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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

تجميعععععع للمعلومعععععاو يةدتعععععل مفوةعععععية المععععع  المت عععععدة السعععععامية ل قعععععوق   
 5/1مجلس حقعوق اإلنسعان  )ب( من مرفق قرار15وفقًا للفقرة  اإلنسان
 16/21من مرفق قرار المجلس  5والفقرة 

 
   سيراليون  

 
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 

يــدب كلــوج مــو ا ايلــداأل كاقــد األل ــا ل ــدر الوالــاة   لتاــت  ُاــا الــن  الوامــج  ي ر ــا م  
ـــــر ايـــــ  نيا  ا     ـــــاة نوـــــر ا  ال ا ـــــاة مـــــن  ـــــا ذ املر  لـــــ      يت ـــــلن التيري ال ـــــورة وث الول
م وضــل  األمــم املتحــدة الســامل  قيــوا ا نســان نــتيف مــا يــرر من ــا ي التيــايير  ال لانــاة ال انلــ  
ال ـــارية ُـــن امل وضـــل    هـــو يتا ـــل هلوـــج امل ـــاريت التو ل لـــ  ال امـــ  الـــ  اُتلـــدها  اـــ   يـــوا 

   لــــد ك كــــرة ُاــــا وــــو من اــــق ي  وا ــــق  ايــــ  الــــن  مرا ــــل 17/119 ا نســــان ي ميــــري 
لــد ي وُـدار التيريــر ر ييـ  ا تــت را   التثـوياة الــ   ــدلد  امل اومـاة الــوايرة ي التيريـر   يُ 

 ال  ة  ي ااال
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 المعلوماو الساسية واإلطار -يوالً  
 

 (1)نطاق االلتزاماو الدولية -يلف 
 

   (2)المعاهداو الدولية ل قوق اإلنسان -1 
  

     الساكي  اجلول  النا  اقال   
 املتخـــــــــ ة ا  ـــــــــرا اة 

     /مل ا ي جُال ا ي  دا مل       ا تت را  ك د
 ا ن لاب ا  الت ديذ 

     ا تف  ا 
 ا ا اللـــ  الد للـــ  لاي ـــا  ُاـــا  لـــل

 (1967)  ا وال التلللا ال ن ري
ال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــا  كـــــــاقيوا 
ا لت ــــاري   ا  تلاُلــــ   الثيافلــــ  

(1996) 
 ال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــا  كـــــــاقيوا

 (1996)   املدنل   السلاتل 
الاان  امل نل  كالي ا  ُاـا التلللـا 

 (1988)   املراةضد 
 (2001اا الل  مناه   الت  يب )

الرب اوكــــــــــــول ا يتلـــــــــــــايي  ا اللـــــــــــــ  
 (2003مناه   الت  يب )اوللل  

(1990)  جلن   يوا الث ج 
  ا اللـــــــــــ  ا يتلـــــــــــاي الرب اوكـــــــــــول 

 ا ـــــــــ ا  كلــــــــ ن الث ـــــــــج  يــــــــوا
ـــــــاة ي األا ـــــــال  املســـــــاح  املناُز

(2002)      
الرب اوكـــــــــول ا يتلـــــــــايي  ا اللـــــــــ  
 يــوا الث ــج كلــ ن كلــل األا ــال 
 اتــــتاتل األا ــــال ي ال اــــا   ي 

 (2001املوار ا كا ل  )
  يــــــوا قلايــــــ  الد للــــــ  ا ا اللـــــ  

  افـــــــرار امل ـــــــا رين ال لـــــــال  لـــــــل
      (2000 اوللل ) اترهم

اا اللــــــ   يــــــوا األ ــــــخا  ك ي 
 (2010ا ُال  )

ا ا اللـــــــ  الد للــــــــ  قلايـــــــ   لــــــــل 
  اليســـري األ ـــخا  مـــن ا يت ـــا

 (2007)اوللل  

الرب اوكـــول ا يتلـــايي  ا اللـــ  مناه ـــ   
 (2003الت  يب )اوللل  

  لــــل  يــــوا قلايــــ  الد للــــ  ا ا اللــــ  
 اوللــل ) اتــرهم  افـرار امل ــا رين ال لـال
2000)      

ا ا اللـــــــــــــ  الد للــــــــــــــ  قلايــــــــــــــ   لــــــــــــــل 
 األ ـــــــــخا  مـــــــــن ا يت ـــــــــا  اليســـــــــري

 (2007)اوللل  
ا يتلـــــــايي الثـــــــاين املاحـــــــذ الرب اوكـــــــول 

كال  ـــد الـــد   ا ـــا  كـــاقيوا املدنلـــ  
  السلاتل 
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     الساكي  اجلول  النا  اقال   
 املتخـــــــــ ة ا  ـــــــــرا اة 

     /مل ا ي جُال ا ي  دا مل       ا تت را  ك د
/ا    التح واة 

     ةا ُتنا
الرب اوكـــــــــول ا يتلـــــــــايي  ا اللـــــــــ  
 يــــــــوا الث ـــــــــج كلــــــــ ن ا ـــــــــ ا  
ـــــــاة املســـــــاح   األا ـــــــال ي املناُز

( 2)3)وُـــــــــتن ي واـــــــــاي املـــــــــارة 
كلــ ن يديــد الســن الــدنلا لاتانلــد 

 (2002األ  ُام 18كسن 

  

 ىوا  اللــــــــــــ و ــــــــــــرا اة 
  ا  ــرا اة  التحيليــاة

ال ا ا 
(3)

      

 ل األ ا يتلـــــــــــــــــايي الرب اوكـــــــــــــــــول 
 ا ـــــــا  الـــــــد   كال  ـــــــد املاحـــــــذ

ــــــــــــــ  كــــــــــــــاقيوا   السلاتــــــــــــــل  املدنل
(1996)      

الرب اوكـــــــــول ا يتلـــــــــايي  ا اللـــــــــ  
الي ــا  ُاــا  لــل ا ــوال التلللــا 

 (2000ضد املراة )اوللل  
مناه ــــــــــــــ  الت ــــــــــــــ يب   اللــــــــــــــ  اا

 (2001)20 املارة
  يــــــوا قلايــــــ  الد للــــــ  ا ا اللـــــ  

  افـــــــرار امل ـــــــا رين ال لـــــــال  لـــــــل
      (2000 اوللل ) اترهم

الرب اوكـــــــــول ا يتلـــــــــايي  ا اللـــــــــ  
 يـــــوا األ ـــــخا  ك ي ا ُالـــــ  

 (2007)اوللل  
ا ا اللـــــــ  الد للــــــــ  قلايـــــــ   لــــــــل 
األ ـــخا  مـــن ا يت ـــا  اليســـري 

 (2007)اوللل  

  لـــــل ُاـــــا لاي ـــــا  الد للـــــ  ا ا اللـــــ   
      14 املارة ال ن ري  التلللا ا وال

كال  ــــــد ا يتلــــــايي املاحـــــذ الرب اوكـــــول 
ـــــــاقيوا ا لت ـــــــاري   الـــــــد   ا ـــــــا  ك

  ا  تلاُل   الثيافل 
ــــد   ال  ــــد  ــــاقيوا ا ــــا  ال  املدنلــــ  ك

      41 املارة  السلاتل  
 ا اللــــــ  الي ــــــا  الرب اوكــــــول ا يتلــــــايي 

ُاـــــا  لـــــل ا ـــــوال التلللـــــا ضـــــد املـــــراة 
 (2000)اوللل  

ـــــان الت ـــــ يب  مناه ـــــ  اا اللـــــ    21 املارا
 22      

الرب اوكـــــــول ا يتلـــــــايي  ا اللـــــــ   يـــــــوا 
 الث ج املت اذ كإ را  ايدمي ال ت اة

ــــــ  ا ا اللــــــ   ــــــل  يــــــوا قلايــــــ  الد لل   ل
اتــــرهم )اوللــــل    افــــرار امل ــــا رين ال لــــال
2000)      

الرب اوكـــــــول ا يتلـــــــايي  ا اللـــــــ   يـــــــوا 
األ ــــــــــــــخا  ك ي ا ُالــــــــــــــ  )اوللــــــــــــــل  

2007) 
ا ا اللـــــــــــــ  الد للــــــــــــــ  قلايــــــــــــــ   لــــــــــــــل 
األ ـــــــــخا  مـــــــــن ا يت ـــــــــا  اليســـــــــري 

 (2007)اوللل  
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(4)صلة ذاو يخرى رئيسية دولية صكوك  -2 
       

 الساكي النا  اجلول   اقال  
 ك ــــــــــــــد املتخــــــــــــــ ة ا  ــــــــــــــرا اة 

     ُال ا ي  دا مل      ا تت را 
 ا ن لاب ا  الت ديذ 

     ا تف  ا 
 األتاتـــــــــــــــــق ي مـــــــــــــــــا نوـــــــــــــــــاب 

      الد لل  اجلنا ل  لالحول 
ــــــــــارة  (5)(2014كر اوكول كالئمو ) ــــــــــل  ر ــــــــــ  ا ك ــــــــــ  من اا الل

 اجللاُل   امل ال   ُال ا
املت اِّيــــ  كاأل ــــخا  ا ا اللــــاة   (6)ا ا اللاة املت اي  كالت  ني 

 (7)ُد ق اجلنسل 
 املؤييـــــــــــــ   نلـــــــــــــ  اا اللـــــــــــــاة  

 1949نب/ا ســـــــــــــــــــــــث   12
 الرب اوكـــــــو ن ا ضـــــــافلان األ ل 

 الثاين املاحيان هبا
(8)

    

الرب اوكـــــــــــول ا ضـــــــــــاي الثالـــــــــــ   
 1949 ا اللــــاة  نلــــ  ل ــــاب 

 (9)(2006)اوللل  

 ملنولــــــــ  األتاتــــــــل  ا ا اللــــــــاة  
 كاتــــــــــــــــتثنا  الد للــــــــــــــــ  ال لــــــــــــــــج

يلــــــــــم    138ا ا ــــــــــاللتني يلــــــــــم 
182(10)

    

لـــ  ال لـــج الد للـــ  يلـــم اا اللتـــا منو
 (11)(2011)182يلم    138

 الد للــــــ  ال لــــــج منولــــــ  اا اللتــــــا 
(12)189 يلم   169 يلم

     

اا اللــــــــ  موافحــــــــ  التلللــــــــا ي  
  ال الت الم

  
  
ُاـــــا التلللـــــا ضـــــد املـــــراة  ي  ثـــــد جلنـــــ  مناه ـــــ  الت ـــــ يب  الاانـــــ  امل نلـــــ  كالي ـــــا   -1

ا ا اللــ  الد للــ  قلايــ   لــل األ ــخا  مــن ا يت ــا     تــئاللون ُاــا الت ــديذ ُاــا2014 ُــاب
  كلـــا رُـــد (13)اليســـري  ا ا اللـــ  الد للـــ  قلايـــ   يـــوا  لـــل ال لـــال امل ـــا رين  افـــرار اتـــرهم

ث الت ـــديذ وتـــئاللون   2014لت ـــ يب  ي ُـــاب الاانـــ  امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان  جلنـــ  مناه ـــ  ا
  ثّــد الاانــ    (14)  ُاــا الرب اوكــول الثــاين املاحــذ كال  ــد الــد   ا ــا  كــاقيوا املدنلــ   السلاتــل 

ُاـــا ا ن ـــلاب وث الرب اوكـــول األ ل املاحـــذ كال  ـــد الـــد   اي ـــاأل امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان تـــئاللون 
  (15)ا ا  كاقيوا املدنل   السلاتل 

ُاـــــا الرب اوكـــــول ا يتلـــــايي كالت ـــــديذ  ا  ـــــد جلنـــــ  مناه ـــــ  الت ـــــ يب تـــــئاللون  لـــــد -2
مـــن اا اللـــ   22  21ا ُتنـــاة املن ـــو  ُال ـــا ي املـــاراني و ـــداي  ا اللـــ  مناه ـــ  الت ـــ يب   

    ثــــد الاانـــــ  امل نلــــ  كالي ـــــا  ُاــــا التلللـــــا ضــــد املـــــراة تــــئاللون ُاـــــا (16)مناه ــــ  الت ـــــ يب
راة   ل ــــول ا ـــــديج كـــــول ا يتلــــايي  ا اللـــــ  الي ــــا  ُاــــا التلللـــــا ضــــد املـــــالت ــــديذ ُاــــا الرب او 

  (17)( من ا ا الل 1)20 املارة
 تــئاللون ا  ــد الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة  جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب  -3

ان ـــداب كا ن ـــلاب وث ا ا اللـــ  كلـــ ن  ضـــل األ ـــخا  ُـــد ق اجلنســـل   اا اللـــ  ي ـــ   ـــا ة 
  (18)اجلنسل 
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ُاــا كر اوكــول كالت ــديذ كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة تــئاللون  امل نلــ  الاانــ   ا  ــد  -4
ج  ا اللــ  األمــم املوّلــ  منــل ا  ــاي كاأل ــخا    نا ــ  النســا   األا ــال   لل ــه  امل ال ــ  ُالــه

ُاــا الرب اوكــول كامل ــارل  ئاللون   كلــا ا  ــد تــ(19)املتحــدة ملوافحــ  اجلر ــ  املنولــ  ُــرب الوانلــ 
   ا ـــا  (20)املاحـــذ كامللثـــاا األفرييـــق قيـــوا ا نســـان  اللـــ وب  املت اـــذ إليـــوا املـــراة ي افرييلـــا

        (21)ك ن تئاللون  ل د ُاا كلال الرب اوكولاأل فريذ األمم املتحدة اليثري ُال
ـــ  الثـــواييت    ـــل ال ريـــذ اليثـــري  -5 ـــر ل  اُاـــن  ال األ    فيـــ2014متوز/يوللـــه  31ي ان ال

  وّ  ان اقوومـــ  (22)مـــن الدتـــتوي  كتـــدكئ لاحلاولـــ  ر ن انتلـــاي مـــر  فـــئ   وي ـــو  29لالـــارة 
ا اــا الــد ل األاــرايف ي ال  ــد  ُــن اريــذ األمــني ال ــاب  كاأل وــاب الــ  مل اتيلــد هبــا  كاألتــ اب  مل

  (23)الداُل  وث كلال
ســوو( تــئاللون ُاــا الت ــديذ نلا كلــ   ال اــم  الثيافــ  )اللو   ثــد منولــ  األمــم املتحــدة  -6

ُاـــا اا اللـــ  لايـــ  الـــ اا الثيـــاي  ـــئ املـــاري  اا اللـــ  لايـــ   ا ايـــا انـــو  ا ـــوال الت  ـــئ الثيـــاي  
  (24) ايدمي ايرير الد ل  الثريف ُن امللا ياة الد يي  كل ن  ووك ا امل لايي  املت اي  كال كل 

  
      والتشريعي الدستوري راإلطا  -باء 

 
اُركـــد الاانـــ  امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان ُـــن لاي ـــا مـــن ان ـــداب التلويـــج املخ ـــ  ل لالـــ   -7

ـدب ملـايك  اعتلـل املـدين  كـة   اـئة املرا  ـ     ثـد تـئاللون ُاـا الت الـج  مرا    الدتـتوي  ُ 
  (25)مبرا    الدتتوي

ـــــ  مرا  ـــــ  -8 ـــــ  ااايت ـــــا اقوومـــــ  ي متـــــوز/    ـــــل ال ريـــــذ اليثـــــري ان ُلال      الدتـــــتوي  ال
  2016د نتلاـ  ازمـ  فـئ   وي ـو    لـد مـدرة   يت ـا  ـا نكاي/مـاي   ـ  لـد اي 2013يولله 

ـــــني  ـــــ  مرا  ـــــ  الدتـــــتوي ي التوفلـــــذ ك  رُـــــا ال ريـــــذ اليثـــــري اقوومـــــ  وث ضـــــلان ان اســـــ م ُلال
  (26)د لل   ا لاللل  ي  ال  يوا ا نسانالسلاتاة  التلري اة احملال   التااماة تئاللون ال

  
      اإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جي   

 
 ّثــد الاانــ  امل نلــ  إليــوا ا نســان تــئاللون ُاــا ا ايــا اتــتيتلل  جلنــ   يــوا ا نســان  -9

  (27)مت مي ال اد  ضلان مراُاة او لاة الاان  ُاا وو 
 كرية الاانـ  امل نلـ  كالي ـا  ُاـا التلللـا ضـد املـراة لاي ـا وزا  ضـ   اليـدياة املؤتسـل   -10

اي  ا  تلاُل   اللـؤ ن اجلنسـانل    ـؤ ن الث ـج  اجل ـاز الـواو لان ـو  كـاملراة   رُـد  لوزاية الُر
ني اجلنسـني  متوـني املـراة املسـا اة كـ ضل الالساة األيـئة ُاـا تلاتـ  الاان  تئاللون وث ا الج 

  (28) ضلان متويا ا متويتأل كافلاأل  ان ل ها ان ل األ ف ا أل 
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 ي  د الاان  امل نل  كالي ا  ُاـا التلللـا ضـد املـراة  جلنـ   يـوا ا نسـان كاُتلـار يثـ   -11
( 2000)1325  األمـــن يلـــم وامـــج ليـــرايي  اـــالتن لـــ  الال لـــج الوانلـــ  الـــ  يـــديف وث ييلـــذ 

  كلــــا ي  ــــد الاانــــ  امل نلــــ  كالي ــــا  ُاــــا التلللــــا ضــــد املــــراة  جلنــــ  (29)(2008)1820 يلــــم 
  كاُتلـار تـئاللون كر اوكـول ا  الـ  الـواو كلـ ن ال نـ  اجلنسـاين 2012مناه   الت  يب  ُـاب 

  (30) يث  ال لج الوانل  كل ن ال ن  اليا م ُاا نو  اجلن 
 

 اناإلنس ل قوق الوطنية المؤسساو حالة   
(31)

    
  

(32)اقالل  اجلول  النا  اقال      الساكي  اجلول  النا  اقال   املؤتس  الوانل  قيوا ا نسان
      

         (2011) ال     يو د جلن   يوا ا نسان ي تئاللون
 التعاون مع آلياو حقوق اإلنسان -ثانياً  

 
 المعاهداوالتعاون مع هيئاو  -يلف 

 
      اإلبالغ حالة  -1 

  

 هل   امل اهدة

ـــــــــــــــ  املت وـــــــــــــــاة   ا تامل
 ا تـــــــــــت را  ي الـــــــــــوايرة
    الساكذ

 ل ــــدِّب ايريــــر نيــــر 
 ا تـــت را  منـــ 

    الساكذ

 نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 املت وـــــــــــــاة

    ا كتغ  ال      ا تامل 
 جلنـ  الي ــا  ُاــا التلللــا

  ال ن ري
اـ ير ايـدمي التيريـر اجلـامل لاتيــايير  - - 1974/ا سث  نب

ــــ  مــــن الر  اكــــل وث التاتــــل ُلــــر من
 2006 ُاب

 ــــــاقيوا ــــــ  ك ــــــ  امل نل الاان
ا لت ــــاري   ا  تلاُلــــ  

    الثيافل 

اــــــ ير ايد ــــــه منــــــ   األ   التيريــــــر  - - -
      1998ُاب 

الاانـــــــــ  امل نلـــــــــ  إليـــــــــوا 
 ا نسان

نكاي/ماي   2012 -
2014 

ــد حيــج   ي الثــاين التيريــر ايــدمي مُو
      2017 ُاب

ــــــ  امل نلــــــ  كالي ــــــا   الاان
   ُاا التلللا ضد املراة

  ا /فرباير  2011 2007اياي/مايو 
2014 

د ايـدمي التيريـر السـاكل ي  حيج مُو
 2018ُاب 

اياي/مايو  2013 -   جلن  مناه   الت  يب
2014 

ــد حيــج   ي الثــاين التيريــر ايــدمي مُو
      2018 ُاب

التيريــر اجلــامل لاتيــايير مــن الثالــ   - 2013 2008 يونله ايران/  جلن   يوا الث ج
 وث ا ام  انتور ان ينور فل ا 

الاانـــــــــ  امل نلـــــــــ  إليـــــــــوا 
 األ خا  ك ي ا ُال 

األ   اــــــ ير ايد ــــــه منــــــ   التيريــــــر  - - -
      2012ُاب 
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   هيئاو المعاهداوالردود ةلى طلباو المتابعة اُلم ّددة المقدمة من  -2 
 تامل ا ت واة امل

د  هل   امل اهدة     التيدمي ااييخ  املوضو     التيدمي مُو
 سا   ــــا   ال ــــح  ا لاكلــــ س الت ــــ يب  وتــــا ة امل اماــــ  2015 الاان  امل نل  إليوا ا نسان 

(33)الت س ق  ا  تااز احملاكل  ل ج ا  تااز 
     

 (34)ا يتج ا كئ

الاانــــــــ  امل نلــــــــ  كالي ــــــــا  ُاــــــــا 
   التلللا ضد املراة

 املـــراة   ـــول املرا  ـــ  الدتـــتويي   املســـا اة كـــني اجلنســـنيس  2016
اي  ُاا (35)ال حل  الُر

    
 

س امللـر  ال لاناة اليانونل  لأل ـخا  احملتاـاينس اليتـج  ـئ  2015   جلن  مناه   الت  يب
 (36)كديا  لت تاازالت  يب  وتا ة امل اما س اداكئ 

 (37)ا يتج ا كئ

  
 (37)التعاون مع اإلجراءاو الخاصة -باء 

 
    الراهن  اقال      الساكي  اجلول  النا  اقال   

 ن م ن م رُوة را ل 
  ري  الدين ال ن  ضد املراة    ا ريد  ال  الاياياة 
 كإ را اة مو اة ا ة ا ُداب  كإ را اة مو اة ا ة ا ُداب    امل دا  ل  من ُال ا املوافذ الاياياة 

      رايالاأل  امللرر ن  الاياياة ال  ا اب و راؤها
 ت س قالا  تااز 

 املراال 
  ري  الت  ئ

 

  النــدا اة ا رُـا  يتـا ج ُاـا الـرر ر 
   ال ا ا 

ا تــت را    يرة اقوومــ  ُاــا كــتغ ا يتــاد ةســ  كت ــاة يــتل ال ــ ة للــد 
  ا د من ا 

   
      التعاون مع مفوةية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي   

 
اُـــار مستلـــاي  ـــؤ ن  يـــوا ا نســـان  كالت ـــا ن مـــل جلنـــ   يـــوا ا نســـان ي تـــئاللون   -12

انللة ال ريذ ال امج امل و إليوا ا نسـان   هـو املنتـدى الـواو الو لـد الـ ي يتلـل فلـه املـداف ون 
ُــن  يــوا ا نســـان ملناللــ   ــوا ج  يـــوا ا نســان اقاللـــ   النا ــ    ضــلان  ـــ  متســذ   فللـــا 

ت لــق فــئ   وي ــو    ــّدر ال ريــذ ال امــج  مبســاُدة مــن املستلــاي امل ــو إليــوا ا نســان  يت اــذ ك
وث  ـــ  لــا م ُاــا  يــوا ا نســـان   نتلاــ  لــ لال  يكــاة الاانـــ  األ اعــا ة كاة األ لويــ  اتــتنار

  يـــوا ال  ـــاة    اتـــتخداب اليـــوة مـــن  انـــب لـــواة األمـــن  ُاـــا ي ـــد منـــااذ اقاـــر ال ـــحق
  (39) لاي  ال اماني ي  ال ال ح   ث ال دال و ول و  ال  ال  ل  
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القعععانون  مراةعععاة معععع اإلنسعععان ب قعععوق المتعلقعععة الدوليعععة االلتزامعععاو تنفيععع   -ثالثاً  
      الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وةدم التمييز -يلف 

 
التاك ــ  ملنولــ  ال لــج الد للــ  وث   جلنــ  ا ــربا  امل نلــ  كتث لــذ ا ا اللــاة  التو ــلاةاا ــد  -13

اقوومــ  ان اوا ــج ايــدمي م اومــاة كلــ ن  ضــل تلاتــ  املســا اة الوانلــ   ان لــ ها   ي ــم ار لــب 
مــن  ســاُدة اينلــ مبانيــلا التلــري اة املت ايــ  كال لــج الراملــ  وث اتــت را    الاانــ  مب ــارية اقوومــ  

ـــن اي الاانـــ  منولـــ  ال لـــج الد للـــ   فيـــد اا ـــد  م اومـــاة ُـــن نتـــا   ا تـــت را   متاك ت ـــا  ُ 
اــداكئ ايــرى اأــ ة ا  يامــل اأاكهــا ل ــلان ُــدب التلللــا  املســا اة ي ال ــر   امل اماــ  ي ال لالــ  

  (40)  مبا ي كلال ألُ ا  اجللاُاة ا لنل  املختا   ن امل
امل نلــــ  كالي ــــا  ُاــــا التلللــــا ضــــد املــــراة لاي ــــا كو ــــه يــــا  مــــن ان  اكــــدة الاانــــ   -14
( من الدتتوي انثوي ُاا متللـا ضـد املـراة   ان اليواُـد التلـري ل   ال رفلـ  األيـرى 4)ر()27 املارة

اج م ــدا املســا اة ي    ور(41)الــ  متلــا ضــد املــراة   اــاال نافــ ة   رُــد تــئاللون وث ولاــا  هــ   املــارة
ة  الر ــج ي الدتــتوي  تــن ملــر   لــانون املســا اة كــني اجلنســني  متوــني املــراة  ُاــا   ــه كــني املــرا
  (42)السُر 
ليا لـــ   اُركـــد الاانـــ  امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان ُـــن لاي ـــا وزا  اتـــتلراي اليوالـــب النلثلـــ  ا -15

تلللــا ضــد    ا  ــد الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا ال(43)ل لليــ  اجلــ  ي  الســا ل ُاــا تــاث  األب ا
     ـل (44)املراة ك ن ات دى تئاللون هل   اليوالـب النلثلـ  اجلنسـانل  الـ  اـدمي التلللـا ضـد املـراة

التلللايـــ     تـــللا ا اللـــد  ـــرا  ال ـــاراة كـــني اجلنســـني لـــد ا  ـــه التمســـا اة ال ريـــذ اليثـــري ان 
ليـا م ُاـا نـو  اجلـن  ي  ـا ة يت اذ كالا اج   يوا املاولـ   اجلـرا م اجلنسـل    ان التلللـا ا فللا

  (45)املاول   الا اج  الت و مور  ي الدتتوي
ــــ  الاانــــ     وــــد  -16 ــــ  اليوالــــبانتلــــاي  كياــــذ ا نســــان إليــــوا امل نل  ضــــد  التحلــــا النلثل

كو ـه اُركـد الاانـ  ُـن لاي ـا    اجلنسـانل   اهلويـ   ماـايري اجلنسـق امللـج  مار  ق  املثالني املثالاة
رتـــــتويها مرا  ـــــ   وزا  ا ُتـــــدا اة ُاـــــا هـــــؤ   األ ـــــخا    رُـــــد الد لـــــ  الثـــــريف وثيـــــا  

     (46) الري ايا مبا ي لن  ور التلللا ُاا اتا  امللج اجلنسق  اهلوي  اجلنسانل 
 ك ــــ  ال ريــــذ ال امــــج امل ــــو مبســــ ل  التلللــــا ضــــد املــــراة ي اليــــانون  امللايتــــ   كرتــــال  وث  -17

ي اقوومـ  كلــ ن ارُـا اة ضــد ا وـاب لانونلــ  متللايــ  يـرب املــراة مـن  ــذ نيـج اجلنســل  وث اا اهلــا 
ن اا اُ ــا يـايج ال اــد   ااــب ال ريـذ ال امــج م اومــاة ُـن الثرييــ  الــ  ا تـاب تــئاللو  الـ    ريــم 

املـــراة ن ـــ   يـــوا اجلنســـل  مرا  ـــ  الدتـــتوي نا متـــمل اجلـــ  هـــ ا الوضـــل    ـــا  ا ُاـــا ضـــلان ان 
    ّثــد الاانــ  (48)   اُركــد الاانــ  امل نلــ  إليــوا ا نســان ُــن  ــوا ج  الاــ (47)امللنو ــ  لار ــج

اقيــوا كــني املــراة  الر ــج امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة تــئاللون ُاــا ك الــ  املســا اة ي 
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فللـــا يت اـــذ كاق ـــول ُاـــا اجلنســـل   نيا ـــا  االئهـــا  ا  ت ـــاو هبـــا  نيا ـــا وث األا ـــال املولـــورين 
مــن اا اللــ  الي ــا  ُاــا التلللــا  9لالــارة  كــامتأل   امتثــال لــانون اجلنســل  امتثــا أل ضــلان ا ــايج     ي

  (49)ضد املراة
  

 ةلى شخصل انملاة و حق الفرد في ال ياة وال ري -باء 
 
ي  ــني ار ــب جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب كــالول  ا يتلــايي الر ــق ل لالــاة ا ُــداب منــ   -18
   لــد  ثّـد الاانـ  امل نلــ  (50)ك ـداأل لايــ  ألن ُيوكـ  ا ُـداب مل ااــا ي لـاوـج   وّ  ا ـا 2011ُـاب 

  (51)ك  ا ُدابإليوا ا نسان تئاللون ُاا م اُ     ورها الرامل  وث ولاا  ُيو 
وزا  ارُـــا اة اتـــتخداب اللـــرا   لـــواة   ـــالايكـــالا ُـــن جلنـــ  مناه ـــ  الت ـــ يب   اُركـــد -19

مبـــا ي كلـــال اليـــوة ال تاكـــ     ثـــد الاانـــ  تـــئاللون ُاـــا ا ـــديج األ  م راـــاأل األمـــن لايـــوة اتـــتخدام
املــــو  ني مــــن الدتــــتوي  كــــ لال النوــــاب الــــداياق لالــــرا  مبــــا ي ــــلن ُــــدب اتــــتخداب  16 املــــارة

  (52)و  كتدكئ من اداكئ املتك األيئاأل فتاكاأل املوا ني كإن اك اليوانني لألتاح  النايي  اتتخدام
 اُركــد الاانــ  امل نلــ  إليــوا ا نســان ُــن لاي ــا ألن تــئاللون مل ا تلــد الــري اة  نا لــ   -20

اي ـــا مـــن ان ا ـــ يب    اكـــدة جلنـــ  مناه ـــ  الت ـــ يب ل(53)ا ـــريف الت ـــ يب   ّرمـــه كلـــوج  ـــريا
ــــل اُلــــال  ــــ  تــــئاللون ُاــــا  ــــرمي  ل األا ــــال مل ي ــــّريف ي لــــانون  يــــوا الث ــــج    ثــــد الاان

النـــا  ُلالـــ  مرا  تـــه هبـــديف مـــن الدتـــتوي  29(  ا ـــديج املـــارة 2)20   ولاـــا  املـــارة (54)الت ـــ يب
  (55)مثاياأل األ و داي الري اة يور الت  يب  ور 

يــــوا ا نســــان ُــــن اتــــ  ا  تــــتلراي  ي ر ايــــايير ُــــن ا ــــ يب امل نلــــ  إلاانــــ  ال اُركــــد  -21
    ثــد جلنـــ  مناه ــ  الت ـــ يب (56)مــو  ق ون ــاك اليـــانونُاــا ايـــدي املولــوفني  وتــا ة م ـــامات م 

التحيلـــذ ضـــلان   تـــئاللون ُاـــا منـــل اتـــتخداب ال نـــ  ي الســـاون  التحيلـــذ فلـــه  امل ال ـــ  ُالـــه  
اللونســوو تــئاللون ُاــا اــوفئ اثيلــ   ثــد     (57)ا  تاــازالنــا  ال  ــال ي  لــل ل ــايا الوفلــاة 

  (58) ادييب ي  ال  يوا ا نسان   يا   لالو  ني املوا ني كإن اك اليانون
ــــوب لا يــــاب اجلســـــدي  -22  اُركــــد جلنــــ  مناه ــــ  الت ــــ يب ُـــــن لاي ــــا وزا  ا تــــتخداب املُا

   النوـــاب 1960اون ال ـــاري ُـــاب ملـــا يســـلا كـــه لـــانون الســـاأل  اقـــ   ا ن ـــراري لاســـانا    فيـــ
  (59)1961ا رايي لاساون ال اري ُاب 

يــــــوا ا نســــــان كــــــا ثواة الــــــ  اأــــــ ة لتحســــــني األ ضــــــا  ي الاانــــــ  امل نلــــــ  إلي  ــــــد    -23
  (60)اُركــد ُــن لاي ــا مــن اكتوــاو الســاون  الوــر يف الســل   ي مراكــا ا  تاــازو  ا ــا  الســاون 

 ـــــوا ج  الاـــــ     ثـــــد تـــــئاللون ُاـــــا ان او ـــــج امتثـــــال  ـــــر يف  الـــــاية جلنـــــ  مناه ـــــ  الت ـــــ يب 
    (61)ا  تااز ليواُد جلن  مناه   الت  يب  اليواُد النلوك ل  الدنلا مل اما  السانا 
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 اكـــدة جلنــــ  مناه ـــ  الت ــــ يب كـــالا لاي ــــا وزا  ُـــدب ال  ــــج كـــني امللــــت ه فـــل م  الســــانا   -24
ف ــج الســانا  وث الســ ر ُاــا    رُــد الاانــ  تــئاللون املولــوفني يهــن التحيلــذ  الســانا  املــدانني

ه هبـــن ُـــن الـــ كوي امللـــت ه هبـــم  املولـــوفني يهـــن التحيلـــذ ُـــن الســـانا  املـــدانني   ف ـــج ا نـــاا امللـــت 
اي   ؤ  ن وال  ا   (63)   اُركد الاان  امل نل  إليوا ا نسان ُن  وا ج  الا (62) ايتاة كُر

   وــــد جلنــــ  مناه ــــ  الت ــــ يب كياــــذ ا فــــرا  ي الااــــو  وث ُيوكــــاة كالســــان ُاــــا  -25
املخال ـــــاة ال ســـــلث    ايللـــــد اتـــــتخداب التـــــداكئ ال دياـــــ  لت تاـــــاز  ي الولـــــد الـــــراهن   رُـــــد 

ــــدراياــــل  تــــئاللون وث  من ــــ    اــــ مني ةاكلــــ    ا ُتيــــا ة فــــ اة ا ُتيــــال ل ــــج احملاكلــــ  ُ 
(65) الا  او لاة ا نسان إليوا امل نل  الاان   لدمد   (64)يهن احملاكل  فويي  لالحتااين 

     
يوا ا نسان كالتيدب احملرز  فيد اُركد ُن لاي ـا وزا  التيـايير امل نل  إلاان  ال ي  ني الرة  -26

الــوايرة ُــن ا  تاــاز الت ســ ق    ثــد تــئاللون ُاــا ان ا ــلن ُــدب ي ــو  اي  ــخ  لتُتيــال 
  (66)ا  تااز الت س لني   ان حي ج األ خا  احملتاا ن ُاا  لل ال لاناة اليانونل  ا 
 اُـرب كـج مـن الاانــ  امل نلـ  كالي ـا  ُاــا التلللـا ضـد املـراة  ال ريــذ اليثـري ُـن لاي لــا  -27

املـــنخ   لااايـــ  وزا  ايا ـــا  م ـــد ة ال نـــ  املنـــا   اجلنســـق ضـــد املـــراة   ا  ـــا  م ـــدل ا رانـــ  
 اــــول احملاكلـــــاة    ايتــــ  ال ـــــاو  ُاــــا ضـــــحايا ال نـــــ  مــــن النســـــا  لتســــوي  الي ـــــايا يـــــايج 

ـــ  لـــانون موافحـــ  ال نـــ  ال ـــا اق  لـــانون اجلـــرا م   (67)احملولـــ   ا  ـــد كـــ ن او ـــج تـــئاللون ان ل
()ر( مـــــن الدتـــــتوي مـــــل ااـــــال اليـــــوانني   الت الـــــج كســـــّن لـــــانون 4)27 موا مـــــ  املـــــارة  اجلنســـــل  

  ــــوا ج الت ــــ يب مناه ــــ   جلنــــ  ا نســــان إليــــوا امل نلــــ  الاانــــ كــــدة  ا   (68)نا لــــ ا  ـــرا اة اجل
كلـــ ن ال نـــ  األ     ـــ  ال ريـــذ اليثـــري اقوومـــ  ُاـــا ان لـــ  تلاتـــ  ُـــدب الت ـــا ن مثايـــ(69) الاـــ 

اجلنســــق  ال نــــ  اليــــا م ُاــــا نــــو  اجلــــن    ضــــلان مت يــــ   لــــل مــــراو  اُلــــال ال نــــ  ضــــد 
     (70)نة ا هلج ال حايا  ايدمي الدُم هلالنسا   وضاف  وث وُار

 اكــدة الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة لاي ــا  ــرا  انتلــاي الــويه األُ ــا   -28
التناتــــال  األنثويــــ    ا فتيــــاي وث  وــــر لــــانوين هلــــ   امللايتــــ  ال ــــاية   يفــــ  األ وــــاب الــــ   ــــرب 

    ثــــد جلنــــ  (71)لا تلــــاة ُنــــد اُتلــــار لــــانون  يــــوا الث ــــجالــــويه األُ ــــا  التناتــــال  األنثويــــ  
ُاــا هـــ   األ مناه ــ  الت ــ يب تـــئاللون ُاــا  ــرمي الـــويه األُ ــا  التناتـــال  األنثويــ   الي ــا  فـــوي 

مــــــــل التــــــــااب ا  ــــــــدة كــــــــه تــــــــئاللون يــــــــتل ا تــــــــت را  الــــــــد يي اللــــــــامج األ امللايتــــــــ   متا ــــــــل
     تـللا كلـ ن نلّـ  (73)ا نسـان ُـن  ـوا ج  الاـ  يـواامل نلـ  إلاانـ  ال   اُركد (72)2011 ُاب

  (74)اامـاأل األ ال اد زيارة السـن الـدنلا لتلـويه األُ ـا  التناتـال  األنثويـ   كـد أل مـن  وـر امللايتـ   وـر 
    ال ريذ اليثري تـئاللون ُاـا تـّن الـري اة يوـر الـويه األُ ـا  التناتـال  األنثويـ    اليلـاب 

لــــ  ا كــــا لــــا  التيالــــديني  الــــدينلنيإللــــتة لتُو   لــــدمد   (75)   األم ــــاة  النســــا   ال تلــــاة  الُا
     (76) الا  او لاة ا نسان إليوا امل نل  الاان 
  در امليري ا ا  امل ـو إلريـ  الـدين ا  امل تيـد ُاـا ضـر ية ان اتحـدا الثوا ـ  الدينلـ   -29

ــــ ــــئ ُــــن امللايتــــاة ال ــــاية  األ   منولايــــا اجلام ــــ   ُان ــــرا ة ي ك ــــ  األ لــــان كلــــوج ك  الــــ  ا
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الثوا ــ  الدينلــ  ُــن مولــ  ُاــو  اضــا ضــد ال نــ   كالتياللــد ا  الثيافــ  ا  الــدين   ياى ان ا  ــئ
املــرا ة كنــو  اجلــن      تــللا الــويه األُ ــا  التناتــال  لأنــاا  مــن  ــ نه ان يســ م ي التااــب 

  (77)ُاا مثج ه   امللايتاة
اه ــ  الت ــ يب اتــتلراي امللايتــاة التيالديــ  ال ــاية الــ  ااحــذ كالنســا      وــد جلنــ  من -30

ك ــــئاة الســــن فللــــا يت اــــذ كارُــــا اة  ايتــــت ن الســــحر    ــــ رة الاانــــ  ك ــــالا الياــــذ وزا   ي ر 
ايـــايير ُـــن اياوـــاب  ـــرا م ي واـــاي ايـــو  ايالديـــ    وزا  ُـــدب و ـــرا  ييليـــاة ف الـــ    التـــديج 

لــــا  التي ــــوب مــــن الُا الــــديني  ا ُتلــــار ُاــــا اســــوياة يــــايج احملــــاكم هلــــ   الي ــــايا    ثــــد املُا
  (78)تئاللون ُاا موافح  امللايتاة التيالدي  ال اية

 اُركــد جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب ُــن لاي ــا ألن ال يوكــ  ال دنلــ  مل يوــر  ــرا   ي لــانون  -31
د تــئاللون كــ ن يوــر  ــرا    ا  ــاأل   ملــرُ   لانونــاأل  يــوا الث ــج  أل ــا   اــاال ياتــخ  ليافلــ

 ضـد التلللـا ُاـا كالي ـا  امل نلـ   الاانـ  ا نسـان إليـوا امل نلـ  الاان   لدمد   (79)ال يوك  ال دنل 
        (80) الا  او لاة املراة
نلــا  موتــب األمــن اليــومق لتنســلذ   اُركــد الاانــ  امل نلــ  إليــوا ا نســان ُــن ايــديرها  -32

   ا  ــد الاانــ  (81)وّ  ا ــا اكــدة لاي ــا وزا  اتــتلراي ا  ــاي كاأل ــخا  ي ــد ا  ــاي كال لــر 
امل نل  كالي ا  ُاا التلللـا ضـد املـراة كـ ن ا ـلن تـئاللون ا ن ـاك الوامـج ليـانون موافحـ  ا  ـاي 

 لـــــــــانون اجلـــــــــرا م اجلنســـــــــل   2007 لـــــــــانون  يـــــــــوا الث ـــــــــج ل ـــــــــاب  2005كاأل ـــــــــخا  ل ـــــــــاب 
  ورهــــا الراملــــ  وث مبوا ــــا  اانــــ  امل نلــــ  إليــــوا ا نســــان تــــئاللون    ا  ــــد ال(82)2012 ل ــــاب

اــوفئ التــدييب ملــو  ق ون ــاك اليــانون  مرال ــ  اقــد ر  مبــن فــل م ال ــاماون ي موتــب األمــن اليــومق  
اجل ــــور الراملــــ  وث ضــــلان و الــــ   لــــل م ــــاُ     كلــــ ن اث لــــذ لــــانون موافحــــ  ا  ــــاي كال لــــر  

  (83)ي كال لر وث ال دال    ايدمي الت وي  الواي لا حايامراو   را م ا  ا
ُــن لاي ــا     اُركــد جلنــ  يــربا  منولــ  ال لــج الد للــ  امل نلــ  كتث لــذ ا ا اللــاة  التو ــلاة -33

ُلـج األا ـال  ي وزا  ال در الو ئ لألا ـال الـ ين مل ي ااـوا اقـد األرس لاسـن اليانونلـ  املنخـراني 
 اقوومـــ  ا ايـــا   ورهـــا الراملـــ  وث منـــل ُلـــج األا ـــال  الي ـــا  ُالـــه رايـــج  اا ـــد الاانـــ  وث

ال اـــد  مبـــا ي كلـــال ُـــن اريـــذ اأـــاك اـــداكئ ان ـــ  كالت ـــا ن مـــل الربنـــام  الـــد   لاي ـــا  ُاـــا ُلـــج 
التـداكئ التزمـ   ُتلـار يثـ  ال لـج كلـ ن ُلـج اأـاك اقوومـ   مـناألا ال   اا د الاان  اي األ 

  (84)من نتا   هُّلا ييي ل ها ر ن ا يئ   ايدمي م اوماة األا ال  ان
لاي ــا ألنــه ي ــم يديــد لــانون  يــوا     كــرية الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة -34

فــإن لــانون الــا اج  الثــتا ال ــري يســلا كــا اج  األ ُامــ 18ُنــد تــن احــد األرس لســن لاــا اج لالث ــج 
  لــا الــ  األ وــاب ولاــا  ُاــا تــئاللون الت ــ يب مناه ــ  جلنــ    ثــد  (85)األا ــال مبوافيــ  الوالــدين

  (87) الا   وا ج ُن ا نسان إليوا امل نل  الاان   اُركد  (86)الري ايا ي األا ال ز اج
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 مسألة اإلفالو من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، بما في ذلك  -جي  
 
تتــتثلاي ي لثــا  ال دالــ  لواضــا لــأيارة السلاتــل  كالالــاب الا ــا  ال ريــذ اليثــري ُالــاأل  -35

    ــ رة الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة كياــذ يــا  وزا  ُــدب ك ايــ  (88) و ــت ه
    ثــــد جلنــــ  مناه ــــ  الت ــــ يب تــــئاللون ُاــــا (89)اهللاكــــج األتاتــــل  لالحــــاكم  نيــــ  لــــديايا

 لـــدب كـــج مـــن    (90)موا ـــا  و ـــتا النوـــاب الي ـــا ق  زيـــارة  ـــورة لـــدياة الي ـــا   ا رُـــا  ال ـــاب
     (91) الا  او لاة اليثري  ال ريذ ا نسان إليوا امل نل  الاان 
ب اتـــــتيتل   ـــــاز  اُركـــــد الاانـــــ  امل نلـــــ  إليـــــوا ا نســـــان ُـــــن لاي ـــــا ا ـــــا  وزا  ُـــــد -36

   الـــاية الاانـــ  امل نلـــ  كالي ـــا  ُاـــا التلللـــا ضـــد املـــراة  ـــوا ج  الاـــ     ثـــد جلنـــ  (92)الي ـــا 
  (93)مناه   الت  يب تئاللون ُاا لاي  اتتيتل   از الي ا 

  ثــد جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب تــئاللون ُاــا ف ــج موتــب املــدُق ال ــاب ُــن موتــب  زيــر  -37
  كلــا (94)الدتــتوي  مثالــا ا  ــد كــ لال جلنــ  اي ــق اقيــا ذ  امل ــاق مرا  ــ   ال ــدل النــا  ُلالــ 

 يـــوا  ا ي  ـــالال رفلـــ  مـــل التاامايـــالســـ ر ُاـــا اوافـــذ لوانلن ـــا   ايتـــايا  ثـــد تـــئاللون ُاـــا 
التحيليــــاة اوـــون ان ضــــلان ا نســـانس  اُتلـــار لــــانون ا  ـــرا اة اجلنا لـــ  ُاــــا   ـــه الســـُر س   

  (95) لل  كديتأل هلااجلنا ل   و را اة احملاكم موّلا  لالحاكلاة السري  لياضق الوفلاة 
 ا ـــاية الاانـــ  امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان انـــه ُاـــا الـــر م مـــن ان اليـــانون الياضـــق ك ـــر   -38

ــــ  مل ين ــــ  ي امللايتــــ  ال لالــــ   ــــاة ُاــــا امللايتــــاة اجلنســــل  املثال ُاــــا ُيوكــــ  الســــان مــــدى اقل
ال ـــحايا ُـــن ايـــدمي اللـــوا ى كلـــ ن  ـــوارا ي ثـــو ي ـــد   وّ  ان هـــ ا اليـــانون   يـــاال نافـــ األ     مـــا

  (96)اجلنسق امللجالتلللا ا  ال ن  اليا م ُاا 
  ــ رة جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب ك ــالا الياــذ وزا    ــور لاــراة لانونلــ  اســلا كــا فتة مــن  -39

ُاــــــا   ــــــه لون ُاــــــا  ـــــرمي كــــــج اف ــــــال الت ـــــ يب ال يـــــاب ُــــــن اف ـــــال الت ــــــ يب   ــــــا د تـــــئال
   تــا ي الاانــ  لاــذ كلــ ن اتــتيتلل   ف اللــ  التحيليــاة اجلنا لــ  ي ا رُــا اة كــالت ر  (97)التحديــد

لات ــ يب ا  تــو  امل اماــ  ُاــا يــد املســؤ لني اقوــوملني    ثــد تــئاللون ُاــا ان او ــج فــتا ييلــذ 
وث ي  ـــال كانـــد هنـــا  اتـــ اب اـــدُو ب إلوـــم من ـــ ه املـــدُق ال ـــا نـــا ق فـــويي  نايـــه مـــن  انـــب 

س  ان ا ـــل نللـــاة يلـــق املرؤ تـــني الـــ ين لـــد اياو ـــد اُلـــال ا ـــ يب ا  وتـــا ة م اماـــ ان اُتيـــار 
  (98)يرف ون ا ن لا  ألمر من ي لس م خيال  اا الل  مناه   الت  يب من األُلال ا نتيامل 

أ ـل اة الت ري ل  ي اجللش  نواب الساون ما زالـد كلا   ود الاان  كايا كياذ ان اهلل  -40
لساث  ال  ا  ال ين ييذ م  م    ّثد الاان  تئاللون ُاا ونلـا  نوـاب اهلرمق التساسج من  ل  

  (99)و را  ييلياة فويي   ناي    مستيا  ي ه   اللوا ىضلان مستيج  تري لتيدمي اللوا ى    
 ر فـ  املتـتثنا ل  ا اكم احملـكاهتلـاب  اسـاة ُالـاأل الاانـ  امل نلـ  إليـوا ا نسـان ا ااـد    -41

اللونســــــوو ان ُـــــدراأل مـــــن األ ـــــخا  مل يتلونـــــوا مــــــن     وـــــد  (100)ةـــــاكم الســـــ د""كاتـــــم 
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ك   و ّ ا  تواب وث نواب احملـاكم الر ـق ي تـئاللون أل ـا اسـتخدب الااـ  ا نوالايـ  الـ  يتحـدل ا 
  (101)ة الت اللل  ال الل املؤهت
 ي  ــني ي  ــد الاانــ  امل نلــ  إليــوا ا نســان كــاجل ور الراملــ  وث ك الــ  وموانلــ  الااــو   -42

وث الي ــا   فيــد اكــدة لايــاأل يا ــاأل وزا   ــا ة التــ يئ املثولــ  ي  اســاة ا تــتلا  ي احملولــ  
 املـــراة ضــد التلللــا ُاــا كالي ـــا  امل نلــ  نــ الاا  الــاية   (102) ان ــداب ال ــلاناة ا  را لــ  الوا  ـــ 

 الااــو  ي املســا اة ضــلان ُاــا تــئاللون ا نســان إليــوا امل نلــ  الاانــ    ثــد  (103) الاــ   ــوا ج
     (104)يانوينال التلثلج ُاا اق ول فر   يسني الي ا   وث
ُاــا  لــل ال ــلاناة   ثــد جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب تــئاللون ُاــا ك الــ    ــول احملتاــاين  -43

مـــن ا ـــج ولاـــا   لـــ  الـــواو ُلاـــه ي الـــرب  لـــد  وـــناليانونلـــ    ضـــلان ان ي ـــدا  اـــ  امل ونـــ  اليانون
جلر ــــ   إلســــب اتــــاُ    72ايــــاب ا   10األ ــــخا  لــــدى اللــــرا  ل ــــ ة اقوــــم الــــ ي يلــــا ا تاــــاز 

  (105)تاُ  كحد ال ا لت تااز 48ك  ة ُن كلال  ا تت اض  
تـئاللون ُاـا ان او ـج   ـول السـانا  ُاـا وموانلـ    ـول م لـدة كايـا   ثد الاانـ   -44

وث نوـــاب مســـتيج لتيـــدمي اللـــوا ى   ان  ـــرى ييليـــاة مســـتيا  ي ااـــال اللـــوا ى   ان يوضـــل 
نوـــاب ي ـــد مســـتيج لاســـاون   ان او ـــج   ـــول منولـــاة  يـــوا ا نســـان ر ن ُوا ـــذ وث  لـــل 

  (106)اماكن ا  تااز
ا  ــــا اللــــديد مــــن الثرييــــ  الــــ  ا ــــ ا فل ــــا نوــــاب ا  تاــــاز   -45 ُاــــا  اكــــدة الاانــــ  انُا
م  ُرضـــ  مللايتـــاة  مـــا     ثـــد تـــئاللون ُاـــا م اجلـــ  تـــو  تـــاو  مـــو  ق اللـــرا  ال ســـاريـــُا

  (108)   اُركد الاان  امل نل  إليوا ا نسان ُن  وا ج  الا (107) الي ا 
ُاا التلللـا ضـد املـراة الياـذ مـن ان وموانلـ  جلـو  النسـا  وث  الاان  امل نل  كالي ا تا ي    -46

الي ــا  مــا زالــد ةــد رة   اا ــد وث تــئاللون وزالــ   لــل ال وا ــذ الــ  حيتلــج ان اوا   ــا النســا  
   ا ـا  ال ريـذ اليثـري ُالـاأل كـ ن   ـداة رُـم األتـرة التاك ـ  للـرا  (109)ُند الااو  وث الي ا 

كــالتحيلذ ي  ــرا م مثــج  ــرا م ال نــ  املنــا   اجلنســق  وتــا ة م اماــ  األا ــال تــئاللون  املوا ــ  
 الي ــايا املت ــا  كــاعرمني األ ــداا  و الت ــا  اــؤري ر ياأل ي لســلاأل ي الســئ جلــو  النســا   األا ــال 

   ا ـــاية اللونســـوو وث ان مـــا يـــدُا "نـــواري األم ـــاة" ُـــرّبة ُـــن ال ـــ وكاة (110)وث الي ـــا 
   ا ال تلاة الرا  اة ي ا كـتغ ُـن  ـا ة وتـا ة امل اماـ    لـدمد هلـّن الـدُم امل نـوي ال  اوا

  (111) املا  ي ك   األ لان
 لــدمت ا الـ  التو ـلاة ان مـن لاي ــا   املـراة ضـد التلللـا ُاــا كالي ـا  امل نلـ  الاانـ   اكـدة  -47
الـ ي قـذ ك ـحايا اقـرب األهالـ   مبـا ي  مل انّ ـ  ك ـد   مـن ان  ـرب ال ـري ن  اقيلي   امل ـاق جل

ـــاأل   أ ـــل  تـــئاللون وث الاانـــ   اا ـــد كلـــال النســـا  مـــن ضـــحايا ال نـــ  اجلنســـق  مل يوـــن كافل
مــن  احملتلاــني املســت لدين  لــل حي ــج ان ك الــ  ُاــا   ثت ــا الاانــ   او ــلاة لتن لــ  كافلــ  مــواير

يامــج  النســا  ضــحايا ال نــ  اجلنســق املــرا ة  ــرب ال ــري النــا م ُــن اقــرب األهالــ      تــللا األ
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ــــ يئ  كال ــــرا   ُاــــا ا ــــوي  مت ــــم ــــ   الــــاية   (112)ر ن ا ــــ  الاان   جلنــــ  ا نســــان إليــــوا امل نل
 ان ُاــــا تــــئاللون ا نســــان إليــــوا امل نلــــ  الاانــــ    ثــــد  (113) الاــــ   ــــوا ج الت ــــ يب مناه ــــ 

        (114)املت ملن اسالج  لل ال حايا    وهلم ُاا اجلرب ا 
 اُركـــد جلنـــ  مناه ـــ  الت ـــ يب ُـــن لاي ـــا مـــن ان لـــانون )ا ـــديذ( اا ـــاا لـــومق لاســـتب  -48
  1998  1992مــنا ال  ــو ال ــاب لاليــاااني ُــن األُلــال الــ  اياو وهــا كــني ُــامق  1999ل ــاب 

ا ا نســان ُــن    اُركــد الاانــ  امل نلــ  إليــو (115)  ثــد تــئاللون ُاــا ولاــا  ا وــاب ال  ــو ال ــاب
  (116) وا ج  الا 

لـــانون ا  ــرا اة اجلنا لـــ  ضـــلان ان يــن    ثــد جلنــ  مناه ـــ  الت ــ يب تـــئاللون ُاــا  -49
ي ـــا ل  يـــايج اقـــد ر ا لالللـــ  ُاـــا اُلـــال الت ـــ يب  ـــني اوـــون الو يـــ  ُاـــا انث ـــاا الاجلديـــد 

ـــــو  ومـــــ  مـــــن مـــــوااو تـــــئاللون  ا   ـــــني يوـــــون اجلـــــاين املُا ب مو ـــــوراأل ُاـــــا اياضـــــق ال ـــــحل  املُا
  (117)تئاللون

 ا ــاية الاانــ  كايــا وث ان لــانون اســالم اعــرمني يــن  ُاــا ان التســالم ملــر   كو ــور  -50
م اهــدة لتســالم اعــرمني    ثــد تــئاللون ُاــا ا ــديج لــانون اســالم اعــرمني  مبــا ي ــلن وموانلــ  

م اعــرمني فللــا يت اــذ كــاجلرا م املن ــو  ا  تاــاج كاا اللــ  مناه ــ  الت ــ يب ك تــا  لــانوين لتســال
مـــن ا ا اللـــ    ايـــدمي املســـاُدة الي ـــا ل  املت ارلـــ  لاـــد ل األاـــرايف األيـــرى ي  4ُال ـــا ي املـــارة 

  (118) لل املسا ج املت اي  كا  را اة اجلنا ل  كالنس   لاارا م املن و  ُال ا ي ااال املارة
نســــان كــــا ثواة الــــ  اأــــ ة لتحســــني ا ضــــا  مراكــــا  ي  ــــد الاانــــ  امل نلــــ  إليــــوا ا  -51

اُركـــــد ُـــــن لاي ـــــا وزا  ُـــــدب ال  ـــــج كـــــني اعـــــرمني مـــــن األ ـــــداا و  ا ـــــا ا تاـــــاز األ ـــــداا  
    ثـــد جلنـــ  مناه ـــ  الت ـــ يب تـــئاللون (119) ال ـــالاني   ا تاـــاز األ ـــداا ُاـــا كمـــ  احملاكلـــ 

يا ـرين   الت كـد مـن ان اليا ـرين الـ ين  رمـوا التـداكئ  ـئ ا  تاازيـ  كالنسـ   لاالااـو  وث ُاا 
ـــد الاانـــ  امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان (120)مـــن  ـــريت م لـــد منحـــوا ال ـــلاناة اليانونلـــ  الواماـــ      ّث

تــئاللون ُاــا ان ا ــلن اّ  حيوــم ُاــا اي لا ــر كالســان مــدى اقلــاة ر ن وفــراج ملــر     ان 
  (121)الي لج ه ااست ر   ضل األ خا  ال ين يي ون ُيوكاة من 


   الزواج في ال ق -دال 

 
اُركــد الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة ُــن لاي ــا وزا  ا لــق  ــا ة ا ــدر  -52

يـد الـا اج ا تـتمق   ا  ـد كـ ن ا اـج تـئاللون كإ ـتا  الا  اة ال  يلاهـا اليـانون ال ـري ُ 
يــد الــا اج  لــوانني الــا اج  ال تلــاة األتــري   ان اااــق  لــل األ وــاب التلللايــ  ي اليــانون ال ــري ُ 

  (122)ا تتمق
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 العامعععة ال يعععاة فعععي المشعععار ة فعععي وال عععق التعبيعععر وحريعععة المعتقعععد يو العععدين حريعععة -هاء 
   السياسية وال ياة

 
يــ ن ي  لــل األ ــوال ا  ــا امليــري ا ــا  امل ــو إلريــ  الــدين ا  امل تيــد ك نــه ين اــق ان ا -53

التــداكئ املتخــ ة ضــد امللايتــاة التيالديــ  ال ــاية  مبــا ي كلــال ا نتيــار ال اــو لا نــ  املــرا ة كنــو  
ــــ   كــــا  اب  مثــــايرة امللــــ وكاةاجلــــن  ا   اا ــــا  الــــدياناة األفرييلــــ  التيالديــــ    ا ــــاي وث ان  ري

كوضــوا الـدياناة األفرييلــ  التيالديــ   الـدين ا  امل تيــد يـب ان ا  ــم ُاـا نثــاا  اتــل  ان ات ـلن
ين اــــق لاحوومـــ  ان اوا ـــج رُــــم اُلـــال اعاـــ  امللــــ   كـــني األريـــان مــــل    مواهرهـــا املختا ـــ   

  (123)ا   اب الوامج  تتيتله
ا يــرس  اي ــج  ــّ  امليــري ا ــا  اي ــاأل الثوا ــ  الدينلــ  ُاــا موا ــا  الت ــا ن كــر ا مــن  -54
جلنـــ  اي ـــق مـــن مثالـــب  يـــذ ا ـــا ن األريـــان املختا ـــ   رايـــج الـــدين الوا ـــد مثا ـــاأل ي لســـلاأل  لـــد 

اقيــــا ذ  امل ــــاق     ــــّال الثوا ــــ  الدينلــــ   منولايــــا اجلام ــــ  ُاــــا ان اوا ــــج ا  ــــ ا  مــــن 
  (124)وموانل  انتلاي التثريف الديو

 مــدين لــانون ي ادي ــه مث التلــ ئ ُــن اجلــرب  ــ   انــا  كــ ن تــئاللون اللونســوو  ا  ــد  -55
     (125)الد لل  امل ايئ مل يتلا ا

   ود الاان  امل نل  إليوا ا نسـان كياـذ ان املـراة   اـاال  ثاـ  متثـلتأل نال ـاأل ي اليثـا   -56
   رُـد الاانـ  امل نلـ  كالي ـا  ُاـا التلللـا ضـد املـراة (126)ال اب     تللا ي منا ب  نل اليراي

ن وث اُتلــار ملــر   اليــانون املت اــذ كاملســا اة كــني اجلنســني  متوــني املــراة  الــ ي ي ــديف وث تــئاللو 
اــــا  لــــل  30أ ــــل    ــــ   ي املا ــــ  لتلثلــــج املــــراة ي املنا ــــب السلاتــــل  املنتخ ــــ   امل لنــــ   ُ 

  (127)مستوياة اجل از الي ا ق
امــــ  لــــانون ان اي ــــاأل  كياــــذ الاانــــ     وــــد  -57  ال  ــــا مــــن النســــا  منــــل يلــــاالتيالديــــ   الُا

ام   نتخاكاة  مـن اقوـم كلـال ولاـا  تـئاللون مـن  اا ـد  كالتياللـد ات اـذ اُت اياة ُاا كنا  الُا
ام  لانون      (128)الُا

  
   ومواتية ةادلة ةمل بشروط التمتع وفي العمل في ال ق -واو  

 
التلللــــا ضــــد املــــراة كــــالياذ نتلاــــ  لاــــ  ُــــدر النســــا   ــــ رة الاانــــ  امل نلــــ  كالي ــــا  ُاــــا  -58

ال ـــامتة ي اليثـــا  ال ـــاب   اركـــا النســـا  ي تـــوا ال لـــج  ـــئ الر لـــ    ال  ـــج امل ـــو   ا  ـــد 
الاانـ  كـ ن يّســن تـئاللون  ــر يف ُلـج املــراة  اسـرّ  اُتلــار ملـر   لــانون ال لـج   ا ــلن ورياج 

   اا ـــد جلنـــ  يـــربا  (129)راة ليـــا  ال لـــج املتســـا ي اليللـــ م ـــدا املســـا اة ي األ ـــر كـــني الر ـــج  املـــ
منولــ  ال لــج الد للــ  امل نلــ  كتث لــذ ا ا اللــاة  التو ــلاة مــن  وومــ  تــئاللون ان اوا ــج ايــدمي 
م اوماة ُـن ايـ  اـداكئ متخـ ة ا  متويـاة لت ايـا  ضـلان املسـا اة ي األ ـر كـني الر ـج  املـراة ليـا  

  (130)ال لج املتسا ي اليلل 
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   الئق معيشي مستوى وفي االجتماةي الضمان في ال ق -زاي  
 
رُـــد الاانـــ  امل نلـــ  كالي ـــا  ُاـــا التلللـــا ضـــد املـــراة تـــئاللون وث ويـــت  اهتلـــاب يـــا   -59

  تلا ـــاة النســـا  ي الريـــ   ضـــلان ملـــايكت ن ي ُلالـــاة  ـــنل اليـــراي ُاـــا مســـتوى اعتلـــل 
ق     ــوهلن ُاــا فــر  مســا ي  ي اق ــول ُاــا ا ــدماة األتاتــل  التخثــلة ا ئــا  ي احملاــق 

  (131) الن اك وث اهللاكج األتاتل   ال ر  ا لت اري 
 اُركــد الاانــ  كايــا ُــن لاي ــا كســ ب اتــتلراي ال ــاراة التيالديــ  الــ  يــد مــن وموانلــ   -60

ــدب   ــور اــداكئ مل اجلــ  ضــ   مولــ  النســا  الري لــاة    ــول النســا  ُاــا األياضــق  املــئاا  ُ 
امـــاب  ـــرا   ـــركاة الت ـــدين املت ـــدرة اجلنســـلاة ألياضـــل ن   اا ـــد الاانـــ  وث تـــئاللون ضـــلان 

 لـــل اليـــوانني ال رفلـــ  التلللايـــ  متتثـــج امتثـــا أل اامـــاأل  ا اللـــ  الي ـــا  ُاـــا التلللـــا ضـــد املـــراة    ـــج 
  (132)تللا فللا يت اذ مباول  األياضق   ذ املراة ي املئاا  


   الص ية الرةاية في ال ق -حاء 

 
ا  ــد الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة تــئاللون كــ ن ا ــا  ُوالــب اقــرب  -61

  (133)األهال  ُاا ال ح  ال يال  لانسا 
    ــ  ال ريــذ (134)(2015-2010 ي  ــد كاُتلــار ا ثــ  ا تــ االال  ال ــحل  الوانلــ  ) -62

اقوومــ  ُاــا الت الــج كوضــل ال ــلا  الن ا لــ   تــ االال  ا   ــ  املــواير احملالــ  كلــ ن ا يــدز   اليثــري
يـــوا ا نســـان كوضـــل امل نلـــ  إلاانـــ  ال   ي  ـــد (135) اُتلارهـــا ك ـــلا  لـــانون  ان لـــ ها ان لـــ األ متلنـــاأل 

اي  ال حل  اعانل  لالرض اة  األا ال ال ااي موضل التن ل  ُاب    (136)2010الُر
يـوا ا نسـان كياـذ امل نلـ  إلاانـ  ال ا اية الاان  امل نل  كالي ا  ُاا التلللـا ضـد املـراة    -63

    ثّــــد الاانــــ  تــــئاللون ُاــــا الســــئ وموانلــــ  (137)املرا  ــــ  لااايــــ   ــــاةوث م ــــدل  فلــــاة األم
اي  ال ـحل  امللسـوية التوا ـ    اقـد مـن الوفلـاة الن اتـل   م اجلـ  اتـ اهبا     ول النسا  ُاا الُر

اي  ال حل  ك ي ا ربة    تللا ي املنااذ الري ل    (138) زيارة ُدر مو  ق الُر
 اُركـد جلنــ  مناه ــ  الت ــ يب ُــن لاي ــا ألن لـانون اجلــرا م ضــد األ ــخا    يــاال يــرب  -64

ا   ــــا  ي  لــــل الوــــر يف    ثــــد تــــئاللون ُاــــا ضــــلان اــــ مني ُــــتج فــــويي   ــــئ ملــــر   
ايـ  الث لـ  الثاي ـ  نتلاـ     ـا   ـئ مـ مونلانسا    ا  ـد (139)  السـاُلاة لاح ـول ُاـا الُر

  (140)الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة كــ ن ا اــج تــئاللون اُتلــار لــانون ا   ــا 
     (141) الا  او لاة ا نسان إليوا امل نل  الاان   لدمد 

كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة كاُتلــار ا تــ االال  الوانلــ  لاحــد  ي  ــد الاانــ  امل نلــ   -65
يــوا ا نســان لاي ــا مــن امل نلــ  إلاانــ  ال   اكــدة (142)2013مــن  ــا ة لــج املراهيــاة ي ُــاب 

    ثـد الاانــ  امل نلـ  كالي ـا  ُاــا التلللـا ضــد (143)اتـتلراي ايا ـا  ُــدر  ـا ة لـج املراهيــاة
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ال  ــال  ُاــا امل اومــاة املت ايــ  كال ــح   لنســا   ال تلــاةااــوفئ تــ ج   ــول  املــراة تــئاللون ُاــا
يـــوا ا نســـان امل نلـــ  إلاانـــ  ال   لـــدمد جلنـــ  مناه ـــ  الت ـــ يب   (144) اقيـــوا اجلنســـل   ا لاكلـــ 

  (145)او لاة ملاهب 
  

 ال ق في التعلي  -طاء 
 
   اُركــد (146)املديتــني لا تلـاة اّـد جلنـ  مناه ــ  الت ـ يب لايــ  وزا   ـا ة ا ت ـاب  -66

الاانــ  امل نلــ  كالي ــا  ُاــا التلللــا ضــد املــراة ُــن لاي ــا مــن ااايــد ا ُتــدا  اجلنســق ُاــا ال تلــاة 
 ــا ة لــج املراهيــاة   األلــر الســا  لاللايتــاة التيالديــ  ُــدر  التحــرهب هبــن ي املــداي    زيــارة 

اللـــاكاة  ن   ـــول ال تلـــاة اقوامـــج  األم ـــاةال ـــاية ُاـــا ا اـــلم ال نـــاة  اقـــوا ا الـــ  يـــول ر  
ــــدا اة  ــــ  مت لــــ  مبــــراو  ا ُت ــــ  كــــ ن ا ــــلن تــــئاللون ونــــاال ُيوك ــــلم   ا  ــــد الاان ُاــــا الت ا

ا تـــ االال  الوانلـــ  لاحـــد مـــن  ـــا ة لـــج ان لـــ األ ف ـــا أل اجلنســـل   التحـــرهب ي املـــداي    ان ـــ  
  (147)(  مد ن  لواُد الساو  لال الني2013املراهياة )

 اُركـــد الاانـــ  امل نلـــ  كالي ـــا  ُاـــا التلللـــا ضـــد املـــراة ُـــن لاي ـــا مـــن املســـتوى املـــنخ    -67
ـــــ   ـــــ   اجلام لـــــ    ا  ـــــد الاان  لتحـــــاا ال تلـــــاة كـــــالت الم  وكلـــــاهلن لت اـــــلل ن ي املـــــر اتني الثانوي

لم   ان  لــل مســتوياة الت اــُاــا تـئاللون كــ ن ا ــلن   ــول النســا   ال تلــاة ُاــا فــر  متســا ي  
او ج اتت يا  ال تلاة ي املـداي    اقـد مـن ال ـوايا اجلارافلـ  ي اق ـول ُاـا الت اـلم  يسـني ال ـ  

   الــال اللونســوو تــئاللون ُاــا ا ايــا املســا اة (148)التحتلــ  الت الللــ      تــللا ي املنــااذ الري لــ 
  (149)التلللا ضد ال تلاة  النسا ي اق ول ُاا الت الم     تللا ُن اريذ ان ل  كرام  يور 

اــــم ال ريــــذ اليثــــري نتــــ األ ان اقوومــــ   -68 املراهيــــاة اقوامــــج مــــن ا لتحــــاا كاملــــداي  متنــــل ُ 
كد لــ  اــريف ي ال  ــد الــد   ا ــا  كــاقيوا       ــوي ا متحانــاة الدياتــل    لــد ل اــد تــئاللون

ان اقــذ ي الت اــلم ر ن متللــا مــن اي نــو   مبــا ا لت ــاري   ا  تلاُلــ   الثيافلــ   التاام ــا الــد   ك ــل
ي كلـــال ُاـــا اتــــا  نـــو  اجلــــن     ـــ  ال ريــــذ اليثـــري اقوومــــ  ُاـــا ان ا ا ــــل ُـــن تلاتــــت ا 

  (150)لال ال تلاة ُاا ال ورة وث الديات  ك د الو رةياقالل    ان اد  ك لان ُاب  اضا 


      اإلةاقة ذوو الشخاص  -ياء 
 
اـــداكئ  كـــرام  كاُتلـــار ا  ـــد الاانـــ  امل نلـــ  كالي ـــا  ُاـــا التلللـــا ضـــد املـــراة تـــئاللون  -69
لنسـا  املسـناة  ال تلـاة  النسـا  ك اة ا ُالـ   مبـا ي ـلن اا تلا ـاة    يا   كالـ  اا لـ االتلات

ايـــــ  ال ـــــحل   وُـــــارة الت هلـــــج  يتـــــلا هلـــــن  هلـــــن اقلايـــــ  ا  تلاُلـــــ   اق ـــــول ُاـــــا الت اـــــلم  الُر
  (151)ال لج  فر 
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اللجوء وملتمسو والالجئون المهاجرون - اف 
 
وُــارة حيوــر  2007كوــون اليــانون املت اــذ كــالت  ني ل ــاب مناه ــ  الت ــ يب ار ــب جلنــ   -70

  م تــلوا  ون يثــر كــوكا كانــد هنــا  اتــ اب لويــ  اــدُو وث ا ُتيــار اليســري  الت  ــني  اتــرهم 
  ييـــر  1974كياـــذ ان اليـــانون املت اـــذ كتســـالم اعـــرمني ل ـــاب    لو ّ ا ـــا ات ـــالت ـــر  لات ـــ يب  

 ـرا   هــ ا امل ـدا    ثــد الاانـ  تــئاللون ُاــا ضـلان اث لــذ احملولـ  ال الــا  ةولـ  التلللــا مل ــدا 
  (152)ُدب ا ُارة اليسري  ُاا النحو الوا ب  ُند ال د ي ل ايا اسالم اعرمني

الـثتا  لت  ـنيازا  ُـدب ك ايـ  الـدُم املـا  امليـدب وث هل ـاة  اُركد الاان  ُـن لاي ـا و -71
 اكـــدة الاانـــ  امل نلـــ  إليـــوا ا نســـان  ـــوا ج   (153)انلـــ د مبو ـــب لـــانون لايـــ  الت  ـــني الـــ 

 الاــ    ثــد تــئاللون ُاــا ضــلان اايــق الوكالــ  الوانلــ  امل نلــ  كــالت  ني  امانت ــا ال امــ    الاانــ  
  (154) تلاُق   اعا  امل و كالنور ي ا ون الت  ني  التلويج املت مالوانل  لا لج ا 

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 

Sierra Leone from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/SLE/2). 

 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. 

http://treaties.un.org/
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4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 

instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Sierra Leone before the 

Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 14 August 2012 sent by the Permanent 

Mission of Sierra Leone to the United Nations addressed to the President of the General Assembly 

(A/67/531). 
5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
7 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 
8 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. 
9 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. 
10 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). 
11 ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

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

2011 (No. 189).  
13 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 33 and CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 48. 
14 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 18 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 33. 
15 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 7. 
16 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 32. 
17 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 44. 
18 Ibid., para. 27 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 33. 
19 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 23. 
20 Ibid., para. 9. 
21 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 11.  
22 Ibid., para. 2. 
23 Ibid., para. 7. 
24 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, paras. 51-52. 
25 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 9. See also CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 11. 
26 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 8. 
27 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 6. 
28 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 14-15. 
29 Ibid., paras. 5 (f) and 24 and CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 
30 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 5 (g) and CAT/C/SLE/CO/1, para. 6. 
31 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on 

Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member 

(fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully in compliance 

with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a determination); C: no 

status (not in compliance with the Paris Principles). 



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

 

20/22 GE.15-20593 

 

32 The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights is 

available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf. 
33 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 26. 
34 Letter dated 9 June 2015 from the Human Rights Committee to the Permanent Mission of Sierra Leone 

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

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SLE/INT_CCPR_FUL_SLE_20921_

E.pdf. 
35 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 49. 
36 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 35. 
37 Letter dated 10 June 2015 from the Committee against Torture to the Permanent Mission of Sierra 

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

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SLE/INT_CAT_FUL_SLE_20819_E.p

df. 
38 For the titles of special procedure mandate holders, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 
39 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “OHCHR in the field: Africa” 

(2014), p. 183. 
40 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request 

concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) – Sierra 

Leone, adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187770:NO. 
41 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 10-11. 
42 Ibid., para. 9. See also CCPR/C/SLE/CO/1, para. 9. 
43 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 
44 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 19. 
45 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 10. 
46 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 11. 
47 A/HRC/29/50, p. 57. 
48 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 10. 
49 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 27. 
50 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 12. 
51 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 18. 
52 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 13. 
53 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 16. 
54 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 8. 
55 Ibid., para. 10. 
56 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 16. 
57 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 27. 
58 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 51. 
59 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 27. 
60 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 21. 
61 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 26. 
62 Ibid., para. 26. 
63 See CCPR/C/SLE/CO/1, paras. 20-21. 
64 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 24. 
65 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 20. 
66 Ibid., para. 20. 
67 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 20 and United Nations country team submission for the universal 

periodic review of Sierra Leone, paras. 18-19. 
68 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 21. 
69 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 15 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 14. 
70 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 20. 
71 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 18. 
72 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 15, A/HRC/18/10, paras. 80.20 and 81.27-81.31 and 

A/HRC/18/10/Add.1. 
73 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 12. 
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74 See CCPR/C/SR.3040, para 36 and CCPR/C/SR.3041, para. 12. 
75 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 17. 
76 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 12. 
77 See A/HRC/25/58/Add.1, para 59. 
78 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 16. See also CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 34-35. 
79 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 30. 
80 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 19 and CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 28-29. 
81 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 24. 
82 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 23. 
83 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 24. 
84 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request 

concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) – Sierra Leone, adopted in 2013, published 

103rd ILC session (2014), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148625:NO. 
85 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 40. 
86 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 16. 
87 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 13. 
88 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 36. 
89 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 12. 
90 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 18. 
91 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 15 and United Nations country team submission for the universal 

periodic review of Sierra Leone, para. 37. 
92 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 
93 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 12 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 18. 
94 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 28. 
95 Ibid., paras. 16, 24 and 13. 
96 See CCPR/C/SR.3040, para. 14. 
97 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 8. 
98 Ibid., paras. 28 and 19. 
99 Ibid., para. 28. 
100 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 15. 
101 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 34. 
102 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 
103 See CEDAW/C/SLE/CO/6, para. 12. 
104 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 
105 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 11. 
106 Ibid., para. 26. 
107 Ibid., para. 18. 
108 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 22. 
109 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 12-13. 
110 See United Nations country team submission for the universal periodic review of Sierra Leone, 

para. 42. 
111 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 33. 
112 See CEDAW/C/SLE/CO/6, paras. 12-13 and 37. 
113 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 8 and CAT/C/SLE/CO/1, para. 29.  
114 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 8. 
115 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 9. 
116 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 17. 
117 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 21. 
118 Ibid., para. 22. 
119 See CCPR/C/SLE/CO/1, paras. 21 and 20. 
120 See CAT/C/SLE/CO/1, para. 25. 
121 See CCPR/C/SLE/CO/1, para. 21. 
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123 See A/HRC/25/58/Add.1, para 58. 
124 Ibid., para 59. 
125 See UNESCO submission for the universal periodic review of Sierra Leone, para. 54. 
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130 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request 

concerning ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), Sierra Leone, adopted in 2014, 
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