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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفق و واق للفقو وورة (15ب) مو ووق مرفو ووق و ورار مجلو ووس حقو وووق اإلنسو ووان 1/5
والفقرة  5مق مرفق رار المجلس 21/16
ُعمان
هـ ــلا الت ريـ ــر عموـ ــا لامداومـ ــاي ال ـ ـواملعة د ت ـ ــاملير هو ـ ــاي املداهـ ــداي ،واإلج ـ ـرا اي
اخلاص ــا ،ــا د ظل ــل امليقا ــاي والتداو ــاي الـ ـواملعة م ــن الدول ــا املد و ــا ود ت ــاملير م و ــوا
األمــم املتحــدة الســاموا حل ــوإل اإلنســاري ود ــو ظلــل مــن وة ـامسي األمــم املتحــدة الر وــا ظاي
الصــااو والت ريــر م ــدم د ش ـ م مــوجي ت و ـداً باحلــد األىصــد لدــدع ال امــايو وليطــيع ىاــد
ال ص ال امم ،يرجد الرجـوع إىل الوةـامسي املرجدوـاو وي يتنـمن الت ريـر آيـا أملا آو وجظـاي ناـر
آو اىرتاقــاي مــن امل و ــوا الســاموا حل ــوإل اإلنســاري ــي مــا يــرع م ظــا د الت ــاملير وال وانــاي
الدا وــا الصــاعملة ىــن امل و ــواو وهــو يت ــا امل ــاعع التوجوظوــا الدامــا الـ اىتمــدها اـ ق ــوإل
اإلنســاري د م ـرمل 119/17و وىــد ظكــري ىاــد هــو م ظيــي د قواشــي ايــا ال ـ ص مراجــا
املداوم ــاي الـ ـواملعة د الت ري ــرو وملوىو ــإ د إى ــداع الت ري ــر عوملي ــا اي ــتدرا والت ـ ـوملاي ال ـ ـ
قدةإ د تال ال رتةو
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أوالق -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

( )2

اإلجرا اي املتخلة بدد
اي تدرا

احلالا د آة ا اجلولا الساب ا
التصديي آو ايننمام
آو اخليفا

ايت اىو ــا الدولو ــا لا نـ ــا ىا ــد وـ ــا
آش ال التمووي الد صري ()2003

الدظد الدويل اخلا
وايجتماىوا والث افوا

باحل وإل ايىتصـاعيا

ات اىوـ ــا ال ن ـ ــا ىا ـ ــد و ـ ــا آشـ ـ ـ ال
التمووي د املرآة ()2006

الدظ ـ ــد ال ـ ــدويل اخل ـ ــا
والسوا وا

ب ـ ــاحل وإل املدنو ـ ــا

ات اىوا ق وإل ال م ()1996

الربوتوك ـ ـ ــول اياتوـ ـ ـ ــاملي الثـ ـ ـ ــاين املاح ـ ـ ــي
بالدظـ ــد الـ ــدويل اخلـ ــا بـ ــاحل وإل املدنوـ ــا
والسوا وا

الربوتوكــول اياتوــاملي يت اىوــا ق ــوإل
ال ـ ـ ــم بش ـ ـ ـ ـ ري اش ـ ـ ـ ـرتا األط ـ ـ ــال د
امل ازىاي املساحا ()2004
الربوتوكــول اياتوــاملي يت اىوــا ق ــوإل
ال ــم بش ـ ري بوــا األط ــال وا ــت يل
األط ــال د ال ــا ود امل ـواع اإلباقو ــا
()2004
ات اىو ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوإل األش ـ ـ ـ ـ ـ ــخا
اإلىاىا ()2009

ظوي

ات اىوـ ـ ــا م اهنـ ـ ــا التدـ ـ ــلي و ـ ـ ــو م ـ ــن
ـ ــروا املداما ـ ــا آو الد وبـ ــا ال ا ـ ــوا آو
اليإنسانوا آو املظو ا
الربوتوك ــول اياتو ــاملي يت اىو ــا م اهن ـ ـا
التد ــلي و ــو م ــن ــروا املداما ــا آو
الد وبا ال ا وا آو اليإنسانوا آو املظو ا
ايت اىو ـ ــا الدولو ـ ــا حلماي ـ ــا ق ـ ــوإل و ـ ــا
الدمال املظاجرين وآفراع آ رهم
ايت اىوا الدولوـا حلمايـا وـا األشـخا
من ايات ا ال سري



التح ااي و/آو
اإلىيناي

مل يصدإل ىاوظا/مل ت م

ات اىو ـ ـ ــا ال ن ـ ـ ــا ىا ـ ـ ــد و ـ ـ ــا آشـ ـ ـ ـ ال ات اىو ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــوإل ال ـ ـ ـ ــم
التمووي د املرآة (حت ـ ىـام ،وحت اـاي ( ــح التح اــاي ىاــد
ىا ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـواع  ،)2(9و ،)4(15و ،16امل ـ ـ ـ ـ ـواع  7و ،)4(9و،21
()3
و)2014 ،30
و)2006 ،)1(29
ات اىو ـ ــا ق ـ ــوإل ال ـ ــم (حت ـ ـ ى ـ ــام ،ات اىو ـ ـ ــا ق ـ ـ ــوإل ال ـ ـ ــم
وحت ا ـ ـ ــاي ىا ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـواع  ،7و( ،)4(9تدـ ـ ــديم الـ ـ ــتح ىاـ ـ ــد
املاعة )2014 ،14
و ،14و ،21و)1996 ،30
الربوتوك ـ ــول اياتو ـ ــاملي يت اىو ـ ــا ق ـ ــوإل
ال ـ ـ ـ ــم بش ـ ـ ـ ـ ـ ري اش ـ ـ ـ ـ ـرتا األط ـ ـ ـ ــال د
امل ازى ـ ـ ـ ــاي املس ـ ـ ـ ــاحا (حت ـ ـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ـ ــا
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احلالا د آة ا اجلولا الساب ا

اإلجرا اي املتخلة بدد
اي تدرا

مل يصدإل ىاوظا/مل ت م

لاتح اــاي ىاــد ات اىوــا ق ــوإل ال ــم
وإىــيري بشـ ري املــاعة  ،)2(3حتديــد ــن
التي ود بـ  18ىاماً)2004 ،
الربوتوكــول اياتوــاملي يت اىوــا ق ــوإل
ال ــم بش ـ ري بوــا األط ــال وا ــت يل
األط ــال د ال ــا ود امل ـواع اإلباقو ــا
(حت ـ نـا لاتح اـاي ىاـد ات اىوــا
ق وإل ال م)2004 ،

إجـ ـ ـ ـ ـ ـرا اي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ و
والتح و اي واإلجرا اي
()4
الداجاا

ايت اىوـ ـ ــا الدولوـ ـ ــا لا نـ ـ ــا ىاـ ـ ــد وـ ـ ــا
آش ال التمووي الد صري ،املاعة 14
الربوتوك ـ ــول اياتوـ ـ ــاملي املاح ـ ــي بالدظـ ـ ــد
الـ ـ ـ ــدويل اخلـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاحل وإل ايىتصـ ـ ـ ــاعيا
وايجتماىوا والث افوا
الدظ ـ ــد ال ـ ــدويل اخل ـ ــا
والسوا وا

ب ـ ــاحل وإل املدنو ـ ــا

الربوتوكـ ـ ـ ـ ــول اياتو ـ ـ ـ ـ ــاملي األول لادظ ـ ـ ـ ـ ــد
الدويل اخلا باحل وإل املدنوا والسوا وا
الربوتوكـ ــول اياتو ـ ــاملي يت اىوـ ــا ال ن ـ ــا
ىاد وا آش ال التمووي د املرآة
ات اىوـ ـ ــا م اهنـ ـ ــا التدـ ـ ــلي و ـ ـ ــو م ـ ــن
ـ ــروا املداما ـ ــا آو الد وبـ ــا ال ا ـ ــوا آو
اليإنسانوا آو املظو ا
الربوتوكـ ــول اياتو ـ ــاملي يت اىو ـ ــا ق ـ ــوإل
ال م املتداي بإجرا ت دمي ال ي اي
ايت اىو ـ ــا الدولو ـ ــا حلماي ـ ــا ق ـ ــوإل و ـ ــا
الدمال املظاجرين وآفراع آ رهم
الربوتوكـ ــول اياتو ـ ــاملي يت اىو ـ ــا ق ـ ــوإل
األشخا ظوي اإلىاىا
ايت اىوا الدولوـا حلمايـا وـا األشـخا
من ايات ا ال سري
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صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
احلالا د آة ا اجلولا الساب ا
التصديي آو ايننمام
آو اخليفا

()5

بروتوكول بالومو

ات اىو ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ج وـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل ملا ـ ـ ـ ـ ـ ــا 12
أا/آ س ـ  1949والربوتوكــويري
اإل ـ ـ ــافواري األول والث ـ ـ ــاين املاح ـ ـ ــاري
()7
هبا
ايت اىواي األ ا وا مل اما الدمـم
الدولو ــا ى ــدا ايت اىو ــاي آملى ــام 87
()9
و 98و 100و111

اإلجرا اي املتخلة بدد اي تدرا

مل يصدإل ىاوظا
ات اىو ـ ــا م ـ ــا جرم ـ ــا اإلب ـ ــاعة اجلماىو ـ ــا
واملداى ا ىاوظا
ناام ملوما األ ا ي لامح مـا اجل امسوـا
الدولوا
(موىا ىاوظا ف ط ،د ىام )2000
وىــدمي

ايت اىوــاي املتدا ــا بــاليج
()6
اجل سوا
الربوتوكــول اإل ــاد الثال ـ يت اىوــاي
()8
ج و لدام 1949
ات اىو ــاي م ام ــا الدم ــم الدولو ــا آملى ــام
 87و 98و 100و111
ات اىوت ـ ــا م ام ـ ــا الدمـ ــم الدولو ـ ــا ملىمـ ـ ـا
()10
 169و189
ات اىو ــا الوونس ـ ـ و مل افح ــا التموو ــي د
ال التداوم

 -1د ىـام  ،2011آشـاملي الاي ــا املد وـا بال نـا ىاــد التمووـي ـد املـرآة إىل ايهتمـام الــلي
كانــإ تولوــم ىمــاري ملس ـ لا اننــمامظا اربتمــم إىل الربوتوكــول اياتوــاملي يت اىوــا ال نــا ىاــد وــا
آش ـ ال التمووــي ــد امل ـرآة()11و وشــيدإ الاي ــا ىمــاري ىاــد التصــديي ىاــد كــم مــن الدظــد الــدويل
اخل ـ ــا ب ـ ــاحل وإل املدنو ـ ــا والسوا ـ ــوا ،والدظ ـ ــد ال ـ ــدويل اخل ـ ــا ب ـ ــاحل وإل ايىتص ـ ــاعيا وايجتماىو ـ ــا
والث افوـا ،وات اىوــا م اهنــا التدــلي و ــو مــن ــروا املداماــا آو الد وبــا ال ا ــوا آو اليإنســانوا آو
املظو ــا ،وايت اىوــا الدولوــا حلمايــا ق ــوإل وــا الدمــال املظــاجرين وآف ـراع آ ــرهم ،وايت اىوــا الدولوــا
حلمايا وا األشخا من ايات ا ال سري()12و
 -2وعىــإ الاي ــا ىم ــاري إىل التصــديي ىا ــد ات اىو ــاي م ام ــا الدمــم الدولو ــا التالو ــا ات اىو ــا
الدم ــال ظوي املسـ ـ ولواي الدامساو ــا( 1981 ،ملى ــم  ،)13()156وات اىو ــا املس ــاواة د األج ــر1951 ،
(ملىـ ــم  ،)100وات اىوـ ــا التمووـ ــي د اي ـ ــتخدام واملظ ـ ـا( 1958 ،ملىـ ــم  ،)14()111وات اىوـ ــا احلريـ ــا
ال ابوـ ـ ــا ومحايـ ـ ــا قـ ـ ــي الت اـ ـ ــوم( 1948 ،ملىـ ـ ــم  ،)87وات اىوـ ـ ــا قـ ـ ــي الت اـ ـ ــوم ال ـ ـ ــا وامل او ـ ـ ــا
()15
اجلماىوا( 1949 ،ملىم )98
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 -3وآقاطـإ الاي ــا ىامـاً ــا ى دتــم ىمــاري ،د إطـامل ىماوــا اي ــتدرا الــدوملي الشــامم ،مــن
تدظــد با ــتدرا حت اظــا الدــام وحت اا ــا ىاــد امل ـواع  ،)2(9و ،)4(15و(16آ) و(ج) و(و) مــن
()16
ـاري إىل اإل ـ ـراع د
ات اىو ــا ال ن ــا ىا ــد و ــا آشـ ـ ال التموو ــي ــد املـ ـرآة و وعى ــإ الاي ــا ىم ـ إل
ا تدرا هل التح ااي ب صد ح ظا وتنووي ن اىظا()17و
 -4وآشــاملي م امــا األمــم املتحــدة لارتبوــا والداــم والث افــا (الوونس ـ و) إىل التوصــواي املتدا ــا بــاحلي
د التدا ــوم ،وه ــي التوص ــواي ال ـ ـ ى اتظ ــا ىم ــاري آة ــا اي ــتدرا ال ــدوملي الش ــامم األول املتدا ــي هب ــا،
وآوصإ ب ري تشيا ىماري ىاد التصديي ىاد ايت اىوا اخلاصا افحا التمووي د ال التداوم()18و
 -5وآوص ــإ م و ــوا األم ــم املتح ــدة الس ــاموا لشـ ـ وري اليج ـ ـ (م و ــوا شـ ـ وري اليج ـ ـ )
ـاري باينن ــمام إىل الدظ ــد ال ــدويل اخل ــا ب ــاحل وإل املدنو ــا والسوا ــوا ،والدظ ــد ال ــدويل اخل ــا
ىم ـ إل
بـ ـ ــاحل وإل ايىتصـ ـ ــاعيا وايجتماىوـ ـ ــا والث افوـ ـ ــا ،وات اىوـ ـ ــا ىـ ـ ــام  1951املتدا ـ ـ ـا بو ـ ـ ــا اليج ـ ـ ـ
وبروتوكوهلــا لدــام  ،1967وات اىوــا ىــام  1954املتدا ــا بو ــا األشــخا ىــدمي اجل ســوا ،وات اىوــا
قايي انددام اجل سوا()19و
ىام  1961املتدا ا

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
ـوع
 -6يقـ امل ـرمل اخلــا املدـ بــاحلي د قريــا التيمــا الســامي ود ت ــوين اجلمدوــاي اجلظـ إل
الـ بــللتظا ىمــاري لتــدىوم اإلطــامل ال ــانوين املتداــي حمايــا وتدييــي ق ــوإل اإلنســاريو وظكــر آري ال ــانوري
األ ا ــي لادولــا يـ ص ىاــد احلريــاي املدنوــا والسوا ــوا لايموــا وهــو مــا يشــمم احلــي د التد ــو ود
ت ــوين اجلمدوــاي ،واحلــي د املا وــا اخلاصــا ود اخلصوصــوا الشخصــوا ،واحلــي د قريــا الــدين آو
املدت ــدو ــو آنــم آ ــا آري احلــي د التيمــا الســامي واحلــي د ىــدم التمووــي م ــويري لام ـواط
الدمــانو عوري ـواهم ــا يتدــامل مــا آفنــم املمامل ــايو وفن ـيً ىــن ظلــل ،ظكــر آري ىــدعاً مــن
ال ـوان واملرا ــوم ت ــر ىوــوعاً ىاــد احلــي د التيمــا تتســم بــال مو وم ــن آري يســا ا ــتخدامظا
من جان السا اي()20و
 -7وآكـ ــدي ىمـ ــاري ،د تداو ا ـ ــا ىاـ ــد ت ريـ ــر امل ـ ـرمل اخلـ ــا  ،ىاـ ــد آري وـ ــا الدمـ ــال ،مـ ــن
الدمــانو كــانوا آم مــن األجان ـ  ،يتمتدــوري بــاحلي د ايننــمام إىل ال ابــاي الدمالوــا()21و وآكــدي
ىماري آري اإلطامل ال ـانوين يتنـمن موىـا مـن ال واىـد الـ تسـمس مامل ـا احلريـاي األ ا ـوا ،وآري
ه ــلا الرتتوـ ـ يرم ــي إىل ت ــوفو الن ــماناي األ ا ــوا لسـ ـامسر السـ ـ اري ألري ال ــانوري ي ــر آق امـ ـاً
بالس ـ ــين آو ـ ــدع رام ـ ــايو وآ ـ ــافإ ىم ـ ــاري آري ال ـ ـ ـوان تد ـ ــي ملاق ـ ــا اجلمظـ ـ ـومل آولوي ـ ــا ىا ـ ــد
اي ـ راباي ،والســام واهلــدو آولويــا ىاــد ال يىــم آو ىاــد ا ــتخدام آعاة م ــن آري تــيى املــاملة آو
املمامل اي األار ال تتخ د قدوع التيما السامي آو قريا التد و()22و
 -8وآوصإ الوونس و ىمـاري بو ـا ىـانوري بشـ ري احلصـول ىاـد املداومـاي يتماشـد مـا املدـايو
الدولوا()23و
-9
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جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
حالة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
امل سا الوط وا حل وإل اإلنساري

الاي ا الوط وا حل وإل اإلنساري

()25

احلالا د آة ا اجلولا احلالوا

احلالا د آة ا اجلولا الساب ا

()26

با ()2013

-

 -10آشــاملي الاي ــا املد وــا بال نــا ىاــد التمووــي ــد املـرآة إىل ايلتـيام الــلي تدظــدي بــم ىمــاري
اــيل اي ــتدرا الــدوملي الشــامم وم ــاع ــماري امتثــال الاي ــا الوط وــا حل ــوإل اإلنســاري لام ــاعع
املتدا ــا حال ــا امل س ــاي الوط و ــا لتديي ــي ومحاي ــا ق ــوإل اإلنس ــاري (م ــاعع ب ــاملي )()27و وش ــيدإ
ـاري ىاــد ــماري إ ـ ا ص ـ ا م ســوا ىاــد جل ــا وط وــا مســت اا حل ــوإل اإلنســاري متتثــم
الاي ــا ىمـ إل
مل ــاعع بــاملي وتتمتــا بوييــا وا ــدا د ــال ق ــوإل اإلنســاري ،فن ـيً ىــن وييــا ــدعة فومــا يتداــي
باملساواة ب اجل س وق وإل اإلنساري لامرآة()28و
 -11وآىربــإ الاي ــا ىــن ىا ظــا إزا ىــدم وجــوع ا ـرتاتويوا م س ـ ا لتدمــوم مراىــاة م ا ـومل نــوع
اجل ـ (امل ا ـومل اجل س ــاين) د و ــا امل س ــاي الدام ــاو وآوص ــإ الاي ــا ىم ــاري ـ س ــا ا آك ــرب
لآللوــا الوط وــا لش ـ وري امل ـرآة (املديريــا الدامــا لش ـ وري امل ـرآة) وتديي ـي ىــدمل ا ىاــد الدمــم كنلوــا ت ســوي،
ستخدم د وا السوا اي والربام ()29و
وبإىداع ا رتاتويوا لتدموم امل اومل اجل ساين ت إل
 -12ويقاــإ الاي ــا ايفت ــامل إىل الــوىي بات اىوــا ال نــا ىاــد وــا آشـ ال التمووــي ــد املـرآة
ـاري إىل نشــر ايت اىوــا وتــدملي آىنــا اجلظــاز ال ن ـامسي
عااــم اجلظــاز ال ن ـامسيو وعىــإ الاي ــا ىمـ إل
ومياويل املظن ال انونوا ىاد ت ولها()30و

ثانياق -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
 -1حالة تقديم التقارير
هو ا املداهدة

امليقااي اخلتاموا الواملعة
د اي تدرا السابي

جل ــا ال نــا ىاــد التمووــي أا/آ س
الد صري
الاي ـ ـ ــا املد وـ ـ ــا بال نـ ـ ــا
ىاد التمووي د املرآة
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2006

أار ت رير ىدِّم م ل
اي تدرا السابي

أار ميقااي
اتاموا

2014

-

-

تشرين األول/آكتوبر ـم موىـد ت ـدمي الت ريــرين
الث ــاين والثال ـ ـ د تش ـ ـرين
2011
األول/آكتوبر 2015

قالا ت دمي الت املير
مل ي ا ــر بد ــد د الت ــاملير
من الثاين إىل اخلام
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امليقااي اخلتاموا الواملعة
د اي تدرا السابي

هو ا املداهدة
جل ا ق وإل ال م

أار ت رير ىدِّم م ل
اي تدرا السابي

أار ميقااي
اتاموا

قالا ت دمي الت املير

آياــول /ـ تمرب ( 2006بش ـ ري 2013
ات اىو ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوإل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــم)
وقييراري/يونو ـ ــم ( 2009بش ـ ـ ري
الربوتوك ــول اياتو ــاملي يت اىو ــا
ق ـ ــوإل ال ـ ــم بش ـ ـ ري اش ـ ـرتا
األط ــال د امل ازىــاي املســاحا
والربوتوكــول اياتوــاملي يت اىوــا
ق ـ ـ ـ ــوإل ال ـ ـ ـ ــم بش ـ ـ ـ ـ ري بوـ ـ ـ ــا
األط ـ ــال وا ـ ــت يل األط ـ ــال
د ال ا ود املواع اإلباقوا)

-

م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـرمل ال اـ ـ ـ ـ ــر د
الت ريـ ـرين الثالـ ـ والراب ــا
د ىام 2016

2014

-

مل ي اـ ــر بدـ ــد د الت ريـ ــر
األويل

الاي ـ ـ ـ ــا املد و ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــوإل -
األشخا ظوي اإلىاىا

 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدَّمة مق هيئات المعاهدات

امليقااي اخلتاموا
تامليخ الت دمي

هو ا املداهدة

املوىد امل رمل

املو وع

جل ا ال نا ىاد
التمووي الد صري

2007

الت ــوين الدرىــي لاسـ اري وامل امــاي الـ حتــر
()31
الد صري

الاي ا املد وا بال نا
ىاد التمووي د املرآة

2013

الد املماملس د قي املرآة وال وان التمووييا د ـال الـيواج مل ـ ـ ـامسم ت ـ ـ ــلكو آمل ـ ـ ــاإ
()33
()32
د ىام 2014
واأل رة

ىاــد التمووــي -

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()34

احلالا د آة ا اجلولا الساب ا

احلالا الراه ا

ي
ي
عىوة عامسما
قري ـ ــا التيم ـ ــا الس ـ ــامي وت ـ ــوين
ايعامل ()2006
اليياملاي ال آجريإ
اجلمدواي ()2014
اليياملاي املوافي ىاوظا من قو امل دآ بوا األط ال
املدافدوري ىن ق وإل اإلنساري
اليياملاي ال طا إجراؤها
ال ـ ـ ــرعوع ىا ـ ـ ــد مل ـ ـ ـ ـامسم ايعى ـ ـ ــا اي ،ايل ال رتة ىود اي تدرا  ،وجظإ  11مل الاو وملعي احل وما ىاد  6م ظاو

وال دا اي الداجاا
ت املير وبدثاي املتابدا
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جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -13د أظامل/مـاملس  ،2012قنـر ممثاـوري ىــن م و ـوا األمـم املتحــدة السـاموا حل ـوإل اإلنســاري
قا ــا عملا ــوا نامتظ ــا الاي ــا الوط و ــا حل ــوإل اإلنس ــاري ،د مسـ ـ ط ،ىر ـ ـوا فوظ ــا م ــاعع ب ــاملي
وناىش ـوا ال و وــا ال ـ م ــن هبــا لام ســاي الوط وــا حل ــوإل اإلنســاري آري تتدــاوري مــا ال اــام الــدويل
حل وإل اإلنساري()35و
 -14ود آياول /ـ ـ تمرب  ،2014نا ــم مرك ــي األم ــم املتح ــدة لات ــدملي والتوةو ــي د ــال ق ــوإل
اإلنساري جل وا را أ وا وامل ا الدربوا (د الدوقا) ،بالتداوري ما الاي ا الوط وا حل وإل اإلنساري،
عوملة تدملي وا بش ري ىماوا اي تدرا الدوملي الشامم()36و
 -15وى ــدمإ ىم ــاري مس ــا اي مالو ــا إىل م و ــوا األم ــم املتح ــدة الس ــاموا حل ــوإل اإلنس ــاري د
األىوام  2010و 2011و 2012و)37(2014و

ثالثاق -تنفيووال االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانن مووع مراعوواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -16آىربــإ الاي ــا املد وــا بال نــا ىاــد التمووــي ــد املـرآة ىــن ىا ظــا إزا شــووع املواىـ ال امسمــا
ىا ــد الس ــا ا األبوي ــا وإزا ال والـ ـ ال م و ــا املتي ــلملة ص ــو آعوامل املـ ـرآة والرج ــم ومسـ ـ ولوا ماو
وآوصــإ الاي ــا ىمــاري بتدييــي الوجــوع ال شــط لام ـرآة د اعتمــا وبالتشــيوا ىاــد ت ا ــم املس ـ ولواي
األ ـ ـريا بالتس ــاوي بـ ـ املـ ـرآة والرج ــم و افح ــا ال والـ ـ ال م و ــا بالتد ــاوري م ــا اليىم ــا اعتمدوـ ـ
والدي و وكللل ما و امسط اإلىيم ،ىن طريي شن محيي لاتوىوا()38و
 -17وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا إزا ىدم اقتـوا التشـريا الدمـاين ىاـد قاـر صـريس ح ـم ال ـانوري
والواىــا لاتمووــي ــد امل ـرآة د وــا ــايي احلوــاة ،وإزا قصــر املســاواة ب ـ امل ـرآة والرجــم د ــال
احل وإل الداما وىدم تو ـوا ن اىظـا لتشـمم ىيىـاي احلوـاة اخلاصـا املتدا ـا باأل ـرة والـيواجو وآوصـإ
الاي ــا بـ ري تســرع ىمــاري د تدــديم ال ــانوري األ ا ــي لادولــا و/آو التشـريداي الداااوــا األاــر ب وــا
ايشتمال ىاد قار صريس لاتمووي د املرآة وب وا تو وا ن اإل م دآ املسـاواة لوشـمم الـدامسرة اخلاصـا
لاديىاي املتدا ا باأل رة واليواج()39و

باء -الحق في الحياة والحرية واألمق الشخصي
 -18ىاد الر م من التدابو املتخـلة حلمايـا املـرآة مـن الد ـ  ،آىربـإ الاي ـا املد وـا بال نـا ىاـد
ــد املـرآة ،ــا د ظلــل الد ـ
التمووــي ــد املـرآة ىــن آ ـ ظا لدــدم وجــوع ىــانوري ــدع يت ــاول الد ـ
امل ــييل ،ولدــدم وجــوع ألوــا ــدعة تاي ـ إلوظــا ال ســا لت ــدمي الش ـ او واحلصــول ىاــد جــرب و ــماري
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م ا ــاة م ـ ـرت ا آىم ــال الد ـ ـ و وآىرب ــإ الاي ــا ى ــن ىا ظ ــا بوج ــم ا ــا إزا تد ــر الد ــاميي
املظـاجراي ،وي ـوما الدـاميي د اخلدمـا امل يلوـا ،لاد ـ ىاـد آيـدي مسـتخدموظنو وطا ـإ الاي ــا
ــد امل ـرآة ،ــا د ظلــل الد ـ امل ــييل
مداومــاي متابدــا بش ـ ري اىتمــاع ىــانوري ــدع مل افحــا الد ـ
وإنشا ألواي جلرب األ رامل تست وا وا ال سا الوصول إلوظا وم ا اة اجل اة وإنشا ناـام حلمايـا
الدمال املظاجرين الداما د اخلدما امل يلوا()40و
 -19وبو م ــا آقاط ــإ الاي ــا ىامـ ـاً ب ـ ـرامل احل وم ــا حا ــر تش ــويم األىن ــا الت ا ــاوا األنثوي ــا د
املستش واي ،فإ ا آىربإ ىن ىا ظا إزا كوري زها  53د املامسا مـن ال سـا ىـد انـدن هلـلا اإلجـرا
وإزا ما ظكرتم الت املير من آري نس ا  85د املامسا من ال سا ي يدري اإلجرا املد و وآىربإ الاي ا ىـن
ىا ظا بوجم اا إزا اقتمال آري ت وري ىماوا تشويم األىنا الت ا اوا األنثويا حتدث ـراًو وقثـإ
الاي ا ىماري ىاد ال نا ىاد هل املمامل ا الناملة ىن طريي إظكا الوىي ،و ن تشريا اـر هـل
املمامل ا ،وم ا اة اجل اة()41و
 -20وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا إزا ت ول ىانوري م افحا ايعامل بال شر ،وإزا آعا الاي ا الوط وـا
مل افحــا ايعــامل بال شــر لدماظــا ،وإزا ىــدم محايــا ال ســا املتيــر هبــن الا ـوا مامل ــن ال ــا و وعىــإ
الاي ا ىماري إىل مداماا ـحايا ايعـامل بال شـر  -ـن فـوظم املشـت يي بال ـا  -بوصـ ظم ـحايا،
و ــماري ىــدم تدر ــظم لي ـ ظاع والرتقو ــم وتيويــدهم باملســاىدة وباحلماي ــا ،والتح وــي د ق ــايي
ايعـامل()42و وىامـإ جل ـا اخلـربا املد وـا بت وـي ايت اىوـاي والتوصـواي والتابدـا مل امـا الدمـم الدولوـا،
د ى ـ ــام  ،)43(2013وم و ـ ــوا األم ـ ــم املتح ـ ــدة لشـ ـ ـ وري اليج ـ ـ ـ  ،د ى ـ ــام  ،)44( 2015بإص ـ ــدامل
ميقااي وتوصواي مماةااو
 -21كمــا آوصــإ م و ــوا األمــم املتحــدة الســاموا لش ـ وري اليج ـ ىمــاري ــا ياــي (آ) ــماري
ىدم مداى ا حايا ايعامل اعظويل اهلويا ىاد آفدال املت وها ك تويا م اشـرة لتدر ـظم ليعـامل ،مثـم
انتظـا ىـوان اهليــرة آو ممامل ـا ال ــا و(ا) ـن وإن ــاظ ى وبـاي صــاملما ىاـد آملبــاا الدمـم الــلين
ي ــيوري جـ ـوازاي ـ ـ ر م ــوم وظم ،ــن ف ــوظم املوم ــوري احل ومو ــوري و(ج) زي ــاعة احلماي ــا ال انونو ــا
لاد ـ ــاما امل ـ ـ ـيلو (لاد ـ ــاما د اخلدم ـ ــا امل يلو ـ ــا) وإن اظه ـ ــا و(ع) اي ـ ــتمرامل د ت ـ ــدملي امل ـ ــوم
احل ــومو ىاــد التدــر ىاــد ج ـرامسم ايعــامل بال شــر وىاــد التصــدي هلــا بصـوملة م ا ـ ا و( ) ت وــل
محيي لتوىوـا اجلمظـومل وبـرام وىامسوـا آاـر لاحـد مـن ال اـ ىاـد الدمـم ال سـري وىاـد الديىـاي
اجل سوا التيامليا و(ز) إنشا ألوا مل وـا لاتدـاوري بـ امل امـا الدولوـا لاظيـرة وال وابـا الدامـا مـن آجـم
التح وي د ىنايا ايعامل بالود الداماا وم ا اة املتوملط د هلا ايعامل()45و

جيم -الحق في الزواج والحياة األسرية
 -22ملق ــإ الاي ــا املد وــا بال نــا ىاــد التمووــي ــد املـرآة باملر ــوم الســا اين  2010/55الــلي
يــدىم ق ــوإل امل ـرآة د اعــال اخلــا لاديىــاي األ ـريا والــيواج ــا ويل األمــر مــن ىرىاــا ى ـرامل امل ـرآة
ب ـاليواج و/آو بااتوــامل زوجظــا()46و بوــد آ ــا آىربــإ ىــن ىا ظــا إزا ا ــتمرامل وجــوع ال ـوان واألق ــام
التمووييــا املتدا ــا بــاليواج وال ــيإل واجل ســوا والوصــايا وق ــوإل احلنــانا وىيىــاي املا وــا واملـواث الـ
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حترم املرآة من التمتا ح وإل متساويا ما الرجمو وآىربإ ىن ىا ظا بوجم اا إزا ا رامل املـرآة إىل
احلصول ىاد إظري ويل آمرها كي تتيوج ،وإزا ممامل ا املظر ،وإزا اىت امل الرجم ملا األ رة ،وإزا ىدم
مت ـن املـرآة املتيوجـا مـن ااتوــامل م ـاري إىامتظـا حريـاو وطا ـإ الاي ــا مداومـاي متابدـا بشـ ري توصــوتظا
الداىوا إىل إصيح ىانوري األقوال الشخصوا و ماري آي ت عي املمامل ا املتدا ا باملظر إىل ت ووـد قـي
اإلنســاري األ ا ــي لامـرآة املتمثــم د قريــا ااتوــامل زوجظــا()47و وطا ــإ الاي ــا آينـاً مداومــاي متابدــا
بش ري توصوتظا الداىوا إىل قار تددع اليوجاي()48و
 -23وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا ألنم ىاد الر م من احلار ال انوين لـيواج ال توـاي عوري ـن الثام ـا
ىشرة ،فإري هل املمامل ا ما زالإ م تشرة ىاد ن اإل وا ا وم ولا د الدر الدماين()49و
 -24وآىربإ الاي ا ىن ىا ظا ال الغ إزا ىدم متتا املرآة والرجم ح وإل متساويا د ال اجل سوا،
قوـ ـ ي ي ــوري ــدومل املـ ـرآة الدمانو ــا ىانونـ ـاً ن ــم ج س ــوتظا إىل آويعه ــا إظا مل ي ــن الوال ــد مواط ـ ـاً
ىمانواًو وآكدي الاي ا دعاً آري هلا الو ا يش م متووياً د املـرآة الدمانوـا د ـال ق ـوإل اجل سـوا
واملواطإل او وآىربإ آيناً ىن ىا ظا إزا التمووي د املرآة فوما ص ع و آزواجظن األجان وجـ
ال انوري الدماينو وعىإ الاي ا ىماري إىل تدديم ىوانو ظا الداااوا ب وـا مـ س ال سـا الدمانوـاي ق وىـاً
مســاويا حل ــوإل الرجــال فومــا يتداــي ب ــم ج ســوتظن إىل آط ــاهلن وآزواجظــن األجان ـ ()50و وىــدمإ
م و وا ش وري اليج توصوا مماةاا()51و

دال -حريووة التعبيوور وتكووويق الجمعيووات والتجمووع السوولمين وحووق المشووار ة فووي الحيوواة
العامة والسياسية
 -25آوصـ ــإ الوونس ـ ـ و ب ـ ـ ري ت تظـ ــي ىمـ ــاري عـ ــرمي التشـ ــظو الـ ــلي يدتـ ــرب جرمـ ــا ج امسوـ ــا وج ـ ـ
املر ـ ـ ــوم املتداـ ـ ــي بامل وىـ ـ ــاي وال شـ ـ ــر لدـ ـ ــام  1984وىـ ـ ــانوري اجل ـ ـ ـيا لدـ ـ ــام  1974وىـ ـ ــانوري ت اـ ـ ــوم
ايتصــايي  -املتصــم هبــا  -لدــام  ،2002وب ـ ري تــدملج هــلا ال دــم د ال ــانوري املــدين ،وف ـاً لامدــايو
الدولوا()52و
 -26وآىرا امل رمل اخلا املد بـاحلي د قريـا التيمـا السـامي ود قريـا ت ـوين اجلمدوـاي ىـن
ىا ــم إزا الت ــاملير ال ـواملعة مــن ىمــاري وال ـ ت وــد بوجــوع ىوــوع ىاــد قريــا التيمــا ،واي ــتخدام امل ــر
لا ــوة مــن جان ـ الشــرطا ،وتوجوــم ديــداي ،وىماوــاي إل ــا ى ـ تدس ـ وا ،وىماوــاي اات ــا
واقتياز د آماكن ريا ،وقايي تدلي ىاد آيدي السا اي()53و
 -27وآىـرا ىـن اشـتداع ىا ـم بسـ ت ـاملير امل امـاي ـو احل وموـا وو ـامسط اإلىـيم الـ تشـو
إىل ىماواي ا تخدام لا وة وإل ا ى باجلماـا ىاـد هـو مل يسـ ي لـم مثوـم وىدـإ ربتيـ مسـامل
عمدـ ـوا د مسـ ـ ط وص ــحامل د ك ــانوري الثاين/ي ــاير وشـ ـ ا /فرباير  2011لام ال ــا ،د ا ــا آمـ ـومل،
ب و اع ىمم آفنم ،ومستوياي آىاد لاتداوم ،وبال نا ىاـد ال سـاع ،وإجـرا إصـيقاي اىتصـاعيا
و وا ــواو وباإل ــافا إىل ظل ــل ،تش ــو الت ــاملير إىل آري الش ــرطا ى ــد فرى ــإ ب ــالد اقتياج ـاً ــامواً
اهوياً د صحامل د نوساري /آبريم )54(2011و
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 -28وآوصــد امل ـرمل اخلــا ب ـ ري ت ــم ىمــاري ،ىانون ـاً وممامل ــا ،احلــي د قريــا التيمــا الســامي
لايموــا ،ـوا كــانوا مـواط آو ــو مـواط  ،بــي ا ــتث ا و وقـ ىاــد اىتمــاع ىـانوري ي ـرمل بو ــوح
وصراقا افرتا وجوع ىري ا م يدة لد ـد عمدـاي ـاموا ،وإل ـا ال ـوان الـ عـرم اإل ـا ة إىل دـا
ملمس ـ ــو الدول ـ ــا آو شخص ـ ــواي وا ـ ــوا آا ـ ــر  ،وىا ـ ــد تد ـ ــديم املر ـ ــوم الس ـ ــا انو 2002/30
و 1984/49بالتشاومل ال امم ما اعتما املدين واجلظاي املد وا األار صاق ا املصاحا()55و
 -29وعىــا امل ـرمل اخلــا ىمــاري إىل تدييــي قــي املـرآة د ت ــوين اجلمدوــاي حريــا ،وإىل مت ـ املـرآة
مــن املشــاملكا ب دالوــا آكــرب د احلوــاة الدامــا ،وإىل التصــديي كــللل ىاــد مدــايو الدمــم األ ا ــوا ال ـ
حتمي احلي د قريا ت ـوين اجلمدوـاي ،ـا د ظلـل ات اىوـا م امـا الدمـم الدولوـا لدـام  1948بشـ ري
احلريا ال ابوا ومحايا قي الت اوم (ملىم )56()87و
 -30وظكـري ىمـاري ،د تداو ا ــا ىاـد ت ريــر امل ـرمل اخلــا  ،اـا آمـومل م ظـا آري امل ـرمل اخلـا ىــد
ملو م ـا دــم ىــن آقــداث ىــام  2011مــن بد ـ األشــخا الــلين الت ــد هبــم آة ــا زياملتــمو وتــر
ىماري 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 ىماري آري
ظلــل ىــد تس ـ د افت ــامل الت ريــر إىل املصــداىوا واحلواعيــا()57و وآشــاملي ىمــاري إىل آري وــا األف ـراع
الــلين اقتيــيوا اــيل هــل األقــداث املت ـوا آفدــايً ينرمظــا ال ــانوري الدمــاين وإىل آري الســا اري ىــد
آصدمل ما ظلل ى واً ى ظم مل م آ م ىد آعي وا وج ال انوري()58و
 -31ود اخلتــام ،آكــدي ىمــاري آري ال ــانوري األ ا ــي لادولــا وىــانوري اجلمدوــاي األهاوــا ينــم اري
احلي د قريا التيما السامي وت وين اجلمدواي واحلـي د قريـا التد ـو()59و كمـا آكـدي ىمـاري آ ـا
بللإ ىصامل جظدها يقرتام ق وإل اجلموـا وملسـاىد م ىاـد نوـم وـا احل ـوإل امل ر ـا د م ـاعع
ال ــانوري األ ا ــي لادولــا وال ـوان الوط وــا املرت ــا بــم وايت اىــاي الدولوــا ال ـ صــدىإ ىاوظــا()60و
وآكـدي ىمــاري آينـاً آري تشـريدا ا لوســإ م وشــا ىاــد احليــر بــم م ــن حتــديثظا ملواك ــا ت ــو وت ــومل
اعتما واقتواجاتم()61و
 -32ود ىام  ،2013آفاعي جل ا اخلربا التابدا مل امـا الدمـم الدولوـا ب نـم ـ ي هلـا آري آقاطـإ
ىاماً ا ظكرتم ىماري مـن ىـدم وجـوع ىـوان بشـ ري األقـياا آو ايجتماىـاي آو املاـاهراي السوا ـوا
ـاملس هبـا د
با تث ا امل اعع امل رملة د الد توملو وطا إ هل الاي ا إىل ىماري آري تلكر ال ري ا ال م إل
الواى ــا الدما ــي احل ــي د التا ــاهر ود ت ا ــوم اجتماى ــاي ىام ــاو وطا ــإ كـ ـللل إىل ىم ــاري آري ت ــلكر
الد وب ــاي ال ـ ـ ين ــوز توىودظ ــا ىا ــد األش ــخا ال ــلين ي ام ــوري ما ــاهراي آو اجتماى ــاي ىام ــا آو
يشاملكوري فوظا ا يش م انتظاكاً لإلجرا اي السامليا()62و
 -33وآىربــإ الاي ــا املد وــا بال نــا ىاــد التمووــي ــد امل ـرآة ىــن ىا ظــا إزا التــدين ال ــالغ لتمثوــم
ال سـ ــا آو ى ـ ــدم وجـ ــوع ه ـ ــلا التمثو ـ ــم د اعا ـ ـ اي تش ـ ــاملي واحل وم ـ ــا وجظـ ــاز ال ن ـ ــا والس ـ ــال
الدباوما ــي()63و وآوصــإ بــال ظو بــدومل امل ـرآة د الوم ـامس الدامــا ظاي املس ـ ولوا( ،)64فن ـيً ىــن
تدييــي مشــاملكا ال ســا ال اماــا واملتســاويا مــا الرجــال د صـ ا ال ـراملاي د وــا ــايي احلوــاة الدامــا
والسوا وا واملظ وا()65و
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 -34وآىربـإ الاي ــا املد وــا بال نـا ىاــد التمووــي ـد املـرآة آينـاً ىـن ىا ظــا ألنــم ىاـد الــر م مــن
ن ــص متثوــم امل ـرآة د م اص ـ ص ـ ا ال ـرامل ،مل تــر الاي ــا الوط وــا حل ــوإل اإلنســاري آي عاع لاتديو ــم
ـاري ىاــد ت وــل
باىتمــاع تــدابو ااصــا م ىتــا ،ــا د ظلــل ناــام لاحصــصو وشــيدإ هــل الاي ــا ىمـ إل
تــدابو ااصــا م ىتــا د اعــايي ال ـ ي ــوري فوظــا متثوــم امل ـرآة ناىص ـاً آو ال ـ ي تا ــد فوظــا امل ـرآة ن ـ
املداماا ال اد هبا الرجال ،ا د ظلل اعال السوا ي واجلظـاز ال نـامسي وال ـاع الدـام ،مـن آجـم
اإل راع بتح وي املساواة لامرآة ح م األمر الواىا()66و

هاء -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية
 -35يقاإ الاي ا املد وا بال نا ىاد التمووي د املـرآة ،مـا ال اـي ،آري مشـاملكا املـرآة د ال ـوة
الداما ــا متدنو ــا لا اي ــا ( 11د املامس ــا) وآري ال س ــا الد ــاميي يرتكـ ـيري د ى ــاىي التدا ــوم والص ــحا،
ـاري ىاـد
مما يدل ىاد ال صم ب اجل س (ال صم اجل ساين) عااـم ال ـوة الداماـاو وقثـإ الاي ـا ىم إل
ال وام ا ياي (آ) ماري مساواة املرآة بالرجم د ت وي وا ىوان الدمـم ،و ـماري تسـاوي األجـومل
ى ـن األىم ــال املتس ــاويا ال وم ــا و(ا) تديي ــي الت ـوازري ب ـ املس ـ ولواي األ ـريا واملس ـ ولواي املظ و ــا
و(ج) ت اوم إجازة األموما املدفوىا األجر جلموا ال سـا الدـاميي ،ـن فـوظن املظـاجراي والدـاميي
د اخلدما امل يلوا()67و
 -36وفوما يتداي مامل ا احلي د اإل راا د اخلدما املدنوـا ،آشـاملي جل ـا اخلـربا التابدـا مل امـا
ىدم وجوع ن ابـاي ىمالوـا وي آي ىواىـد تـ ام
الدمم الدولوا إىل ما ظكرتم ىماري د
ىام)  2013من إل
(68
آ اوا اإل راا د ال اع احل ومي و

واو -الحق في الصحة
 -37يقاــإ الاي ــا املد وــا بال نــا ىاــد التمووــي ــد امل ـرآة اخن ــا مدــديي وفوــاي الر ــا
والوفواي ال ا وا ،والتحسن د مدايو الرىايا ى م الويعة وآة ا ها وبددها()69و
 -38وملق ــإ الاي ــا باملداومــا ال ـ م اعهــا آنــم لــو مــن النــروملي آري ت ا ـ امل ـرآة تصــر اً ل ــي
م ــن آري حتصــم ىاــد الرىايــا د ــال الصــحا اإل ابوــاو بوــد آري الاي ــا مازالــإ ىا ــا ل ــوري آىــم مــن
نصـ ال ســا املتيوجــاي ( 41.4د املامســا) مــن ال ــا الدمريــا  49-15ىامـاً يســتخدمن و ـامسم م ــا
احلمــم الدصـرياو وآىربــإ الاي ــا آين ـاً ىــن ا ــتمرامل ىا ظــا إزا ىماوــاي اإلجظــا السـرياو وآوصــإ
الاي ــا بـ ري تواصــم ىمــاري جظوعهــا الراموــا إىل زيــاعة إم انوــا احلصــول ىاــد اــدماي م مونــا وموسـوملة
الت ا ــا مل ــا احلم ــم د و ــا آه ــا ال ا ــد ،وبـ ـ ري تت ــوس إم انو ــا قص ــول ال س ــا بصـ ـوملة فدال ــا ىا ــد
املداومــاي املتدا ــا بالرىايــا الصــحوا وىاــد اــدماي الرىايــا الصــحوا املوس ـوملة الت ا ــا ،وي ــوما د
ال الصحا اإل ابوا وو امسم م ا احلمم ،ما إيي اهتمام اا لا سا ظواي اإلىاىا()70و
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زاي -الحق في التعليم
 -39بو مــا آة ــإ الاي ــا املد وــا بال نــا ىاــد التمووــي ــد املـرآة ىاــد املســتوياي املرت دــا يلتحــاإل
ال ســا وال ــاي موــا مراقــم ال اــام التداومــي ،وىاــد الت ــدم اربــرز د م افحــا األموــا ،فإ ــا آىربــإ
ىــن ىا ظــا إزا ايفت ــامل إىل ت ـوافر التداــوم اإلليامــي اعــاين لايموــاو ف وصــإ ب ـ ري عدـ إلـم ىمــاري التداــوم
اصم جظوعها لنماري إم انوا قصول ال سـا وال ـاي ىاـد التداـوم ىاـد
إليامواً و انواً لايموا وآري تو إل
ـمن ا ــت اعة ال ــاي إىل آىص ــد ق ــد م ــن ب ـرام التدا ــوم ال ـومو ي
ىــدم امل(س71ـ)ـاواة م ــا الرج ــال ،وآري تن ـ إل
واملظ و
 -40ود ىــام  ،2011طا ــإ جل ــا اخل ـربا التابدــا مل امــا الدمــم الدولوــا آري تتخــل ىمــاري التــدابو
اليزمــا لرفــا الســن الــدنوا لاــداول إىل ــوإل الدمــم مــن  15ـ ا إىل  16ـ ا مــن آجــم ملبــط هــل
السن بسن إمتام التداوم املدمل ي ،ط اً ألق ام املاعة  )3(2من ات اىوـا احلـد األع لسـن اي ـتخدام
لدام ( 1973ملىم )138و وفنيً ىن ظلل ،ظكري الاي ا ىماري ب ري التداوم اإلليامي هو آقد آكثر
الو امسم فدالوا د م افحا ىمم األط ال ،وطا إ إىل ىماري آري تواصم د املست م ت ـدمي املداومـاي
دتيم اختاظها د هلا الش ري()72و
ىن آي تدابو ي إل

 -41وآش ـ ــاملي الوونس ـ ـ و إىل التوص ـ ــواي املتدا ـ ــا ب ـ ــاحلي د التدا ـ ــوم ال ـ ـ ى اتظ ـ ــا ىم ـ ــاري ا ـ ــيل
اي ــتدرا الــدوملي الشــامم األول املتداــي هبــا( ،)73وظكــري آري ىمــاري اىتمــدي ب ـرام ش ـ لتحس ـ
إم انوــا احلصــول ىاــد التداــوم اجلوــد ،ىــن طريــي ىــدة ا ــط إرامسوــا ووط وــا وىــن طريــي اي ـرتاتويوا
الوط وــا لا ولــاو ــو آنــم وف ـاً لاوونسـ و ،مل تتخــل تــدابو كافوــا لاتصــدي لاتمووــي املســتمر وي ــوما
التمووي د ال سا و وباإل افا إىل ظلل ،مل تتخل تدابو إ افوا ،ا د ظلـل تنـم بـرام التـدملي
وامل ـاه الدملا ـوا اجلانـ املتداـي بتداـوم ق ـوإل اإلنسـاري ،وي ـوما مـن آجـم آفـراع ال ـواي الدسـ ريا
والشرطا الدمانوا()74و

 -42وآوصــإ الوونسـ و بـ ري تشــيا ىمــاري ىاــد مواصــاا ت ــدمي ت امليرهــا الوط وــا مــن آجــم ىماوــا
املشاوملاي الدومليا بشـ ري صـ و م امـا الوونسـ و الـ حتـدع املدـايو املتصـاا بـالتداوم وىاـد مواصـاا
تداـوم ق ــوإل اإلنســاري والتث وـ بشـ ا ،وي ــوما مـن آجــم آفـراع ال ـواي الدسـ ريا والشــرطا وىاــد
اي ــتمرامل د تديي ــي التدا ــوم لايمو ــا وااص ــا واص ــاا ت و ــل الـ ـربام الرامو ــا إىل قا ــر التموو ــي ــد
املرآة()75و

حاء -األشخاص ذوو اإلعا ة
 -43آشــاملي الوونس ـ و إىل آري ىمــاري ىــد ــدإ إىل جدــم التداــوم آكثــر ــويً لايموــا باىتمــاع
اي ـرتاتويوا الوط وــا لصشــخا ظوي اإلىاىــا()76و وآوصــإ الوونس ـ و بتشــيوا ىمــاري ىاــد تــدىوم
وا تظا الراموا إىل حتس إم انوا قصول األشخا ظوي اإلىاىا ىاد التداوم()77و

GE.15-14689

13/17

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

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء-طاء
 آىربإ الاي ا املد وا بال نا ىاد التمووي د املرآة ىن ىا ظا إزا ناام ال الا الـلي يندـم-44
الدــاميي املظــاجراي ىر ــا إل ــا ة املداماــا واإليــلا ىاــد آيــدي آملبــاا الدمــمو وآوصــإ الاي ــا بـ ري
ت وم ىماري ـا ياـي (آ) تدييـي احلمايـا ال انونوـا املتاقـا لادمـال األجانـ ىـن طريـي اىتمـاع وا ـاي
ــد إىل م ــا التيــاوزاي و(ا) م ا ــاة اجل ــاة و(ج) ــماري إم انوــا تا ــي الدــاما األجان ـ
)و78( وقصوهلم ىاد املساىدة واحلمايا،  ووصوهلم إىل ألواي الش و،لامساىدة ال انونوا
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CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 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
On 9 December 2014, the Secretary-General was notified of the decision of the Government of Oman to
withdraw the reservations to articles 7, 9, 21 and 30 made upon accession. The Secretary-General notes that
the notification of withdrawal of reservations was signed by the Minister for Foreign Affairs of Oman on 9
January 2011 and was received by OHCHR in Geneva on 14 January 2011. The notification, however, was
received by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs on 9 December 2014. In a note received from
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Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
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Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
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Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
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A/HRC/17/7, para. 90.17 (Italy).
See CEDAW/C/OMN/CO/1, para. 16. See also paras. 5 and 34.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Oman, para. 36. For the full text of the
universal periodic review recommendations, see, for example, A/HRC/17/7, paras. 89.81 (Sudan), 89.82
(Cuba), 89.83 (Saudi Arabia), 89.86 (Yemen), 89.87 (Australia), 89.89 (Democratic People’s Republic of
Korea), 89.90 (Bahrain), 89.91 (Philippines), 89.92 (Kuwait), 89.93 (Saudi Arabia), 89.94 (Qatar), 89.95
(Saudi Arabia) and 89.96 (Lebanon).
See UNHCR submission for the universal periodic review of Oman, pp. 3 and 5.
See A/HRC/29/25/Add.1, paras. 12 and 18.
See A/HRC/29/25/Add.4, para. 28.
Ibid., para. 30.
See UNESCO submission, para. 37.
See UNHCR submission, p. 3.
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classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member (fully in compliance
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For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, see
A/HRC/27/40, annex.
See CEDAW/C/OMN/CO/1, para. 17. For the full text of the universal periodic review recommendations,
see, for example, A/HRC/17/7, paras. 90.20 (Spain), 90.21 (Indonesia), 90.22 (Malaysia), 90.23 (Chile),
90.24 (Nigeria) and 90.25 (Germany).
See CEDAW/C/OMN/CO/1, para. 18.
Ibid., paras. 19 and 20.
Ibid., paras. 11 and 12.
See CERD/C/OMN/CO/1, para. 27.
See CEDAW/C/OMN/CO/1, para. 51.
See letters dated 8 April 2014 and 25 November 2014 from the Committee on the Elimination of
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