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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 جتميع بشأن عمان  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1أُعددددا ادددديا الالًريددددر علددددوق اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
الوا    يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات االسالعراض الاو   الشامل. والالًرير جتليا ل لع ومات  

اخلاصددد  وا اددددا مدددد  وتحدددذ ا مدددد، املال ددددا  شات الجددد  ، الدددد   ددددام  يف  ددد ل مددددوج  ا دددد   الًيددددو  
 املفروض  ع ى عا  ال  لات.

نطااق االلتاامااات الدوليااة والتعاااون ماع اهلليااات واليةااات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
  (2)(1)اإلنسان

ن  الًضاء ع ى الالليي  العنجر ، وال جن  املعني  حبًو  ا  خاص شو  ا عا د ،  جع  جل -2
وجلن   ًو  الطفل، وال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  ُعلان ع ى النظر يف الالجايذ ع ى 

ع يهددا  الجد و  الاوليدد  ا ساسددي  اًددو  ا ن ددان والاوتوكددوالت االحاليا يد  امل  ًدد   ددا الدد    تجددا 
اعا، وال سيلا العها الاويل اخلاص اباًو  املاني  وال ياسدي ، واالتفا يد  الاوليد  الايد   ًدو   يدا 
العلدددامل املهددداجري  وأسدددرا  أسدددرا،، والاوتوكدددومل االحاليدددا   التفا يددد   ًدددو  الطفدددل اشددد ن  جدددراء تًدددا  

الاللييدد  ضددا املددرأ ، والاوتوكددومل ال واددات، والاوتوكددومل االحاليددا   التفا يدد  الًضدداء ع ددى  يددا أ دد امل 
 .(3)االحاليا   التفا ي   ًو  ا  خاص شو  ا عا  

ونظراق ل ثر  عا  العلامل املن ليني يف ُعلدان، أوصد  ال جند  املعنيد  ابلًضداء ع دى الاللييد  ضدا  -3
املدرأ  وجلند  الًضداء ع دى الاللييدد  العنجدر  ُعلدان عن تجدا  ع دى اتفا يدد  منظلد  العلدل الاوليد  اشدد ن 

 .(4)(189)  ،  2011العلل الوحذ ل علامل املن ليني، 
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ًدد  اوضددا ا  ددخاص عددا   اجلن ددي     وأوصدد  ال جددان نف ددها علددان  -4 عن تنضدد،  ا االتفا يدد  املالع 
 . ( 6) و ام  جلن   ًو  الطفل توصيات مماث     . ( 5) واالتفا ي  املالع ً  خبفض  االت انعاام اجلن ي  

وأوصددد  ال جنددد  املعنيدددد  ابلًضددداء ع ددددى الاللييددد  العنجدددر  علددددان عن تنظدددر يف االنضددددلام  ا  -5
 .(7)اوضا الوجئني والاوتوكومل امل  ذ  ااالتفا ي  اخلاص  

م  االتفا ي  الاولي  ل ًضداء  (6)8وأوص  ال جن  نفُ ها ُعلان ابلالجايذ ع ى تعايل املا    -6
ع دددى  يدددا أ ددد امل الاللييددد  العنجدددر  و دددجعالها ع دددى  صددداا  ا عدددون االحاليدددا   املنجدددوص ع يددد  يف 

 .(8)م  االتفا ي  14 املا  

علدان ع دى الالجدايذ ع دى  (و جع  منظل  ا م، املال ا  ل رتاي  والع ، والثًاسد  )اليون د و -7
 .(9)الالع ي،اتفا ي  م اس   الالليي  يف  امل 

وظ   ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  تشعر ابلً ذ  زاء تدر   ُعلدان يف سد    -8
حتفظهددا العدددام ع دددى ا يدددا أ  دددام االتفا يددد  الدد  ال تالفدددذ مدددا أ  دددام الشدددريع  ا سدددومي  والالشدددريعات 

 (2)9ع دى املددا تني  ال دا ي  يف سد طن  علددانا وأوصدالها عن ت د   ادديا الدال فل وكديل  الال فظددات
مد  اتفا يد   (1)20و دجع  علدان ع دى   دومل تعدايل املدا    .(10)م  االتفا ي  (و)و (و)ج (أ)(1)16و

 .(11)الًضاء ع ى  يا أ  امل الالليي  ضا املرأ  املالع ذ او   اجاللاع ال جن 

 30و 21و 9و 7و   دددد  جلندددد   ًددددو  الطفددددل ا دددد   علددددان الال فظددددات املالع ًدددد  ابملددددوا   -9
والدددال فل العدددام ع دددى ا   دددام الددد  ال تالفدددذ مدددا الشدددريع  ا سدددومي  والالشدددريعات ال دددا ي ، و دددجعالها 

مددددد  اتفا يدددددد   ًدددددو  الطفددددددل،  اددددد، تعددددددايل  14سدددددد   مدددددا ت ًددددددى مددددد  حتفظا ددددددا ع دددددى املددددددا    ع دددددى
 .(12)الال فظات ايه

 ددددام  علددددان م ددددام  ماليدددد   ا مفوضددددي  ا مدددد، املال ددددا  ال ددددامي  اًددددو  ، 2015ويف عددددام  -10
ا ن ددان،  ددا يف شلدد   ا صددناو  الالاعددات اخلدداص ابمل دداعا  املاليدد  والالًنيدد  وصددناو  ا مدد، املال ددا  

 .(13)ل الاعات لض ااي الالعيي 

(14)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 

أعرادددد  ال جندددد  املعنيدددد  ابلًضدددداء ع ددددى الاللييدددد  ضددددا املددددرأ  عدددد    ًهددددا  ن الال ددددال  العددددامل   -11
، 2014ل لؤس ددات الوينيدد  اًددو  ا ن ددان مددنل ال جندد  الوينيدد  اًددو  ا ن ددان املركدد  اابءا يف عددام 

ضدداء ع ددى وأوصدد  ال جندد  املعنيدد  ابلً. (15)وشلدد  ا دد   اسددالًوليالها اودداو   واسالًا اددا  ا واليدد   ويدد 
الالليي  ضا املرأ  وجلن   ًو  الطفدل علدان عن جتعدل ال جند   الثدل امالثداالق لمداق ل ل دا ة املالع ًد   ركد  

، مدددا مراعدددا  توصددديات الال دددال  (املؤس دددات الوينيددد  لالع يددد  و ايددد   ًدددو  ا ن دددان )م دددا ة اب يددد 
حمدددا   اشددد ن  ًدددو  املدددرأ  . وأوصددد  ال جنالدددان نف دددهلا علدددان عن ت فدددل أن ل جنددد  واليددد  (16)العدددامل 

وامل اوا  اني اجلن ني وأن تُوكَّل هلا مهل  ت ً  الش اوى م  ا يفامل والال ًيذ سيها ومعاجلالها اطريً  
تراعددد  مجددداا ا يفددددامل، وكفالددد  حجوصددددي  و ايددد  ا يفددددامل الضددد ااي، واالضددددطوع عنشدددط  الرصددددا 

الطفل علان عن ت الل  الالعاون الالًين م  وأوص  جلن   ًو   .(17)واملالااع  والال ًذ لجاا الض ااي
مفوضي  ا مد، املال دا  ال دامي  اًدو  ا ن دان ومنظلد  ا مد، املال دا  ل طفولد  وادرملمح ا مد، املال دا  

 .(18)ا مناح ، ضل  جهات أحرى

وأعرا  ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  ع    ًها  زاء عام وجو  مع ومات ع   -12
ا  الًانوين الي  حيا  والي  وس ط  ال جند  الوينيد  لشدؤون ا سدر  و زاء عدام اعاللدا  االسدرتاتيجي  ا ي
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وي  دددد  مع ومددددات مفجدددد   عدددد  واليدددد  ال جندددد  ومرك اددددا  .2014الوينيدددد  ل لددددرأ ،  ادددد، اكاللاهلددددا يف عددددام 
طددديل الًددداح، ع دددى وسددد طالها وعو الهدددا ابلدددوزا ات املعنيددد  واملنظلدددات اددد  اا وميددد  الن ددداحي  لالع يددد  الالخ

املشددا ك  مدد  أجددل النهددوض ابملددرأ ، وعدد  املددوا   ال شددري  والالًنيدد  واملاليدد  املخججدد  مدد  املي انيدد  الوينيدد . 
وأوصدددد  ابلالعجيدددددل ابعاللدددددا  االسدددددرتاتيجي  الوينيددددد  ل لددددرأ  وحطددددد  علدددددل حتدددددا  احالجاصدددددات ال جنددددد  

ن ماعومددددد  انظدددددام  دددددامل جللدددددا وال ددددد طات الوينيددددد  واو يددددد  سيلدددددا يالع دددددذ االنفيدددددياا وت دددددو  الالوجيهيددددد 
 .(19)و صااا ال ياملت

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مراعاااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري 

 املسائل الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

(20)املساواة وعدم التمييا -1 
 

الالليي  ضا املرأ  تشعر ابلً ذ  زاء كون الالعري  الاسالو   ظ   ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى  -13
ل اللييدد  ال ينط دددذ  ال ع ددى املدددواينني و زاء اسدداللرا  وجدددو  أ  ددام  يي يددد  يف تشددريعات الاولددد  الطدددر ، 

سيلا  انون اجل اء، و انون ا  وامل الشخجي ، و دانون الالوسيدذ واملجداا ، و دانون اجلن دي ، و دانون  وال
اللدداع . وأوصدد  ُعلددان االعددايل الاسددالو  و/أو اعاللددا  تشددريعات  ددام   مل اس دد  الاللييدد  الضددلان االج

 .(21)وتنفيياا تنفيياق سعاالق، و راجع  تشريعا ا لضلان تواسًها ما أ  ام االتفا ي 

ابلً دذ  ن ااًدو  ا ساسدي  املنجدوص ع يهدا يف  وتشعر جلن  الًضداء ع دى الاللييد  العنجدر  -14
اس  ل اول ، كااذ يف امل اوا  أمام الًدانون، واادذ يف  ريد  احاليدا  املهند ، واادذ يف  ريد  النظام ا س

نلل ل لددواينني و دداا،. تشددريعا ا لالوسدديا  ُعلددان تددنًل عن ال ددااً  توصدديالها ال جندد  وكددر ت الالجلددا  ددُ
 .(22)نطا  تط يذ اارايت ا ساسي  ليشلل ا  املواينني

نف دددها عددد    ًهدددا  زاء عدددام وجدددو  تعريددد  ل اللييددد  العنجدددر  يف الالشدددريعات وأعراددد  ال جنددد   -15
عام اعاللدا  ُعلدان تشدريعات  دام   ملندا الاللييد  العنجدر  وم اس الد . وكدر ت ةكيدا اااجد   ا  و زاء

اعاللدددا  تشدددريعات  دددام   تالضدددل  تعريفددداق كددداموق ل اللييددد  العنجدددر . وأوصددد  علدددان عن ت فدددل تواسدددذ 
مد  االتفا يد ، اوسداحل منهدا  ظدر املنظلدات الد  تدروج ل اللييد  العنجددر   4ام املدا   تشدريعا ا مدا أ  د 

 .(23)ع ي  وحترض

(24)التنمية والبيةة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

أعرا  ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  ع    ًها  ن الن اء ال حيج    ال ع ى  -16
يف املاح  م  الًروض املاعوم ، وأوص  علان عن ت فل مشا ك  املنظلات الن احي  يف ختطيل   29حنو  

 .(25)وتنفيي االسرتاتيجيات الويني  لال ًيذ أااا  الالنلي  امل الاام 

وأثنددد  ال جنددد  نف دددها ع دددى علدددان العاللا ادددا حطددد  علدددل اشددد ن املندددا  وي  ددد  مع ومدددات  -17
مشددا ك  املددرأ  يف وضددا ت دد  اخلطدد  وتنفيددياا وعدد  مدداى تط يددذ منظددو  جن دداين يف حتايددا تددااا   عدد 

 .(26)الال ّي  والالخفي 
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 حقوق مدنية وسياسية -ابء 

(27)حق الفرد يف احلياة واحلّرية واألمان على شخصه -1 
 

أعرادد  ال جندد  املعنيدد  حبًددو  ا  ددخاص شو  ا عا دد  عدد    ًهددا  زاء اال الجدداز الًدداح، ع ددى  -18
ا عا   وا كراه ع ى وضدا ا  دخاص شو  ا عا د  يف مؤس دات الرعايد ، وال سديلا ا  دخاص شو  

ات الرعايد  ا عا   النف ي  و/أو الف ري ، وأوص  إبلغاء  يدا الالشدريعات الد  جتيد  ا يدااع يف مؤس د 
 ون مواسًددد   دددر  وم دددالن   مددد  الشدددخو املعدددين و يدددا الًدددوانني الددد  جتيددد  سددد   ااريددد  ع دددى أسدددا  
ا عا  ، واعاللا  تااا  لضلان  ًو  ا  خاص م  ويب ااري  يف  يا مراسذ الج   العً ي ، واختاش 

 .(28)تااا  لال  ني نوعي  الرعاي 

(29)مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانونإقامة العدلا مبا يف ذلك  -2 
 

كر ت جلن  الًضداء ع دى الاللييد  العنجدر  ا عدراق عد    ًهدا  زاء عدام تدواسر مع ومدات عد   -19
 ضااي الالليي  العنجر  املعروض  ع ى اواك، او ي . وأوص  علان عن حتًذ افعالي  يف ايه الًضااي، 

وت فل  م اني  الوصومل  ا العاال  ل جليدا، وال سديلا الفئدات  وتوسر ل ض ااي س ل انالجا  موحل ،
 .(30)الضعيف ،  ا يف شل  العلامل املهاجرون وا   يات

وأ ايدد  ال جندد  املعنيدد  ابلًضدداء ع ددى الاللييدد  ضددا املددرأ  ع لدداق  ليددات تًددا  الشدد اوى الدد   -20
ول نها ظ   تشعر ابلً ذ  زاء اسداللرا  اادواج      ل ن اء ض ااي الالليي  أو العن  الوصومل  ليها، 

الدد  حتددومل  ون وصددومل املددرأ   ا العاالدد . وأوصدد  االع يدد  وعدد  املددرأ  حبًو هددا ووسدداحل  نفاشاددا،  ددا يف 
شلددد  اددددرامح حمددددو ا ميدددد  الًانونيددد ، و نشدددداء نظدددد، م دددداعا   انونيددد  م ددددالاام  وسدددده   املنددددامل ت ددددالجي  

ءات الًضاحي  أو     الًضاحي ، واختاش حطدوات سو يد  ل ًضداء ع دى ال الياجا ا يف  يا مرا ل ا جرا
الًوالددد  النلطيددد  اجلن ددداني  ومواءمددد  معددداي  و جدددراءات ومما سدددات  واحدددر اوددداك، الشدددرعي  مدددا االتفا يددد  

 .(31)وا اا م  االلال امات الاولي  املالع ً  حبًو  ا ن ان

(32)احلرايت األساسية -3 
 

الًضاء ع ى الالليي  العنجر  وال جن  املعني  حبًو  ا  خاص شو  ا عا   ع  أعرا  جلن   -21
ا  يف ُعلدددان.  الً دددذ  زاء الالًدددا ير الددد  تشددد   ا أن املنظلدددات اددد  اا وميددد  تعلدددل ضدددل   ددداو  مًيدددَّ
وأوصددالا علددان عن تواصددل الالشدداو  مددا منظلددات اعاللددا املدداين العام دد  يف  ددامل  ايدد   ًددو  ا ن ددان 

سددا نطددا   وا اددا معهددا وعن تدداحل الالغيدد ات الوزمدد  وتعاللددا تددااا  حمددا  ، ا دد ل منهددا تعددايل وتو 
، لالهيئدددد  وكفالدددد  ايئدددد  مواتيدددد  تالدددديل ملنظلددددات اعاللددددا املدددداين الًيددددام (2000 ددددانون اجللعيددددات ا ا يدددد  )

 .(33)حبري  عنشطالها

ملالع ًددد  ابال الجددداز الالع دددف  وأعراددد  جلنددد   ًدددو  الطفدددل عددد    ًهدددا ال دددال   زاء املع ومدددات ا -22
لنشددطاء اعاللددا املدداين ومضددايًاله،، و ثدد  ُعلددان ع ددى اختدداش  جددراءات سو يدد  ل  ددلا  ل لددااسعني عدد  
 ًددددو  ا ن ددددان و يددددا اجلهددددات الفاع دددد  يف اعاللددددا املدددداين العام دددد  يف  ددددامل  ًددددو  الطفددددل ابلًيددددام 

علدان عن تشدر  اشد ل منهجد  عنشطاله،  ون  ايا أو مضايً  مد  جاند   دوات ا مد . وأوصد  
 يددددا اجلهددددات الفاع دددد  يف اعاللددددا املدددداين العام دددد  يف  ددددامل  ًددددو  الطفددددل يف عل يدددد  وضددددا الًددددوانني 

 .(34)وال ياسات والاامح املالع ً  اب يفامل وتنفيياا و صااا وتًييلها

اجلددد اء مدددا   دددانون  1984وأسدددا ت اليون ددد و عن مرسدددوم الجددد اس  والنشدددر الجدددا   يف عدددام  -23
اجلايا، الي  كدان  دا جعدل الالشده  سعدوق جر د  جناحيد ، نظدراق  ن أ  ندوع مد  املنشدو ات يعالدا مدا   
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تشه ي      أن تؤ    ا عًوا  ال ج  ملا  تجل  ا ثوث سنوات. وأوص  اليون  و ان ع صف  
مدددداين يالواسددددذ مددددا  اجلددددرم عدددد  الالشدددده ،  ا جاندددد  أيدددد  أ  ددددام تالع ددددذ اب نرتندددد ، و   اجدددد  يف  ددددانون

 .(35)الاولي  املعاي 

وال ظدد  اليون دد و أن ال دد ط  الالنفيييدد  تددنظ،  طدداع ال ددت ا شاعدد ، و ددجع  ُعلددان ع ددى  -24
 .(36)تًيي، نظام ا  را  ع ى  طاع ال ت ا شاع  لضلان  فاسي  ايه العل ي  واسالًوليالها

وأعرادد  اليون دد و عددد    ًهددا  ن  ددرك  علانالدددل، وادد  اجلهدد  الو يدددا  الدد  تًددام حدددامات  -25
ا نرتن  يف علان، تط   مد  م دالخام  ا نرتند  الالو يدا ع دى  ليدل حدامات ا نرتند  الدي  يدنو 
ع ددى مددا   دد  نشددره ع ددى ا نرتندد ، ممددا ي ددلل ل   ومدد   را  دد  حمالددوى ا نرتندد . وال ظدد  أن  ددانون 

ي ددلل ل  دد طات  ًاضددا  ا سددرا  ا دد   أ   سددال  تنالهدد  االنظددام العددام  (2002تجدداالت )تنظددي، اال
 .(37)واآل اق العام ا واا ، ع يه، ابل ج  ملا  تجل  ا سن  وا ا 

 .(38)وأا غ  اليون  و أن  ال يوجا  انون اري  ا عوم يف علان -26

(39)حظر مجيع أشكال الرق -4 
 

الًضاء ع ى الالليي  العنجر  ع    ًها م  أن علان ا ا ع دو  ومًجدا لوجتدا  أعرا  جلن   -27
اب  ددخاص، وال سدديلا املهدداجري  مدد  جنددوق اسدديا، أساسدداق  اددراض ال ددخر ، وال غدداء الً ددر  اا جدد  

وأوص   ضاعف  اجلهو  مل اس   االجتدا   .(40)أ ل، و زاء العا  اواو  م  الال ًيًات يف ايه امل  ل 
خاص، وت ثيدد  الال ًيًددات، ومو ًدد  امل ددؤولني عدد  شلدد ، وسددرض العًددوابت املناسدد  ، وزاي   اب  دد 

امل دداعا  املًامدد   ا الضدد ااي وتددوس  سدد ل االنالجددا  املناسدد   هلدد،، وتع يدد  ال ددواحل الدد  تددنظ، وكدداالت 
 .(41)الالوظي  وتضل  م اءلالها وم ؤوليالها الًانوني 

الطفددل، وجلندد  الًضدداء ع ددى الاللييدد  العنجددر ، وال جندد  املعنيدد  ابلًضدداء وأ ددا ت جلندد   ًددو   -28
ع ددى الاللييدد  ضددا املددرأ   ا اجلهددو  امل يولدد  مل اس دد  االجتددا  اب  ددخاص، ادد  أ ددا ظ دد  تشددعر ابلً ددذ 

وأوص  ال جن  املعني    .(42) زاء حماو ي   نفاش  انون م اس   االجتا  اب  خاص وأوص  االع ي  تنفييه
ًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  علان عن تعاللا اسرتاتيجي  وحط  علل جاياتني اش ن االجتا ، وعن ابل

حتًددذ وحتدداك، وتعا دد  ع ددى حنددو موحدد،  يددا  دداالت االجتددا ، وتعدد ز  ددا ات ال جندد  الوينيدد  مل اس دد  
 االجتددا  اب  دددخاص، وت فدددل  جدددومل  يددا الضددد ااي ع دددى  ايددد  و نجددا  سعدددالني، وت دددالعرض نظدددام
ال فالددد  الفع ددد  الدددي  اال ددداق مدددا يعلدددل ضدددا العلدددامل املهددداجري  الضدددعفاء،  دددا يف شلددد  الن ددداء، وتعدددا  
ا س اق اجلي ي  لوجتا  ابلن اء والفاليات واسالغوهل  يف ال غاء، عد  يريدذ اعاللدا  وتنفيدي ادرامح شات 

ن دداء، وال سدديلا العدداموت مددوا   كاسيدد  وادد  شلدد  مدد  الالددااا  املناسدد    مددا  سددرص الالع ددي، والعلددل ل 
 .(43)املهاجرات، الوح  ا  أكثر عرض  خلطر االسالغومل

ًددا ير الد  تفيدا عن الجدد يان مدا زالدوا ي ددالخامون يف   -29 ًدو  الطفددل عد    ًهدا  زاء الال وأعراد  جلند   
ان ع ددى مما سدد  ال غدداء والع و يدد  املن ليدد . وأوصدد  ُعلددان عن ت  عدد ز م ددا  ات  سدد ا ات اجللددامل وأن الفاليددات مددُ

ًددانون، وتنشدد  اليدد   صددا ل ال ًيددذ وا نجددا ،   ًددا ات لال  ددني اسددالجاا  املددوظفني امل  فددني إبنفدداش ال اندداء ال
 . ( 44) اعاللا  وتنفي سياسات وارامح موحل  لو اي  ا يفامل الض ااي وتعاسيه، و عا     ماجه، يف 

(45)احلق يف احلياة األسرية -5 
 

ظ دد  ال جندد  املعنيدد  ابلًضدداء ع ددى الاللييدد  ضددا املددرأ    ًدد  اشدد ن اسددالخاام الشددريع  كالف دد   -30
لعدددام   دددراز تًدددام يف  صدددو   دددانون ا سدددر ، واسددداللرا  تط يدددذ ا   دددام الالليي يددد  يف  دددانون ا  دددوامل 



A/HRC/WG.6/37/OMN/2 

GE.20-15325 6 

 احدر   الشخجي ، وال سيلا ا رتاط  جدومل املدرأ  ع دى  شن ويل أمرادا ل د واج،  اد،  م انيد  الطعد  أمدام
او ل  الشرعي  يف او ل  الع يا أو م ا ر  لاى ال  طان، وااللال ام املفروض ع ى املرأ  اطاع  زوجها، 
 ددا يف شلدد  جن ددياق، وندد وع  واحددر اودداك، الشددرعي   ا اا دد، لجدداا الدد وج يف  عدداوى الطددو  والنفًدد  

ا  دوامل الشخجدي . وأوصد  علدان  و ضان  الطفل، وعام وجو  تشريعات تًدام ادايوق مدانياق لًدانون
االنًيل  يا ا   ام الالليي ي  يف  دانون ا  دوامل الشخجدي  يف  يدا  زمدين حمدا ، اغيد   زالالهدا تدا مياق، 
وضددلان امل دداوا  يف ااًددو  اددني الرجددل واملددرأ  سيلددا يالع ددذ ابلدد واج والطددو ، وت ثيدد  اجلهددو  لالل ددني 

اث ع دددى  دددام امل ددداوا  مدددا نظدددراحه  مددد  الرجدددامل، وسددد  الن ددداء والفاليدددات مددد  مما سددد   ًهددد  يف املددد  
تشدددريعات تضدددل   جددددومل املدددرأ ، عندددا س ددددت الددد واج، ع دددى  ًددددو  مال ددداوي  يف امللال  دددات امل ال دددد   

 .(46)ال واج أثناء

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

(47)احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية -1 
 

أعرادد  ال جندد  املعنيدد  ابلًضدداء ع ددى الاللييدد  ضددا املددرأ  عدد    ًهددا  زاء تدداين مشددا ك  املددرأ  يف  -31
العلدددل يف الًطددداع اخلددداص مًا نددد  ابلرجدددل، والًيدددو  املفروضددد  ع دددى علدددل املدددرأ   وجددد   دددانون العلدددل، 

علان االع ي  واساللرا  الفجو  يف ا جو  اني اجلن ني يف الًطاعني العام واخلاص ع ى ال واء. وأوص   
امل دداوا  يف تًاسدد، امل ددؤوليات ا سددري  واملن ليدد  اددني املددرأ  والرجددل، واختدداش تددااا  مدد    يددل  مددا   ددواس  
  ابق العلدددل لالوظيددد  الن ددداء، وتعدددايل  دددانون العلدددل لرسدددا الًيدددو ، ومراجعددد   عدددوملت الشدددواار يف 

تدااا  سعالدد ،  ددا يف شلد  الالددا ي  ع ددى  الًطداعني العددام واخلداص  ددا   لغدداء ال غد  الالليي يدد ، واعاللددا 
املهددا ات، و ددواس   ددا  تشددجيا املددرأ  ع ددى العلدددل يف اعدداالت ادد  الالً يايدد  والًضدداء ع ددى الفجدددل 

افعاليددد  لالضدددييذ الفجدددو  يف  78/2013املهدددين يف الًطددداعني العدددام واخلددداص، وتنفيدددي املرسدددوم امل  ددد    ددد، 
 .(48)طا ا جو  اني اجلن ني وسّااا يف  اي  امل

وأعرادد  جلندد  الًضدداء ع ددى الاللييدد  العنجددر  عدد    ًهددا مدد  أن العلددامل املندد ليني، ومعظلهدد،  -32
ن دداء أجن يددات، يُ ددال عاون مدد   ددوانني العلددل الوينيدد ، ممددا يددؤ    ا  رمددا ، مدد  ااًددو  ا ساسددي  

 هدد،. وأوصدد  وزاي   حطددر تعرضدده، لوعالددااء،  ددا يف شلدد  االسددالغومل اجلن دد ، مدد  جاندد  أ ابق عل
. وأعرا  (49)علان االج يل شل  ع  يريذ توسيا نطا   وانني العلل الويني  لالشلل العلامل املن ليني

ال جندد  املعنيدد  ابلًضدداء ع ددى الاللييدد  ضددا املددرأ  عدد  تًددايراا ل الددااا  املالخددي  الايدد   ًددو  العدداموت 
عن توسا نطا  تط يذ  دانون  املن ليات املهاجرات، ول نها  ا ت ع ى عام كفايالها. وأوص  علان

ء أص اق العلل اااليني، وتعامل  انون اجل اء لالجر  العلل االعلل ليشلل العلامل املن ليني، و نا اعالا
الً ددر ، وتفددرض اجددرام   ظددر مجددا    جددوازات ال ددفر، وت فددل عل يددات تفالددي  منالظلدد  يف أمدداك  

 .(50)العلل ومهاجا العاموت املهاجرات

(51)مستوى معيشي الئقاحلق يف  -2 
 

أعرادد  جلندد   ًددو  الطفددل عدد    ًهددا مدد  أن اعددض ا سددر تعدداين مدد  انعدداام ا مدد  الغددياح   -33
وتفالًددر  ا امل دداعا  املناسدد  . وأوصدد  علددان اال ثيدد  اجلهددو  الراميدد   ا تًددا  م دداعا  مناسدد    ا 

ا تع يد  نظدام اسدال ًا ات ا سدر الوالاي  وا وصياء الًانونيني الي  يعيشون  االت الفًر، ا  ل منهد 
 .(52)واامل  عال  ا يفامل وا اا م  اخلامات

وأوصدد  جلندد   ًددو  الطفددل اوضددا سياسددات  ل دد  الالع ددي، والجدد   وا اددا مدد  اخلددامات  -34
 .(53)االجاللاعي  جلليا ا يفامل، ومنه، أيفامل العلامل املهاجري  املوثًني وا  املوثًني والوجئني
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(54)يف الصحةاحلق  -3 
 

أ ا ت ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  اب تيا   ا أن املؤ رات الجد ي  ل لدرأ   -35
حت ددن  حت ددناق ك دد اق، ول نهددا أعرادد  عدد    ًهددا  زاء حماو يدد  وصددومل الن دداء واملرااًددات  ا حددامات 

والناحي ، و زاء جتر  ا جهاض،  ال عناما ت ون  يا  املدرأ  الج   اجلن ي  وا جنااي  يف املنايذ الريفي  
أو الفالا  ااامل يف حطر. وأوص  ال جن  ُعلان عن تًام حامات ص ي   ام  ، وال سيلا حامات 
الج   اجلن ي  وا جنااي ، وتعامل  انون اجل اء  ضفاء الشرعي  ع ى ا جهاض يف  االت االاالجاق 

الشايا  ل جنني، وتن ع صف  اجلدرم عد  شلد  يف  يدا ااداالت ا حدرى، وت يدا  وسفا  اوا م وا عا  
 .(55)م  سرص  جومل املرأ  ع ى حامات ا جهاض امل مون والرعاي  الو ً  لإلجهاض

وأثن  جلن   ًو  الطفدل ع دى علدان ملدا أ ح الد  مد  حت دينات ك د   ع دى اهلياكدل ا ساسدي   -36
تغطيددد  الال جدددني الشدددام  ، وملدددا ت يلددد  مددد  جهدددو  مددد  أجدددل حت دددني  واخلدددامات الجددد ي ،  دددا يف شلددد 

وأعرا  ع    ًها  زاء انالشا  ا سهامل ونًو الوزن اني ا يفامل   اخلامات الج ي  الشام   لأليفامل.
 ون سدد  اخلام دد ، وحماو يدد  املعرسدد  ابلجدد   ا جناايدد ، وااددواج  االجاللاعيدد  والثًاسيدد  الدد  حتددومل  ون 

 جومل ع ى املع ومات واخلدامات املالع ًد  ابلجد   ا جناايد ، ممدا يدؤ   اجدف  حاصد  سع  الش اق ل 
 ا  ل املرااًات. وأوص  ُعلان عن تواصل جهو اا الراميد   ا تدوس  املدوا   املاليد  وال شدري  ال اسيد  

الالغييد  ادني ل ًطاع الج   ومواص   الالاحوت اهلا س   ا الو اي  م  سًر الام والالً م واهلد امل ونًدو 
ا يفدامل، وتعد ز نوعيد  حدامات وادرامح الجد   العً يد  املالا د  لأليفدامل، وتدنظ،  دوت توعيد  وتضددا 
ادددرامح حت ي دددي  اشددد ن اآلت  الضدددا   ل  لدددل امل  دددر ع دددى الجددد   ال انيددد  والعً يددد  ل فاليدددات وأيفددداهل  

 .(56)وع ى  سااه،

(57)احلق يف التعليم -4 
 

ال ظددد  اليون ددد و أن النظدددام ا ساسددد  لعلدددان ال يدددنو صدددرا   ع دددى اادددذ يف الالع دددي، وأن  -37
ول ندد  لددي   ل اميدداق. وأوصدد  اليون دد و علددان عن ت فددل  12 ا الجدد   1الالع ددي،  دداين مدد  الجدد  

 م انيدد  ااجددومل ع ددى املع ومددات املالع ًدد  اًطدداع الالع ددي، وتواسراددا، وت ددر  ااددذ يف الالع ددي، ل جليددا يف 
لنظددام ا ساسدد ، وتواصددل جهو اددا الراميدد   ا الًضدداء ع ددى ا ميدد ، وال سدديلا عدد  يريددذ    اج ت ددا ا

 .(58)سنوات م  الالع ي، ا ل ام  يف تشريعا ا

وأثندد  جلندد   ًددو  الطفددل ع ددى علددان ل الوسددا ال ددريا الددي   ددهاه اددرملمح الالع ددي، الددويين،  -38
يرأت ع ى معاالت االلال ا  ابملاا   ع ى  يا امل الوايت. وزاي   عا  املاا  ، والال  ينات ال  

وأعراددد  عددد    ًهدددا  زاء حماو يددد  سدددرص  جدددومل ا يفدددامل امل الضدددعفني ع دددى الالع دددي، وا تفددداع معددداالت 
الال رق م  املداا  . وأوصد  اال  دني نوعيالد  الالع دي، و م انيد  وصدومل  يدا ا يفدامل  ليد ،  د  سديه، 

 .(59)الال رق م  املاا   ا يفامل امل الضعفون، وحفض معامل

وأعرا  ال جن  املعني  ابلًضداء ع دى الاللييد  ضدا املدرأ  عد    ًهدا  زاء حماو يد  سدرص  جدومل  -39
الفئات اوروم  م  الفاليات ع ى الالع ي،، وا تفاع معاالت ا مي  والال رق م  املاا   اينه . وأوص  

ميدد  والال ددرق مدد  املدداا   اددني الفاليددات، علددان عن تعددا  املعدداالت املرتفعدد  اشدد ل ادد  مالناسدد  لأل
سددديلا الفاليدددات الر دددل واملهددداجرات، والفاليدددات شوات ا عا ددد ، والفاليدددات الوحددد  يعشددد  يف املندددايذ  وال

الريفيدد  ويف الفًددر، وأن تعيددا النظددر يف املنددااح وال الدد  املا سددي  ع ددى  يددا م ددالوايت الالع ددي، ل ًضدداء 
 .(60)ً  ع وا  املرأ ، وتع ز الالا ي  املهين ل ن اء والفاليات وتشجع ع ى الًوال  النلطي  الالليي ي  املالع 
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 حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة -دال 

(61)النساء -1 
 

ظ   ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  تشعر ابلً ذ  زاء انالشا  العند  اجلن داين  -40
ضا املرأ ، وع ى وج  اخلجوص العن  املن يل واجلن د ، وأوصد  علدان ا د  تشدريعات و/أو مواصد   

ومعا  د  تعايل  انون اجلد اء لالعريد  وجتدر   يدا أ د امل العند  اجلن داين ضدا املدرأ ، وضدلان مًاضدا  
امل دؤولني عد  اجلدراح، املرت  د  ابسد، مدا ي دلى االشدر ا، وتشدجيا الن داء الضد ااي ع دى ا ادو  عدد  
 ضدداايا ، وضددلان الال ًيددذ كلددا ين غدد  يف اادداالت امل  دد  عنهددا،  ددا يف شلدد   دداالت العندد  املندد يل، 

 .(62)ومًاضا  اجلنا ، وتع ي  حامات  ع، الض ااي

نف ها وجلن   ًو  الطفل ع    ًهلا م  أن علان ت ً  ع ى  والد  منطيد  وأعرا  ال جن   -41
 يي ي  ترك  يف املًام ا ومل ع ى أ وا  املرأ  ك مهات و ابت ايوت، و زاء ا   ام الالليي ي  يف تشريعات 
ن  علددان املالع ًدد  ابلدد واج وتعددا  ال وجددات والطددو  وامل  يدد  واملدد اث واجلن ددي  والوصدداي  و ًددو  ااضددا

الدد  تؤكددا ت عيدد  املددرأ  ل وجهددا وأ ا  ددا الدديكو  اآلحددري  وتًددوض  ًددو  الن دداء والفاليددات و ددا    ع ددى 
. وأوصدد  ال جنالددان (63)تنليدد   ددا ا   الشخجددي  والًيددام خبيددا ات  ددر  اشدد ن  يددا   وحطددل  يددا  

والًوالدد  النلطيدد   نف ددهلا ُعلددان عن تضددا اسددرتاتيجي   ددام   لالعددايل أو الًضدداء ع ددى املوا دد  ا اويدد 
الالليي ي ،  ا يف شل  تشجيا امل اوا  يف تًاس، امل ؤوليات الوالاي ، والنظر يف   حامل  صدو  لًدانون 
ا  ددددوامل املانيدددد  الددددي  يؤكددددا ع ددددى  حضدددداع املددددرأ  ل وجهددددا أ ا  ددددا الدددديكو  اآلحددددري ، وادددد  شلدددد  مدددد  

وامل  يدد  واملدد اث واجلن ددي  والوصدداي  الالشددريعات شات الجدد  ،  ددا يف شلدد  يف م دداحل الدد واج والطددو  
. وأوصد  جلند   ًدو  (64)و ًو  ااضان ، لضلان امل داوا  ادني الرجدل واملدرأ  يف ااًدو  وامل دؤوليات

الطفل علان عن ت غ   يا ا   ام ال   ي  ضدا املدرأ  وتدؤثر سد  اق ع دى أيفاهلدا، مثدل ا   دام الد  
 . (65)مما س  املهر ونظام الوصاي  ت لل االعا  ال وجات والالط يذ، وتنه 

وأعرا  ال جن  املعني  ابلًضداء ع دى الاللييد  ضدا املدرأ  عد    ًهدا لعدام جتدر  تشدوي  ا عضداء  -42
الالناسدددد ي  لددددإلملث ع ددددى وجدددد  الال ايددددا والسدددداللرا  مما سددددال  ع ددددى نطددددا  واسددددا يف علددددان، والسدددداللرا  

ا دد   اسددالخاام الًضددا  السددالثناءات مدد  ال دد   مما سددات زواج ا يفددامل، وخباصدد  يف املنددايذ الريفيدد ،
سدن . وأوصدد  ال جند  علدان عن تواصدل اختداش تدااا  ل ًضداء ع ددى  18الًانونيد  الدانيا ل د واج الد  اد  

 يددا امللا سددات الضددا  ،  ددا سيهددا تشددوي  ا عضدداء الالناسدد ي  لددإلملث، الدد    جتددرَّم ع ددى وجدد  الال ايددا 
 ر ، ال سيلا يف املنايذ الريفي ، وتنش  اليات انالجدا  مناسد     د  وزواج ا يفامل و/أو ال واج الً

. وأوص  ال جن  شا ا وجلن   ًو  (66)جلليا الن اء والفاليات ض ااي امللا سات الضا   الوصومل  ليها
عاماق، وتعاللا وتنفي مشروع  18الطفل ُعلان عن تنفي ااا ا  ىن الًانوين ل   ال واج، اواَّ  يف س  

ال واحل املالع ً  االشوي  ا عضاء الالناس ي  لإلملث  وج   دانون الطفدل، وتفدرض عًدوابت ع دى اجلندا ، 
 .(67)ارامح الالوعي وتضا حط  علل،  ا يف شل  م  حومل 

ضد ااي   وتعرق ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  ضا املرأ  ع    ًها م  أن الن اء والفاليات م   -43
االعالددددااء اجلن دددد  يدددددواجه  ادددداير   امددددد   عدددداوى جناحيدددد  ضددددداا   ن وجَّهدددد  ا امدددددات  ن ا اددددو  عددددد   

 مد   دانون اجلد اء.   226و   225مل، الي  جترم  املا لن  االاالجاق    ، يف  امل عام  ث ات ، أن يعالا اعرتاساق ابل  
والفاليددات  وأوصدد  ال جندد  علددان عن ت غدد  ت  لددا املددا تني مدد   ددانون اجلدد اء وأن تفددرج سددو اق عدد  الن دداء

 .(68)اجلن يني الوح  أُِ نَّ  وج  الًانون، وال سيلا املهاجرات ال وايت ك َّ ض ااي ل عن  واالعالااء
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، 11/2010نف دددها ُعلدددان عن ت فدددل الالنفيدددي الفع ددد  ل لرسدددوم امل  ددد    ددد،  وأوصددد  ال جنددد  -44
وتضددل   جددومل املددرأ  ع ددى جددواز سددفر  ون ااجددومل ع ددى مواسًدد  ويل أمراددا، وتجددا  مرسددوماق لالعددايل 

 .(69) انون اجل اء وا   ام الًانوني  املالع ً  ابلاايت وا  وش ل فال  عام الالليي  ضا املرأ 

وأعرا  ال جن  نف ها ع    ًها  زاء تاين مشا ك  املرأ  يف  يا م الوايت صنا الًرا  وعام  -45
اختدداش حطددوات حمددا   ملعاجلدد  ا سدد اق ال امندد  و اء شلدد ،  ددا يف شلدد  املوا دد  االجاللاعيدد  والثًاسيدد  

ملشا ك  ال ام   ال احا . وأوص  ال جن  ُعلان عن تعاللا تااا ، ومنها تااا  حاص  مؤ ال ، لال ًيذ ا
واملال اوي  ل لرأ  يف اايا  ال ياسي  واايا  العام  ويف صنا الًرا  ع ى الجعياي  او   والويين،  ا يف 

 .(70)شل  يف الاملان والًضاء وال    الاا وماس 

ن وأ ا ت ال جن  شا ا ما الالًاير  ا امل ا  ات ال  اختيت  علاق ل لرأ  الريفي  وأوص  علا -46
اوضددا وتنفيددي تددااا  لال ًيددذ امل دداوا  الفع يدد  ل لددرأ  الريفيدد  يف املنددايذ الدد  ت ددون سيهددا حمرومدد  أو ممث دد  
 ثيوق مل جاق،  ا يف شل  اايا  ال ياسي  واايا  العام  والالع دي، والجد   والعلالد ، ووضدا ادرامح ل  دا 

ع  ا جر، مما يش ل عاحًاق أمام املواظ   ع ى م  مشا ك  الفاليات الريفيات يف أعلامل الرعاي  ا  املاسو 
الا اسدد ، ومواجهدد  امللا سددات الالً يايدد  ال دد  ي  الدد  تددؤثر ع ددى  الددا املددرأ  الريفيدد   العدداق كدداموق حبًهددا يف 

 .(71)ا  ض ال  اعي  وا اا م  امللال  ات، والالوعي  حبًها الًانوين يف امل  ي  وامل اث

حتًيددذ امل دداوا  الفع يدد  اددني اجلن ددني يف  يددا مرا ددل عل يدد  تنفيددي  و عدد  ال جندد  نف ددها  ا -47
2030حط  الالنلي  امل الاام  لعام 

(72). 

(73)األطفال -2 
 

   دد  جلندد   ًددو  الطفددل ابعاللددا   ددانون الطفددل وا صددو  الًددانوين اجلددا  ، ل نهددا أعرادد   -48
املالع ً  اب يفدامل ال يالنداوالن اشد ل كامدل  يدا اعداالت ع    ًها  ن الًانون واالسرتاتيجي  الويني  

شات الجدد   ابتفا يدد   ًددو  الطفددل،  ددا يف شلدد  ال يئدد  ا سددري ، والرعايدد  ال اي دد ، و  ا    ددؤون  ضدداء 
ا  دااث. و ثد  ُعلدان ع دى وضدا أيدر تشدريعي  مال دً  وكفالد  الالنفيدي ال امدل لوسدرتاتيجي  الوينيدد  

. وأوص  ُعلان عن تُواح، تشريعا ا الويني  شات (74)ورز يف  علامل  ًو  الطفللرصا وتًيي، الالًام ا
الج   ما االتفا ي ،  ا يف شل  ما يالع ذ عيفامل العلامل املهاجري  يف أوضاع ظامي  وا  نظامي  ع ى 

وعددام   عددنه، يف مؤس ددات الرعايدد  ى. وأعرادد  عدد    ًهددا  زاء اسدداللرا   يددااع ا يفددامل املالخ دد (75)ال ددواء
كفايددد  امل ددداعا  املًامدددد  لأليفدددامل حدددا ج نظددددام ال فالددد ، وأوصددد  علددددان عن تددداع، الرعايددد  ا سددددري  
وت ده ها، وأن ت فدل وجددو  ضدلاملت كاسيد  ومعدداي  واضد  ، اسدالنا اق  ا ا الياجددات الطفدل ومجدداا  

 .(76)الفض ى، لال ايا ما  شا كان ين غ   يااع الطفل يف  عاي  ااي  

جندد  نف ددها علددان عن تواصددل تع يدد   و  ال جندد  الوينيدد  لشددؤون ا سددر  و ددا ا ا وأوصدد  ال  -49
االددوس  املددوا   ال شددري  والالًنيدد  واملاليدد  مدد  أجددل تنفيددي وتن دديذ وتًيددي، أثددر ال ياسددات الشددام   واملالناالدد  

 .(77)واملال ً  لالع ي   ًو  الطفل ع ى  يا امل الوايت

 زاء الاللييددد  الًدددانوين والفع ددد  ضدددا الفاليدددات، وا يفدددامل  وظ ددد  ال جنددد  نف دددها تشدددعر ابلً دددذ -50
املولو ي  حا ج  ابط ال وجي ، وا يفامل شو  ا عا  ، وأيفامل العلامل املهداجري ، ال سديلا سيلدا يالع دذ 

 ت ث  عن علان ال جن  وأوص  اباجومل ع ى اخلامات االجاللاعي  والج ي  وت اسؤ سرص الالع ي،.
 ا يفدددامل سئدددات مددد  وا ادددا الفئدددات ت ددد  ضدددا الاللييددد  أ ددد امل مددد   ددد ل أ  ع دددى ل ًضددداء جهو اددا

 .(78)صعيا اعاللا او   ع ى الالوعي  ارامح حومل م  شل  يف  ا املهلشني،
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وأعرا  ال جن  ع    ًها  ن امللا سات الالً يايد  والثًاسيد  ال تعدرت    اء الطفدل يف ال يد   -51
او  . وأوص  علان عن تنفي الالشريعات الد  تعدرت  حبدذ الطفدل يف االسداللاع أو املا س  أو اعاللا 

 لي  يف ا جراءات الًانوني  املالع ً  ا ، ا  ل منها وضا نظ، و/أو  جراءات ت فل امالثامل ا حجاحيني 
 .(79)االجاللاعيني واواك، هليا امل اأ

 امل العندد  ضددا ا يفددامل مدد  و   دد  ال جندد  نف ددها حبظددر  ددانون الطفددل أ   دد ل مدد  أ دد  -52
وأعرا  ع    ًها ل ون  جان  أ   خو وا   تشريعات م  أجل الالجا  ل عن  ضا ا يفامل.

العًوا  ال اني    حُتظلر صرا   ول و ا مً ول  ع ى نطا  واسا يف اعاللا كوسي   لال  يد  ا يفدامل يف 
 مدد  الشدد ل ادديا صددرا   حيظددر حبيددت الًددانون االعددايل وأوصدد  املندد مل واملدداا   واملؤس ددات ال دد ني .

 (2)38)املدددا    2018مددد   دددانون اجلددد اء لعدددام  (1)44ًددداق يف  يدددا ا وسددداط، و لغددداء املدددا   الع أ ددد امل
وتشجيا ا   امل ا مااي  وا  العنيف  والًاحل  ع ى املشا ك  لرتاي  ا يفامل والال  يد  ك دايل  (سااًاق 

 .(80)ل عًوا  ال اني 

وأعرادد  ال جندد  نف ددها عدد    ًهددا  ن مددوظف   نفدداش الًددانون ال يال ًددون تددا ي اق كاسيدداق يف  ددامل  -53
اق يف املع ومدددات املالع ًددد  ابلال ًيًدددات العلدددل مدددا ا يفدددامل ضددد ااي االعالدددااء والعنددد  و ن اندددا  نًجددد 

 وتضدا والالثًيد  الالوعيد  ادرامح تعد ز عن ُعلدان وأوصد  واملالااع  والالعايف و عدا   ا  مداج االجاللداع .
 .(81) يفامل وم اس ال  يف  يا ا وساطا ع ى االعالااء ملنا  ام   اسرتاتيجي 

و جدراءات وم دا ة توجيهيد  لإلادو  ا ل امد  وأوص  ال جن  نف ها ُعلان عن تضا اليدات  -54
والال ًيددذ واملًاضددا  ع ددى حنددو سددريا وسعددامل يف  ضددااي ا يددياء واالسددالغومل اجلن دديني لأليفددامل، وتعددامل 
الالشدددريعات ل فالددد  معام ددد   يدددا ا يفدددامل املعرضدددني لوسدددالغومل اجلن ددد  كضددد ااي وعدددام  حضددداعه، 

 .(82)ل عًوابت اجلناحي 

ها علان ع ى كفال  تط يذ  ظر تشغيل ا يفامل  ون س  اخلام   عشر  و ث  ال جن  نف  -55
ن  نددددا علددددا وأوصدددد  ع ددددى كددددل ا يفددددامل،  دددد  سدددديه، املهدددداجرون وأيفددددامل املهدددداجري ،  ون اسددددالثناء.

االسدددالغومل اال الجدددا   لأليفدددامل ابعاللدددا  تشدددريعات وسياسدددات ملواجهددد  علدددل ا يفدددامل يف الًطددداعني 
 .(83) واء،  ا يف شل  يف ا علامل الالجا ي  ا سري النظام  وا  النظام  ع ى ال

مد   ددانون الطفددل، وال ظدد  عددام تضددل   55وظ د  ال جندد  نف ددها تشددعر ابلً ددذ  زاء املددا    -56
 ددانون اجلدد اء جلليددا اجلددراح، الدد  تشددل ها أ  ددام الاوتوكددومل االحاليددا   اشدد ن ايددا ا يفددامل واسددالغومل 

 يددد . و ثددد  ُعلدددان ع دددى أن تنفدددي الالوصددديات الدددوا    يف مو ظا دددا االيفددامل يف ال غددداء ويف املدددوا  االاب
تنفيدياق كداموق، وت دالعرض، ع دى وجد  اخلجدوص،  (CRC/C/OPSC/OMN/CO/1) 2009اخلالامي  لعام 

 .(84) انون اجل اء وجتع   مالواسًاق  اماق ما الاوتوكومل االحاليا  

اِّ  يف  -57 سدنوات،  9وظ   ال جن  نف ها تشعر  زاء كون ااا ا  ىن ل   امل ؤولي  اجلناحيد   دُ
م وجددو  مع ومددات عدد  ظددرو  و زاء سددج  ا يفددامل ا دد   الال ددومل وا الجددازا، مددا ال  ددا ، و زاء عددا

ال جون يف علان. و ث  ُعلان ع ى مواءم  نظامهدا اخلداص اًضداء ا  دااث مدا االتفا يد  وأوصدالها 
عن ترسا س  امل ؤولي  اجلناحي  لالالواءم ما املعداي  الاوليد ، مدا كفالد  كدون  يدا ا يفدامل، املعدرسني أ د، 

لاي  نظام  ضاء ا  ااث، وعن تع ز العاال  سن ، ياللالعون حب 18ا  خاص اليي  تًل أعلا ا، ع  
الالجدددااي  والالدددااا  ال اي ددد  لو الجددداز،  يثلدددا أم ددد  شلددد ، وت دددالخام أ وات امل ددداعا  الالًنيددد  الددد  

 .(85)وضعها الفريذ املشرت  اني الوكاالت املعين اًضاء ا  ااث وأعضاؤه

الًددوات امل د    الوينيدد   ا  و ثد  ال جندد  نف دها علددان ع دى  سددا سد  الالجنيددا الطدوع  يف -58
 .(86)عاماق  18س  
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(87)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
 

أعرادد  ال جندد  املعنيدد  حبًددو  ا  ددخاص شو  ا عا دد  عدد    ًهددا مدد  أن الالشددريعات الوينيدد   -59
تاللا ى  اماق ما النهح الًداح، ع دى  ًدو  ا ن دان  زاء ا عا د ، وأوصد  ُعلدان عن ت فدل امالثدامل  ال

تشريعا ا وسياسا ا ومما سا ا امالثداالق لمداق التفا يد   ًدو  ا  دخاص شو  ا عا د ، وجتدر  اسالعراضداق 
وكفالالد  و نفداشه، وت فدل تشريعياق وسياساتياق  داموق مد  أجدل اعاللدا   ظدر الاللييد  ع دى أسدا  ا عا د  

 .(88) زال  املجط  ات املهين  م   يا الًوانني وال ياسات واخلطاق اا وم 

وأعرا  ال جن  نف ها ع    ًها  زاء الالداين الن دمل مل دالوى معيشد  ا  دخاص شو  ا عا د   -60
  ًهددا  زاء ا   دددام وعددام ع لهدد، اددداامح االايدد  االجاللاعيددد  وااددا مددد  الفًددر املالا ددد . وأعرادد  عددد  

الالليي يدد  املالع ًدد  ابملعا ددات الالًاعايدد  الدد  تددؤثر سدد  اق ع ددى الن دداء شوات ا عا دد . وأوصدد  ُعلددان عن 
ترسدددددا م دددددالوايت معيشددددد  ا  دددددخاص شو  ا عا ددددد ، وال سددددديلا الن ددددداء وا يفدددددامل، وتددددداع،  ًهددددد، يف 

ارامح االاي  االجاللاعيد  واادا االجاللاع  واالعاللا  ع ى اليات، وت فل   ماجه، يف  يا  ا  ماج
 .(89)م  الفًر

وأوص  ال جن  نف ها ُعلان عن تع ز توظي  ا  خاص شو  ا عا   يف الًطاعني اخلاص  -61
والعددددددام،  ددددددا يف شلدددددد  مدددددد  حددددددومل العلددددددل ا مددددددايب، وتعاللددددددا  ددددددوانني وسياسددددددات اشدددددد ن الرتتي ددددددات 

 .(90)املعًول  الالي  ي 

ان عن تعدددامل تشدددريعا ا اغدددرض ا  دددا   صدددرا  ق  ا الاللييددد  يف وأوصددد  ال جنددد  نف دددها علددد  -62
، ويف  يدددا الالشدددريعات 2008مددد  النظدددام ا ساسددد ، ويف  دددانون  عايددد  وةايدددل املعدددا ني لعدددام  17 املدددا  

 .(91)الويني  شات الج   اظر الالليي  ع ى أسا  ا عا   ومعا    مما سي 

عدددا  أ دد امل الاللييددد  والعنددد  الدددي  تواجهددد  الن ددداء وأعرادد  ال جنددد  نف دددها عددد    ًهدددا  زاء ت -63
والفاليددات شوات ا عا دد . وأوصدد  علددان عن تعاللددا تددااا  ل ًضدداء ع ددى  يددا أ دد امل الاللييدد  املالعددا  
واملالًدددايا والعنددد  ضدددا الن ددداء والفاليدددات شوات ا عا ددد ، وت دددال اث اليدددات لالدددوس  سددد ل االنالجدددا  

ااجومل ع ى اخلامات الط ي  والنف ي  والًانوني ، وتعاللا  وسرض العًوابت ع ى اجلنا ، وتاليل  م اني 
. وأعرادددد  ال جندددد  املعنيدددد  ابلًضدددداء (92)تددددااا  ل نهددددوض  ددددؤالء الن دددداء والفاليددددات و  يددددنه  وتنليدددداله 

الاللييددد  ضدددا املدددرأ  عددد   دددواال مماث ددد  وأوصددد  ابعاللدددا  تدددااا  اا سددد  لالع يددد  الوصدددومل  ا سدددو   ع دددى
 .(93)املفالو   العلل

وأعرا  جلن   ًو  الطفل ع    ًهدا  زاء اففداض عدا  ا يفدامل شو  ا عا د  امل دج ني يف  -64
املددداا   وا تفددداع معدددامل ا ميددد . و ثددد  علدددان ع دددى وضدددا اسدددرتاتيجي   دددام     مددداج ا يفدددامل شو  

ايضي  ا عا   وضله، ضلاق كاموق  ا  يا  االت اايا  االجاللاعي ،  ا يف شل  الالع ي، وا نشط  الر 
 .(94)والرتسيهي ، وكفال  تي   وصوهل،  ا املراسذ وا ماك  العام  ا حرى

(95)األقليات -4 
 

ظ دددد  جلندددد  الًضدددداء ع ددددى الاللييدددد  العنجددددر  تشددددعر ابلً ددددذ  زاء عددددام وجددددو  مع ومددددات عدددد   -65
توصدددديالها ال دددددااً  ا   يددددات ا ثنيدددد ، وال سدددديلا الن ددددداء املنالليددددات  ا أ  يددددات  ثنيدددد ، وكدددددر ت ةكيددددا 

ت فدددل علدددان  الدددا  يدددا الفئدددات ا ثنيددد  والعلدددامل املهددداجري  الددديي  يعيشدددون يف ُعلدددان  العددداق سع يددداق  عن
 .(96)ااًو  جبليا
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(97)املهاجرون والالجةون وملتمسو اللجوء -5 
 

االعالدااء أوص  جلن  الًضاء ع ى الالليي  العنجدر  علدان عن ت ثد  جهو ادا ملندا  داالت  -66
. (98)ع ى العلامل املهاجري  والال ًيذ سيها وأن تع ز اسالًولي  وسعالي  اآلليات الًاحل  لالًا  الش اوى

واسددالجاا  هلدديه الالوصددي ، أنشدد  سريددذ حدداص لالفالددي  العلددل. ور، مدد  اددني أمددو  أحددرى، الالو يددا ع ددى 
توظيددد  املدددوا   ال شدددري  وصدددون  ًدددو  مددديكرات تفددداا، مدددا عدددا  مددد  ال  ددداان املرسددد   ل علالددد  لالنظدددي، 

 .(99)العلامل، كلا  ام  علان اال  يل  جراءات تًا    اوى العلل

وأعراددد  ال جنددد  نف دددها عددد    ًهدددا  زاء عدددام وجدددو  تشدددريعات أو أنظلددد    ا يددد  حت ددد، وضدددا  -67
مناسددددد   ل جدددددوء تاللا دددددى مددددددا  وينيددددد  تشدددددريعات ابعاللدددددا  وأوصددددد  م الل ددددد  ال جدددددوء أو الوجئدددددني.

 .(100)الاولي  ي املعا

وأعرا  جلن   ًو  الطفل ع    ًها  زاء عل ي  حتايا اوي  الوجئني و اياله، وعام تدواسر   -68
وأوصد  علدان ا د  تشدريعات وينيد  اشد ن ال جدوء تاللا دى مدا  مع ومات كاسي  اش ن ايا املوضدوع.

 الطفدل الفضد ى، اغيد  كفالد  املعاي  الاولي ، وتوس  ضلاملت ضا ا عدا   الً دري  تشدلل م داأ مجداا
 .(101) اي  ا يفامل الوجئني وم الل   ال جوء

(102)عدميو اجلنسية -6 
 

ظ دد  جلندد  الًضدداء ع ددى الاللييدد  العنجددر ، وال جندد  املعنيدد  ابلًضدداء ع ددى الاللييدد  ضددا املددرأ ،  -69
م   انون اجلن ي  اواَّث ت لل ل علانيات املال وجات  18وجلن   ًو  الطفل تشعر ابلً ذ  ن املا   

يدد  املالع ًدد  مدد   جددامل ادد  علددانيني انًددل جن ددياله   ا أيفدداهل  اشددروط صددا م  و زاء ا   ددام الالليي  
االجنددي  ا زواج ا جاندد  ل ن دداء العلانيددات. وأوصدد  ادديه ال جددان االنًدديل الًددانون مدد  حددومل  لغدداء 

. وأعرا  ال جن  املعني  ابلًضاء ع ى الالليي  (103) يا ا   ام الالليي ي  الًاحل  ع ى النوع االجاللاع 
أن العلدانيني، وسًداق هلديا الًدانون،   د  ضا املرأ  وجلن  الًضاء ع دى الاللييد  العنجدر  عد    ًهلدا مد  

أن يفًاوا جن ياله،  شا افريدوا يف  اعد  أو  د ق أو منظلد  تعاللدا م دا ة أو مدياا  مد   د  ا أن 
تضددر  جدداا علددان. وأوصددالا ا فالدد  عددام   دد  اا ومدد  مدد   لغدداء  ًددو  املوايندد  لأل ددخاص الدديي  

 .(104)  انعاام اجلن ي  ا سون  ًو ه، ا ساسي ، وشل   ا  الو اي  م

مددد  اتفا يددد   ًدددو  الطفدددل  7و   ددد  جلنددد   ًدددو  الطفدددل ا ددد   الدددال فل املالع دددذ ابملدددا    -70
 .(105)وأوص  اال جيل  يا الوال ات،  ا يف شل  وال ات أيفامل العلامل املهاجري 
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