اليج ــــ  الســــاموا األمــــم املتحــــدة م و ــــوا  وآوصــــإ  -5

الــــدويل اخلــــا  بــــاحل وإل املدنوــــا والسوا ــــوا، والدظــــد الــــدويل اخلــــا   ى مــــاريإل بايننــــمام إىل الدظــــد
بو ـــــــا اليج ـــــــ   ااملتدا ـــــــ 1951ات اىوـــــــا ىـــــــام و  بـــــــاحل وإل ايىتصـــــــاعيا وايجتماىوـــــــا والث افوـــــــا،

وات اىوــا  ،و ــا األشــخا  ىــدمي اجل ســواب املتدا ــا 1954، وات اىوــا ىــام 1967وبروتوكوهلــا لدــام 
 و(19)   قايي انددام اجل سوا  املتدا ا 1961ىام 

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
 اجلظــوعإل  امل ــرمل اخلــا  املدــ  بــاحلي د قريــا التيمــا الســامي ود ت ــوين اجلمدوــاييقــ   -6

و وظكــر آري ال ــانوري مايــا وتدييــي ق ــوإل اإلنســارياملتداــي حمــاري لتــدىوم اإلطــامل ال ــانوين الــ  بــللتظا ى  
احلــي د التد ــو ود األ ا ــي لادولــا يــ ص ىاــد احلريــاي املدنوــا والسوا ــوا لايموــا وهــو مــا يشــمم 

ت ـــوين اجلمدوـــاي، واحلـــي د املا وـــا اخلاصـــا ود اخلصوصـــوا الشخصـــوا، واحلـــي د قريـــا الـــدين آو 
 التيمـــا الســامي واحلــي د ىــدم التمووــي م  ــويري لامـــواط   و  ــو آنــم آ ــا  آري احلــي داملدت ــد

الدمـــانو  عوري  ـــواهم  ـــا يتدـــامل  مـــا آفنـــم املمامل ـــايو وفنـــًي ىـــن ظلـــل، ظكـــر آري ىـــدعاً مـــن 
ال ــوان  واملرا ــوم ت ــر  ىوــوعاً ىاــد احلــي د التيمــا تتســم بــال مو  وم ــن آري يســا  ا ــتخدامظا 

من جان  السا اي
 و(20)

ـــــدي -7 ـــــال، مـــــن ، د تداو ا ـــــا ىاـــــد ت ريـــــر امل ـــــرمل اخلـــــا مـــــاريى   وآك  ، ىاـــــد آري  وـــــا الدم 
ــدي  و(21)ايننــمام إىل ال  ابــاي الدمالوــا كــانوا آم مــن األجانــ ، يتمتدــوري بــاحلي د  الدمــانو  وآك 

يتنـمن  موىـا مـن ال واىـد الـ  تسـمس  مامل ـا احلريـاي األ ا ـوا، وآري ى ماري آري اإلطامل ال ـانوين 
 ا ــــوا لســــامسر الســــ اري ألري  ال ــــانوري ي ــــر  آق امــــاً األنــــماناي الهــــلا الرتتوــــ  يرمــــي إىل تــــوفو 

ى مـــــاري آري ال ــــــوان  تد ـــــي ملاقـــــا اجلمظــــــومل آولويـــــا ىاــــــد  ع  رامــــــايو وآ ـــــافإبالســـــين آو  ـــــد  
ويــا ىاــد ال يىــم آو ىاــد ا ــتخدام آعاة م ــن آري تــيى  املــاملة آو اي ــ راباي، والســام واهلــدو  آول

 و(22)ع التيما السامي آو قريا التد واملمامل اي األار  ال  تتخ د قدو 
وآوصإ الوونس و ى مـاري بو ـا ىـانوري بشـ ري احلصـول ىاـد املداومـاي يتماشـد مـا املدـايو  -8

 و(23)الدولوا
 و(24)باىتماع تشريا وط  بش ري الايو  ى ماريإل  ش وري اليج   م و وا  وآوصإ  -9
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 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 

 (25)حالة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

  
(26)اجلولا احلالوااحلالا د آة ا   د آة ا  اجلولا الساب ا احلالا امل  سا الوط وا حل وإل اإلنساري

 

 (2013با  ) - الاي ا الوط وا حل وإل اإلنساري
   

إىل ايلتــيام الــلي تدظــدي بــم ى مــاري  الاي ــا املد وــا بال نــا  ىاــد التمووــي  ــد املــرآةآشــاملي  -10
اــيل اي ــتدرا  الــدوملي الشــامم وم ــاع   ــماري امتثــال الاي ــا الوط وــا حل ــوإل اإلنســاري لام ــاعع 

وشــــي دإ  و(27)ايـــا ق ـــوإل اإلنســـاري )م ـــاعع بـــاملي (الوط وـــا لتدييـــي ومح املتدا ـــا حالـــا امل  ســـاي
 متتثــم إ ــ ا  صــ  ا م  ســوا ىاــد جل ــا وط وــا مســت اا حل ــوإل اإلنســاريالاي ــا ى مــاريإل ىاــد  ــماري 

بوييــا وا ــدا د  ــال ق ــوإل اإلنســاري، فنــًي ىــن وييــا  ــدعة فومــا يتداــي  وتتمتــا مل ــاعع بــاملي 
 و(28) وإل اإلنساري لامرآةباملساواة ب  اجل س  وق

ـــ وآىربـــإ الاي ـــا ىـــن ىا ظـــا -11 م اـــومل نـــوع  ا لتدمـــوم مراىـــاة إزا  ىـــدم وجـــوع ا ـــرتاتويوا م س 
وآوصـــإ الاي ـــا ى مـــاري  ـــ س  ـــا ا آكـــرب  والدامـــاد  وـــا امل  ســـاي  (امل اـــومل اجل ســـايناجلـــ   )

ي ىــدمل ا ىاــد الدمــم كنلوــا ت ســوي، لآللوــا الوط وــا لشــ وري املــرآة )املديريــا الدامــا لشــ وري املــرآة( وتدييــ
م لتدموم امل اومل اجل ساينا رتاتويوا  وبإىداع  و(29)د  وا السوا اي والربام  ت ستخدإل

 ات اىوــا ال نــا  ىاــد  وــا آشــ ال التمووــي  ــد املــرآةبايفت ــامل إىل الــوىي ويقاــإ الاي ــا  -12
عااــم اجلظــاز ال نــامسيو وعىــإ الاي ــا ى مــاريإل إىل نشــر ايت اىوــا وتــدملي  آىنــا  اجلظــاز ال نــامسي 

 و(30)ومياويل املظن ال انونوا ىاد ت  ولها

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 

 
 التقارير حالة تقديم -1 

  

 هو ا املداهدة
امليقااي اخلتاموا الواملعة 

 د اي تدرا  السابي 
أار ت رير ى دِّم م ل 
 اي تدرا  السابي 

أار ميقااي 
 ت دمي الت امليرقالا  اتاموا

جل ــا ال نــا  ىاــد التمووــي 
 الد صري

مل ي  اـــر بدـــد د الت ـــاملير  - 2014 2006أا/آ س   
 من الثاين إىل اخلام 

الاي ـــــــا املد وـــــــا بال نـــــــا  
 التمووي  د املرآةىاد 

تشرين األول/آكتوبر  - -
2011 

ين ت ـدمي الت ريــر   ـم موىـد
الثــــاين والثالــــ  د تشــــرين 

 2015 األول/آكتوبر
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 هو ا املداهدة
امليقااي اخلتاموا الواملعة 

 د اي تدرا  السابي 
أار ت رير ى دِّم م ل 
 اي تدرا  السابي 

أار ميقااي 
 ت دمي الت امليرقالا  اتاموا

)بشـــ ري  2006 ـــ تمرب آياـــول/ جل ا ق وإل ال  م
ات اىوـــــــــــــا ق ــــــــــــــوإل ال  ــــــــــــــم(  

)بشـــــ ري  2009وقييراري/يونوـــــم 
ت اىوــــا الربوتوكــــول اياتوــــاملي ي

ق ـــــوإل ال  ـــــم بشـــــ ري اشـــــرتا  
 األط ــال د امل ازىــاي املســاحا

ت اىوــا والربوتوكــول اياتوــاملي ي
ق ـــــــــوإل ال  ـــــــــم بشـــــــــ ري بوـــــــــا 
األط ــــــال وا ــــــت يل األط ــــــال 

 (ال  ا  ود املواع اإلباقوا د

مـــــــــــن امل ـــــــــــرمل ال اـــــــــــر د  - 2013
الت ريــــرين الثالــــ  والرابــــا 

 2016د ىام 

ـــــــــا املد وـــــــــا ح ـــــــــوإل  الاي 
 األشخا  ظوي اإلىاىا

ي  اـــــر بدـــــد د الت ريـــــر مل   - 2014 -
 األو يل

 
 هيئات المعاهدات المقدَّمة مقدة الردود على طلبات المتابعة المحد   -2 

 امليقااي اخلتاموا  
  

 تامليخ الت دمي املو وع املوىد امل رمل  هو ا املداهدة

جل ا ال نا  ىاد 
 التمووي الد صري

ىاــد التمووــي الت ــوين الدرىــي لاســ اري  وامل امــاي الــ  حتــر    2007
(31)الد صري

 

- 

الاي ا املد وا بال نا  
 ىاد التمووي  د املرآة

وال وان  التمووييا د  ـال الـيواج  الد   املماملس د قي املرآة  2013
 (32)واأل رة

مل ـــــــامسم تـــــــلكو آ مل ـــــــاإ 
(33)2014د ىام 

   
 (34)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

  
 احلالا الراه ا احلالا د آة ا  اجلولا الساب ا  

 ي ي عىوة عامسما

ــــــا التيمــــــا الســــــامي وت ــــــوين  (2006ايعامل ) اليياملاي ال  آجريإ قري
 (2014اجلمدواي )

 - بوا األط ال اليياملاي املوافي ىاوظا من قو  امل دآ

 املدافدوري ىن ق وإل اإلنساري  اليياملاي ال  ط ا  إجراؤها

الــــــــــرعوع ىاــــــــــد مل ــــــــــامسم ايعىــــــــــا اي، 
 وال دا اي الداجاا

 م ظاو 6مل الاو وملع ي احل وما ىاد  11ايل ال رتة ىود اي تدرا ، و ج ظإ 

 - ت املير وبدثاي املتابدا
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 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
 

ري السـاموا حل ـوإل اإلنســااألمـم املتحــدة م و ـوا  وري ىــنممثاـ، قنـر 2012د أظامل/مـاملس  -13
قا ــــا عملا ــــوا نامتظــــا الاي ــــا الوط وــــا حل ــــوإل اإلنســــاري، د مســــ ط، ىر ــــوا فوظــــا م ــــاعع بــــاملي  

الــ  م ــن هبــا لام  ســاي الوط وـــا حل ــوإل اإلنســاري آري تتدــاوري مــا ال اــام الـــدويل  وناىشــوا ال و وــا
   و(35)حل وإل اإلنساري

مركــــي األمــــم املتحــــدة لاتــــدملي  والتوةوــــي د  ــــال ق ــــوإل  ، نا ــــم2014ود آياول/ ــــ تمرب  -14
اإلنساري جل وا  را أ وا وامل   ا الدربوا )د الدوقا(، بالتداوري ما الاي ا الوط وا حل وإل اإلنساري، 

 و(36)ري ىماوا اي تدرا  الدوملي الشاممعوملة تدملي وا بش 
 د الســــاموا حل ــــوإل اإلنســــاريم و ــــوا األمــــم املتحــــدة وىــــد مإ ى مــــاري مســــا اي مالوــــا إىل  -15

   و(37)2014و 2012و 2011و 2010األىوام 
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثاق  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
 

ىــن ىا ظــا إزا  شــووع املواىــ  ال امسمــا  الاي ــا املد وــا بال نــا  ىاــد التمووــي  ــد املــرآةآىربــإ  -16
 ىاــــد الســــا ا األبويــــا وإزا  ال والــــ  ال م وــــا املتيــــلملة  صــــو  آعوامل املــــرآة والرجــــم ومســــ ولوا ماو

وآوصــإ الاي ــا ى مــاري بتدييــي الوجــوع ال شــط لامــرآة د اعتمــا  وبالتشــيوا ىاــد ت ا ــم املســ ولواي 
فحـــا ال والـــ  ال م وـــا بالتدـــاوري مـــا اليىمـــا  اعتمدوـــ  األ ـــريا بالتســـاوي بـــ  املـــرآة والرجـــم  و  ا

 و(38)والدي و  وكللل ما و امسط اإلىيم، ىن طريي شن  محيي لاتوىوا
وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا إزا  ىدم اقتـوا  التشـريا الد مـاين ىاـد قاـر صـريس ح ـم ال ـانوري  -17

قصـــر املســـاواة بـــ  املـــرآة والرجـــم د  ـــال  والواىـــا لاتمووـــي  ـــد املـــرآة د  وـــا  ـــايي احلوـــاة، وإزا 
احل وإل الداما وىدم تو ـوا ن اىظـا لتشـمم ىيىـاي احلوـاة اخلاصـا املتدا ـا باأل ـرة والـيواجو وآوصـإ 
الاي ــا بــ ري تســرع ى مــاري د تدــديم ال ــانوري األ ا ــي لادولــا و/آو التشــريداي الداااوــا األاــر  ب وــا 

رآة وب وا تو وا ن اإل م دآ املسـاواة لوشـمم الـدامسرة اخلاصـا ايشتمال ىاد قار صريس لاتمووي  د امل
 و(39)ديىاي املتدا ا باأل رة واليواجلا

  
 الحق في الحياة والحرية واألمق الشخصي -باء 

 
الاي ـا املد وـا بال نـا  ىاـد ىاد الر م من التدابو املتخـلة حلمايـا املـرآة مـن الد ـ ، آىربـإ  -18

 ظا لدــدم وجــوع ىــانوري  ــد ع يت ــاول الد ــ   ــد املــرآة،  ــا د ظلــل الد ــ  ىــن آ ــ التمووــي  ــد املــرآة
امل ــييل، ولدـــدم وجـــوع ألوـــا  ـــدعة تايـــ  إلوظـــا ال ســـا  لت ـــدمي الشـــ او  واحلصـــول ىاـــد جـــرب  و ـــماري 
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ــــا ىــــن ىا ظــــا بوجــــم اــــا  إزا  تدــــر   الدــــاميي  م ا ــــاة مــــرت ا آىمــــال الد ــــ و وآىربــــإ الاي 
اميي د اخلدمـا امل يلوـا، لاد ـ  ىاـد آيـدي مسـتخدموظنو وطا ـإ الاي ــا املظـاجراي، وي  ـوما الدـ

مداومــاي متابدــا بشــ ري اىتمــاع ىــانوري  ــد ع مل افحــا الد ــ   ــد املــرآة،  ــا د ظلــل الد ــ  امل ــييل  
وإنشا  ألواي جلرب األ رامل تست وا  وا ال سا  الوصول إلوظا  وم ا اة اجل اة  وإنشا  ناـام حلمايـا 

 و(40)رين الداما  د اخلدما امل يلوااملظاجالدمال 

وبو مـــا آقاطــــإ الاي ـــا ىامــــاً ب ــــرامل احل ومـــا حاــــر تشــــويم األىنـــا  الت ا ــــاوا األنثويــــا د  -19
د املامسا مـن ال سـا  ىـد انـدن هلـلا اإلجـرا   53املستش واي، فإ ا آىربإ ىن ىا ظا إزا  كوري زها  

د املامسا من ال سا  ي يدري اإلجرا  املد و وآىربإ الاي ا ىـن  85وإزا  ما ظكرتم الت املير من آري نس ا 
ىا ظا بوجم اا  إزا  اقتمال آري ت وري ىماوا تشويم األىنا  الت ا اوا األنثويا حتدث  ـر اًو وقثـ إ 
الاي ا  ى ماري ىاد ال نا  ىاد هل  املمامل ا الناملة ىن طريي إظكا  الوىي، و ن  تشريا  اـر هـل  

 و(41) اة اجل اةاملمامل ا، وم ا
وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا إزا  ت  ول ىانوري م افحا ايعامل بال شر، وإزا  آعا  الاي ا الوط وـا  -20

مل افحــا ايعــامل بال شــر لدماظــا، وإزا  ىــدم محايــا ال ســا  املتيــر هبــن الاــوا  مامل ــن ال  ــا و وعىــإ 
بوصـ ظم  ـحايا،  -م املشـت يي بال  ـا   ـن فـوظ -الاي ا ى ماري إىل مداماا  ـحايا ايعـامل بال شـر 

و ـــماري ىـــدم تدر  ـــظم لي ـــ ظاع والرتقوـــم وتيويـــدهم باملســـاىدة وباحلمايـــا، والتح وـــي د قـــايي 
 ـا اخلـربا  املد وـا بت  وـي ايت اىوـاي والتوصـواي والتابدـا مل امـا الدمـم الدولوـا، وىامـإ جل و(42)ايعـامل

بإصـــــدامل  ،(44) 2015ة لشـــــ وري اليج ـــــ ، د ىـــــام وم و ـــــوا األمـــــم املتحـــــد، (43)2013د ىـــــام 
 ميقااي وتوصواي مماةااو

كمــا آوصــإ م و ــوا  األمــم املتحــدة الســاموا لشــ وري اليج ــ  ى مــاري  ــا ياــي  )آ(  ــماري  -21
ىدم مداى ا  حايا ايعامل اعظويل اهلويا ىاد آفدال املت  وها ك تويا م اشـرة لتدر ـظم ليعـامل، مثـم 

 اهليــرة آو ممامل ـا ال  ــا   و)ا(  ـن وإن ــاظ ى وبـاي صــاملما ىاـد آملبــاا الدمـم الــلين انتظـا  ىـوان 
 يـــيوري جـــوازاي  ــــ ر مـــوم وظم،  ـــن فــــوظم املوم ـــوري احل وموـــوري  و)ج( زيــــاعة احلمايـــا ال انونوــــا 
لادـــــاما  امل ـــــيلو  )لادــــــاما  د اخلدمـــــا امل يلوـــــا( وإن اظهــــــا  و)ع( اي ـــــتمرامل د تـــــدملي  املــــــوم   

 ــومو  ىاــد التدــر  ىاــد جــرامسم ايعــامل بال شــر وىاــد التصــدي هلــا بصــوملة م ا ــ ا  و) ( ت  وــل احل
محيي لتوىوـا اجلمظـومل وبـرام  وىامسوـا آاـر  لاحـد مـن ال اـ  ىاـد الدمـم ال سـري وىاـد الديىـاي 

دامـا مـن آجـم اجل سوا التيامليا  و)ز( إنشا  ألوا مل وـا لاتدـاوري بـ  امل امـا الدولوـا لاظيـرة وال وابـا ال
 و(45)التح وي د ىنايا ايعامل بالود الداماا وم ا اة املتومل ط  د هلا ايعامل

  
 الحق في الزواج والحياة األسرية -جيم 

 
الــلي  55/2010باملر ــوم الســا اين  الاي ــا املد وــا بال نــا  ىاــد التمووــي  ــد املــرآةملق  ــإ  -22

املــرآة يــدىم ق ــوإل املــرآة د اعــال اخلــا  لاديىــاي األ  ــريا والــيواج   ــا ويل األمــر مــن ىرىاــا ىــرامل 
بوــد آ ــا آىربــإ ىــن ىا ظــا إزا  ا ــتمرامل وجــوع ال ــوان  واألق ــام  و(46)ااتوــامل زوجظــاباليواج و/آو بــ

التمووييــا املتدا ــا بــاليواج وال ــيإل واجل ســوا والوصــايا وق ــوإل احلنــانا وىيىــاي املا وــا واملــواث الــ  
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حترم املرآة من التمتا ح وإل متساويا ما الرجمو وآىربإ ىن ىا ظا بوجم اا  إزا  ا  رامل املـرآة إىل 
إزا  ىدم ل ىاد إظري ويل آمرها كي تتيوج، وإزا  ممامل ا املظر، وإزا  اىت امل الرجم ملا  األ رة، و احلصو 

ن ااتوــامل م ـاري إىامتظـا حريـاو وطا ـإ الاي ــا مداومـاي متابدـا بشـ ري توصــوتظا مت  ـن املـرآة املتيوجـا مـ
 ا باملظر إىل ت ووـد قـي ا و ماري آي ت ع ي املمامل ا املتداالداىوا إىل إصيح ىانوري األقوال الشخصو

وطا ــإ الاي ــا آينــاً مداومــاي متابدــا  و(47)اإلنســاري األ ا ــي لامــرآة املتمثــم د قريــا ااتوــامل زوجظــا
 و(48)بش ري توصوتظا الداىوا إىل قار تددع اليوجاي

يواج ال توـاي عوري  ـن الثام ـا لـ انوين الار احلالر م من وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا ألنم ىاد  -23
 و(49)مايند الدر  الد   وم  ولاىاد ن اإل وا ا  م تشرة زالإ مافإري هل  املمامل ا ىشرة، 

وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا ال الغ إزا  ىدم متتا املرآة والرجم ح وإل متساويا د  ال اجل سوا،  -24
مواط ــــاً قوـــ  ي ي ـــوري   ـــدومل املـــرآة الد مانوـــا ىانونـــاً ن ـــم ج ســـوتظا إىل آويعهـــا إظا مل ي ـــن الوالـــد 

ى مانواًو وآك دي الاي ا  دعاً آري هلا الو ا يش م متووياً  د املـرآة الد مانوـا د  ـال ق ـوإل اجل سـوا 
واملواطإل او وآىربإ آيناً ىن ىا ظا إزا  التمووي  د املرآة فوما  ص ع و  آزواجظن األجان   وجـ  

مـ س ال سـا  الد مانوـاي ق وىـاً الداااوا ب وـا ىوانو ظا  تدديم ال انوري الد ماينو وعىإ الاي ا  ى ماري إىل
ىـــد مإ و  و(50)آزواجظـــن األجانـــ و  آط ـــاهلنالرجـــال فومـــا يتداـــي ب  ـــم ج ســـوتظن إىل  مســـاويا حل ـــوإل

 و(51)م و وا ش وري اليج   توصوا مماةاا
  

حريووة التعبيوور وتكووويق الجمعيووات والتجموووع السوولمين وحووق المشووار ة فووي الحيووواة  -دال 
 والسياسيةالعامة 

 
ـــــي ى مـــــاري عـــــرمي التشـــــظو الـــــلي ي دتـــــرب جرمـــــا ج امسوـــــا  وجـــــ   -25 آوصـــــإ الوونســـــ و بـــــ ري ت  ظت

وىــــــانوري ت اـــــــوم  1974وىــــــانوري اجلــــــيا  لدــــــام  1984املتداــــــي بامل  وىــــــاي وال شــــــر لدــــــام  املر ــــــوم
 د ال ــانوري املــدين، وف ــاً لامدــايو ، وبــ ري تــدملج هــلا ال دــم2002لدــام  -املتصــم هبــا  - ايتصــايي

 و(52)الدولوا
ىـن  امل رمل اخلا  املد  بـاحلي د قريـا التيمـا السـامي ود قريـا ت ـوين اجلمدوـايوآىرا  -26
ــاالت ــاملير الــواملعة مــن ى مــاري والــ  ت وــد بوجــوع ىوــوع ىاــد  إزا  ىا ــم  ــر  امل ــتخدام اي، و قريــا التيم 

اات ـــا  ىماوـــاي و  ،تدســـ واإل ـــا  ىـــ    ديـــداي، وىماوـــاي توجوـــم لا ـــوة مـــن جانـــ  الشـــرطا، و 
 و(53)تدلي  ىاد آيدي السا ايقايي و  ،د آماكن  ريا واقتياز

بسـ   ت ـاملير امل امـاي  ـو احل وموـا وو ـامسط اإلىـيم الـ  تشـو وآىـرا ىـن اشـتداع ىا ـم  -27
 وىدـإ ربتيـ  مسـامل باجلماـا ىاـد هـو مل يسـ ي لـم مثوـم  وإل ا  ى  إىل ىماواي ا تخدام لا وة 

 ، اــــا آمــــومل دلام ال ــــا،  2011عمدــــوا د مســــ ط وصــــحامل د كــــانوري الثاين/ي ــــاير وشــــ ا /فرباير 
وإجـرا  إصـيقاي اىتصـاعيا  ،ىمم آفنم، ومستوياي آىاد لاتداوم، وبال نا  ىاـد ال سـاع ب و اع

ـــالد   اقتياجـــاً  ـــامواً  وباإل ـــافا إىل ظلـــل، تشـــو و وا ـــواو الت ـــاملير إىل آري الشـــرطا ىـــد فر ىـــإ ب
 و(54)2011 حامل د نوساري/ آبريمد ص  اهوياً 
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د قريـــا التيمـــا الســـامي  احلـــي ،ىانونـــاً وممامل ـــا، ى مـــاري ري ت  ـــمبـــ  وآوصـــد امل ـــرمل اخلـــا  -28
انوري ي ــرمل بو ــوح و وقــ   ىاــد اىتمــاع ىــ، بــي ا ــتث ا  ــوا  كــانوا مــواط   آو  ــو مــواط  لايموــا، 

ـر  وصراقا افرتا  وجوع ىري ا م يدة لد ـد عمدـاي  ـاموا، و   دـا م اإل ـا ة إىل إل ـا  ال ـوان  الـ  ع 
ـــــو  الدولـــــا آو شخصـــــواي  وا ـــــوا آاـــــر   30/2002املر ـــــوم  الســـــا انو  ، وىاـــــد تدـــــديم ملمس

 و(55)ا املصاحابالتشاومل ال امم ما اعتما املدين واجلظاي املد وا األار  صاق  49/1984و
ي حريــا، وإىل مت ــ  املــرآة ت ــوين اجلمدوــا وعىــا امل ــرمل  اخلــا  ى مــاري إىل تدييــي قــي  املــرآة د -29

ىاــد مدــايو الدمــم األ ا ــوا الــ  كــللل التصــديي  مــن املشــاملكا ب دالوــا آكــرب د احلوــاة الدامــا، وإىل 
بشـ ري  1948لدـام مـا الدمـم الدولوـا م ا احتمي احلي د قريا ت ـوين اجلمدوـاي،  ـا د ظلـل ات اىوـ

 و(56)(87ملىم ) احلريا ال  ابوا ومحايا قي الت اوم
وظكـري ى مـاري، د تداو ا ــا ىاـد ت ريــر امل ـرمل اخلــا ،  اـا آمــومل م ظـا آري امل ــرمل اخلـا  ىــد  -30

األشــخا  الــلين الت ــد هبــم آة ــا  زياملتــمو وتــر   مــن بدــ  2011ا  دــم ىــن آقــداث ىــام ملو  مــ
ى ماري آري ملوايا ه ي  األشخا  هلل  األقداث ىـد تنـم إ وصـ اً م ال ـاً فوـم قـاولوا بـم توجوـم ا ـام 
إىل احل وما،  و آري الت رير مل يتنمن وجظا نار احل وما بش ري هل  األقداثو وآ افإ ى ماري آري 

وآشـــاملي ى مـــاري إىل آري  وـــا األفـــراع  و(57)املصـــداىوا واحلواعيـــا الت ريـــر إىلظلـــل ىـــد تســـ   د افت ـــامل 
الـــلين اقت يـــيوا اـــيل هـــل  األقـــداث املت  ـــوا آفدـــاًي ينر مظـــا ال ـــانوري الد مـــاين وإىل آري الســـا اري ىـــد 

 و (58)آصدمل ما ظلل ى واً ى ظم مل م آ م ىد آ عي وا  وج  ال انوري
األهاوــا ينــم اري ىــانوري اجلمدوــاي  ا ــي لادولــا و ود اخلتــام، آك ــدي ى مــاري آري ال ــانوري األ -31

كمـا آك ـدي ى مـاري آ ـا  و(59)احلي د قريا التيما السامي وت وين اجلمدواي واحلـي د قريـا التد ـو
بللإ ىصامل  جظدها يقرتام ق وإل اجلموـا وملسـاىد م ىاـد نوـم  وـا احل ـوإل امل ر ـا د م ـاعع 

 و(60) وـــا املرت  ـــا بـــم وايت اىـــاي الدولوـــا الـــ  صـــد ىإ ىاوظـــاال ـــانوري األ ا ـــي لادولـــا وال ـــوان  الوط
وآك ـدي ى مــاري آينــاً آري تشــريدا ا لوســإ م  وشــا ىاــد احليــر بــم م ــن حتــديثظا ملواك ــا ت ــو  وت ــو مل 

 و(61)اعتما واقتواجاتم
اطـإ  ا اخلربا  التابدا مل امـا الدمـم الدولوـا ب نـم  ـ ي هلـا آري آق، آفاعي جل2013ود ىام  -32

ىاماً  ا ظكرتم ى ماري مـن ىـدم وجـوع ىـوان  بشـ ري األقـياا آو ايجتماىـاي آو املاـاهراي السوا ـوا 
ـاملإلس هبـا د  با تث ا  امل اعع امل رملة د الد توملو وطا إ هل  الاي ا إىل ى ماري آري تلكر ال ري ا ال  م 

للل إىل ى مـــاري آري تـــلكر الواىـــا الدماـــي احلـــي د التاـــاهر ود ت اـــوم اجتماىـــاي ىامـــاو وطا ـــإ كـــ
الد وبــــاي الــــ  ينــــوز توىودظــــا ىاــــد األشــــخا  الــــلين ي ا مــــوري ماــــاهراي آو اجتماىــــاي ىامــــا آو 

 و(62)يشاملكوري فوظا  ا يش م انتظاكاً لإلجرا اي السامليا
تمثوــم ل ىــن ىا ظــا إزا  التــدين  ال ــالغاملد وــا بال نــا  ىاــد التمووــي  ــد املــرآة  وآىربــإ الاي ــا -33

وجظـــــاز ال نـــــا  والســـــال  د اعاـــــ  اي تشـــــاملي واحل ومـــــا ىـــــدم وجـــــوع هـــــلا التمثوـــــمال ســـــا  آو 
فنـــًي ىـــن  ،(64)بـــال ظو  بـــدومل املـــرآة د الومـــامس  الدامـــا ظاي املســـ ولوا وآوصـــإ و(63)الدباوما ـــي

وــاة الدامــا حلا  ــاييمــا الرجــال د صــ ا ال ــراملاي د  وــا  واملتســاويامشــاملكا ال ســا  ال اماــا  تدييــي
 و(65)والسوا وا واملظ وا
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الــر م مــن آينــاً ىـن ىا ظــا ألنــم ىاـد املد وــا بال نـا  ىاــد التمووــي  ـد املــرآة وآىربـإ الاي ــا  -34
مل تـــر الاي ـــا الوط وـــا حل ـــوإل اإلنســـاري آي عاع لاتديوـــم  ن ـــص متثوـــم املـــرآة د م اصـــ  صـــ ا ال ـــرامل،

ى مــاريإل ىاــد ت  وــل  وشــي دإ هــل  الاي ــا   لاحصــصواىتمــاع تــدابو ااصــا م ىتــا،  ــا د ظلــل ناــام ب
تــدابو ااصــا م ىتــا د اعــايي الــ  ي ــوري فوظــا متثوــم املــرآة ناىصــاً آو الــ  ي تا ــد فوظــا املــرآة ن ــ  
املداماا ال   اد هبا الرجال،  ا د ظلل اعال السوا ي واجلظـاز ال نـامسي وال  ـاع الدـام، مـن آجـم 

   و(66)اة لامرآة ح م األمر الواىااإل راع بتح وي املساو 

  
 الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية -هاء 

 
آري مشـاملكا املـرآة د ال ـوة  ، مـا ال اـي،ىاد التمووي  د املـرآةيقاإ الاي ا املد وا بال نا   -35

ــــيري د ى ــــاىي التداــــوم والصــــحا،  11) الداماــــا متدنوــــا لا ايــــا د املامســــا(  وآري ال ســــا  الدــــاميي يرتك 
يدل  ىاد ال صم ب  اجل س  )ال صم اجل ساين( عااـم ال ـوة الداماـاو وقثـ إ الاي ـا ى مـاريإل ىاـد  مما

و ـماري تسـاوي األجـومل  ، ماري مساواة املرآة بالرجم د ت  وي  وا ىوان  الدمـمال وام  ا ياي  )آ( 
ـــا   ال ومـــا  ن األىمـــال املتســـاوياىـــ ـــي التـــوازري بـــ  املســـ ولواي األ  ـــريا واملســـ ولواي املظ و و)ا( تديي

،  ـن فـوظن املظـاجراي والدـاميي ىا األجر جلموا ال سـا  الدـامييت اوم إجازة األموما املدفو و)ج( 
 و(67)د اخلدما امل يلوا

 ـا اخلـربا  التابدـا مل امـا اخلدما املدنوـا، آشـاملي جلوفوما يتداي  مامل ا احلي د اإل راا د  -36
من ىدمإل وجوع ن ابـاي ىمالوـا وي آي ىواىـد تـ ام  2013الدمم الدولوا إىل ما ظكرتم ى ماري د ىام 

 و(68)آ اوا اإل راا د ال  اع احل ومي
  

 الحق في الصحة -واو 
 

 وفوـــاي الر ـــا يخن ـــا  مدـــديا ىاـــد التمووـــي  ـــد املـــرآةالاي ـــا املد وـــا بال نـــا  يقاـــإ  -37
 و(69)وبددهاوآة ا ها ، والتحسن د مدايو الرىايا ى م الويعة ال  ا واوفواي وال

باملداومــا الــ  م اعهــا آنــم لــو  مــن النــروملي آري ت اــ  املــرآة تصــر اً ل ــي وملق  ــإ الاي ــا  -38
ىا ــا ل ــوري آىــم مــن مازالــإ الاي ــا  و بوــد آريحتصــم ىاــد الرىايــا د  ــال الصــحا اإل ابوــام ــن آري 

ىامــاً يســتخدمن و ــامسم م ــا  49-15ال  ــا الدمريــا  مــند املامســا(  41.4نصــ  ال ســا  املتيوجــاي )
وآىربــإ الاي ــا آينــاً ىــن ا ــتمرامل ىا ظــا إزا  ىماوــاي اإلجظــا  الســرياو وآوصــإ  احلمــم الدصــرياو

اــدماي م مونــا وموســوملة ل ىاــد زيــاعة إم انوــا احلصــو الراموــا إىل  الاي ــا بــ ري تواصــم ى مــاري جظوعهــا
وبــــ ري تتـــوس إم انوــــا قصــــول ال ســــا  بصــــوملة فدالــــا ىاــــد  الت ا ـــا مل ــــا احلمــــم د  وــــا آهــــا  ال اــــد،

املداومــاي املتدا ــا بالرىايــا الصـــحوا وىاــد اــدماي الرىايــا الصـــحوا املوســوملة الت ا ــا، وي  ـــوما د 
 و(70)ام اا  لا سا  ظواي اإلىاىااحلمم، ما إيي  اهتم  ال الصحا اإل ابوا وو امسم م ا
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 الحق في التعليم -زاي 
 

بو مــا آة ــإ الاي ــا املد وــا بال نــا  ىاــد التمووــي  ــد املــرآة ىاــد املســتوياي املرت دــا يلتحــاإل  -39
ال ســا  وال  ــاي  موــا مراقــم ال اــام التداومــي، وىاــد الت ــدم اربــرز د م افحــا األموــا، فإ ــا آىربــإ 

ايفت ــامل إىل تــوافر التداــوم اإلليامــي اعــاين لايموــاو ف وصــإ بــ ري عدــمإل ى مــاري التداــوم  ىــن ىا ظــا إزا 
ىاـد التداـوم ىاـد  وال  ـايقصول ال سـا  إم انوا جظوعها لنماري  إليامواً و انواً لايموا وآري تواصمإل 

ومو ي الـــالتداـــوم إىل آىصـــد قـــد مـــن بـــرام   ال  ـــايا ـــت اعة  وآري تنـــمنإل  ،ىـــدم املســـاواة مـــا الرجـــال
 و(71)واملظ 

، طا ــإ جل ــا اخلــربا  التابدــا مل امــا الدمــم الدولوــا آري تتخــل ى مــاري التــدابو 2011ود ىــام  -40
 ــ ا مــن آجــم ملبــط هــل   16 ــ ا إىل  15مــن اــداول إىل  ــوإل الدمــم اليزمــا لرفــا الســن الــدنوا ل

احلـد  األع  لسـن اي ـتخدام  ( من ات اىوـا3)2املدمل ي، ط  اً ألق ام املاعة  السن بسن إمتام التداوم
وفنًي ىن ظلل، ظك ري الاي ا ىماري ب ري التداوم اإلليامي هو آقد آكثر  و(138)ملىم  1973لدام 

الو امسم فدالوا د م افحا ىمم األط ال، وطا إ إىل ى ماري آري تواصم د املست  م ت ـدمي املداومـاي 
 و(72)ىن آي تدابو ي دتيإلم اختاظها د هلا الش ري

ـــــاحلي د التداـــــوم الوونســـــ ووآشـــــاملي  -41 الـــــ  ى اتظـــــا ى مـــــاري اـــــيل  إىل التوصـــــواي املتدا ـــــا ب
وظكــري آري ى مــاري اىتمــدي بــرام  شــ  لتحســ   ،(73)اي ــتدرا  الــدوملي الشــامم األول املتداــي هبــا

إم انوــا احلصــول ىاــد التداــوم اجلوــد، ىــن طريــي ىــدة ا ــط إرامسوــا ووط وــا وىــن طريــي اي ــرتاتويوا 
الوط وــا لا  ولــاو  ــو آنــم وف ــاً لاوونســ و، مل ت تخــل تــدابو كافوــا لاتصــدي لاتمووــي املســتمر وي  ــوما 
التمووي  د ال سا و وباإل افا إىل ظلل، مل ت تخل تدابو إ افوا،  ا د ظلـل تنـم  بـرام  التـدملي  

م آفـراع ال ـواي الدسـ ريا وامل ـاه  الدملا ـوا اجلانـ  املتداـي بتداـوم ق ـوإل اإلنسـاري، وي  ـوما مـن آجـ
 و(74)والشرطا الدمانوا

 مــن آجــم ىماوــات ــدمي ت امليرهــا الوط وــا وآوصــإ الوونســ و بــ ري ت شــي ا ى مــاري ىاــد مواصــاا  -42
  وىاـد مواصـاا املشاوملاي الدومليا بشـ ري صـ و  م امـا الوونسـ و الـ  حتـدع املدـايو املتصـاا بـالتداوم

بشــ  ا، وي  ــوما مـن آجــم آفــراع ال ـواي الدســ ريا والشــرطا  وىاــد تداـوم ق ــوإل اإلنســاري والتث وـ  
اي ــــتمرامل د تدييــــي التداــــوم لايموــــا وااصــــا  واصــــاا ت  وــــل الــــربام  الراموــــا إىل قاــــر التمووــــي  ــــد 

 و(75)املرآة
  

 األشخاص ذوو اإلعا ة -حاء 
 

لايموــا باىتمـــاع  آشــاملي الوونســ و إىل آري ى مـــاري ىــد  ــدإ إىل جدـــم التداــوم آكثــر  ـــويً  -43
وآوصــإ الوونســ و بتشــيوا ى مــاري ىاــد تــدىوم  و(76)اي ــرتاتويوا الوط وــا لصشــخا  ظوي اإلىاىــا

 و(77) وا تظا الراموا إىل حتس  إم انوا قصول األشخا  ظوي اإلىاىا ىاد التداوم
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -طاء 
 

ناام ال  الا الـلي يندـم آىربإ الاي ا املد وا بال نا  ىاد التمووي  د املرآة ىن ىا ظا إزا   -44
و وآوصــإ الاي ــا بــ ري الدــاميي املظــاجراي ىر ــا إل ــا ة املداماــا واإليــلا  ىاــد آيــدي آملبــاا الدمــم

اىتمـاع  وا ـاي ىـن طريـي  ال األجانـ تدييـي احلمايـا ال انونوـا املتاقـا لادم ـت وم ى ماري  ـا ياـي  )آ( 
  ـــاة  و)ج(  ــماري إم انوــا تا ـــي الدــاما  األجانـــ م ا ــاة اجل   و)ا(إىل م ــا التيـــاوزاي  ــد 

 و(78)املساىدة واحلماياقصوهلم ىاد ألواي الش و ، و ووصوهلم إىل  ،امساىدة ال انونوال
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