
 A/HRC/WG.6/24/SYC/2  األمــم املتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

23 November 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

171215    181215    GE.15-20595 (A) 

*1520595*  

 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

  الدورة الرابعة والعشرون
        2016كانون الثاين/يناير   18-29 

اإلنسوان  تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق  
 5/1مرفوووووق مووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( مووووو  15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21م  مرفق مرار المجلس  5 والفقرة
 

   سيشيل  
 

هــ ا التيريــر  للــل لال اومــاة الــوايرة ي ايــايير هل ــاة امل اهــداة  ا  ــرا اة ا ا ــ   
مبــا ي كلــال املت وــاة  الت اليــاة الــوايرة مــن الد لــ  امل نلــ    ي ايــايير م ــو  األمــم املتحــدة 
الســـامق قيـــوا ا نســـان   ي  ـــئ كلـــال مـــن  لـــا ذ األمـــم املتحـــدة الر لـــ  كاة ال ـــا    التيريـــر 

يـد  ي كـ م مــو ي ايلـداد ااقـد األد ــل ل ـدر ال الــاة   لتصـتا الاـل الــن  كـامتد  ير ــل م
ـــــر ايـــــ  نيا  ا     ـــــاة نوـــــر ا  اد ا ـــــاة مـــــن  ـــــا ذ املر  لـــــ      يت ـــــلن التيري ال ـــــورة وث الول
امل وضــل  الســامل  قيــوا ا نســان رــتن مــا يــرر من ــا ي التيــايير  الالانــاة ال انلــ  ال ــارية الــن 

مل وضــــل    هــــو يتاــــل املاــــارم التو ل لــــ  ال امــــ  الــــم االتلــــدها  اــــ   يــــوا ا نســــان ي ميــــري  ا
   دـــد كتكـــرة الاـــل يفـــو من اـــق ي  واكـــق عايـــ  الـــن  مرا ـــل امل اومـــاة الـــوايرة ي 17/119

 التيرير   ي اللت ي والدار التيرير ر يي  ا ست را   التطوياة الم  دلت ي ااال ال  ة 
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    المعلومات األساسية واإلطار  -الق أو  
  

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

  

   اقال  ي النا  اجلول  السااي   
ا  ــرا اة املتةــ ة ا ــد  

   مل يت ّدا الال ا/مل اتيام    ا ست را 
الت ديذ ا  ا ن لا  ا   

    ا تف 
 ا ا ادلـــ  الد للـــ  لاي ـــا  الاـــل  لـــل

 (1978)  اك ال التلللي ال ن ري
ـــــــاقيوا  ـــــــد   ا ـــــــا  ا ال  ـــــــد ال
ا دت ــــاري   ا  تلااللـــــ   الثيافلـــــ  

(1992) 
 ـــــــاقيوا ـــــــد   ا ـــــــا  ا ال  ـــــــد ال

 (1992)   املدنل   السلاسل 
الرب اوكـــول ا اتلـــاي الثـــاين املاحـــذ  

ــــــد   ا ــــــا   اــــــاقيوا اال  ــــــد ال
    (1994املدنل   السلاسل  )

 لــل اكــ ال الي ــا  الاــل اا ادلــ  
 (1992)   التلللي ضد املراة

 (1992اا ادل  مناه   الت  يب )
 (1990)   يوا الط ماا ادل  

الرب اوكــول ا اتلــايي  ا ادلــ   يــوا  
الط ــــــم ارتــــــفن اكــــــ ا  األص ــــــال ي 

    (2010املنازالاة املساح  )
الد للــــــ  قلايــــــ   يــــــوا ا ا ادلــــــ   

 لـــــــل ال لـــــــال امل ـــــــا رين  افـــــــرار 
    (1994اسرهم )

اا ادلـــــــ   يـــــــوا األكـــــــةا  ك ي  
     (2009ا الاد  )

ــــــــايي   الرب اوكــــــــول ا اتل
 ا ادلــــ   يــــوا الط ــــم 
ارتـــــــــفن الـــــــــل األص ـــــــــال 
 اســــــتطتل األص ــــــال ي 
الاطـــــــــــــــــــــا   ي املـــــــــــــــــــــوار 

    (2012ا اا ل  )

ـــــــــــايي  ا اد ـــــــــــ  الرب اوكـــــــــــول ا اتل ل
مناه   الت  يب   ـئ  مـن ضـر   
امل اماـــــــــــ  ا  ال يواــــــــــــ  الياســــــــــــل  ا  

 التونسانل  ا  امل لن 
ـــــــــ   لـــــــــل  ـــــــــ  الد للـــــــــ  قلاي ا ا ادل

 األكةا  من ا ات ا  اليسري

التح واة  /ا   
    ا التناة

الرب اوكـــــــــول ا اتلـــــــــايي  ا ادلـــــــــ  
 يـــــــــوا الط ـــــــــم ارتـــــــــفن اكـــــــــ ا  
 األص ـــــــال ي املنازالــــــــاة املســــــــاح 

 (2010(  2)3 )والتن  املارة

- - 
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   اقال  ي النا  اجلول  السااي   
ا  ــرا اة املتةــ ة ا ــد  

   مل يت ّدا الال ا/مل اتيام    ا ست را 
و ــــــــــرا اة الرتــــــــــ ا    

 التحيلـــــذ  ا  ـــــرا اة 
    (3)ال ا ا 

ــــــــــــــــــايي األ ل  الرب اوكــــــــــــــــــول ا اتل
املاحــــــــذ اال  ــــــــد الــــــــد   ا ــــــــا  
اـــــــــــــــاقيوا املدنلـــــــــــــــ   السلاســـــــــــــــل  

(1992) 
اا ادلــ  مناه ــ  الت ــ يب  املاراــان 

20(1992  )22(2001) 
الرب اوكـــــــــول ا اتلـــــــــايي  ا ادلـــــــــ  
 يــــــوا األكــــــةا  ك ي ا الادــــــ  

 (2007)اودلل  

ــــــــايي  الرب اوكــــــــول ا اتل
 ا ادلــــــ  الي ــــــا  الاــــــل 
 لــــــل اكــــــ ال التلللــــــي 

ة  املــــــــــــارة ضــــــــــــد املــــــــــــرا
8(2011) 

ــــــــايي  الرب اوكــــــــول ا اتل
 ا ادلــــ   يــــوا الط ــــم 
ـــــــ  را  ايـــــــد   املت اـــــــذ ا
الات ـــــــــــــــاة )اودلـــــــــــــــل  

2013) 

ا ا ادلــ  الد للــ  لاي ــا  الاــل  لــل  
لــــــي ال ن ــــــري  املــــــارة اكــــــ ال التلل

14    
الرب اوكــــــــــــول ا اتلــــــــــــايي املاحــــــــــــذ 
اال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــا  اـــــــاقيوا 

 ا دت اري   ا  تلاالل   الثيافل 
ال  ــــــــد الــــــــد   ا ــــــــا  اــــــــاقيوا  

    41املدنل   السلاسل   املارة 
اا ادلــــــ  مناه ــــــ  الت ــــــ يب  املــــــارة 

21   
ـــــــــــ   ـــــــــــايي  ا ادل الرب اوكـــــــــــول ا اتل

 اــذ اــ  را  ايــد   يــوا الط ــم املت
     (2013)اودلل    الات اة

ـــــــ  الد للـــــــ  قلايـــــــ   يـــــــوا   ا ا ادل
 لـــــــــل ال لـــــــــال امل ـــــــــا رين  افـــــــــرار 

     77  76اسرهم  املاراان 
ـــــــــــ   ـــــــــــايي  ا ادل الرب اوكـــــــــــول ا اتل
 يـــــــوا األكـــــــةا  ك ي ا الادـــــــ  

 (2007)اودلل  
ـــــــــ   لـــــــــل  ـــــــــ  الد للـــــــــ  قلاي ا ا ادل

 اليسرياألكةا  من ا ات ا  
 

    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  -2 
 

  
    اقال  ي النا  اجلول  السااي  

ا  ــــــــرا اة املتةــــــــ ة  
    ا د ا ست را 

 
 مل يت دا الال ا

الت ديذ ا  ا ن لا   
   ا  ا تف 

اا ادلـــ  منــــل  ردـــ  ا اــــارة اجللااللــــ  
  امل ادا  الال ا

- - 

األساســــــــق لالح لــــــــ  نوــــــــا  ي مــــــــا  
 اجلنا ل  الد لل 

- - 

   (4)ار اوكول االئمو 

 ار اوكوهلـــا ل ـــا   1951اا ادلـــ  الـــا   
 ا اّ ني اوضل الت  ني 1967

ا ا ادلاة املت اي  ااألكةا  الددق  -
(5)اجلنسل 
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    اقال  ي النا  اجلول  السااي  

ا  ــــــــرا اة املتةــــــــ ة  
    ا د ا ست را 

 
 مل يت دا الال ا

 12اا ادلـــــــــــــاة  نلـــــــــــــ  امل ياـــــــــــــ    
 الرب اوكـــو ن  1949ن /ا ســـط  

املاحيـــــــان ا ضـــــــافلان األ ل  الثـــــــاين 
    (6)هبا

الرب اوكــول ا ضــاي الثالــق  ا ادلــاة   -
(7)1949 نل  ل ا  

   

ا ا ادلـــاة األساســـل  ملنولـــ  ال لـــم  
 (8)الد لل 

ــــــ  يدــــــم   - ــــــا منولــــــ  ال لــــــم الد لل اا ادلت
(9)189 يدم  169

   
اا ادلــ  اللونســ و مل افحــ  التلللــي ي   

     ال الت الم
- - 

   
   ثـــــت جلنـــــ   يـــــوا الط ـــــم سلرتـــــلم الاـــــل الت ـــــديذ الاـــــل الرب اوكـــــول 2011ي الـــــا   -1

ا اتلـــايي املاحـــذ اال  ـــد الـــد   ا ـــا  اـــاقيوا ا دت ـــاري   ا  تلااللـــ   الثيافلـــ    الرب اوكـــول 
الرب اوكــــول ا اتلــــايي  ا ادلــــ   يــــوا األكــــةا  ك ي   ا اتلــــايي  ا ادلــــ  مناه ــــ  الت ــــ يب  

دلــ  الد للــ  قلايــ   لــل األكــةا  مـن ا ات ــا  اليســري   اا ادلــ  ا ــ   ــا ة  ا ا ا ؛ا الادـ 
  كـــا ت الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل التلللـــي 2013   ي الـــا  (10)1961ان ـــدا  اجلنســـل  ل ـــا  

ـــ  قلايـــ   لـــل األكـــةا  مـــن ا ات ـــا   ضـــد املـــراة سلرتـــلم الاـــل الت ـــديذ الاـــل ا ا ادلـــ  الد لل
   ثــت الاانــ  امل نلــ  حلايــ   يــوا  لــل ال لــال امل ــا رين  افــرار 2015    ي الــا (11)اليســري

 2011اسـرهم سلرتـلم الاــل النوـر ي ا ن ــلا  وث اا ادلـ  منولــ  ال لـم الد للــ  لا لـال املنــيللني  
مـن ا ا ادلــ   77  76   النوـر ي و ـداي ا التنـني املن ـو  الال لـا ي املـاراني (12)(189)يدـم 

مـن  ي   يوا  لل ال لال امل ـا رين  افـرار اسـرهم  الاـ ين د نـان مـن ااّيـق الات ـاةالد لل  قلا
  (13)الد ل األصران  من األفرار

ااألكــةا     ســللا النســا   األص ــال  اــفن ا ــدا    ــل امليــري ا ــا  امل ــ  اا  ــاي ا -2
(    ئهــــا مــــن 189)يدــــم  2011سلرتـــلم الاــــل اا ادلــــ  منولــــ  ال لــــم الد للـــ  لا لــــال املنــــيللني  

  (14)الم ا افح السُّْةرة  ا ستطتلاا ادلاة منول  ال لم الد لل  
  

    اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 
م ات ـــديم ارتـــري اة الـــدة ي  ـــال  يـــوا الط ـــم  مثـــم دـــانون ار ـــب جلنـــ   يـــوا الط ـــ -3

الط ولـــ   ل ن ـــا ارتـــ ر اـــالياذ مـــن ان ارتـــري اة ااـــر  مت ـــا  ااملوضـــوا مل ا ـــدل ا ـــد     ـــت 
  (15)سلرتلم الال ا ديم ما ااّيل من ارتري اة ات اي  مل اا ادل   يوا الط م

  ورهـــا وث  ضـــل دـــانون   ا  ـــت الاانـــ  امل نلـــ  اال لـــال امل ـــا رين اـــفن او ـــ  سلرتـــلم -4
لا اـــرة يتوافـــذ مـــل ا  ـــا  ا ا ادلـــ  الد للـــ  قلايـــ   يـــوا  لـــل ال لـــال امل ـــا رين  افـــرار اســـرهم 

ــــ      (16)  ئهــــا مــــن ال ــــ و  الد للــــ  املت ــــا  ااملوضــــوا ارا ــــل  اــــفناد سلرتــــلم اي ــــاو ــــق الاان
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ي الرتــ  ن ال امــ  امليللــني ي ا ــاي   رتــلالنيال لــال امل ــا رين السل مرتــايك ارتــري ا ا هبــدن الســئ 
  (17)سلرتلم ا نتةاااة الم ا يد ي يَنتِةاوا  يتنتَةاوا يان    األ اق لوصن م

 اكــــاية منولــــ  األمــــم املتحــــدة لا الــــ   ال اــــم  الثيافــــ  )اللونســــ و( وث الــــد    ــــور اي  -5
ن  ريـ  ا الـت  ينسـام مـل الـاد دانونـ سلرتـلم ارتريل الن  ري  ا الت  ي الااـد   ا  ـت اـفن ا ـل

  (18)امل ايئ الد لل 
  

    اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم  
 
ــــ  قيــــوا   2011ي الــــا   -6 ــــ  الوصنل ــــ  امل نلــــ  حيــــوا ا نســــان ا نرتــــا  الاان ي اــــت الاان

مــا  ير مــن ايــايير اتحــد  الــن الــد  امــتت  ا نســان  ريــوان املوــامل  ل ن ــا االراــت الــن داي ــا وزا  
  (19)ا  الــن الــد    ــور مــوو ني ي لاــون م  لــا ر ن  ئ ــالــهــااني امل سســتني م ااــب اا ــ  هب

االراــــت الاانــــ  امل نلــــ  االي ــــا  الاــــل التلللــــي ضــــد املــــراة الــــن داي ــــا ألن الاانــــ  الوصنلــــ  قيــــوا   
 سســـاة الوصنلـــ  لت ييـــي   ايـــ   يـــوا جلنـــ  التنســـلذ الد للـــ  لال ا نســـان مل اطاـــب ا التلـــار مـــن

ا نســـان   كـــا ت سلرتـــلم الاـــل اـــداللم اســـتيتلل  الاانـــ  الوصنلـــ  قيـــوا ا نســـان  فاالالت ـــا  ار زهـــا 
لالاــارم املت ايـ  مبركــي امل سسـاة الوصنلــ  لت ييـي   ايــ   يـوا ا نســان )ماـارم اــايي (   ومــدارها   فيـاد 

  (21)امل نلـــ  اال لـــال امل ـــا رين مت وـــاة  او ـــلاة  الاـــ    دـــدمت الاانـــ  (20)مبـــا ي  ـــق مـــن املـــواير
 ا  ـــت جلنـــ   يـــوا الط ـــم ا الـــارة النوـــر ي   يـــ  الاانـــ  الوصنلـــ  قيـــوا ا نســـان حلـــق اـــن  الاـــل 

اتــــداللم الاانــــ   اا  ــــاي  امل نلــــ  ا ا ــــ ةامليــــري  ت   ن ــــح(22) يــــوا الط ــــم  ــــرا    اولل ــــا األ لويــــ 
  (23)ملاارم اايي اد الوصنل  قيوا ا نسان  متويا ا حلق ايرار ف اللت ا   كلال  في

   وــــت جلنــــ   يــــوا الط ــــم ان  زاية التنللــــ  ا  تلااللــــ   الثيافــــ  مســــ  ل  الــــن انســــلذ  -7
ا ـطال  الـدالم  املـواير كـقهلـ   الـوزاية األنرتط  املت ايـ  حيـوا الط ـم   ا  ـت اـفن ايـد  سلرتـلم 
ا الــارة النوــر ي   يــ  الاانــ  الوصنلــ  اد اـد يها ا االالــ  الاــل املســتويني الــوص   اتاــق   ا  ــت اي ــ

والـارة ا  لـم مر ـد  يـوا الط ـم الاـل    كـا ت (24)ال ويت ا  وـر ن اللا ـاي قلاي  الط م   
  (25) ملات ا ن ا داللق لر د ا متثال قيوا الط لد  منطي  اتل  اهلندي او    مس ي
  2009-2005رطـ  ال لـم الوصنلـ  ا ا ـ  االط ـم اد الالـ ا اصت جلنـ   يـوا الط ـم   -8

لاتنللـــ   اا ســ االال  الوصنلــ  ا ــون مو ـــول  ا  ــت ااالتلـــار اطــ  اللــم  صنلـــ   ديــدة ــئ اعــا 
  (26)"لنت ا ن الال ونتا  لر انا الوصنل : 2017س االال  "ا
ث املنولــاة  ــئ و اكثــر فــفكثر اــركن داي ــا ألن سلرتــلم االراــت جلنــ   يــوا الط ــم الــن  -9

 ي وصـايالتن لـ ي اال ديـد مـن التياما ـا نلااـ  الن ـا اجملتلل املـدين ا ضـطتا   ّو ااق ومل   ألعا 
  (27)   كّكرة سلرتلَم افعا املس  ل  الر لس  الن ان ل  اا ادل   يوا الط م يوا الط م اا ادل 
امل نلـ  اال لـال امل ـا رين سلرتـلم الاـل اإلـاك ا  ـرا اة التزمـ  لاتفكـد مــن   ثـت الاانـ   -10

 يــوا ا نســان املت ايــ  اــاهلارة  اــل ا ادلــ   مــن   ــور اــرامع اــدييب ال  ــور اــداائ كــاما  لنرتــر ا
  (28)جلللل املوو ني ال لوملني ال ين ي لاون ي  ال اهلارة
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ي ااألكـةا  سلرتـلم اـفن اسـايا  االترتـا ي مـل  لـل اا  ـا  امل نل  ا ا  ةامليري  ت ا   -11
وث عـــع ييــــو  الاــــل اد ا ـــحا  امل ــــاح   وث االتلـــار اطــــ  اللـــم  صنلــــ  مل افحــــ  ا  ـــاي اســــتنار

  (29) يوا ا نسان  يركي الال ال حايا   ان ار د مليانل  كافل  لتطالي ا
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ياق ثان 
 

 هيئات المعاهداتالتعاون مع  -ألف 
 
    حالة اإلبالغ  -1 

 

 هل   امل اهدة

املت وـــــــــــــاة ا تاملـــــــــــــ   
املدي ـــــــ  ي ا ســـــــت را  

    السااذ

ناــر ايريــر دـتـد   
من  ا سـت را  

    السااذ
نار مت واة  

     ال  ا اتغ     اتامل 
جلنـــــ  الي ـــــا  الاـــــل 

 التلللي ال ن ري
 1988ن /ا ســــــــــــط  
 1997 نكاي/مــــــــــــــاي  
 )ي  لا  ايرير(

اــفار ايــد  التيريــر الســار  منــ  الــا   - -
1989 

  الاانــــــــــــــــــــ  امل نلــــــــــــــــــــ
اـــــاقيوا ا دت ـــــاري  
    ا  تلاالل   الثيافل 

اـــــفار ايـــــد  التيريـــــر األ   منـــــ  الـــــا    - - -
1994    

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  امل نل الاان
 حيوا ا نسان 

 2011نكاي/ماي   - -
    ي  لا  ايرير( )

كــان موالــد ايــد  التيريــر األ   دــد  ـــم 
   ي الودــــــــــت الــــــــــراهن 1993ي الــــــــــا  

 2012افار ايدد  من  الا  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  امل نل الاان
االي ــــــــــــــــا  الاــــــــــــــــل 

   التلللي ضد املراة

األ ل/اكتوار  ارترين 2011 -
2013 

ايـــد  التيريـــر الســـار  ي موالـــد حيـــم 
   2017الا  

  جلنـــــــــــــــــ  مناه ـــــــــــــــــ
   الت  يب

التيريـــــر األ   منـــــ  الـــــا   اـــــفار ايـــــد   - - -
1993    

األ ل/اكتـــــــــوار  ارتـــــــــرين  جلن   يوا الط م
2002 

األ ل/اكتوار  ارترين -
2011 

ــــــــر اجلــــــــامل  حيــــــــم موالــــــــد ايــــــــد  التيري
ـــــرين ا ـــــام   الســـــار  ي الـــــا   لاتيري

اـــــفار ايـــــد  التيريـــــر األ     ؛ 2016
املت اــذ اــالرب اوكول ا اتلــايي  ا ادلــ  
 يـــوا الط ـــم ارتـــفن اكـــ ا  األص ـــال 
ي املنازالــــــــــاة املســــــــــاح  منــــــــــ  الــــــــــا  

اـــــفار ايـــــد  التيريـــــر األ     ؛ 2012
املت اــذ اــالرب اوكول ا اتلــايي  ا ادلــ  
 يــــــوا الط ــــــم ارتــــــفن الــــــل األص ــــــال 

املــوار   اســتطتل األص ــال ي الاطــا   ي
    2015ا اا ل  من  الا  
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 هل   امل اهدة

املت وـــــــــــــاة ا تاملـــــــــــــ   
املدي ـــــــ  ي ا ســـــــت را  

    السااذ

ناــر ايريــر دـتـد   
من  ا سـت را  

    السااذ
نار مت واة  

     ال  ا اتغ     اتامل 
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  امل نل الاان
حلايــ   يــوا  لــل 
ال لـــــــال امل ــــــــا رين 

  افرار اسرهم

اياول/ساتلرب  2015 -
2015 

حيــم موالــد ايــد  التيريــر الثــاين ي الــا   
2020     

الاانــــــــــــــــ  امل نلــــــــــــــــ  
حيــــوا األكــــةا  

 ك ي ا الاد 

    مل يتنور ا د ي التيرير األّ    - 2014 -

 
 ّددة المقدمة م  هيئات المعاهداتلمحالردود على طلبات المتابعة ا -2 

 
 املت واة ا تامل   

   ااييخ التيد   املوضوا موالد التيد  هل   امل اهدة
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  امل نل الاان
االي ــــــــــــــــا  الاــــــــــــــــل 

   التلللي ضد املراة

 - (30)ال ن  ااملراة  نللاة الن و  ااملراة؛  2015

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  الاان امل نل
حلايــ   يــوا  لــل 
ال لـــــــال امل ــــــــا رين 

  افرار اسرهم

كـــــر ي اوولـــــ  ال لـــــال  ـــــئ السلرتـــــلالني؛  2017
 (31)ارتر اي اال ا ادفياة التحويتة؛   

- 

  
 الـــــــ  اقيـــــــوا املدنلـــــــ    2011ي الـــــــا    است رضـــــــت الاانـــــــ  امل نلـــــــ  حيـــــــوا ا نســـــــان -12

ي ير ر الاــل دا لــ  املســا م امل تلــدة    فــد     الــد    ــور ايريــر   ي وــم   السلاســل  ي سلرتــلم
 اتيسـات املت وـاة ا تاملـ  امل دتـ  وث سلرتـلم مرتـ وال د اطاـب ايـد  ايريرهـا األ     2010الا  

حاــول كلــال اد    ا ااــت سلرتــلم دا اــ د وعــا ســون ايــد  ايريــر 2012ي موالــد اد ــا  نلســان/ااريم 
  ان انتوــــر ايــــد  الد لــــ  2011امل يــــورة ي متوز/يوللــــ   102املوالــــد   دــــرية الاانــــ   ي ر ي ــــا 

  (32)اإلاك اي اطوة اار  ي املوضوا الطرن ايريرها دام
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 (33)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 
 

    اقال  الراهن     اقال  ي النا  اجلول  السااي   
 ن م   رالوة را ل 

 الت الم  -    اليياياة امل طال هبا 
 ا  اي 

 - -    اليياياة املوافذ الال ا من  لق املادا 
    الس ن الت ذ  -    اليياياة الم صتاب و راؤها 
     مل ارر اق وم  الال الاتغ    اتل ال  ة دلد ا ست را   ايسم اتغ  ا د     ال ا ا  الرر ر الال يسا م ا رالا   الندا اة 
  

       التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جيم  
 
  دـــــدمت م وضـــــل  األمـــــم املتحـــــدة الســـــامل  قيـــــوا ا نســـــان 2012  2011ي الـــــامق  -13

اينلــ  وث سلرتــلم ر ــو  الولليــ  األساســل  املو ــدة   مرتــوية )امل وضــل  الســامل  قيــوا ا نســان(
 املاـــارم التو ل لـــ  ا ا ـــ  اامل اهـــداة   ايـــد  التيـــايير   الات ـــاة ال رريـــ    متاا ـــ  التو ـــلاة 

  (34)من نللاة  يوا ا نسانامليّدم  
الــاة  ااالــ د لطاــب ددمتــ  سلرتــلم لاح ــول الاــل املســاالدة املاللــ   التينلــ  وث  ــند ا الترب  -14

اينلــ  ي  ــال د ــا   مســاالدة امل وضــل  دــّدمت  2015ا ــا  ااملســاالدة املاللــ   التينلــ   ي الــا  
األ ــدا   التثيلــ  ي  ــال  يــوا ا نســان   ارســلخ امل سســ  الوصنلــ  قيــوا ا نســان   اــدييب 

ي ـــاحوا   ثاــق اجملاـــ  الــوص  لوص ـــال   الرتــرص    ا راياة ال ـــحل   الت الللــ   ا  تلااللـــ  كــق
  (35)اني ي ملدان  اي  الط ممدي  

  
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان موووع مراعووواة القوووانون   -ثالثاق  

     التطبيق الدولي اإلنساني الواجب
 

    المساواة وعدم التمييز  -ألف 
 

  وــــر  وــــت الاانــــ  امل نلــــ  حيــــوا ا نســــان ان اق ــــم ال ــــا  الــــواير ي الدســــتوي الــــن  -15
ــــن  الاــــل اســــاا  اقوــــر   ــــ  مالّ  كلــــا هــــقالتلللــــي   ي ــــاقيوا املدنل ــــد   ا ــــا  ا ــــ  ي ال  ــــد ال ن

الاــل      ثــت جلنــ   يــوا الط ــم سلرتــلم الاــل ا ــديم ارتــري ا ا حلــق  وــر التلللــي(36) السلاســل 
ــــوا اســــا   ــــ   - اجلــــن    ا الادــــ    ا نتلــــا  ا  تلــــاالقن  االتلــــار   ا دت ــــاري   ا نتلــــا  ا ل

  (37)اس االال  كاما  مل افح   لل اك ال التلللي
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 وكا كانـــت الاانـــ  امل نلـــ  حيـــوا ا نســـان ار ـــب اـــاجل ور املا  لـــ  لتحيلـــذ املســـا اة اـــني  -16
  (38)لت لـــلم مراالـــاة املنوـــوي اجلنســـاين  ن اـــ    كـــاما مياياـــ الـــد    ـــور   ـــظتااجلنســـني  ف عـــا 

 االراـــت الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل التلللـــي ضـــد املـــراة الـــن داي ـــا وزا  الـــد    ـــور ا ريـــ   ـــدر 
  (39)ي  ئ  من الترتري اة املت ا  ااملوضوا     ي الدستوي   ن  حيور    لاتلللي ي  ذ املراة

يســـــ  ا لـــــلم املنوـــــوي اجلنســـــاين الاـــــل  لـــــل   ثـــــت الاانـــــ  سلرتـــــلم الاـــــل ان ا  ـــــم  ا -17
اوضـــل ال ـــلط  الن ا لـــ  ملرتـــر ا السلاســـ  اجلنســـانل  الوصنلـــ   اطـــ  ال لـــم   ا   ا  ـــت(40)املســـتوياة

املت ايـــ  اـــ    اـــداللم السلاســـاة  الـــربامع الـــم ات ـــد  لايوالـــب النلطلـــ  اجلنســـانل    اوصلـــد امانـــ  
اليـــراي   املـــواير ال افلـــ   زمـــ    ســـاط   ـــنلكـــ  ن اجلنســـني الـــن صريـــذ اي يـــدها اال ـــت لاة الت

  (41)املسا اة اني اجلنسني  يييلت
وزا  اســتلراي اليوالــب النلطلــ  التيالديــ  املت ايــ  اــفر اي املــراة  الياذاــ ارتــ ر الاانــ  واــت   -18

ارتــ ر الاانــ   الر ــم ي األســرة  اجملتلــل  األمــر الــ ي ي ــّر  الــد  املســا اة اــني اجلنســني     اــيال 
ف الـــ  اـــني املــــراة  مســـا اة   تلمـــن الـــد    ـــور اي اـــداائ اا ـــ  م دتـــ  لات الـــم اـــ اـــال  اـــالياذ

 الر م ي اجملا ة الـم   اـيال فل ـا نسـا  املـراة ضـ لا  ا  ا ـاين فل ـا اقرمـان   ا  ـت الاانـ  اـفن 
لنلطلـــ  وزا  املوادـــ  ا  ـــا ز اـــداائ كـــاما   ـــدن وثاـــدي  سلرتـــلم ي سلاســـت ا اجلنســـانل  الوصنلـــ  

  (42)ار اي املراة  الر م  مس  للا لا ي األسرة  اجملتلل
 الـــمامليالومـــ  الياـــذ وزا  ال وا ـــذ ا  تلااللـــ  الـــن  الاانـــ  امل نلـــ  حيـــوا ا نســـان االراـــت   -19

  االراــت الاانــ  ي هــ ا ال ــدر    (43) ــول ر ن الــورة األم ــاة املراهيــاة وث املديســ  ا ــد الــو رة
انيط ــــن الــــن الت ــــق راهيــــاة امل  ــــا ة وزا  لي ــــا  الاــــل التلللــــي ضــــد املــــراة الــــن الياــــذامل نلــــ  اا

اــــفن اتةــــ  سلرتــــلم اــــداائ الاانــــ  امل نلــــ  حيــــوا ا نســــان    ا  ــــت (44)الدياســــ  اســــاب اقلــــم
اـ كق الـوالق د ـد الي ـا  الاـل موـاهر ان لاحلاي   لي لا تلاة ال ورة وث الدياسـ  ا ـد الوضـل    

  (45)وث املديس الن ال ورة األم اة املراهياة  ا وا  اثا  التحلي الم
) ( مــن اليـانون اجلنــا ق 155الياـذ ألن املـارة  االراـت الاانـ  امل نلــ  حيـوا ا نسـان الــن   -20

 نســل  ن الــن م التدــاة ) ( ا ادــب َمــ151   ألن املــارة (46) ــّر  ال تدــاة اجلنســل  اــني الــ كوي
اــفن انــيا سلرتــلم ال ــ   اجلرملــ  الــن ال تدــاة الاانــ     ا  ــت (47)ســن  14مثالــ  االســان مــدة 

  (48)اجلنسل  املانل  الال ال اضق اني االطني من ن   اجلن 
  ـــــا  ي امل اومـــــاة امل ر ضـــــ  الاـــــل الاانـــــ  ان الرتا وســـــلني الـــــ ين ييللـــــون ي سلرتـــــلم  -21

  (49)اقلاة اللومل  كىت  وانب يت رضون لاتلللي ي
  لاتلللـــي  ـــئ املـــواصنني ا ـــر    الـــن داي ـــا وزا  مـــا  ير مـــن م اومـــاة الـــن االراـــت الاانـــ -22
   ا  ـــت ا ـــد  ا ـــري   ـــئ املـــواصنني (50)ســـللا ي دطاالـــاة الانـــا   الســـلا    ال ـــلد التاـــايي  

  (51)ال لم د ايا لاتلللي ي



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

 

10/20 GE.15-20595 

 

ا ا ادلــــاة   صااــــت جلنــــ  اــــربا  منولــــ  ال لــــم الد للــــ  امل نلــــ  اتطالــــذ 2014 ي الــــا   -23
ــــم     التو ــــلاة )جلنــــ  اــــربا  منولــــ  ال لــــم الد للــــ ( وث سلرتــــلم ا  ــــلم اليــــول ي ا  ــــرا اة ال

اإلـــ  ا لت ييـــي املســـا اة ي ال لـــم  امل نـــ   ا ـــرن النوـــر الـــن ال ـــرا  الاـــون  اجلـــن   الـــدين  الـــراي 
 ولل ــا    صااــتييــت  السلاســق  األ ــم اليــومق  ا  تلــاالق   ايــد  م اومــاة الــن النتــا ع الــم

  ـل م انـا  ي ي  ـذ ال لـال   ايد  م اوماة الن التـداائ املتةـ ة ر ـو  الت ـدي لاتلللـاد اي 
  (52)من     ا  اا  ا ئ   ني  املناال  الارتري  املت ّوي الال  ض  م اقيليق ا 

  
 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 

 
ا نســان ان لارتــرص   ــت ل  ا تاــاز كــة  مــدة ا ــم    وــت الاانــ  امل نلــ  حيــوا -24
ايــول ون  م اومــاة مــن هــامــا  ير وزا  الياذاــ  ــا ارتــ رســاال   ا فــرا  النــ  ر ن  لــ   ل ن 24وث 

  ــا  وزا  مــااد ســا يها الياــذ اي ــي    مــدة اصــول  ــا يــن  الالــ  اليــانوناد الرتــرص  ا تاــية اكةا ــ
ســـنواة   ا  ـــت  3الحاكلــ  ي الااـــد دـــد يــد   مــن ايـــايير اتحـــد  الــن ان ا  تاـــاز الســـااذ ل

ـــ اــفن  يــذ سلرتــلم ي ا رالــا اة اليا اــ  ون الرتــرص  اتاــا ز مــدة ا  تاــاز اتــدرة ســاال ؛  24 ا
ـــاد اد   ان ا ـــو  ال ـــحايا ا وي ـــ  ا  تاـــاز الســـااذ لالحاكلـــ  و ـــرا د   ـــر  الاـــل   ـــم ؛  انكافل

  (54)ل امل ا رين مت واة  او لاة  الا    اادة الاان  امل نل  اال لا(53)فحسباد استثنا ل
ــــــــ   -25 ــــــــي ضــــــــد املــــــــراة اا ســــــــ االال  الوصنل ــــــــ  امل نلــــــــ  االي ــــــــا  الاــــــــل التللل  ي اــــــــت الاان

طــــــ  ال لــــــم الوصنلــــــ  مل افحــــــ  ال نــــــ  اجلنســــــاين ر(    2012-2008ال نــــــ  املنــــــي  ) مل افحــــــ 
   ســللااد  ة املرا  ــ  نســال  ل ن ــا واــت ارتــ ر اــالياذ وزا  نســا  ال نــ  اــاملرا(55)(2010-2011)

  (56) ديـــداد  ال نـــ  املنـــي    الـــد    ـــور ا  ـــا  دانونلـــ   ـــّر  ال نـــ  املنـــي   ا  ت ـــا  الي  ـــق
فل ـا ان  ــا ة ال نــ    ــا  مــن اااـاي هـان وعــا افسـ  ملــا  يردالـت الاانــ  امل نلـ  حيــوا ا نسـا  
 ــا ة ال نــ  املااــ  الن ــا ات اــذ انســا  ي  ا ــاال ت ي الســنواة الســت املاضــل    ان ا اــب نــامل

  (57) اص ال
النســا   األص ــال؛ ا سلرتــلم الاــل منــل ال نــ  املنــي  الاانــ  امل نلــ  حيــوا ا نســان   ثــت -26

 الت ـــدي لا نـــ  اـــاملراة ي األســـرة  اجملتلـــل؛  التحيلـــذ الرتـــامم ي د ـــايا ال نـــ  املنـــي     اكلـــ  
    ثــت الاانــ  امل نلــ  االي ــا  الاــل التلللــي ضــد املــراة (58)لــاد كافاد  اجلنــاة   ا ــوي  ال ــحايا ا وي ــ

 امللــاي الاــل االتلــار اســ االال  كــاما  مل افحــ  ال نــ  اــاملراة  دــانون كــامم الــن ال نــ  سلرتــلم 
ا  ت ــا  الي  ــق؛  اقــر  الاــل  كلــال الاــل املــراة  ــّر  الاــل   ــ  التحديــد ال نــ  املنــي   مبــا ي

 زيــــارةملنــــي   لــــل    لــــ  األســــرة؛   هــــق الــــم اياضــــق ميــــ ي ال نــــ  اان ا ــــون اتــــاكم اجلنا لــــ  
  (59)املساالدة امليدم  وث ال حايا  والارة افهلا م

 دالــت جلنــ   يــوا الط ــم وعــا ارتــ ر اــالياذ وزا  اكــ ال ال نــ  املتنوالــ  الــم متــاي  الاــل  -27
"اليواــــ   اســــال  ياد ايهــــا  يــــاألص ــــال   اا  ــــو  ان اليــــانون ال ــــري  لــــي ال يواــــ  الادنلــــ  ااالتا
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الاـــل األص ـــال ي  م يولـــ "   كـــا ت سلرتـــلم الاـــل ان  وـــر  ـــرا   ي اليـــانون ال يواـــ  الادنلـــ 
األســـرة  املديســـ   امـــاكن الرالايـــ  الادياـــ   امل سســـاة ا  ـــت ل ؛  ارســـم اســـ االال   صنلـــ  كـــاما  

 دــانويناــن  اد   ا ــر   وــر ملنــل  لــل اكــ ال ال نــ  ااألص ــال  وســا ة م ــامات م  الت ــدي هلــا؛ 
   دـــدمت الاانـــ  امل نلـــ  (60)األص ـــال ي  لـــل األمـــاكنا الاـــل  لـــل اكـــ ال ال نـــ   ريح ـــ  صـــ 

 او لاة  الا   (62) اللونس و (61)حيوا ا نسان
 االراـــت جلنـــ   يـــوا الط ـــم الـــن داي ـــا مـــن انترتـــاي ا ســـتطتل اجلنســـق ل ـــم مـــن ال تلـــان  -28

ل ـد  اد هـق دايـ  اي ـ    (63)اسـلا   اـدافل  ايسـ  اجلـن  مـل األص ـالل  ور  ا ة  ال تلاة  من 
اـــداائ قلايـــ  األص ـــال مـــن انرتـــط  مثـــم الســـلا   اـــدافل  ايســـ  اجلـــن  مـــل  ا ـــد سلرتـــلم االتلـــار

    ثــت الاانــ  سلرتـــلم الاــل والــدار رياســ  كـــاما  (64)األص ــال   اطــا  األص ــال   اللـــم األص ــال
  (65) اطــــا  األص ــــال   ادــــ ا   اــــول را لــــ اد  ألص ــــال  نســــلالــــن األســــاا  اجل ييــــ   ســــتطتل ا

حلايـــ  األص ـــال مـــن انت ـــا   يـــود م اســـاب امـــوي من ـــا اا ـــ  الســـلا    اد سلرتـــلم اي ـــ  ا  ـــت
 الســلا   الاــل االتلــار مد نــ  دواالــد ســاو   ــدن وث ا ــ ا   ســ رال دطــاا اترتــالل املت  ــدين ي 

  (66) يوا األص ال
 ار ــــــب الاانــــــ  امل نلــــــ  اال لــــــال امل ــــــا رين ااالتلــــــار دــــــانون  وــــــر ا  ــــــاي االارتــــــر ي  -29
 ونرتـــا  جلنـــ  التنســـلذ الوصنلـــ  امل نلـــ  اا  ـــاي االارتـــر  ل ن ـــا ارتـــ ر اـــالياذ وزا  الـــد   2014 الـــا 
الـــن مـــد  انترتـــاي ا  ـــاي ي الااـــد؛  الـــد    ـــور مت ـــ  ل ـــحايا ا  ـــاي االارتـــر؛  الانـــاة   ـــور

  (67)م اومــاة الــن التــداائ املتةــ ة مل افحــ  اســتطتل اطــا  الطــئ ي الااــد  فللــا نتِيــم  الــد    ــور
  ا  ــت الاانــ  امل نلــ  اال لــال امل ــا رين سلرتــلم  لــل الالانــاة مل افحــ  ا  ــاي االارتــر ا االالــ ؛

لتســامح لـتة ارتــفن منـل ا  ـاي  ارتــالل اليطـاا ا ــا  الاـل االتلـار سلاســ  "الـد  ااق ا ثلـ   
 ـــااي الرتـــرص    ـــئهم مـــن مـــوو ق ون ـــاك اليـــانون امليـــد  لتـــدييب ال  ســـني   طايـــا" مـــل ا  ـــاي؛م

الاــــــل م افحــــــ  ا  ــــــاي االارتــــــر؛  اــــــداللم نللــــــاة التحيلــــــذ ي د ــــــايا ا  ــــــاي  مت يــــــ  اجلنــــــاة 
الت ــا ن الــد    ا داللــق  ا ثلــ     م ــادات م؛  اــوفئ املســاالدة  اقلايــ  ال افلــ  ل ــحايا ا  ــاي؛

 دـدمت الاانـ  امل نلـ  االي ـا  الاـل التلللـي ضـد    (68)الثنا ق هبدن منل ا  اي االارتر  م افحتـ   
     (70) جلن  اربا  منول  ال لم الد لل  او لاة  الا  (69)املراة
ـــــ  ا ا ـــــ ةامليـــــري  تا  ـــــ   الـــــن املســـــفل  ن ســـــ ا -30 اا  ـــــاي سلرتـــــلم ا نرتـــــا  اـــــرامع   امل نل

ـــاملو  ال افلـــ  كـــق يتســـ  هلـــا ايـــد  املســـاالدة ل ـــحايا ا  ـــاي ي األ اـــني  اير م سســـاة  رالل ـــا ا
الي ـــئ  الطويـــم؛  اســـتحدا  اـــ  هـــاا ق مااكر/لالســـاالدة يتســـم اا  و ـــل  الاـــل مـــداي اللـــو  

اد متا ــــكلــــال ا ــــ     ــــملإلاــــتغ الــــن  ــــا ة ا  ــــاي اال لــــال امل ــــا رين  اســــتطتهلم؛   اد  انــــ
اد ي لــــم فلــــ  موو ــــون مت ــــدر  الاطــــاة ااّيــــوا اــــدييا ان ر  الاــــلل ــــحايا ا  ــــاي األ انــــب   اقــــ

ضــــحايا ا  ــــاي الاــــل ت ــــوي  ي ا  ــــاي االارتــــر؛  ونرتــــا  نوــــا  كــــامم   ــــئ متللــــيي ل متة  ــــاد 
 ـــــند ا مرتـــــ   ل ـــــحايا ا  ـــــاي ي  الـــــ  والســـــاي اســـــتحدا  ال ـــــ لد الـــــوص   مبـــــا ي كلـــــال 

  (71)اجلناة
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 اإلفالت م  العقاب، وسيادة القانون مكافحة لةإمامة العدل، بما في ذلك مسأ -جيم 
 
اــاجل ور املا  لــ  ي وصــاي ا طــ  ا ســ االال  اد ا اصــت الاانــ  امل نلــ  حيــوا ا نســان الالــ -31

ك ا اــــ   ل ن ــــا واــــت ارتــــ ر   زيــــارة  ــــت  اجل ــــاز الي ــــا ق د ــــد  (2014-2010لاي ــــا  )
سلرتــلم ا ــلان اســتيتلل  الاانــ  اــالياذ وزا  التيــايير الــم اتحــد  الــن ال ســار الي ــا ق   ا  ــت 

ـــ ي ـــون ي منـــف  الـــن اـــفلئ الي ـــا   ان   ان استف ـــم  لـــل اكـــ ال التـــدام ي  الســـاط  التن ل ي
  ـــانوام فن ا ـــاح سلرتـــلم   ا  ـــت الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل التلللـــي ضـــد املـــراة اـــ(72)الي ـــا 
  (73)الي ا ق

 وزا  واــت الاانــ  دايــ  وزا  ال ياــاة الــم ا ــطد  هبــا النســا  لإلاــتغ الــن ال نــ  املنــي     -32
سلرتـــلم الاـــل ان ا  ـــم جلـــو  النســـا   الاانـــ  م ـــدل ا رانـــ  ي  ـــا ة ا  ت ـــا     ثـــتاـــدين 

الاــــل اد     ثت ــــا اي ــــ(74)ات مضــــحايا ال نــــ  وث الي ــــا  اســــرال    مت يــــ  ميــــ ي ال نــــ   م ــــاد
ايــد  اــدييب  ــن ع لاي ــاة  املــدالني ال ــامني  الرتــرص   مــوو ق ون ــاك اليــانون  ال ــاماني ي امللــدان 

  (75)الطيب ارتفن و را اة الت امم مل ضحايا ال ن  املسا  الال النسا 
افنــ  يناطــق لاح ومــ   مباــرر ســّن دــانون م افحــ   اا  ــاي  امل نلــ  ا ا ــ ةامليــري  ت ا  ــ -33

الـــن صريـــذ النلااـــ  ال امـــ   ا  ـــاي  ان انّلـــق م ـــاياة املـــدالني ال ـــامني  مسترتـــايي الد لـــ   الي ـــاة 
ال كلي الال عع ييـو  الاـل  يـوا ا نسـان ي مت يـ  مـرا يب االلـال ا  ـاي  مل  ال الا   ل  ات

ي هـــ ا ال ـــدر   ا ا ـــ ةامليـــري  تل ـــحايا ا  ـــاي   ا  ـــ ت ـــان ف الـــ مبـــا ي كلـــال اـــوفئ ســـام ان
  (76)لتلا  املساالدة التينل  من  كا ة األمم املتحدة  الد ل امل نل اا

ضــر ية ان  اياــذ االرتــري اليــانوين املتلثــم ياد الالــ  ا اصــت الاانــ  امل نلــ  حيــوا ا نســان -34
يومـاد مـن اـاييخ  دـوا الرتـق  املـدالهل  انـ   30 ات ل  الدستويي  اـتل رالا اهم وث يرفل املتياضون

 ا  ـــت الاانـــ   امليدمـــ  وث ات لـــ  الدســـتويي   دالا  الـــ ســـياي هـــ ا الرتـــري الـــيم  ي  د ـــن و
  (77)لد  ات ل  الدستويي اد افن متّ ن سلرتلم املتياضني من التياضق ف ال

مت يـــــ  األص ـــــال الـــــ ين اـــــ ا   وزا  وم انلـــــ    االراـــــت جلنـــــ   يـــــوا الط ـــــم الـــــن داي ـــــا -35
ــــ   ســــن   12  8االلــــايهم اــــني  ي ــــم ان اقــــد األرل الر ــــق لســــن املســــ  لل  اجلنا لــــ  ارتــــر ي م لّن

  (78)ااماد اد  ا  ت سلرتلم اتن ل  امل ايئ الد لل  لي ا  األ دا  ان ل اد  الام 12 هو
 ا ـ  األص ـال   تاـاز ي ـا االرات الاانـ  امل نلـ  االي ـا  الاـل التلللـي ضـد املـراة الـن دا -36

   ا  ــت الاانــ  امل نلــ  حيــوا ا نســان اــفن ا ــل سلرتــلم (79)مــل اــالطني ي ســان مونتــاين اوســق
  (80)ي  م اني السانا  األ دا   الاالطنياد نوام
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 الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية  -دال 
 
ا الـــارة النوـــر ي اليـــانون اد املـــراة الالـــا اصـــت الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل التلللـــي ضـــد  -37

انطـــوي الاـــل متللـــي ي دـــانون األ ـــوال    اـــيال املـــدين  ل ن ـــا ارتـــ ر اياـــذ اـــال  وزا  األ  ـــا  الـــم
 الرتة ل  لالتي  اة   دانون اقالـ  املدنلـ    اليـانون املـدين؛  الـد    ـور ارتـري اة اـنوم ا دـ ان

  ـــمللـــي  الـــم اتاليانونلـــ  الـــم انطـــوي الاـــل مت  ا  ـــت سلرتـــلم ا اطـــال األ  ـــا اد  اقا ـــم   لـــ
اـــنوم ا دـــ ان اد اال تدـــاة الي  لـــ   األســـري   اـــفن اـــدي  ي املرا  ـــ  الراهنـــ  لايـــانون املـــدين ا  امـــ

  (81)ح م الوادل
  لاانـــــ  الســـــااي  التو ـــــلاة ـــــد دايـــــ  ألن سلرتـــــلم  ي ـــــم   واـــــت جلنـــــ   يـــــوا الط ـــــم -38
مبوافيـــــ  ســـــن   17 وث 15 اتـــــدر النـــــد رل لســـــن ز ا  ال تلـــــاةا ـــــدل ارتـــــري ا ا لرفـــــل اقـــــد األ مل

ســن     ثــت سلرتــلم الاــل يفــل اقــد األرل  18ســن ز ا  ال تلــان   هــو لاد جل اــ  مســا ي  الوالــدين
 دـدمت الاانـ  امل نلـ  االي ـا  الاـل التلللـي ضـد املـراة  الاانـ  امل نلـ     (82)سن  18لسن الي ا  وث 

     (83) او لاة  الا  حيوا ا نسان مت واة
مـــــن األص ـــــال اللتـــــامل ا  األص ـــــال الـــــ ين اد الـــــدريـــــ  ألن  واـــــت جلنـــــ   يـــــوا الط ـــــم دا -39
   ا  ـت سلرتـلم ا الـارة النوـر   ـئ ي لـ هلـم ا ـويةادـاي   ميستطل ون ال لش مل ناا  م يـرال   

  مـــل ال كلـــي اا ـــ  الاـــل ي سلاســـا ا املت ايـــ  االرالايـــ  الادياـــ  لوص ـــال اتـــر مني مـــن ال ـــ  اســـري 
  (84)   ال لالاةه  ايللم ي ر ي الرالاي  ويداا األص الاللالاة م احل الط م ال  ال   ي د 

 ـــذ األص ـــال الـــ ين  ي  ـــم دـــانونل ـــد  ســـن اي  ت جلنـــ   يـــوا الط ـــم الـــن داي ـــا االراـــ -40
  (85)الرتفني م او لا ا ي ه ا    لد ا ااي  نطاا الي  ل  ي م رف  ناا  م الالولو لني

  
حرية التعبير وتكوي  الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشوارةة فوي الحيواة  -هاء 

 العامة والحياة السياسية 
 
االراـــت الاانـــ  امل نلـــ  حيـــوا ا نســـان الـــن داي ـــا وزا  اليا لـــ  الطوياـــ  مـــن األســـاا  الـــم  -41

 وزا  رالــا   الترتــ ئ الــم   ( مــن الدســتوي2)22مبيت ــل املــارة  ايّلــد اقــذ ي  ريــ  الــراي  الت اــئ
ارف  ـــــا اق ومـــــ   املســـــ  لون ال لوملـــــون  ســـــ اة ال ـــــح لني  ال ـــــح    ان ا ـــــ  ال ـــــح  
اي لت الال  د  اللالا ا اساب الطرامـاة الااهوـ  اـدالو  ا فـ ا     ثـت الاانـ  امل نلـ  حيـوا 

امل ر ضـ  الاـل  ريـ  الـراي  الت اـئ   كـ لال الترتـري اة  ا نسان سلرتلم الاـل التفكـد مـن ان اليلـور
   ا  ــت اللونســ و اــفن ارفــل سلرتــلم ال ــ   اجلرملــ  الــن (86)املت ايــ  االترتــ ئ  اتوافــذ مــل ال  ــد

  (87)لال ايئ الد لل اد ي اليانون املدين   في وريا  ف م الترت ئ   الترت ئ
 ادـــرة الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل التلللـــي ضـــد املـــراة انســـا  مرتـــايك  النســـا  املرا  ـــ  ي  -42

ل ــن الاانــ    (88) ي ا دمــ  املدنلــ  ي املا ــ ( 43.8ي الربملــان )   ســللااقلــاة السلاســل   ال امــ   
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ي   يــيال داــلتد امل نلــ  حيــوا ا نســان االراــت الــن داي ــا ألن الــدر النســا  ي موادــل  ــنل اليــراي   
كــم مــن اقلــاة السلاســل   ال امــ   مبــا ي كلــال اجلل لــ  الوصنلــ   ا دمــ  املدنلــ   الي ــا    ا  ــت 

   ا  ــــت الاانــــ  امل نلــــ  (89)سلرتـــلم اييــــارة الــــدر النســــا  ي موادـــل  ــــنل اليــــراي ي  لــــل امللـــارين
لنسـا  ي موادـل  ـنل اليـراي ي افن اييـد سلرتـلم نسـا  متثلـم ااد االي ا  الال التلللي ضد املراة  ديد

  (90)ال الا  ل ا ست نان  ات  ل الدر الياضلاة ي  ك لال     األ يا  السلاسل 
  

 الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية -واو 
 
االراــت الاانــ  امل نلــ  حيــوا ا نســان الــن داي ــا وزا  ا رالــا اة اــفن دــراياة التوولــ  ي  -43

 ال ام  ا تلد الارة الال ا نتلا  السلاسـق   ا  ـت ااإلـاك اـداائ مناسـا  ليطـل رااـر التلللـيا دم  
  (91)ا نتلا  السلاسق النا  التوول  ي ا دم  ال ام  الال اسا 

   وــت الاانــ  امل نلــ  االي ــا  الاــل التلللــي ضــد املــراة اجل ــور املا  لــ   ســت لال دــانون  -44
اــوة ي األ ــوي اــني املــراة دايــ  وزا  الــد    ــور ا ريــ  لاتحــرا اجلنســق؛  ال ال لالــ   ل ن ــا واــت 

 الـــد    ـــور ا  ـــا  دانونلـــ  الـــن اســـا ي الر ـــم  املـــراة ي األ ـــوي الـــن األاللـــال املتســـا ي    الر ـــم
اليللـــ ؛  التلللـــي امل ـــ  اـــني املـــراة  الر ـــم    ســـللا التلللـــي ال لـــوري ي ال  ـــ  امل نلـــ  ال الـــا ل اـــاي 

وعـــا  اليـــور التوولـــ  النـــد اقلـــم   ا  ـــت الاانـــ  املتلثاـــ  ي  امللايســـ وزا   لني  املـــديرين؛   املســـ  
ماـــدا  ان يـــن  الاـــل   اـــفن ي ـــّرن  حيوـــر دـــانون ال لالـــ  اوضـــو  التحـــرا اجلنســـق ي م ـــان ال لـــم

 األ ر املتسا ي ليا  ال لم املتسـا ي اليللـ    ان ات ـد  سلرتـلم لاتلللـي امل ـ  ال لـوري  األفيـق
  (92)ي  ذ النسا 

ســن   15 وــر اوولــ  األص ــال ر ن  1991 اــالر م مــن ان لــوا ح كــر ي التوولــ  ل ــا   -45
اكــ ال  ياــنّي  اليــوانني  الاــوا ح الوصنلــ  ل ــد   ي ر نــ  ي  دايــ مــن ال لــر  فــ ن جلنــ   يــوا الط ــم

م نوـا  ا تـلش سلرتـل سـن    ا  ـت الاانـ  اـفن اـداّلم 18ال لم ا طرة اتووية الال من هم ر ن 
األص ــال الــ ين ي لاــون ي اليطــاا  ــئ الر ــق  دطــاا الســلا      ثــت سلرتــلم  كترتــانال لــم   

 ــــوز فل ــــا  ا طــــرة   ديــــد الرتــــري اليــــانوين ألكــــ ال ال لــــم الــــم   الاــــل  ضــــل دا لــــ  لواللــــال
ل ســـن   اللـــتد ااا ادلـــ  منولـــ  ال لـــم الد للـــ  ارتـــفن  وـــر اســـوا اكـــ ا 18اســـتةدا  اص ـــال ر ن 
  (93)(182)يدم  1999اللم األص ال ل ا  

  
    الحق في الصحة -زاي  

 
م ـــــدل ايا ـــــاا االراـــــت الاانـــــ  امل نلـــــ  االي ـــــا  الاـــــل التلللـــــي ضـــــد املـــــراة الـــــن داي ـــــا وزا   -46

اقلــم  و ــرا    سـا م منــلاملراهيـاة اقوامــم   اكــ اي موافيـ  الوالــدين الاــل   ـول ال تلــاة الاــل 
ااتاـــاياة ال رتـــ  الـــن فـــئ   نيـــ  املناالـــ  الارتـــري    ازريـــار  ـــا ة ا   ـــا   ـــئ املـــفمون  

الاــل ا   ــا   ــئ اليــانوين    ــايم  اق ــم الــواير ي دــانون ال يواــاة الــ ي يــن  الاــل اليواــاة 
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 صااــــت وث سلرتــــلم وســــياي كــــري املوافيــــ  األاويــــ  الاــــل  ســــا م منــــل اقلــــم؛  االتلــــار مرتــــر ا 
السلاســــ  الوصنلــــ  املت ايــــ  اال ــــح  اجلنســــل   ا واالــــ    الســــئ ســــام اق ــــول الاــــل  ســــا م منــــل 

مــن  148اقلــم   انوــلم  ــتة اواللــ  اال ــح  اجلنســل   ا واالــ  لالــراة  حيود ــا؛  ولطــا  املــارة 
اـدماة  ايـد    دانون ال يوااة الم ان  الال السان سـال سـنواة الـن ا   ـا   ـئ اليـانوين؛

   دـــدمت جلنـــ  (94)ا   ـــا   ـــئ املـــفمونا لات  ـــم فا يـــ  اجلـــورة لاحوامـــم مـــن النســـا   ال تلـــاة
  (95) يوا الط م مت واة  او لاة  الا 

  
    الحق في التعليم -حاء  

 
 دالـــــت جلنـــــ   يـــــوا الط ـــــم وعـــــا   اـــــيال ارتـــــ ر اـــــالياذ وزا  امل ـــــد ة املرا  ـــــ  لاتســـــر  -47
 لا تلــاةامليــد  التــدييب امل ــ  وزا  الــد  مت مــ  ي  ــ ون ال تلــان     ســللا     التطلــب التســّلب  
  ثــت سلرتـلم الاــل األاـ  ااملنــاهع الدياسـل  الــم ا  ــم   ال الـنيل امليــد تـدييب الـد  مت مــ  ال  

  (96)لوص ال موا ا  ادييا م الت اللق ا  امل  
 الـــم  ييـــت مـــن  لـــق نتـــا عالا  ي اـــت الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل التلللـــي ضـــد املـــراة -48

 نســــا  ا اــــلم ال تلــــاةاايا ــــاا  نّوهــــت    (97)املســــا اة ال  الــــ  اــــني الانــــاة  الانــــني ي دطــــاا الت اــــلم
نســا  اــدين    مــل كلــال  كــ رة اــالياذ وزا  (98)م ــدل ا ملــا  اــاليرا ة  ال تااــ  اــني النســا اايا ــاا   

سلرتــلم اــفن الاانــ  الال ــا الــ كوي الــارة   ا  ــت  ي اجملــا ة الدياســل  الــم ي ــللن متثلــم ال تلــاة
ادي  ي مرتـر ا السلاسـ  اجلنسـانل  الوصنلـ  اـداائ  ـدن وث زيـارة نسـا  متثلـم ال تلـاة ي اجملـا ة 

  (99) ارةي الالدياسل  الم ي للن الال ا ال كوي 
 ا  ـــت اة مّ نـــت سلرتـــلم   اكـــد امليـــري ا ـــا  امل ـــ  اـــالت الم ان التـــداائ السلاســـاال  -49

ال كلـــي الاـــل  ان   ا ثـــئ؛ 2015مـــن  يلـــذ األهـــدان ا فا لـــ  لول لـــ  املت ايـــ  اـــالت الم داـــم الـــا  
ال ـــوايا ي ا وـــاز انـــا  الاـــل اجلـــن   ال ـــرا  مب اجلـــ  وث  ـــد ا لـــد   دـــد  ـــح  املســا اة ي الت اـــلم

 ا ن ـاا ال ـا  الاـل الت اـلم الـ ي ان   ؛ةال  ـا يتلح ا اف  ال ـر  لااللـل انـا  الاـل  نوا  ا نرتا   
ونرتـــا   ام ـــ  سلرتـــلم ي  ان   امـــر  ـــدير اا كـــارة؛ ي املا ـــ  مـــن النـــااع اتاـــق ا  ـــا  4 ـــا ز 
  (100)اايز ووازهو مبثاا   2009 الا 
 لالســـا   ي  ســـني نوـــا  الت اـــلم ي سلرتـــلم  ا  ـــل امليـــري ا ـــا  امل ـــ  اـــالت الم اـــفن  -50

ّ ـــن مـــن ضـــا  التتملـــ  ي املـــداي  ال امـــ    ان د اســـاو الت اـــلم  مـــدير  املـــداي  ي  انوـــر  زاية
ارنـــــامع الن  ـــــ   الـــــن صريـــــذ اجملتل ـــــاة اتالـــــ   ا للـــــا  التتملـــــ  اـــــدالهم اجل ـــــور الراملـــــ  وث  ـــــا ية

املثيــم ا  تلااللــ    كــ لال الاــل املســتو  اتاــق اواســط   ــال  املــداي   حلــق يســتطلل الرتــاا  
  (101)ملوا ا  رياست مون  من مساالدة  او ل  مت م ما راد اايق ما حيتا  رتاكماامل
اـــفن ا ـــل اق ومـــ   اطاـــذ م ـــايئ اجلـــورة التزمـــ   ي وصـــاي اد  ا  ـــل امليـــري ا ـــا  اي ـــ -51

(   اـــفن اتاـــ  سلرتـــلم  مرااللـــ د وصـــاي 2017-2013اســـ االال  دطـــاا الت اـــلم املتوســـط  األ ـــم )
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جلــورة الت اــلم  الــت ّام" ييــو  الاــل م  ــو   كــامتد اد   "نوامــ2013الــ ي  تضــل الــا  التيلــلم الــوص  
ــــو  ا لــــ  االطــــ  لارســــال  ا نســــانل   ــــلم الرياضــــلاة  اقســــا   ي ــــد ي ال لاــــق لت ا  ــــامل يتاــــا ز ال

  (102)لات الم
ــــلم اد اي ــــامليــــري ا ــــا   ا  ــــل  -52 ــــفن ا لــــد سلرتــــلم النوــــر ي ا لويــــاة ا ســــتثلاي ي ا ا ا
الت اــلم التيــ   امل ــ    اــرامع  م سســاة ل ــاحل تلويــم الاســام من ــا زيــارة   الثانويــ املر اــ  ا ــد مــا

التـــــدييب حلـــــق ا ـــــاح اكـــــا  اا ســـــتثلاياة ي الت اـــــلم اجلـــــام ق   التفكـــــد مـــــن ان  لـــــل الطااـــــ  
امل نلــني  مبــا يب التينلــني   ي اجلــورة   زيــارة ا ســتثلاي الــوص  ي الت اــلم  التــد الــا اد حيّ ــاون ا اللــ

 الت اـــلم التيـــ  ال ـــا   لاتفكـــد مـــن ان هـــ ا   الثانويـــ املر اـــ  م سســـاة ا اـــلم مـــا ا ـــدي ي كلـــال 
  (103)اليطاا كا األ ل  ا س االال  يتايل الدالم التز  او    ا لوي  من ا لوياة التنلل 

 دــــد ياة ان   صااــــت جلنــــ  اــــربا  منولــــ  ال لــــم الد للــــ  وث سلرتــــلم  2013ي الــــا      -53
الت اــلم يســ م ي منــل وكــرا  األص ــال ي اســوا اكــ ال اللــم األص ــال  ان اوا ــم   ورهــا   ــ  
م ــد ة التســر   الــدر األص ــال اــاي  املديســ   مــل ويــت  اهتلــا  اــا  لا تلــان   اإلــاك التــداائ 

  (104)التزم  لتوفئ التدييب امل   املناسب لا تلاة
لتو ــــلاة املت ايــــ  اــــاقذ ي الت اــــلم الــــم  افيــــت الال ــــا سلرتــــلم  اكــــاية اللونســــ و وث ا -54

 ككـــرة ان سلرتـــلم االتلـــدة دـــانون   (105)اـــتل ا ســـت را  الـــد يي الرتـــامم األ ل ا ـــا  هبـــا
الت اــلم ال ــا    لــا ذ كــىت ات ــم اــالت الم   هــق اوا ــم ان لــ  ا طــ  الوصنلــ  لتــوفئ الت اــلم لااللــل 

  2015-2002لالســـا اة اـــني اجلنســـني ي الت اـــلم لا ـــ ة   اطـــ  اللا ـــا 2015-2001لا ـــ ة 
 التـــدييب ي ملـــدان  يـــوا  ا  ـــم ايـــد  التثيلـــ  انـــ  مل اتتةـــ  اي اـــداائ وضـــافل  ككـــرة ل ن ـــا
  (106)ا نسان

 ا  ــت اترتــالل سلرتــلم الاــل موا ــا  ايــد  اياييرهــا ي وصــاي املرتــا ياة الد ييــ  ارتــفن  -55
ر امل ـــايئ املت ـــا  اـــالت الم؛  اإلـــاك اـــداائ وضـــافل  لتـــوفئ الت اـــلم  ــ و  منولـــ  اللونســـ و الـــم  ـــد

الرتــامم  مــن  لــل  واناــ   لااللــل؛  ا ســتلراي ي التثيلــ   التــدييب ي  ــال  يــوا ا نســان  
  (107)   سللا ل ا دة موو ق ون اك اليانون

  
     خشخا  ذوو اإلعامةاأل   -طاء 

 
مــد ني اال امــم  داي ــا ألن األص ــال ك ي ا الادــاة  ــئاالراــت جلنــ   يــوا الط ــم الــن  -56

  (108) ل ـــد    ـــور م الـــني مـــديهاني الاـــل الت امـــم مـــل األص ـــال ك ي ا الادـــاة  ي نوـــا  الت اـــلم
مـــن الو ـــول وث املرافـــذ  النيـــم ال ـــا   املاــــاين  ك ي ا الادـــاة ا  ـــت سلرتـــلم اتل ـــني األص ـــال 

 (109)ال ام   املداي  ال ام  ال اري  ال ام  هبدن ورما  م ال امم ي اقلاة
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    المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ياء  
 
ا  ــــت الاانــــ  امل نلــــ  اال لــــال امل ــــا رين سلرتــــلم  لاــــ  مــــن األمــــوي  من ــــا ان ايــــد  ي  -57

 ايريرهـا الــد يي املياــم وث الاانــ  م اومــاة  ــدرة الــن اســتطتل اللــم ال لــال امل ــا رين  مبــن فــل م
مــن ي لاــون ي دطــاالق الانــا    ــلد األ ــا ؛  ايــد  الانــاة  اا ــ َمــن هــم ي  ضــل  ــئ كــرالق  

الــن ا ــدا  كــر  األ انــب  ســو  امل اماــ   ال نــ  الــم اســت دن ال لــال امل ــا رين  افــرار اســرهم؛ 
 ضـــ ل   ـــئ كـــرالل     ايـــد  الانـــاة الـــن الـــدر ال لـــال امل ـــا رين  مبـــن فـــل م ال لـــال امل ـــا ر ن ي

  (110)من  راول ا ا ادل   لي الن اك ي سلرتلم ال ين يت اوا
 اـــفن  لـــل سلرتـــلم الانـــاة الـــن اقـــا ة الـــم مل يتتيلـــد فل ـــا مباـــدااد  ا  ـــت الاانـــ  اي ـــ -58

األ ر املتسا ي ليا  ال لم املتسا ي اليللـ   مبـا ي كلـال ال يواـاة الـم فرضـت الاـل اياـا  ال لـم 
دتثاـــوا؛  اقـــر  الاـــل ان حيوـــل ال لــــال امل ـــا ر ن مب اماـــ  اســـا ي الاـــل األدـــم م اماــــ  الـــ ين مل 

مــن اــتل ا تــلش ال لــم اانتوــا  اد  ــايماد املــواصنني مــن  لــق األ ــر   اطالــذ هــ   امل اماــ  اطاليــ
 اطرييـــ   ـــئ م انـــ  ي اليطاالـــاة الـــم ي كـــي فل ـــا ال لـــال امل ـــا ر ن    ســـللا ال ـــلد  الســـلا   

    (111)  الانا
اـفن اتةــ  سلرتـلم اـداائ مناســا  ا  ـم  ايـ  اص ــال ال لـال امل ـا رين مــن اد  ا  ـت اي ـ -59

ان ـــدا  اجلنســــل ؛  افاــــ  اتــــداائ مناســــا  لتلســــئ لـــــّم ًــــم اســــر ال لــــال امل ــــا رين  فيــــاد لتا ادلــــ ؛ 
ــــ  ــــلم مــــا ا ــــد املر اــــ  الثانوي ــــ  وث اــــوفئ ا ا ألص ــــال ال لــــال   ايــــد  م اومــــاة الــــن التــــداائ الرامل

  (112)امل ا رين ي الااد الال دد  املسا اة مل  ئهم
  

    الحق في التنمية والقضايا البيئية   -ةاف  
 
الياــــ  كاــــئة امــــا   يلــــذ اهــــدان التنللــــ   دثــــم اــــدي  جلنــــ   يــــوا الط ــــم ان اطــــئ املنــــا  -60

 املـواير  ال ـاق  لايياالـ  الرتـحلح وياضـق ل يتساب ي مييـد مـن ا   ـار  ان  سلرتلم املستدام  ي
 يايـق الال ـا األمـر الـ ياد  يوا ـ  نفـ  الير ـن  اي ـ    ان الااـد لـا ق اهلـشالتنوا األ   اتد رة املا ل 

  (113)الال خم  اة املليانل  ا لر ا الل  وضافل  ي ري وث ا الدها   ك تد  ديداد من ال   
تلللـــي ضـــد املـــراة ان سلرتـــلم الرضـــ  مل  ـــول اطـــئ    وـــت الاانـــ  امل نلـــ  االي ـــا  الاـــل ال -61

ــــفن ا تلــــد سلرتــــلم مرتــــر ا دــــانون وراية  ــــر مــــن  ئهــــا   ا  ــــت ا ــــ لر ي املــــراة اكث ــــ ي ي ــــا  ال املن
  (114) نسانلاد اد ال واي  ال ي سلرتلم منووي 

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on 

Seychelles from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/SYC/2). 

http://treaties.un.org/
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2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

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 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; 

OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry 

procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 

and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; 

CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 

the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 

Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention 

relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating 

to the Protection of 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. 
7 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an 

Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International 

Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL. 
8 International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced 

Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); 

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) 

Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour 

Convention, 1999 (No. 182). 
9 ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers Convention, 

2011 (No. 189). 
10 See CRC/C/SYC/CO/2-4, para. 71. 
11 See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 47. 
12 See CMW/C/SYC/CO/1, paras. 12-13. 
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13 Ibid., paras. 10-11.  
14 See A/HRC/26/37/Add.7, para. 73 (a). 
15 See CRC/C/SYC/CO/2-4, paras. 10-11. 
16 See CMW/C/SYC/CO/1, para. 9.  
17 Ibid., para. 29.  
18 See UNESCO submission for the universal periodic review of Seychelles, paras. 21 and 30. 
19 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 6. 
20 See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, paras. 40-41; also CCPR/C/SYC/CO/1, para. 6; and CRC/C/SYC/CO/2-4, 

para. 17. 
21 See CMW/C/SYC/CO/1, paras. 18-19.  
22 See CRC/C/SYC/CO/2-4, para. 17. 
23 See A/HRC/26/37/Add.7, para. 70 (e). 
24 See CRC/C/SYC/CO/2-4, paras. 12-13. 
25 Ibid., paras. 24-25. 
26 Ibid., paras. 14-15; also para. 6. 
27 Ibid., paras. 30-31.  
28 See CMW/C/SYC/CO/1, paras. 7 and 17 (a).  
29 See A/HRC/26/37/Add.7, para. 67 (c). 
30 See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 48. 
31 See CMW/C/SYC/CO/1, para. 40 
32 See A/67/40 (Vol. I), para. 95; and A/66/40 (Vol. I), para. 78. 
33 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 
34 See OHCHR Report 2011, p. 102 and OHCHR Report 2012, p. 85. 
35 See A/HRC/29/22, para. 28.  
36 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 8. 
37 See CRC/C/SYC/CO/2-4, para. 35.  
38 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 12. 
39 See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 8. 
40 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 12; also CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 17. 
41 See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 17. 
42 Ibid., paras. 18, 20-21. 
43 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 11; also CCPR/C/SYC/Q/1, para. 8. 
44 See CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 28. 
45 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 11; also CEDAW/C/SYC/CO/1-5, para. 29. 
46 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 8.  
47 See CCPR/C/SYC/Q/1, para. 9. 
48 See CCPR/C/SYC/CO/1, para. 8. 
49 See CCPR/C/SYC/Q/1, para. 5.  
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