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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونرابعالدورة ال
 2016 يناير/كانون الثاين 18-29

   
تجميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   

 5/1قووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( موووووق مرفوووووق 15 وفقووووواق للفقووووورة
 16/21مق مرفق قرار المجلس  5 والفقرة

 
 سنغافورة  

  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومـا  الـواة ة ت اقـاةير هي ـا  املعاهـدا  اااتـرااا  امبا ـ    ـا  
 ت ذلك املالحظا  االتعليقـا  الـواة ة مـل الدالـ  املعنيـ   ات اقـاةير ممـوا األمـم املتحـدة ال ـام 

االتقريـــر مقـــد  ت  .حلقـــوإل اان ـــان  ات  ـــو ذلـــك مـــل اةـــامسي األمـــم املتحـــدة الر يـــ  ذا  ال ـــل 
الالطـال  للـل الـنل الكامـل  ي رتـل العـو ة     .شكل موتز اقيداً باحلـد األص ـل لعـد  الكلمـا 

اال يتضـــمل التقريـــر ايـــ  جةاا اا اتوـــا  نظـــر اا اصةاحـــا  مـــل املمو ـــي  ال ـــامي   .الوةـــامسي املرتعيـــ 
اهــو يت ــع  .حلقــوإل اان ــان مــالر مــا يــر  منوــا ت التقــاةير اال يانــا  العلنيــ  ال ــا ةة لــل املمو ــي 

اصـــد  .17/119هيكـــل امل ـــا ج التوتيويـــ  العامـــ  الـــق التمـــدها ملـــ  حقـــوإل اان ـــان ت مقـــرة  
اة اليــيف ت  .حنــو منو ــ  ت حواشــ  لايــ  الــنل مراتــع املعلومــا  الــواة ة ت التقريــر ذ كــر  للــل

 . لدا  التقرير  اةي  االستعراا االتطوةا  الق حدةيف ت الك المةة
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 
 مل ي  ّدإل لليوا/مل ا ق ل بعد االستعراا ااتراا املتخذ احلال  خالل الداةة ال ابق  
االنضـــما   الت ـــديي اا    
 امبالف  اا

التمييــز مجيــع اشــكال القضــاا للــل ااماصيــ  
 (1995ة ) د املرا

 (1995ااماصي  حقوإل الطمل )
الربااوكــــــــول االختيـــــــــاة  الاماصيــــــــ  حقــــــــوإل 

باشـــــــــــةا  األطمـــــــــــال ت الطمـــــــــــل املتعلـــــــــــي 
 (2008) املنازلا  امل لح 

ااماصيــ  حقــوإل األشــخا  ذا  
 (2013االاص  )

االتفاقيةةةةةةليا لل يةةةةةةلي    ةةةةةةا ي  ةةةةةة ي
 يمجيةةةةكيل ةةةةةيا يا نصييةةةةة يا    ةةةةة  

 (2015،ي)توقيك

االتفاقيةةةةةةةةةةةةةليا لل يةةةةةةةةةةةةةلي    ةةةةةةةةةةةةةا ي
مجيةةةةةةةةكيل ةةةةةةةةيا يا نصييةةةةةةةة يي  ةةةةةةةة 

 (2015،ي)توقيكييا      
ا  هةةةليا ةةةلل ياحلةةةا ي ةةةا  و ي
االقن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ليلاال نصا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي

 لا ث افيل
ا  هةةةليا ةةةلل ياحلةةةا ي ةةةا  و ي

 ييامللنيليلا سياسيل
الربااوكــــــــول االختيــــــــاة  الثــــــــاين 

بـــاحلقوإل امبـــا  للعوـــد الـــدا  
 املدني  اال ياسي 

 ااماصي  مناهض  التعذيب
ــــ   الربااوكــــول االختيــــاة  الاماصي

 مناهض  التعذيب
ــــ   الربااوكــــول االختيــــاة  الاماصي

الطمــــــــــل ب ــــــــــ ن بيــــــــــع حقــــــــــوإل 
األطمــال ااســتاالل األطمــال ت 

 ال ااا ات املوا  ااباحي 
االاماصيــ  الداليــ  حلمايــ  حقــوإل 
مجيــــع العمــــال املوــــاتريل اافــــرا  

 اسرهم
ــــ  الداليــــ  حلمايــــ  مجيــــع  االاماصي
األشـــــــــــــخا  مـــــــــــــل االختمـــــــــــــاا 

 الق ر 
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 مل ي  ّدإل لليوا/مل ا ق ل بعد االستعراا ااتراا املتخذ احلال  خالل الداةة ال ابق  
التحمظا  ا/اا 

 االالنا 
ااماصيــ  القضــاا للــل مجيــع اشــكال التمييــز 

-)ا(2ة املــــا  :للــــل ا حتمظــــ) ــــد املــــراة 
()ا( 1)16(  ااملـــــــا ة 1)11)ا(  ااملـــــــا ة 
 (1995(  1)29(  ااملا ة 2ا)ج( ا)ح( ا)

ااماصيـــــ  حقـــــوإل الطمـــــل ) لالنـــــا : املـــــوا  
؛ حتمظـــــا  لامـــــ : 37  ا19  ا12-17

 (1995  32)ا( ااملا ة (1)28املا ة 
الربااوكــــول االختيـــــاة  الاماصيــــ  حقــــوإل الطمــــل 
 املتعلــي باشــةا  األطمــال ت املنازلــا  امل ــلح 

(  احلـــــــــد األ   ل ـــــــــل 2)3) لـــــــــالن: املـــــــــا ة 
 (  2008اشور   6سن  ا 16الت نيد هو 

ااماصي  القضـاا للـل مجيـع اشـكال 
التمييــز  ــد املــراة )ســحب تزمســ  

  16ا 2للـل املـا ا   ا للتحمظ
2011) 

ااماصيـــــ  حقـــــوإل األشـــــخا  ذا  
 االاص 

(  4)12املــــا ة  :للــــل ا حتمظــــ)
)ه(  ااملــــــــــــــــــــــا ة 25ااملــــــــــــــــــــــا ة 

 (2013  ‘3‘)ا(29

 

ال ـــــــــكاا   تـــــــــرااا  
 اااتـرااا االتحقيقـا  

 (3)العاتل 

االاماصيــــ  الداليــــ  للقضــــاا للــــل   
  مجيع اشكال التمييز العن ر 

الربااوكـــــــــــول االختيـــــــــــاة  امللحـــــــــــي 
بــــــاحلقوإل  بالعوــــــد الــــــدا  امبــــــا 

 االصت ا ي  ااالتتمالي  االثقافي 
العوـــــــد الـــــــدا  امبـــــــا  بـــــــاحلقوإل 

   املدني  اال ياسي 
الربااوكـــــــــــول االختيـــــــــــاة  األال 
امللحــــي بالعوــــد الــــدا  امبــــا  

 باحلقوإل املدني  اال ياسي 
الربااوكـــــــــول االختيـــــــــاة  الاماصيـــــــــ  
القضــاا للــل مجيــع اشــكال التمييــز 

  د املراة
 التعذيبااماصي  مناهض  

الربااوكـــــــول االختيـــــــاة  الاماصيـــــــ  
حقـــــــوإل الطمـــــــل املتعلـــــــي بـــــــ تراا 

 اقدمي ال ال ا 
االاماصيــــــ  الداليــــــ  حلمايــــــ  حقــــــوإل 
مجيــــــــع العمــــــــال املوــــــــاتريل اافــــــــرا  

 اسرهم
الربااوكـــــــــول االختيـــــــــاة  الاماصيـــــــــ  
  حقـــوإل األشــــخا  ذا  االاصــــ 

 6املا ة 
االاماصيــــــــ  الداليــــــــ  حلمايــــــــ  مجيــــــــع 

 اا الق ر األشخا  مل االختم
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2  
 

 مل ي  دإل لليوا بعد االستعراا ااتراا املتخذ احلال  خالل الداةة ال ابق  
االنضما   الت ديي اا    
 امبالف  اا

ااماصيـــــــــــ  منـــــــــــع تر ـــــــــــ  اابـــــــــــا ة 
 اجلمالي  ااملعاص   لليوا

  
 

نظـــا  ةامــــا األساســـ  للمحكمــــ  
 اجلنامسي  الدالي 

  (4)برااوكول بالومو  
االاماصيـــــــا  املتعلقـــــــ  بــــــــالالت   

 (5)الد   اجلن ي 
ـــــــ  امل ةخـــــــ  ـــــــا  تني  12  ااماصي

االربااوكول  1949  جب/ا  ط
 (6)اا ات الثالث امللحي هبا

األال  اناا ـــــــــــافي نالربااوكـــــــــــوال 
االثـــــــــــــــاين الاماصيـــــــــــــــا  تنيـــــــــــــــ  

 (7)1949 لعا 
االاماصيــــــــا  األساســــــــي  ملنظمــــــــ   

 ت الداليـــــ  لـــــدا االامـــــاصيالعمـــــل 
 (8)111ا 87  ةصم

ــــــاااماصي  منظمــــــ  العمــــــل الداليــــــ   ت
 (9)111ا 87  ةصم

ــــــا منظمــــــ  العمــــــل الداليــــــ      ااماصيت
 (10)189ا 169  ةصم

ااماصيـــ  مكافحـــ  التمييـــز ت مـــال    
 التعليم

  
  شـــ عيف الل نـــ  املعنيـــ  بالقضـــاا للـــل التمييـــز  ـــد املـــراة ســـناافوةة للـــل 2011ت لـــا   -1

العوـــد الـــدا  االثقافيـــ   ا  العوـــد الـــدا  امبـــا  بـــاحلقوإل االصت ـــا ي  ااالتتماليـــ الت ـــديي للـــل 
   االاماصيــ  الداليــ  للقضــاا للــل مجيــع اشــكال التمييــز العن ــر املدنيــ  اال ياســي   ا امبــا  بــاحلقوإل 

  االاماصيــ  الداليــ  حلمايــ  حقــوإل مجيــع العمــال املوــاتريل اافــرا  اســرهم  ا ااماصيــ  مناهضــ  التعــذيبا 
الربااوكـــــول االختيـــــاة    ا (11)االاماصيـــــ  الداليـــــ  حلمايـــــ  مجيـــــع األشـــــخا  مـــــل االختمـــــاا الق ـــــر ا 

وإل   اا ــيف جلنــ  حقــ2014ات لــا   .(12)الاماصيــ  القضــاا للــل مجيــع اشــكال التمييــز  ــد املــراة
الربااوكــول االختيــاة  الاماصيــ  حقــوإل الطمــل ب ــ ن بيــع األطمــال الطمــل ســناافوةة بالت ــديي للــل 

الربااوكــــول االختيــــاة  الاماصيــــ  حقــــوإل الطمــــل   ا ااســــتاالل األطمــــال ت ال اــــاا ات املــــوا  ااباحيــــ 
   .(13)املتعلي ب تراا اقدمي ال ال ا 

 ييـــز  ـــد املـــراة ســـحب ســـناافوةة اجلزمســـ  لتحمظا ـــااالحظـــيف الل نـــ  املعنيـــ  بالقضـــاا للـــل التم -2
ــــذ  احرزاــــ  ســــناافوةة ت مواامــــ  ا ــــريعا ا مــــع  16ا 2للــــل املــــا ا   ــــ  القضــــاا االتقــــد  ال ااماصي
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ســـناافوةة للــــل االربــــيف الل نـــ  لــــل القلـــي  زاا حتمظــــا   .مجيـــع اشــــكال التمييـــز  ــــد املـــراة لـــلل
ا لــــيف ســــناافوةة     .(1)11(  ااملــــا ة 2ا) )ا( ا)ج( ا)ح( (1)16)ا(  ااملــــا ة -)ا(2 املــــا ة

ت صوانينوـا  االنظــر ت  مكانيــ  اً اامــاً ت ســناافوةة   ةاتـاً حاليــ ال ـاةي  16ا 2  ةاج اتـزاا املــا ا  
   .(14)(1)11سحب حتمظا ا املت قي  للل هاا  املا ا  اللل املا ة 

ااماصيــ  منظمـ  العمــل الداليـ  ب ــ ن اشـ عيف الل نــ  نم  ـوا ســناافوةة للـل الت ــديي للـل  -3
( االتوصيـــع االت ــديي للـــل ااماصيـــ  منظمـــ  111)ةصـــم  1958التمييــز )ت االســـتخدا  ااملونـــ ( لعــا  

   .(15)(189)ةصم  2011العمل الدالي  املتعلق  بالعمال املنزلي  لعا  
اصيــ  امبا ــ  االامااا ــيف جلنــ  حقــوإل الطمــل ســناافوةة بــالنظر ت  مكانيــ  الت ــديي للــل  -4

ب ــــ ن  1954  اااماصيـــ  لــــا  1967االربااوكــــول امللحــــي هبـــا لعــــا   1951بو ـــع الالت ــــ  لعـــا  
 .(16)ب ــ ن خمــال حــاال  انعــدا  اجلن ــي  1961ا ــع األشــخا  لــد   اجلن ــي   اااماصيــ  لــا  

 .(17)ةاما األساس  للمحكم  اجلنامسي  الدالي كما اا يف الل ن  سناافوةة بالت ديي للل نظا  
الل ن  املعني  بالقضاا للل التمييـز  ـد املـراة سـناافوةة    الت ـديي للـل برااوكـول ا ليف  -5

 اشــ عيف جلنــ  حقــوإل الطمــل ســناافوةة للــل الت ــديي للــل ااماصيــ  الــذخامسر العنقو يــ  .(18)بــالومو
 .(19)ا ااماصي  حظر استعمال اختزيل ا نتاج انقل األلاا  املضا ة لألفرا  اادمو الك األلاا 
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
الل نــ  املعنيــ  بالقضــاا للــل التمييــز  ــد املــراة بــالتزا  ســناافوةة   ــدا  امل ــاااة بــ   نوهــيف -6

مجيـــع القضـــاا للـــل ااماصيـــ  ا لـــيف ســـناافوةة    مـــنع االويـــ  لاليـــ  ا مـــاج  .اجلن ـــ  الـــد  التمييـــز
 .(20)ت نظاموا القانوين احملل  كامالً ًا    مات ةالتمييز  د املرااشكال 

ان ا ـريعا  ســناافوةة  لعــد  اتـو  مــا ي ـّ  بو ــوح االربـيف جلنـ  حقــوإل الطمـل لــل القلـي -7
الربااوكـــول االختيــــاة  الاماصيـــ  حقـــوإل الطمـــل املتعلـــي باشـــةا  األطمـــال ت مجيـــع احكـــا   احملليـــ  ااطـــ 

لربااوكــول االختيــاة  ت احكــا  هــذا ا   مــاج نضــمابااا ــيف الل نــ  ســناافوةة  .املنازلــا  امل ــلح 
 .(21)احملل  ب وةة كامل القانوين  وانظام
بالتعـديال  الـق ا خلـيف للـل صـانون  الل ن  املعني  بالقضاا للل التمييز  ـد املـراة ح يفاة  -8

المتيـــا  األطمـــال اال ـــ اب الـــذ   مـــ  اميثـــاإل املـــراة؛ اصــانون  األ لــ  اصـــانون ااتـــرااا  اجلنامسيـــ ؛
 .(22)اال ابا  مل اايذاا ااامهال ااالستاالل

نامســـب ةمســـي  ازةاا ســـناافوةة  ل ـــ ان الالت ـــ  ان ال ـــامي  األمـــم املتحـــدة مو ـــي ماالحظــيف  -9
 شــود  اقــدمي  2012ا 2003  بــ  لــاماملمتــدة المــةة  انربملــان  ت الللــل ســ ال اً ة   صــد اا ــع
لح ــول للــل اجلن ــي  ل طل ــا اً ســنوي اجلن ــي  ت ســناافوةةلــد   شــخل مــل  600ا 500 مــا بــ 

 .اً ســنوي املوافقــ هــ الا املــواطن  كانــيف حتظــل بطل ــا   مــل ت املتوســ  ت املامســ  91 ال ــناافوةي   اان
  حديثـــ  لـــل لـــد  اا ح ـــازايـــد املمو ـــي  ب: ا ـــا يلـــ  اا ـــيف املمو ـــي  ســـناافوةةات هـــذا ال ـــد   
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هــ الا ل لــد  لـاملقيمـ  ت ســناافوةة ا ح ــااا   ح ـب ال ــن    اا ـع األشــخا  لـد   اجلن ــي 
ب ــ ن ا ــع  1954االنضــما     ااماصيــ  لــا  ا احل ــول للــل اجلن ــي ؛  الــذيل اســتطالوااألشــخا  

اانقــــيع  ؛ ب ــــ ن خمــــال حــــاال  انعــــدا  اجلن ــــي 1961األشــــخا  لــــد   اجلن ــــي   اااماصيــــ  لــــا  
حرمـــان  ا لاـــاا ســـلط كـــل طمـــل ت اجلن ـــي     لمـــال حـــياجلن ـــي  مـــل اتـــل اي ـــو ب ا املتعلـــيصانولـــ

ـــــذيل يولـــــدان ت ســـــناافوةة لكـــــ  يت ـــــ  لاألطمـــــال مـــــل اجلن ـــــي  اســـــد ةاـــــرة ت القـــــانون  ألطمـــــال ال
 .(23) اجلن ي  ال ناافوةيللل ًا القامسي احل ولي تطيعون احل ول للل تن ي  اخر   الا 
  

 اإلنسان وتدابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق  -جيم 
 
الل نــ  املعنيــ  بالقضــاا للــل التمييــز  ــد املــراة لــل اســموا ألن ســناافوةة مل اتخــذ بعــد لربــيف ا -10

خطـــوا  ان ـــاا م س ـــ  اطنيـــ  م ـــتقل  حلقـــوإل اان ـــان اتمتـــع بواليـــ  ااســـع  حلمايـــ  ااعزيـــز حقـــوإل 
ب ن ان ئ سناافوةة   مل  طاة زمين اا ـع  م س ـ  مـل هـذا الق يـل  الل ن  ااا يف .اان ان للمراة

 .(24)(   ركز امل س ا  الوطني  لتعزيز امحاي  حقوإل اان ان )م ا ج باةي قلعللم ا ج املتاً افق
   متــوز/ 1ت  املــراة  مكتــب انميــ بو ــم     مكتــب املــراةاعيــ    لــا ة  يف الل نــ  نم ــواحظــالا  -11
كمالـ   اصلـ  مـواة   اصدةاـ  للـل ملكتـبا حمدا يـ  سـلط القلـي  زاا  وا الربـيف لـللكن  2011يولي  
 اشــ عيف (25)ا كيـد او ــيتوا ال ـابق  الل نــ  االـا   .اً اامــاً انميـذسياسـا  امل ــاااة بـ  اجلن ــ   انميـذ

 .(26)املواة  الالزم ب زايدهاسناافوةة للل االةاقاا  ركز اآللي  الوطني  للنووا باملراة ااعزيز االيتوا اا
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 

 حالة اإلبالغ -1 
 

 هي ا  املعاهدا 
املالحظــا  امبتاميــ  الــواة ة 

 ت االستعراا ال ابي
جخــر اقريـــر صـ ـد  منـــذ 
 االستعراا ال ابي

جخــــــــــــر مالحظــــــــــــا  
 حال  اابالغ ختامي 

الل نــــ  املعنيــــ  بالقضــــاا      
   للل التمييز  د املراة

منــــذ  امبــــام  التقريــــراــــ خر اقــــدمي  2011متوز/يولي   - 2007 جب/ا  ط 
 2015متوز/يولي  

الربااوكـــــــول ) 2011 2011ش اط/فرباير  يجل ليح و يا طفل
االختيـــــــاة  الاماصيــــــ  
حقوإل الطمل املتعلي 
باشـــةا  األطمـــال ت 
 (املنازلا  امل لح 

 2014 ايلول/ســــ تمرب
الربااوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول )

االختيـــــــاة  الاماصيــــــ  
حقوإل الطمل املتعلي 
باشـــةا  األطمـــال ت 
 (املنازلا  امل لح 

الرابــــع  ــــل مولــــد اقــــدمي التقريــــريل 
 2017 امبام  ت لا ا 
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 هي ا  املعاهدا 
املالحظــا  امبتاميــ  الــواة ة 

 ت االستعراا ال ابي
جخــر اقريـــر صـ ـد  منـــذ 
 االستعراا ال ابي

جخــــــــــــر مالحظــــــــــــا  
 حال  اابالغ ختامي 

ــــــ  املعنيــــــ   قــــــوإل       الل ن
 األشخا  ذا  االاص 

ت اقــدمي التقريـــر األا    ــل مولـــد - - -
 2015لا  

  
 الردود على طلبات المتابعة المحّددة المقدمة مق هيئات المعاهدات -2 

 املالحظا  امبتامي   
 

 مقد  ت املو و  التاةيخ املقرة هي   املعاهدة
ـــــ  بالقضـــــاا      ـــــ  املعني الل ن

   للل التمييز  د املراة
سـحب التحمظـا ؛ العمـال املنزليـون  2013

 (27)االزاتا  األتن يا 
 (29)املعلوما املطلوب اقدمي مزيد مل  ؛(28)2013

   
 (30)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 احلال  الراهن  احلال  خالل الداةة ال ابق  
 ال ال   لوة  امسم    

  العن ري  الزياةا  املضطلع هبا
الزياةا  املتمـي لليوـا مـل حيـث 

 امل دا
 حقوإل اان ان لك اة ال ل 

 املدافعون لل حقوإل اان ان املطلوب الزياةا  
 ب ترااا  موتزة لمليا  االدا 

 احلقوإل الثقافي 
 حري  الت مع ال لم  ااكويل اجلمعيا 

الـــر ا  للـــل ةســـامسل اال لـــااا  
 االندااا  العاتل 

 .بال ا  منوا 8 بال اً خالل المةة صيد االستعراا اة   احلكوم  للل 12 اةسل

   
 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانالتعاون مع  -جيم 

 
)ممو ــي   ســناافوةة م ــامه  ماليــ     ممو ــي  األمــم املتحــدة ال ــامي  حلقــوإل اان ــانصــدميف  -12

 .(31)2015ا 2014ا 2013ا 2011 الوا ت  حقوإل اان ان(
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 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان -ثالثاق  
 

 وعدم التمييزالمساواة  -ألف 
 
للم ـاااة الـد    العـام ايلالل ن  املعني  بالقضـاا للـل التمييـز  ـد املـراة ان امل ـد يفالحظ -13

اعريـــ  حمـــد  للتمييـــز  ـــد  لعـــد  اتـــو  ا ـــعر بـــالقليظلـــيف  لكنوـــات الدســـتوة   مكمـــوالنالتمييـــز 
 الل نـــ  االـــا   .ةااماصيـــ  القضـــاا للـــل مجيـــع اشـــكال التمييـــز  ـــد املـــرامـــل  1للمـــا ة اً املـــراة افقـــ

للتمييــز  ــد املــراة اً احثــيف ســناافوةة للــل ان اــدةج ت ا ــريعا ا اعريمــ (32)ا كيــد او ــيتوا ال ــابق 
 .(33)ظر مجيع اشكال التمييز  د املراةان حتي مل التمييز امل اشر ا و امل اشر ا 

  
 هشخصعلى  مقاألحق الفرد في الحياة والحرية و  -باء 

 
دةاس امل ــتما ة لــل لقوبــ  االــدا : الــ ت  ةاســ  حتــيف لنــوان  التحــّول ا  ةتــيف ســناافوةة -14

ااصليمـــ  جلنـــوب شـــرإل جســـيا ت ممو ـــي  حقـــوإل اان ـــان مكتـــب  ها   ن ـــر ت تنـــوب شـــرإل جســـيا
ب ـــ ب شخ ـــ   الـــدميف ان ســـناافوةةااشـــاة  هـــذ  الدةاســـ      .(34)2014ت لـــا    بـــانكو 

االختيـــاة   الوصـــ  يفةفعـــاكـــون صـــد  ابـــذلك  2014 متوز/يوليـــ  18تـــرامسم مت ـــل  باملخـــدةا  ت 
 2011ت لـــــا   مراتعـــــ  ا ـــــريعي ســـــنوا  منـــــذ بـــــدا  لعقوبـــــ  االـــــدا  الـــــذ   ا  ةـــــال المعلـــــ  

   .2013كانون الثاين/يناير   است كمليف ت
 صـراة الر م مـل  ذ بـ ال ـال الل ن  املعني  بالقضـاا للـل التمييـز  ـد املـراة لـل صلقوـا  يفلرباا  -15

ا ــتمر ت مواصــ  ةقافيــ  اقليديــ  متييزيــ   مــا زالــيف هنــا   مــل الناحيــ  القانونيــ  لــزات بــ  ا امل ــاااة
ضــاا ا لــيف الل نــ  ســناافوةة    الق .  اا ــند هــذا الــداة    الرتــل ةب األســرة مموــو   اســتخدا 

 .(35)اةاالقوالب النمطي  الق متيز  د املر  الق اعط  اهليمن  للرتل للل املواص 

عنـــــ  ال ب ــــ ن صامــــ  شــــ كا الــــوطين انظـــــا  التقــــدير  ن ــــاا نم ــــوا بحظــــيف الل نــــ  الا  -16
ــــ ابينمــــا ةح ــــ  .العنــــ   ــــد الن ــــاااســــتمراة االربــــيف لــــل صلقوــــا  زاا  .(36)العــــامسل   يف هــــذ  الل ن

ب ــــ ن جتــــرمي ا ت ــــاب الزاتــــ    2008ت لــــا   عقوبــــا بالتعــــديال  الــــق ا  خلــــيف للــــل صــــانون ال
منم ـل يعي ـان ب ـكل اجلـاين االضـحي    ذا كـانن القـانون ال يط ّـي  الّ ألالقلـي لـل الل ن   بيفر ال
احل ــــول للــــل امــــر بتــــوفو احلمايــــ   صــــد طل ــــيف الضــــحي ا ذا كانــــيف ب ــــد   لــــاا زااتومــــا  كانــــا ا 

للــل  العنــ  املنــز  ااال ت ــاب ت  طــاة الــزااجان جتــر  احثــيف الل نــ  ســناافوةة للــل  .ال خ ــي 
ان   ا بــدان الةا ـــ ا  فعــل تن ـــ  للــل اعريــ  اال ت ـــاب  تمالاكمـــل اشــ اان  اتــ  التحديــد

 .(37)الن اا للل اابالغ لل حوا   العن  املنز  االعن  اجلن   ا  ع
افــرا  القــوا   لــللضــرب بالع ــا للقوبــ  المــرا  ااســمولــل حقــوإل الطمــل  االربــيف جلنــ  -17

صـــانون  يـــنل لليوـــا مسم خمتلمـــ الةاكـــاب تـــرا   ان ال ـــل القانونيـــ  نتطولـــو امل  ـــل فـــيومامل ـــلح   
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حظـــر مجيـــع اشـــكال العقوبـــ  ال دنيـــ  الل نـــ  ســـناافوةة للـــل  احثـــيف .القـــوا  امل ـــلح  ت ســـناافوةة
 .(38)ماكل وتب القانون ت مجيع األ

  ــــو شــــامل زالال يــــ لــــل اســــموا ألن صــــانون األطمــــال اال ــــ ابنم ــــوا الربــــيف الل نــــ  ا  -18
ســناافوةة بــ ن اــدةج  ــراح  الل نــ  ااا ــيف  .ســن  18ا 16ألطمــال الــذيل اــةااح المــاةهم بــ  ل

صانونيــ   اً بـ ن اــدةج احكامـ  ا حظـر جتنيــد األطمـال اا اســتخداموم ت حـاال  النــزا  هـذا القــانونت 
بـ    الـذيل اصعـوا   اانـزا  ر   انل للل محاي  األطمال الـذيل تنـداا اا اسـتخدموا ت حـاال  ال

واامـــ  اعريـــ  الطمـــل ت صوانينوـــا  ااا ـــيف الل نـــ  ســـناافوةة  .امل ـــلعلنـــزا  ل  ـــحاياطريقـــ  اخـــر  
 .(39)ااماصي  حقوإل الطملما انل للي   معالوطني  

ســـن  اســـت   16ألطمـــال الـــذيل بلاـــوا ســـل الت نيـــد الطـــول  ل ان نم ـــوا الحظـــيف الل نـــ ا  -19
ت نيـد ال  مكانيـ  اصـ ااا ـيف الل نـ  سـناافوةة بـ ن انظـر ت  .امـر ككـل اشور ت القوا  امل ـلح 

مــل املتطــول   ان ذ  ي طلـب ااشــعاة الــمـدة ختمــيال ت ا  ســن  18 ان سـل لألشــخا  الطـول  
 .(40)اقد   اللتماس ا ر ومال ل القانوني  

 تر ـــ    ســـن  15 ســـل جتنيـــد األطمـــال  ان لعـــد  الت ـــاة القلـــي ايضـــاً الربـــيف الل نـــ  لـــل ا  -20
 .(41)جلرامسمللل هذا النو  مل اسناافوةة بزيا ة الارام  اطول مدة ال  ل الل ن  ااا يف  .حرب
ظـــر للـــل اتـــ  التحديـــد ا ـــدير انميـــذ ا ـــريعا  حتللـــل  نم ـــوا ســـناافوةة الل نـــ  يفحثـــا  -21

   اقـــدمي امل ــــالدة الع ــــكري  ا األســـلح  الناةيــــ    ـــا فيوــــا األســــلح  ال ـــاوة ااألســــلح  امبميمــــ   
ت  اا صـــد يتعر ـــون فيوـــا للت نيـــد اا االســـتخدا  مـــل املعـــرار ان األطمـــال يتعر ـــون الـــق  لـــدانال

 .(42)النزالا  امل لح  ا/اا األلمال القتالي 
ب ن ـــاا فرصـــ  العمـــل امل ـــةك  بـــ   الل نـــ  املعنيـــ  بالقضـــاا للـــل التمييـــز  ـــد املـــراة اةح ـــيف -22

ا ــعر    لكنوـا ظلــيف شــخا الجتــاة باألل التمــا  اعريـ  اب شــخا  الوكـاال  املعنيــ  باالجتـاة باأل
رمي بــــالقلي  زاا اســــتمراة انت ــــاة االجتــــاة بالن ــــاا االمتيــــا  ت ال لــــد  ا زاا احلــــاال  املزلومــــ  لت ــــ

 اابــالغ اــدين معــدل ا زاامــا  لقــانون اهل ــرة   ــر هبــل بالت ــاةهل خمال  تّ اارحيــل الن ــاا االمتيــا  امل
 ـــريعا  متخ  ـــ  ملكافحـــ  االجتـــاة باألشـــخا   ســـل ا   ا لـــيف الل نـــ  ســـناافوةة  .لـــل ذلـــك

شــــخا  األ الحقـــ اعزيـــز اـــدابوها ملكافحــــ  مجيـــع اشــــكال االجتـــاة بالن ــــاا ااألطمـــال  ا ــــمان ما 
 .(43)امحاي  الضحايا ا لا ة ا هيلومتوم املتوةط  ت االجتاة بال  ر امعاص 

اكمــــل  تــــراا ة بــــ ن ســــناافوة  الالت ــــ  ل ــــ ان ال ــــامي  األمــــم املتحــــدة مو ــــي ااا ــــيف م -23
بطــرإل ناســ   ت مجيــع حــاال  االجتــاة بال  ــر  املالعقوبــا  حتقيقــا  ســليم  امالحقــ  اجلنــاة افــرا 

 ؛مس القضـــات اجلوـــاز ت مـــال  نمـــاذ القـــوان  ا  كالـــذيل يعملـــون  احلكـــومي    وظماـــدةيب املـــ منوـــا
 ن ــــاا ا  اةة  وســــامسل منوــــابلتــــوفو احلمايــــ  الكافيــــ  للضــــحايا اال ــــوو    الالزمــــ  خت ــــيل املــــواة ا 

ـــ ا  إليـــواا؛لامـــاكل جمنـــ   ـــ  ت  طـــاة اللـــوامسع  ن ـــاا جلي  ـــحايا االجتـــاة الـــذيل صـــد  مل ـــالدة التنظيمي
 .(44)    محاي   الي  تاتون
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 إلفالت مق العقاب، وسيادة القانونل التصدي في ذلك بما إقامة العدل، -جيم 
 
اط يــي الواليــ  القضــامسي  خــاةج ااصلــيم يقت ــر للــل ألن جلنــ  حقــوإل الطمــل لــل القلــي  لربــيفا -24

ااا ــــــيف  .1949االنتواكـــــا  اجل ــــــيم  للقــــــانون الــــــدا  اان ــــــاين  وتـــــب ااماصيــــــا  تنيــــــ  لعــــــا  
الربااوكــول الــق يــنل لليوــا مجيــع اجلــرامسم   زاا الواليــ  القضــامسي  خــاةج ااصلــيمكاةســ  ســناافوةة بــ ن اكمــل 

 .(45)املتعلي باشةا  األطمال ت املنازلا  امل لح االختيـاة  الاماصي  حقوإل الطمل 
للـل اجلـرامسم املدةتـ    مكاني  ا ـليم ارـرم  الصت اة القلينم وا لل لل ن  االربيف ا -25

صامسمــ  اشــتمال  ضــمانســناافوةة ب الل نــ  ااا ــيف .ت اجلــدال األال مــل صــانون ا ــليم ارــرم 
الــق مجيــع اجلــرامسم  وتــب نظــا  ا ــليم ارــرم  احمللــ  للــل اجلــرامسم الــق ا ــمع بت ــليم ارــرم  

الربااوكول االختيـاة  الاماصي  حقوإل الطمل املتعلـي باشـةا  األطمـال ت املنازلـا  ينل لليوا 
 .(46)امل لح 

تنقــيع ل امل ذالــ تقــدير    اجلوــو  بالل نــ  املعنيــ  بالقضــاا للــل التمييــز  ــد املــراة  ااشــاة  -26
للــل بقــاا  زاا اا بقلــي بــال ا ــعر  اظلــيف .التمييزيــ  امواامــ  ال ــريع  مــع القــانون املــدين الت ــريعا 

ااألحكـــا  التمييزيـــ  الـــق ال اـــزال صامسمـــ  ت القـــوان  املتعلقـــ  بـــالزااج  م ـــو  الـــزااج املـــز اج نظـــا ال
لــل  الل نــ  الربــيفكمــا  .قــوإل مت ــااي  مــع الرتــلالتمتــع  الــق حتــر  املــراة مــل ا االطــالإل ااجلن ــي  

ختيــاة بــ  احملكمــ  ال ــرلي  احمكمــ  األســرة فيمــا يتعلــي بالم ــل ت االالقلــي  زاا لــد  اتــو  حريــ  
ااماصيــــ  ا لــــيف الل نــــ  ســــناافوةة    مواامــــ  ا ــــريعا ا الداخليــــ  مــــع التزاما ــــا  وتــــب  .املنازلــــا 

بـ  احملكمـ  ال ـرلي  احمكمـ   ااحـ  االختيـاة املت ـاا  ا ة  التمييـز  ـد املـرامجيع اشكال القضاا للل 
 .(47)األسرة فيما يتعلي بالم ل ت املنازلا 

 لكنوـــا افـــرا  القـــوا  امل ـــلح   ـــا  ل ـــكاا  للبوتـــو  جليـــ  اةح ـــيف جلنـــ  حقـــوإل الطمـــل  -27
ب ن ـــاا جليـــ  ســـناافوةة الل نـــ  ااا ـــيف  .ازاةة الـــدفا  ختضـــع ا اةةقلـــي ان هـــذ  اآلليـــ  بالحظـــيف 

مــل ارنــديل الــواة ة ال ــكاا  ا ــث االيــ  اا ــح  لتلقــ  امنحوــا فا   لل ــكاا  خــاةج ازاةة الــد
مجيـــع ارـــاال   ـــ ن ســـن   ب 18ت امبدمـــ  الع ـــكري  الوطنيـــ   ال ســـيما الـــذيل اقـــل المـــاةهم لـــل 

الاماصيـــ  حقـــوإل الطمـــل املتعلـــي باشـــةا  األطمـــال ت املنازلـــا   الـــق ياطيوـــا الربااوكـــول االختيـــاة 
املواة  الالزمـ  كـ  زايـد اآلليـ  بـين اـ  اا  .ا مكانيـ  الو ـول  ليوـا هـذ  اآلليـ     ا مان سـريامل لح 

 .(48)اعمل بالطريق  املناس  
للقـــانون  خيضـــعون لـــل اســـموا ألن املتطـــول   ان ال ـــل القانونيـــ  نم ـــوا االربـــيف الل نـــ  -28

ســـناافوةة بـــ ن اكمـــل  ت الل نـــ  ااا ـــيف  .االبتدامسيـــ  حملكمـــ  الع ـــكري ا امـــا الع ـــكر  ااحملاكمـــ  
لمعـايو لاً افقـمدنيـ   حمـاكم احملاكمـا  ت    تـراا ان ال ـل القانونيـ     متطـول  ـم  حال اوتيـ 

 .(49)ت ااماصي  حقوإل الطمل د ةاملتعلق  بقضاا األحدا  احمل
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 الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال 
 
القلـي ألنـ  للـل الـر م مـل بعـال لـل التمييـز  ـد املـراة  ل ن  املعني  بالقضـاا للـلال الربيف -29

لمـــراة امل ـــلم  ان اتمتـــع  قـــوإل لالقـــانون املـــدين  ال  كـــل مـــع امبطـــوا  املتخـــذة ملواامـــ  ال ـــريع  
 نأل كمــــا الربــــيف الل نــــ  لــــل القلــــي .الرتــــل فيمــــا يتعلــــي باألســــرة االــــزااج االطــــالإلمت ــــااي  مــــع 

بطريقــ   ــريعا  الت  ــو مكمــول تمتلكــا  الزاتيــ  املع ن ــيب مت ــاامج ت مجيــ ح ــول املــراة للــل
ا ليف الل ن  سـناافوةة    كمالـ  امل ـاااة بـ  املـراة االرتـل ت الـزااج االعالصـا  األسـري    .اا ح 

 .(50) ان  بطاا التمييزي  املت قي  مجيع األحكا  االلوامسع اا اةي  ا   اعديل
    فعـالً الواصعـ االصـةانالقلـي لعـد  اتـو  احكـا  صانونيـ  اـنظم حـاال  االربيف الل ن  نم وا لل  -30
ا لـيف الل نـ   .لليوـا العنـ كاةسـ  ت حالـ  االنم ـال اا سـ ل االنت ـار احلمايـ  ا مل صد  ر  املراة  كا

 الــزااج االعالصــا  األســري   باــرا اوســيع نطــاإل نظمالقــانوين الــذ  يــ وــا   لــا ة النظــر ت نظام ســناافوةة 
 .(51)فعلي  األزااج الذيل يعي ون حاال  اصةان لت ملاألحكا  القانوني  القامسم  

شــــ   اً اعــــد  الزاتــــا  امــــر تعلــــيف باا ــــالحا  القانونيــــ  الــــق  نوهــــيف الل نــــ ات حــــ   -31
صـــانوين بتعـــد    ذن  مكانيـــ  احل ـــول للـــللـــل القلـــي  زاا اســـتمراة اً الربـــيف الل نـــ  ايضـــ  م ـــتحيل
اعـــد  الزاتـــا  ت مجيـــع  حتظـــر   ان  بطـــاا   ـــل ا ـــريعا مـــل ســـناافوةة ان ا يفاطل ـــ .الزاتـــا 

 .(52)كامالً اً  حظر  الم ا  ارتمعي 
  

المعتقد وحرية التعبير وتكويق الجمعيات والتجمع السولمي والحوق  أو حرية الديق -هاء 
 في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

 
ان احلـــي ت حريـــ  التع ـــو )اليون ـــكو(  املتحـــدة للةبيـــ  االعلـــم االثقافـــ منظمـــ  األمـــم الحظـــيف  -32

مـــل صـــانون  21الم ـــل وتـــب  يعـــد   الت ـــوو اناً ايضـــاالحظـــيف  .ةمـــل الدســـتو  14ت املـــا ة  مكـــرس
  .الارامـــــ  اا ال ـــــ ل ملـــــدة ا ـــــل    ســـــنت بتر ـــــ  تنامسيـــــ  ا كـــــل ان يـــــ       لقوبـــــ    العقوبـــــا 

ااا ـــيف  .(53)الت ـــوو بالتم ـــيلم ـــ ل   يتنـــاال  ذصـــانون الت ـــوو الـــو  الحظـــيف اليون ـــكو اتـــ كمـــا
 .(54)للمعايو الدالي ًا صانون مدين افقا  ةات   مل الت وو فعل جترمي  وص سناافوةة باملنظم  
وزاةة لـــــ اابعـــــ هي ـــــ  انظيميـــــ   االـــــال  هـــــ  اليون ـــــكو ان هي ـــــ  اطـــــوير اســـــامس  االحظـــــيف -33

احملتويـا  ميـع مقـدم  ملزمـ  جل للمماةسـا  للـل اانةنـيفمدانـ   ا ـدة االال   االـا ا  االا ال
 .(55)موا  حمظوةة لرب اانةنيفلد  بث ا   مان  هبدراانةنيف  للل
املقــرة امبــا  املعـين بتعزيــز امحايــ  احلـي ت حريــ  الــرا  االتع ـو ســناافوةة للــل  لــا ة احـث  -34

ب ـــ ب ن ـــر  اةبعـــ  اســـابيع  نيـــ  مراهـــي بال ـــ لاحلكـــم للـــل  ـــاحب مدانـــ   لكةا النظـــر ت صـــراة 
اصـــد  .(56)ةمســـي  الـــوزةاا ال ـــابي   كـــوان يـــو  ســـناافوةة الراحـــلمل ســـ  فيـــديو ا ـــوةة كاةيكااوةيـــ  

لــل  الــرب فيــ اً  ــحمياً ااصليمــ  جلنــوب شــرإل جســيا بيانــ حقــوإل اان ــان كتــب ممو ــي ا ــدة م
فيوـا انتقـا   ـوة مالحظـا  ا   حتميلـب ـ ب  سـن   16مـل العمـر  اموس يـ   ال ـال القلي  زاا   ان  
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الـذ  اعـرا لـ  املـدّان االرب املقـرة امبـا  لـل القلـي  زاا األةـر اجل ـد  االنم ـ   .(57)لل يد  
 احملـــد ة تملعـــايو ي ـــتور ا ان احت ـــاز  ملاً م كـــد  ت االحت ـــاز الوصـــيف الـــذ  صضـــا  املراهـــي تـــراا

 هــو لــل ةايــ   ال ــ ل لتع ــو ب احلكــم للــل مراهــيان امبــا   اا ــع املقــرةا  .ااماصيــ  حقــوإل الطمــل
اةحـــب ت الوصـــيف املعـــايو الداليـــ  حلريـــ  التع ـــو احقـــوإل الطمـــل   بـــالنظر   اً صطعـــ  ـــو مق ـــولامـــر 
  الــذ  كــان صــد صضــل بالمعــل اكثــر مــل  ــاحب املدانــ  املعــين هبــذ  القضــي بــ طالإل ســراح نم ــ  

صــراة االحــا املقــرة امبــا  ان  .اةــر  ت  ــحت صيــل  لــا   ت ظــرار صاســي  االحت ــازشــور ةهــل 
اةـــــر ةا   للـــــل اً ايضـــــ كـــــان لـــــ  فح ـــــب بـــــلحقـــــوإل املراهـــــي  مل يقـــــوا امل ســـــ  للاايـــــ احملكمـــــ  

 .(58)ال خ يا  العام  اا احلكوم  الذيل ينتقداناآلخريل ت سناافوةة األشخا  
اً ل اشـــكال التع ـــو موينـــشـــكل مـــ الت ـــاة اناً املقـــرة امبـــا  املعـــين  ريـــ  التع ـــو ايضـــااكـــد  -35

جيــب ااكــد ان االنمتــاح للــل مجيــع اشــكال النقــد  .تربيــر فــرا لقوبــا للامــ  ال يكمــ   ل خ ــي 
مومـا    اا ال ـابق  احلـالي  عامـ ال خ ـيا  ال النقـا  الـالز  ب ـ نت اً متوصعـاً امـر اً  امسم ان يكون
ــــد  اجلموــــوةهــــذ  ال خ ــــيا  كانــــيف  ــــ   اناً د ايضــــاكــــا  .مقدســــ  ل التقــــاةير افــــا   بــــ ن معامل

احلــد األ   اً  اكــل لت ــتوت ابــداملب ــكل خــا  صاســي   ــاحب املدانــ  اظــرار احت ــاز  كانــيف 
الذ ت املــــ  ـــتخد ين اـــ  ان ا   الــــق طمـــالللـــل األبمـــرا التـــدابو االحت ازيــــ   املتعلقــــ مـــل املعـــايو 

المضــلل  اين اــ  ان اقت ـــر  د  م ــا  الطمــلختــ افقــ  لنــدماألص ــر فــةة ككنــ   ا   فقــ  خــواأل
 .(59)للل احلاال  االستثنامسي 

ال اعتـز  التمـا  سـناافوةة  الل ن  املعنيـ  بالقضـاا للـل التمييـز  ـد املـراة بقلـي اناالحظيف  -36
ا كيـــد الل نـــ  االـــا    .اـــدابو خا ـــ  م صتـــ  للتع يـــل بتحقيـــي امل ـــاااة المعليـــ  بـــ  املـــراة االرتـــل

فيوـــا  ث ـــلا لـــيف ســـناافوةة    اط يـــي اـــدابو خا ـــ  م صتـــ  ت ارـــاال  الـــق مت (60)او ـــيتوا ال ـــابق 
 .(61)ل مواة    افي  لند احلات يخت    ا  اعاين فيوا مل احلرمان اا ًا  عيم املراة متثيالً 

لـد  اتــو  قلــي باً يف ايضـالحظــلكنوـا ل نـ  بزيــا ة لـد  الن ــاا ت امبدمـ  العامــ   اةح ـيف ال -37
مواصــع  ت ســناافوةة ب ــكل  ــعي  تمتثيــل الن ــاا   ااســتمراة وزةااالــتمر ــا  ت ملــ  ازيــرا  م ا 

 ااا ــيف . ــنع القــراة ت احلكومــ  ااجلوــاز القضــامس  اال ــلك الدبلوماســ   اكــذلك ت القطــا  امبــا 
لـ  كامم ـاةك      اعزيـز م ـاةك  املـراة ارمـ  التمـا  صـوان  اسياسـا  سناافوةة جبمل  امـوة منوـا الل ن  

 .(62)مت ااي  ت  نع القراة ت مجيع ماال  احلياة العام  اال ياسي  ااملوني ا 
  

 الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية -واو 
 
  ابداــ  ذلـل صلقوــا  زاا الـتحما الـاً الل نـ  املعنيـ  بالقضــاا للـل التمييـز  ــد املـراة مـد الربـيف  -38

احثـــيف الل نــــ   .ةالتمييــــز  ـــد املــــرامجيـــع اشـــكال القضـــاا للــــل ااماصيــــ  مـــل ( 1)11ســـناافوةة للـــل املــــا ة 
ا ــريعا  اكمــل   االتمــا  املوــين األفقــ  االراســ  م ــلســناافوةة للــل ســحب حتمظوــا االقضــاا للــل ال

 .(63)العمل املت اا  القيم  لتضييي اسد الم وة ت األتوة ب  املراة االرتل للل امل اااة ت األتر
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الل نــ   يفاشــ ع .األتانــب العمــال املنـزلي  زاا حالــ   لــل اسـتمراة صلقوــااً االربـيف الل نــ  ايضــ -39
ا ــريعا  التمــا    اا  يــث انط ــي للــل هــ الا العمــال لــل اعــديل ا ــريعا  العمــل القامسمــ لســناافوةة 

ــــو   تــــازة ــــك ي ــــ   اظــــرار لمــــل المسقــــ    ــــا ت ذل ــــدة اكمــــل هلــــ الا العمــــال احلــــي ت اتــــوة كافي  تدي
الـــق اقـــو  هبـــا تابعـــ  املات  طـــاة  .(64)  الو ـــول    جليـــا  ال ـــكاا  ااالنت ـــارا مكانيـــ   ـــتحقاما 

يمـــرا لقوبـــا  اشـــد  يـــث  دلســـناافوةة بـــ ن صـــانون اوظيـــ  العمـــال األتانـــب صـــد ل ـــافـــا   الل نـــ   
تقــــدير باالحظــــيف الل نــــ   .(65)شــــراط ا ــــريع العمــــل تومخمــــالم حــــال ة تــــيفللــــل ا ــــحاب العمــــل ت 

 .(66) لزام  يو  ااتازة األس ولي   ون أللكنوا الربيف لل صلقوا   اعديال ا تر  مل  ما
املــراة الــق  خلــيف  ارحيــلقتضـ  لـل  لاــاا القــانون الــذ  يلســناافوةة  نم  ــوا شـ عيف الل نــ ا  -40
 ذا اة ـــــيف اا  مالً احـــــ ذا كانـــــيف   يـــــ  العاملـــــ  ت املنـــــازلاألتن  اكـــــذلك املـــــراة لمـــــل  ت ـــــريعب ال لـــــد

األمــــراا املنقولــــ  باالا ــــال اجلن ــــ  مثــــل فــــواس نقــــل املنالــــ   ــــرا مــــل  الــــا م ــــاب ت ــــخيل ال
مـــل هـــذا  قـــوان ال ســـناافوةة بـــ نافـــا   الل نـــ   الـــق اقـــو  هبـــا تابعـــ  املات  طـــاة  .(67)ال  ـــري /اايدز

لـــل تابعـــ  امل ت  طـــاة  طل ـــيف الل نـــ  معلومـــا  2014ات لـــا   .(68)الزمـــ  حلمايـــ  ال ـــكان الق يـــل
 .(69)ال ال  الذكر لااا القانوناااترااا  املتخذة 

 . زاا حالـــ  زاتـــا  املـــواطن  ال ـــناافوةي  األتن يـــا اً مـــد الل نـــ  لـــل صلقوـــا  الربـــيفا  -41
زيـــاةة  راخيلاـــ اللـــوام  ملـــلعمـــل للزاتـــا  األتن يـــا  الةيع اا ـــمـــنع اشـــ عيف ســـناافوةة للـــل 

لزاتــــا  األتن يــــا  اجلن ــــي   ــــمل  طــــاة زمــــين انع ملــــنظاموــــا  اللــــل  لــــا ة النظــــر تاتتماليــــ   
نظــا   ســناافوةة بــ نافــا   الل نــ   الــق اقــو  هبــا تابعــ  املات  طــاة  .(70)اا ــع امعقــول بعــد الــزااج

اقـدمي مزيــد مــل الـدلم لألســر ال ــناافوةي  اجلديــد صــد ا  ـع مــل اتــل  الطويــل األتـلاـرخيل الزيــاةة 
االربـيف الل نـ  لـل اسـموا  .(71)مقيمـ   امسمـ  اا مـواطن عـد مل ي ـ حوا باتانب الق فيوا ازااج 
 .(72)هذا النظا ت  طاة راخيل ح ول للل اللًا ألن مث  شراط

لل نــ  املعنيــ  بالقضــاا للــل التمييــز  ــد املــراة لــل القلــي  زاا لــد  اتــو  اعريــ  االربــيف ا -42
ا ــريعي  ب ــ ن التحــر   ســل احكــا للــل احثــيف ســناافوةة  .حظــر لــد  صــانوين للتحــر  اجلن ــ  ا 

دنيـــ  املنت ـــار الالعقوبـــا  اســـ ل ا ي ـــملاجلن ـــ  ت مكـــان العمـــل ات امل س ـــا  التعليميـــ    ـــا 
 .(73)للضحاياا  تعويضالا 

 تــازة متديــد  لـم الوالديــ    ــا ت ذلـك الراميــ     تــدابو التقـدير نم ــوا بالحظـيف الل نــ  ا  -43
الل نـ  لــل  يفلربـاا  .(74)ةلايـ  األطمـال االر ــعمــل اتـل اً معـ لوالـديلل مطولــ   تـازةمـنع مومـ  ا األ

ط ـــي فقـــ  للـــل اال ا  املواطنـــا   ناســـ ولاً ا 16دفولـــ  األتـــر ملـــدة امل تـــازة األمومـــ   ألنصلقوـــا 
 . الن ــاا املتزاتــا امل ــتحقا  نم ــوا الــق حت ــل لليوــا ن األموــا   ــو املتزاتــا  ال   ــلل للــلألا 
 .احلــاال  الــق ا ة مــيف فيوــا موظمــا  حوامــل للــل االســتقال   زاا ال ال ــ وــاصلقلــل الل نــ  الربــيف ا 

احثيف الل ن  سـناافوةة للـل ان اكمـل جلميـع املوظمـا   ت القطـال  العـا  اامبـا    تـازة امومـ  
 .(75)مدفول  األتر  ب رر النظر لل اجلن ي  ااحلال  االتتمالي 
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 الحق في الصحة -زاي 
 
الل نــ  املعنيــ  بالقضــاا للــل التمييــز  ـــد املــراة لــل صلقوــا  زاا لــد  اتــو  م ـــا ج الربــيف  -44

 يتعلـــي فـــرا انظمـــ  اكثـــر  ـــرام  فيمـــاا لـــيف ســـناافوةة     .الط يـــ اوتيويـــ  اا ـــح  للمماةســـ   ـــو 
بال ــالم  ااوســيع نطــاإل امل ــا ج التوتيويــ  احلاليــ  للمماةســ  الط يــ  لكــ  ا ــمل املماةســ   ــو 

  اة ـــد العالتيـــ  ا ـــالونا  الت ميـــل ااملنت عـــا  يـــ عيـــا ا  الت ميلالعـــامل  ت المثـــل   الط يـــ 
 .(76)ب م  منتظم  مان طتو

  
 التعليمالحق في  -حاء 

 
 مل ا تخــذ ا الســتعراا الــداة  ال ــامل  مــل ااألا   ولــ الحظــيف اليون ــكو انــ   منــذ اجل -45

األشــخا  ذا  ا ألطمــال المقــراا لمــل اتــل اــوفو التعلــيم لل ميــع  اال ســيما حمــد ة اــدابو   ــافي  
اعزيـــز ا ـــمان  اال مـــل اتـــلاالاصـــ  ااألشـــخا  امل ـــاب  بمـــواس نقـــل املنالـــ  ال  ـــري /اايدز  

 لعــامل  ت اجلوــاز القضــامس ااــدةيب اامل ــاااة بــ  اجلن ــ  ت امل س ــا  التعليميــ   ا ــمان اثقيــ  
 .(77)حقوإل اان ان ب  نم  ب نماذ القوان  ااملوظم  املكل

  
 وق الثقافيةالحق -طاء 

 
شـــ عيف اليون ـــكو ســـناافوةة للـــل الت ـــديي للـــل ااماصيـــ  محايـــ  الـــةا  الثقـــات  ـــو املـــا    -46

كمــا شــ عيف الل نــ  ســناافوةة للــل اي ــو م ــاةك    .اااماصيــ  محايــ  ااعزيــز انــو  اشــكال التع ــو الثقــات
ااملماةســـ  ااجلوـــا  الماللـــ  الثقافيـــ  ااملنظمـــا   ـــو احلكوميـــ  مـــل ارتمـــع املـــدين  ليـــ ارتمعـــا  احمل

االم ـا  الضـعيم    ــل فيوـا األصليـا  اال ــعوب األ ـلي  ااملوـاتران االالت ــون اال ـ اب ااألشــخا  
ذاا االاصــ   اللــل  ــمان ح ــول الن ــاا االمتيــا  للــل فــر  متكاف ــ  مــل اتــل الت ــد  للمــواةإل 

 .(78)اامل اةك  فيوا الةا  الثقات االتع و اابدال اشكال  االستما ة ملت اجلن    ب 
  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ياء 
 
ت ا  معاهـــدا  متعلقـــ  اً ن ســـناافوةة لي ـــيف طرفـــأل لـــل صلقوـــاجلنـــ  حقـــوإل الطمـــل لربـــيف ا -47

  زاا احتمــالاتــو  صــانون ب ــ ن معاملــ  الالت ــ  ا لــد  كمــا الربــيف لــل صلقوــا  زاا  عاملــ  الالت ــ    
احثـيف الل نـ  سـناافوةة للـل  .كـل حالـ  للـل حـدة    لـد  امل ـاااة ت املعاملـ   معاجل لج  ي   ان 

 ال ــامي  األمــم املتحــدة مو ــي ماالحظــيف  .(79)التم ـك   ــدا لــد  االــا ة الق ــري  ت مجيــع الظـرار
ي ــمل اة صــانوين حملــ  حلمايــ  الالت ــ  املتم ــ  الل ــوا   ــا  طــا  ل ــ ان الالت ــ  انــ  ال يوتــد 
ســـناافوةة ب ـــيا   اســـل ا ـــريعا   املمو ـــي  ات هـــذا ال ـــد   اا ـــيف .م ـــدا لـــد  االـــا ة الق ـــري 
ااا ــيف  .ســناافوةة للــل  صلــيمحلمايــ  ملتم ــ  الل ــوا االالت ــ   املمو ــي اطنيــ  لل ــوا بالتعــاان مــع 

ال ـــالم  ااملل ـــ   مـــل اتـــل اـــوفوالنظر ت انميـــذ اـــدابو بديلـــ  م صتـــ  اخـــر  بـــاً ايضـــمو ـــي  ســـناافوةة امل
 .(80)لل وا اطني   ترااا  ا ع   ت انتظاةلتم   الل وا االالت  ملامل صيف 
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اً ان ملتم ــــ  الل ــــوا  ال ــــ ل ــــ ان الالت ــــ  ال ــــامي  األمــــم املتحــــدة مو ــــي ماالحظــــيف  -48
حكــا  صــانون اهل ــرة أل منتوكــ اً اشخا ــ انعتــرب ي مأللــ يتعر ــون لالحت ــاز االعقوبــ  ال دنيــ   مــا

ي ل ــ   الاان احت ــاز ملتم ــ  الل ــوا االالت ــ  ين اــ   اشــد   املمو ــي  للــل .(81)1959لعــا  
لــل اً اين اــ  اال يعتــرب  خــول ال لــد  ثــ .اً امــربة اً  ــراةيذلــك كــون يخــو لنــدما األالذ ت املــ  ال  ليــ 

 اين اــــ  اال يعاصــــب ملتم ــــو الل ــــوا رــــر   خــــوهلم اا بقــــامسوم ت ال لــــد ــــو م ــــرا   احلمايــــ  فعــــالً 
 الحت ـــازلبـــدامسل اين اـــ  ال حـــث لـــل  .   احلمايـــ  الداليـــ  ب ـــوةة  ـــو م ـــرال  أللـــم ت حاتـــ 

 .األشـــخا  ذا  احتياتـــا  خا ـــ  مـــل م ـــا البعـــال  فيمـــا خيـــل  ال ســـيما  لطاؤهـــا األالويـــ ا 
احلـــي ت احلـــد األ   مـــل الضـــمانا   اـــ  ان يكـــون لـــديوم  ين ملتم ـــ  الل ـــوا ات حـــال احت ـــاز

ا مكانيــ   ل ــ ان الالت ــ  ال ــامي  األمــم املتحــدة مو ــي   ااترامسيــ    ــا ت ذلــك  مكانيــ  االا ــال
عاتلـ  القضـامسي  الراتعـ  ااالسـتما ة مـل املحـا  االسـتعان   لـل  مكانيـ     فضالً الق  اا اال  منوا

اً لامسقـــمـــل األحـــوال  االحت ــاز بـــ   حـــالاين اـــ  اال ي ـــكل  .احت ـــازهممالامـــ  ام ـــرالي  د  ملــ
 .(82)موا ل  طلب الل وات  ملتم   الل وايا  اما   مكان

احلمايــــ  الكاملــــ   ان اضــــمل منوــــا مجلــــ  امــــوة للــــل جلنــــ  حقــــوإل الطمــــل ســــناافوةةاحثــــيف  -49
م كـــرة ت مرحلـــ   ان حتـــد لألطمـــال طـــالو الل ـــوا االالت ـــ   ال ســـيما األطمـــال  ـــو امل ـــحوب   ا 

تمــــل ان يكونــــوا  اشــــركوا ت صــــد هويــــ  األطمــــال ملتم ــــ  الل ــــوا اا الالت ــــ  اا املوــــاتريل الــــذيل   
( 2005)6اعليقوــا العــا  ةصــم   رالــاةايضــاً ااا ــيف الل نــ  ســناافوةة  .(83)نزالــا  م ــلح  ت امبــاةج

 .(84)اةج بلدهم األ ل ب  ن معامل  األطمال  و امل حوب  ااملنم ل  لل ذايوم خ
Notes 
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OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
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98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); and 

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). 
9 ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) and 

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). 
10 ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), and Domestic Workers Convention, 2011 

(No. 189).  
11 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, para. 41. 
12 Ibid., para. 37. 
13 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, para. 28. 
14 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 13-14. 
15 Ibid., paras. 31-32. 
16 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, para. 25. 
17 Ibid., para. 18. 
18 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, para. 26. 
19 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, para. 27. 
20 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 9-10. 
21 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, paras. 5-6. 
22 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, para. 4. 
23 See UNHCR submission for the universal periodic review of Singapore, pp. 6-7. 
24 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 35-36. 
25 See CEDAW/C/SGP/CO/3, para. 18. 
26 Ibid., paras. 17-18. 
27 Ibid., para. 42. 
28 CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1. See also letter dated 15 November 2013 from the Committee on the 

Elimination of Discrimination against Women addressed to the Permanent Mission of Singapore to the 

United Nations Office and other international organizations in Geneva. Available from 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/SGP/INT_CEDAW_FUL_SGP_1577

2_E.pdf. 
29 See letter dated 10 September 2014 from the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women addressed to the Permanent Mission of Singapore to the United Nations Office and other 

international organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/ 

Shared%20Documents/SGP/INT_CEDAW_FUL_SGP_18186_E.pdf. 
30 For the titles of special procedure mandate holders, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 



A/HRC/WG.6/24/SGP/2 
 

 

GE.15-20462 17/18 

 

31 OHCHR Report 2011, OHCHR Report 2013, OHCHR Report 2014 and OHCHR Report 2015 

(forthcoming). 
32 See CEDAW/C/SGP/CO/3, para. 14. 
33 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 11-12. 
34 Available from http://bangkok.ohchr.org/files/Moving%20away%20from%20the%20 

Death%20Penalty-English%20for%20Website.pdf. 
35 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 21-22. 
36 Ibid., para. 5. 
37 Ibid., paras. 23-24. 
38 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, paras. 21-22. 
39 Ibid., paras. 15-16. 
40 Ibid., paras. 11-12. 
41 Ibid., paras. 17-18. 
42 Ibid., para. 27. 
43 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 25-26. 
44 UNHCR submission for the universal periodic review of Singapore, p. 6. 
45 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, paras. 19-20. 
46 Ibid. 
47 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 15-16. 
48 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, paras. 7-8. 
49 Ibid., paras. 11-12. 
50 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 33-34. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 See UNESCO submission for the universal periodic review of Singapore, paras. 19-20.  
54 Ibid., para. 32. 
55 Ibid., para. 22. 
56 Public statement by the Special Rapporteur dated 8 July 2015. Available from www.ohchr.org/ 

EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16213&LangID=E#sthash.u5b3j6ok.dpuf.  
57 http://bangkok.ohchr.org/files/ROB%20Press%20Statement%20220615.pdf. 
58 Public statement by the Special Rapporteur dated 8 July 2015.  
59 Ibid. 
60 See CEDAW/C/SGP/CO/3, para. 20. 
61 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 19-20; see also paras. 27-28. 
62 Ibid., paras. 27-28. 
63 Ibid., paras. 29-30. 
64 Ibid., paras. 31-32. 
65 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1, para. 20. 
66 Letter dated 10 September 2014 from the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

addressed to the Permanent Mission of Singapore to the United Nations Office and other international 

organizations in Geneva, p. 2. 
67 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, para. 32. 
68 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1, para. 29. 
69 Letter dated 10 September 2014 from the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

addressed to the Permanent Mission of Singapore to the United Nations Office and other international 

organizations in Geneva, pp. 2-3. 
70 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 31-32. 
71 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1, para. 33. 
72 Letter dated 10 September 2014 from the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

addressed to the Permanent Mission of Singapore to the United Nations Office and other international 

organizations in Geneva, p. 2. 
73 See CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1, paras. 29-30. 
74 Ibid., para. 5. 
75 Ibid., paras. 29-30. 
76 Ibid., paras. 21-22. 
77 See UNESCO submission for the universal periodic review of Singapore, para. 28. 
78 Ibid., para. 30. 
79 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, paras. 23-24. 
80 UNHCR submission for the universal periodic review of Singapore, pp. 3-4. 

http://bangkok.ohchr.org/files/Moving%20away%20from%20the


 A/HRC/WG.6/24/SGP/2 

 

18/18 GE.15-20462 

 

81 Ibid., p. 3. 
82 Ibid. 
83 See CRC/C/OPAC/SGP/CO/1, para. 24. 
84 Ibid., para. 25. 

 


