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 اإلنسان حقوق جملس
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثة والثالثونالدورة 
 ٢٠١٩مايو /أاير ١٧-٦

 السالم دار بروين بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و 5/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

جتمياااع للمضلوماااار الاااوارو  ه ئقاااارير هي اااار ا ضاهااادار االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار 
واإلجااراتار اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  ا تةااد   ار اليفاال ، وهااو مقااد  ه  اا ي مااوج  

 ئقيداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لمارر

 حلقااوق الدوليااة واهليئاات اآلليااات ماع والتعاااون الدولياة االلتزامااات نطااق -اثنياا  
 (٢)(١)اإلنسان

 وق الطفاي بارود وار الساال حق وجلن  ا رأ  ضد التميي  على ابلقضات ا ضني  اللجن   جضت -٢
 بضااد، إليهااا ئنضاا  مل الااي اإلنسااان حلقااوق ا ساسااي  اليفاا و  علااى التيفااديح ه نظاارعلااى أن ئ

 اصااص الادويل والضهد والثقافي ، واالجتماعي  االقتيفاوي  ابحلقوق اصاص الدويل الضهد سيما وال
 الضنيفاااري، التمييااا  أ ااا ا  مجياااع علاااى للقضاااات الدوليااا  واالئفاقيااا  والسياساااي ، ا دنيااا  ابحلقاااوق
 ا هينا ، أو الالإنسااني  أو القاساي  الضقوب  أو ا ضامل  ضروب مأل و مه التضذيب مناهض  وائفاقي 

 حلمايا  الدوليا  واالئفاقيا  أساره ، وأفاراو ا هااجريأل الضماا  مجياع حقاوق حلمايا  الدولي  واالئفاقي 
 مجياااع علاااى القضاااات الئفاقيااا  االختيااااري والربوئوكاااو  القساااري، االختفاااات ماااأل ا  ااا اص مجياااع

 حقااوق جلناا  وأو اات ر(3)اإلعاقاا   وي ا  اا اص حقااوق وائفاقياا  ا اارأ ، ضااد التميياا  أ اا ا 
 ابلضهااد ا لةقاان االختيااارين الربوئوكااولن علااى التيفااديح ه السااال  وار باارود ئنظاار أبن الطفااي
 اصاااص الادويل ابلضهاد ا لةااح االختيااري والربوئوكاو  والسياساي ، ا دنياا  ابحلقاوق اصااص الادويل
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 التضاااذيب مناهضااا  الئفاقيااا  االختيااااري والربوئوكاااو  والثقافيااا ، واالجتماعيااا  االقتيفااااوي  ابحلقاااوق
 االختياااري والربوئوكااو  ا هيناا ، أو الالإنساااني  أو القاسااي  الضقوباا  أو ا ضاملاا  ضااروب مااأل و اامه

 ر(4)اإلعاق   وي ا   اص حقوق الئفاقي 
  علاااى أن الساااال وار بااارود ا ااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات ا ضنيااا  اللجنااا  و اااجضت -3

 الئفاقياا  االختياااري الربوئوكااو  مااأل ٢٠ ا اااو  مااأل ١ الفقاار  ئضااديي أل،ئقبااي، ه أقاارب وقاات   اا
 اللجناا  وأعربااتر (5)اللجناا  اجتمااا  بفاا   ا تضلقاا  ا اارأ ، ضااد التميياا  أ اا ا  مجيااع علااى القضااات

 (١٠٠ )رق  ١٩5١ ا جور، ه ا ساوا  ائفاقي  على ئيفدق مل السال  وار برود  ن قلقها عأل
 علاااى ئيفااادق أبن وأو اااتها (،١١١ )رقااا  ١٩5٨ وا هنااا (، االسااات دا  )ه التمييااا  ائفاقيااا  أو

 وون (٧)(١٨٩ )رقاا  ٢٠١١ ا ناا لين، للضمااا  الالاااح الضمااي ائفاقياا  وعلااى (٦)االئفاااقيتن هااائن
 حقاوق جلنا  وأو تر (٨)اليفل   ار ا خرى الدولي  االئفاقيار على التيفديح ه وئنظر إبطات،
 اب  ااا اص االجتاااار ومضاقبااا  وقماااع مناااع بروئوكاااو  علاااى الساااال  وار بااارود ئيفااادق أبن الطفاااي
 الوطنياا ، عاارب ا نظماا  اجلرمياا    افةاا  ا تةااد  ا ماا  الئفاقياا  ا  مااي وا طفااا ، النسااات وخبا اا 
 الربوئوكاو  علاى التيفاديح هها أبن ئنظار وأو اتر (٩)اليفال   ار ا خرى الدولي  اليف و  وعلى

 والربوئوكاااو  ا سااالة  ا نازعاااار ه ا طفاااا  ا ااا ا  بوااا ن الطفاااي حقاااوق الئفاقيااا  االختيااااري
 ر(١٠)البال ار ئقدمي إبجرات ا تضلح الطفي حقوق الئفاقي  االختياري

 السااال  وار باارود ئنضاا  أبن الالج ان لواانون السااامي  ا تةاد  ا ماا  مفوضااي  وأو ات -4
ر (١١)هبااااا ا لةاااح ١٩٦٧ عاااا  وبروئوكاااو  ،١٩5١ لضااااا  الالج ااان بوضاااع اصا ااا  االئفاقيااا  إىل

 نبو  ١٩54السال  إىل ائفاقي  عا   وار برود ئنض  أبن الطفي حقوق وجلن  ا فوضي  وأو ت
 ر(١٢)١٩٦١ لضا  اجلنسي  انضدا  حاالر خفض وائفاقي  اجلنسي  عدميي ا   اص وضع
 الساااال  وار باارود )اليونسااا و( والثقافاا  والضلاا  لل بيااا  ا تةااد  ا مااا  منظماا  و ااجضت -5

 ر(١3)الثقاه التضبم أ  ا  ئنو  وئض ي  محاي  ائفاقي  على ئيفدق أن على
 ه الساال  وار بارود ر با  بقلاح ا رأ  ضد التميي  على ابلقضات ا ضني  اللجن  والحظت -٦

رمبااا  الااي ا اارأ  ضااد التميياا  أ اا ا  مجيااع علااى القضااات ائفاقياا أح ااا   علااى الضااا  حتفظهااا إبقااات
 جاااااا   اااام الضااااا  الااااتةف  أن اللجناااا  ورأر اإلسااااالمي ر ومباواهااااا ومضتقاااادا ا وسااااتورهاختااااال  
 حتفظهاا ئقليص أو سةب ه ئنظر أن على السال  وار برود بود  و جضت االئفاقي ر مبوجب
  انون مفوضاي  وقاّدمتر (١4)االئفاقيا  ماأل ٩ ا او  مأل ٢ الفقر  على حتفظها  لك ه مبا الضا ،

 ر(١5) اثل  ئو ي  الالج ن
 ١ الفقارئن علاى حتفظا ا ج اياً  السال  وار برود سةب الطفي حقوق جلن  والحظت -٧
 ساةب علاى و اجضتها الطفاي، حقاوق ئفاقيا ماأل ا ٢١)أ( ماأل ا ااو   والفقر  ٢٠ ا او  مأل ٢و

 ر(١٦)٢١ ا او  مأل ه()-ب() والفقرار ٢٠ ا او  مأل 3 والفقر  ١4 ا او  على حتفظا ا
 ئااويل أن علااى السااال  وار باارود ا اارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات ا ضنياا  اللجناا  وحثاات -٨

 حقاااوق جلنااا  وقااادمتر (١٧)ا ولويااا  سااابيي علاااى االهتماااا  وئو ااايا ا اصتاميااا  مالحظا اااا ئنفياااذ
 ر(١٨)بتو يا ا يتضلح فيما  اثل  مالحظ  الطفي

 بينهااا مااأل  ااى هي ااار مااع السااال  وار باارود ئتضاااون أبن الطفااي حقااوق جلناا  وأو اات -٩
 ر(١٩)آسيا  رق جنوب أم  لرابط  التابض  ومحايتها والطفي ا رأ  حقوق بتض ي  ا ضني  اللجن 
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 (٢٠)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 اساتمرار عاأل الطفاي حقاوق وجلنا  ا ارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضاات ا ضني  اللجن  أعربت -١٠

 وأو ااتا اإلنسااانر حلقااوق مسااتقل  وطنياا  منسساا  إنوااات حنااو ئقااد  أي إحااراز عااد  مااأل قلقهمااا
 الوطنياا  ا نسسااار مبركاا  ا تضلقاا  للمباااو  وفقاااً  مسااتقل ، منسساا  ئنواا  أبن السااال  وار باارود
 السال  وار برود الطفي حقوق جلن  وأو تر (٢١)ابريس( )مباو  اإلنسان حقوق ومحاي  لتض ي 
 حلقااوق السااامي  ا تةااد  ا ماا  مفوضااي  بيناااها مااأل جهااار عااد  مااأل التقنياا  ا ساااعد  ئلااتمس أبن

 ر(٢٢) ()اليونيس للطفول  ا تةد  ا م  ومنظم  اإلنسان
 ه االجتماعياااا  للواااانون الااااوطي اجمللااااس إبنوااااات علماااااً  الطفااااي حقااااوق جلناااا  وأحاطاااات -١١
 وئ وياااده واضاااة  بواليااا  اجمللاااس ئ ليااا  ئضااامأل أبن الساااال  وار بااارود ف و ااات ،٢٠٠٨ عاااا 

 ر(٢3)بفضالي  عمله لينوي الالزم  وا الي  والتقني  البوري  اب وارو
واواسااااان ورحباااات اللجناااا  نفسااااها ابعتماااااو اإلطااااار اإليااااااي الطويااااي ا جااااي ه سااااياق  -١٢

 بقطاعااااار ئتضلااااح اساااا ائيجيار مثاااااد حاااادو الااااذي (،٢٠35 لضااااا  باااارود )رؤياااا  ٢٠35 باااارود
 بوا ن حمادوئن  ااملتن واسا ائيجي  سياسا االفتقاار إىل  ماأل القلاح عاأل أعربات أهناا  م خمتلف ر
 السااال  وار باارود ئُضااد أبن وأو اات ابالئفاقياا ر ا واامول  اجملاااالر مجيااع ئتناااوالن الطفااي حقااوق
 وئااادعمها لتنفيااذها الالزمااا  الضنا اار ئتضاامأل اسااا ائيجي  وئضااع ا طفااا ، بوااا ن  ااامل  سياساا 
 ر(٢4)كافي   مبوارو
 التنسايح و يااب موثوقا ، ميفانف  بيااتر إىل االفتقاار إزات ا ساتمر قلقهاا اللجنا  وأبدر -١3

 البيااتر جلمع الالزم  التقني  القدرار ونقص البياتر، مجع ه احل ومي  الوكاالر بن والتضاون
 أبن وأو ااتها النظااا ر بتةساان ئضجاايأن  علااى السااال  وار باارود وحثاات هبااار واإلبااال  وحتليلهااا
 اإلنسااان حلقااوق السااامي  ا فوضااي  ئقرياار ه ا باان وا نهجااي ا فاااهيمي اإلطااار االعتبااار ه أتخااذ
 ماأل جهاار ماع التقاي ئضاوهناا ئضا ز وأن ،والتنفيذ القياس وليي ن:اإلنسا حقوق من رار ا ضنون
 ر(٢5)اإلقليمي  واآلليار اليونيس  بينها
 الطفااي، حقااوق ائفاقياا  لنواار جهووهااا ئضاا ز أن علااى السااال  وار باارود اللجناا  وحثاات -١4

 يضيواااون وماااأل الريفيااا  ا نااااطح أطفاااا  فااايه  مباااأل ا طفاااا ، ووعاااي عمومااااً، النااااس وعاااي وئاااذكي
 الساااامي  ا فوضاااي  منهاااا جهاااار ماااأل التقنيااا  ا سااااعد  وئلاااتمس الطفاااي، حبقاااوق هوااا ، أوضااااعاً 
 ر(٢٦)واليونس و واليونيس  اإلنسان حلقوق
 ساايما وال اإلنسااان، حقااوق جمااا  ه ابلتثقياا  النهااول علااى بقااو  اليونساا و و ااجضت -١5

 متاادنياً  التثقيا  هااذا مساتوى يا ا  ال إ  - الوطنياا  الدراساي  ا نااه  ه وإوماجااه الطفاي، حقاوق
 ر(٢٧)كبماً   حتدايً  ويطرح البلد ه

 اجملتمااع مااع ئضاونااه لتمتاان البلااد يبااذ ا الااي ابجلهااوو علماااً  الطفااي حقااوقجلناا   وأحاطاات -١٦
 أن السااال  وار بااربود ف هاباات التنساايح، ضااض  اسااتمرار مااأل القلااح عااأل أعرباات ل نهااا ا ااددر
 وئنفياذها والاربام  واصطا  للسياساار الت طاي  ه ا ادد واجملتماع احمللي  اجملتمضار وااماً  ئور 

 ر(٢٨)وئقييمها ور دها
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 القااانون مراعاااة مااع اإلنسااان  حبقااوق املتعلقااة الدوليااة االلتزامااات تنفياا  -رابعاا  
 الساري اإلنساين الدويل

 الشاملة املسائل -ألف 
 (٢٩)التمييز وعدم املساواة -١ 

القلاااح ماااأل افتقاااار التواااريع  عاااأل ا ااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات ا ضنيااا  اللجنااا  أعربااات -١٧
 مااااأل  اااامه أو وسااااتورها ه ئاااادر  أبن السااااال  وار باااارود ف و اااات ،الااااوطي إىل ئضرياااا  للتميياااا 

 اجملااالن ه ا با اار و اام ا با اار التميياا  يواامي ا اارأ ، ضااد للتميياا  ئضريفاااً  اليفاال   ار التوااريضار
 ر(3٠)االئفاقي  مأل ١ ا او  مع متوياً  واصاص، الضا 
 التمييا ، م افةا  أجاي ماأل الساال  وار بارود جبهوو علماً  الطفي حقوق جلن  وأحاطت -١٨

 مضينا ، ف اار ضد الواقع أرل على التميي  استمرار إزات قلح مأل أبدئه أن سبح ما أكدر ل نها
 وأطفاااا  ووينيااا  إثنيااا  أقلياااار إىل ا نتمااان وا طفاااا  اإلعاقااا   وي وا طفاااا  الفتياااار سااايما وال

 اجلنسااان  ااافار وحااااملي اجلنسااااني  ا ويااا  ومغاااايري اجلنساااي ا ياااي وم ووجاااي وا ثليااان ا ثلياااار
 ئضااا   اااامل ، اسااا ائيجي أن ئضتماااد  علاااى السااال  وار بااارود وحثااات اجلنساااي ر عااادميي وا طفااا 

 مجيااع ضااد الواقااع وحب اا  القااانون حب اا  والتميياا  اجلنساااد التنمااي  علااى للقضااات التوعياا ، رعنيفاا
 ر(3١)الفتيار وضد واحلرمان، التهميش حاالر يضيوون الذيأل ا طفا  ف ار
 اجلنسااااد التنماااي  لتغيااام ا ت اااذ  التااادابم نقاااص ماااأل الباااال  قلقهاااا عاااأل اللجنااا  وأعرباات -١٩

ي و يفااا  القواعااد وا مارسااار الااي ئنطااوالست  ا ساار ، ه والفتيااار النسااات أووار بواا ن السااااد
 ئقاساااا  علااااى حتاااارص أن علااااى السااااال  وار باااارود وحثاااات والفتيااااارر النسااااات ضااااد التميياااا  علااااى

 مدونا  مرساو  أتخام وون ماأل ئانق  وأن أطفاا  ، عاأل ا بويا  ا سنولي  منا ف  واآلابت ا مهار
 اللجنا  وحثات ر(3٢)ا طفا  ه سلباً  وينثر والفتيار النسات ضد ميي  الذي ٢٠١3 لضا  الوريض 
 الواريض  مدونا  فاوراً  ئراجاع أن علاى السال  وار برود أيضاً  ا رأ  ضد التميي  على ابلقضات ا ضني 
 ر(33)النسات ضد مبا ر و م مبا ر متيي  على ئنطوي اليا أح امه إلغات أجي مأل

 (34)اإلنسان وحقوق التنمية -٢ 

 وفقاااً  جنساااد، منظااور إومااا  إىل ا اارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات ا ضنياا  اللجناا  وعاات -٢٠
 ر(35)٢٠١5 عا  بضد  ا اإليااي اإلطار حتقيح إىل الرامي  اجلهوو مجيع ه ائفاقيتها،  ح ا 

 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 
 (3٦)شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -١ 

أعربت اللجن  ا ضني  ابلقضات علاى التمييا  ضاد ا ارأ  وجلنا  حقاوق الطفاي عاأل ابلا  القلاح  -٢١
إزات التفساام التقيياادي الااذي ئضتمااده باارود وار السااال  للوااريض ، وإزات أتثاار حقااوق ا اارأ  ساالباً مااأل 

لا  الثالثا  ، الي كان مأل ا قارر أن ئفارل ه إطاار ا رح٢٠١3جرات مدون  الوريض  ا ضتمد  ه عا  
 اى، وال سايما اصيانا  ال وجيا  والضالقاار خاار   "جاراا "مأل ئنفياذها عقوبا  اإلعادا  ابلارج  علاى 
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ر والحظااات اللجنااا  ا ضنيااا  حبقاااوق ا ااارأ  أن الضقاااوابر نفساااها ئساااري علاااى (3٧)إطاااار الااا وا  )الااا ت(
النسااات والرجااا ، ل نهااا أباادر قلقاااً  ااديداً مااأل أن النسااات يتاا ثرن علااى حنااو  اام متناسااب ابلضقوباا  

الي ئنطوي على اجلنس، وي يد احتما  إوانتهأل ابصيانا  ال وجيا  والضالقاار  "اجلراا "ا فروض  على 
ل وا ، بسبب التميي  ه سياسار التةقيح وا ح ا  ا تضلق  بتقيي  ا ولا ر والحظات خار  إطار ا

اللجن  بقلح، على وجه اصيفوص، أن النساات ياواجهأل  اضوب  أكارب ه مجاع ا ولا  الالزما  إلثباار 
اال تيفاااااااب،  ااااااا يضااااااي أن اصااااااومب مااااااأل التضاااااارل لتهماااااا  الاااااا ت رمبااااااا  ااااااو  وون إبال هااااااأل عااااااأل 

رباااات جلناااا  حقااااوق الطفااااي أيضاااااً عااااأل قلقهااااا الضميااااح مااااأل أن مدوناااا  الوااااريض  ر وأع(3٨)اال تيفاااااب
ئاانص علااى عقوباا  إعاادا  ا طفااا  وقطااع أيااديه  وجلااده  علااى جااراا   ااىر وحثاات  ٢٠١3 لضااا 

قانونياااً الست يفااا  مجيااع أ اا ا  التميياا   باارود وار السااال  علااى أن ئراجااع ا دوناا ، وجتااري إ ااالحاً 
ر (3٩) نسساااي  ماااأل أجاااي التنفياااذ الفضاااا  للقاااوانن ا تضلقااا  ابلطفااايضاااد ا طفاااا ، وُئطاااور القااادرار ا

 ر(4٠)وحثتها على أن ئت ذ ئدابم ئومي إوخا  ئضديالر على القوانن وئنظي  محالر التوعي 

 (4١)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -٢ 

ا سااتمر إزات االفتقااار إىل مضلومااار عااأل التنفيااذ أعرباات جلناا  حقااوق الطفااي عااأل قلقهااا  -٢٢
الضملي حلح الطفي ه التضبم عأل آرااه ه اإلجراتار القضااي  واإلواري ر وحثت برود وار السال  
علااااى أن ئضاااامأل إورا  هااااذا احلااااح ه مجيااااع القااااوانن والسياسااااار والااااربام  ا تيفاااال  اب طفااااا ، 

ئُضّد برام  للتوعي  للنهول مبوارك  مجيع ا طفا  ا اوف  سيما فيما يتضلح إبقام  الضد ، وأن  وال
 ر(4٢)واجملدي  ه اإلجراتار القضااي ، وه ا درس  واجملتمع وا سر  ومنسسار الرعاي  البديل 

 ا ساانولي  ساأل ئادد  اد  إزات قلااح ماأل عناه أعربات أن ساابح ماا نفساها اللجنا  وأكادر -٢3
 إلغااات حنااو ئقااد  أي إحااراز عااد  مااأل القلااح ابلاا  قلقاا  ئاا ا  ال إهنااا وقالاات ساانوار(ر ٧) اجلنااياا 
 إىل ا طفاا  ماع الضااملن االختباار مفوضاي افتقاار مأل كذلك  قلقها وأبدر الفتيانر جلد عقوب 

 مااعاا  نظااا  قضااات ا حاادا  فيهااا متاماااً ئااو  أن علااى السااال  وار باارود وحثاات ال اااهر التاادريب
 اجلناايا  ا سنولي  سأل رفع على فوراً  وئضمي اليفل ،  ار ا ضايم مأل و مها الطفي حقوق ائفاقي 

 للمااويفن ا الااا  التاادريب ئااوفم وئ فااي الفتيااان، جلااد عقوباا  وحتظاار وولياااً، مقبااو  مسااتوى إىل
 القاااانونين وا مثلااان ا ت يفيفااان والقضاااا  االختباااار مفوضاااي سااايما وال ا طفاااا ، ماااع الضااااملن

 ر(43)ا حدا  قضات جما  ه التقني  ا ساعد  وئلتمس االجتماعين، وا خيفااين

 (44)والسياسية العامة احلياة يف املشاركة يف واحلق األساسية احلرايت -٣ 

 ئاادابم عااد  السااال  وار باارود فاارل مااأل الضميااح قلقهااا عااأل الطفااي حقااوق جلناا  أعرباات -٢4
 والضااا  ا سااي  ماايالو بضيااد الناااس احتفااا  وحتظاار اإلسااال ،  اام ا خاارى ا واين احاا ا  مااأل حتااد

 ماااأل ١ الفقااار  مبوجاااب ا قاضاااا  إجاااراتار علاااى وئااانص ا خااارى، واالحتفااااالر اجلدياااد اليفااايي
 الف ار حريا  ه ا طفا  حح على  ا مسو  ال قيوواً  يو ي  ا الوريض ، مدون  مأل ٢٠٩ ا او 

 وقالاات الدينياا ر ا قليااار إىل ا نتماان ا طفااا  ه متناسااب  اام أتثااماً  وياانثر والااديأل، والوجاادان
 مجياااع ه إل اميااااً  موضاااوعاً  ابعتبارهاااا اإلساااالمي  الدينيااا  ا ضرفااا  ئلقااان ماااأل أيضااااً  قلقااا  إهناااا اللجنااا 

 وحثات الدراساي ر ا ااو  هاذه ماأل أخارى وايتر إىل مان  إعفاات ا طفاا  ا نتعاد وماأل ا دارس،
 التضيفاب وم افةا  فضليااً  احلقاوق ئلاك لضامان الاوطي ئوريضها ئضد  أن على السال  وار برود
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 الاااديي التضلاااي  هناااول وكفالااا  اجملتماااع، ه الاااديي احلاااوار وئض يااا  ا ضتقاااد، أو الاااديأل أسااااس علاااى
 ئراجااع أن علااى أيضاااً  السااال  وار باارود اللجناا  وحثاات كافاا ر  الطواااا  باان والتفاااه  ابلتسااام 
 الدراسااي  ا اااو  مااأل اإلسااال   اام أخاارى وايتر إىل ا نتماان ا طفااا  إلعفااات الدراسااي  مناهجهااا
 ر(45)اإلسالمي  الديني  ا ضرف  بو ن اإلل امي 

 علاى ئانص أح امااً  أو ماواو يتضمأل ال السال  وار برود وستور أبن اليونس و وأفاور -٢5
 أنعلااى  السااال  وار باارود وحثاات  ااىر قااوانن ئقيااد ا اللتاان اليفااةاف ، حرياا  أو التضباام حرياا 
 الااادوري االساااتضرال وور  ماااأل منبثقااا  ئو ااايار ماااأله هاااذا الوااا ن  رفضاااته ماااا متابضااا  ه ئنظااار

 احملليااااااااا  ابليفاااااااااة  ا تضلاااااااااحوا رساااااااااو   الفتنااااااااا  قاااااااااانون ئضاااااااااد  أو ئلغاااااااااي وأن ا وىل الواااااااااامي
 عاااأل ئ ااا  وأن اإلنساااان، حلقاااوق الدوليااا  ا ضاااايم ماااع متا ااايهما علاااى حر اااً  (١٩5٨/٢٠٠١)

 و ااااجضت ا ل ياااا ر وا ساااار  الدولاااا  وئنتقااااد "الفتناااا  ئثاااام" مااااواو حياااااز  بتهماااا  ا فااااراو مالحقاااا 
 ضاااامان أجااااي مااااأل للباااا  ال خاااايص هي اااا  ه التضياااان نظااااا  ئقااااّي  أن علااااى احل وماااا  اليونساااا و
 ابلساجألوئضاقاب علياه  التوهم جتر  الضقوابر قانون مأل 5٠٠ ا او  أن إىل وأ ارر استقال ار

 الاذي ا ادد القاانون ه وإوراجاه الفضاي هاذا جتارمي بوقا  ف و ات سانوار، مخاس إىل ئيفاي  د 
 ر(4٦)الدولي  ا ضايم مع يتما ى

 فواااجضت اإلعاااال ر حريااا  بوااا ن قاااانوتً  حاليااااً  ميلاااك ال البلاااد أن اليونسااا و والحظااات -٢٦
 حتقيااح ساابيي ه التقااد  وئضاامأل الدولياا  ا ضااايم مااع يتفااح قااانوتً  ئسااأل أن علااى السااال  وار باارود
 ومحايا  ا ضلوماار إىل اجلمهاور و او  كفال   بو ن ا ستدام  التنمي  أهدامب مأل ١٠-١٦ الغاي 

 ر(4٧)ا ساسي  احلراير

 (4٨)الرق أشكال مجيع حظر -٤ 

الحظت اللجن  ا ضني  ابلقضات على التميي  ضد ا ارأ  بقلاح أن قاوانن م افةا  االجتاار  -٢٧
بقلااح أيضاااً جتاارمي النسااات ا وااتغالر  ابلنسااات والفتيااار ال ئضاااا وااماااً هااذه ا ساا ل ر والحظاات

ابلبغاات وفاارل أح ااا  سااجأل مواادو  و رامااار ثقيلاا  علاايهأل بساابب  لااكر وأو اات أبن ئضتمااد 
بااارود وار الساااال  قاااانوتً  اااامالً بوااا ن االجتاااار ابلبوااارو وئ ياااد ئضاوهناااا الااادويل واإلقليماااي والثناااااي ماااع 

لااواا  الساااري  إللغااات جتاارمي ا ااتغا  النسااات ابلبغاااتو بلاادان ا نواا  والضبااور وا قيفاادو وئُضااّد  القااوانن وال
 ر(4٩)وئتبع هنجاً  امالً للتيفدي لظاهر  البغاتو وئتي  برام  اإلقال  للنسات الرا بار ه ئر  البغات

 عاااأل والتو ااايار االئفاقياااار بتطبيااح ا ضنيااا  الدوليااا  الضماااي منظماا  خاااربات جلنااا  وأعرباات -٢٨
 ا تضلقااا  القاااواو  علاااى الضقاااوابر قاااانون مبوجاااب ا فااارول ابحلظااار ا ق نااا  التفسااامار  ن القلاااح

 ئوام ا وارو   ام اجلماا  أو البغاات أجاي ماأل عرضاه  أو الضمار ماأل عوار  الثامن  وون اب طفا 
 ه عواار  الثامناا  وون أطفاااالً  الضمااالت اساات دا  أمااا ،"الضماار مااأل عواار  الثامناا  وون ا نثااى" إىل

 إزات قلقهااا الطفااي حقااوق جلناا  وأباادرر (5٠)الضقااوابر قااانون مبوجااب حمظااور أنااه يباادو فااال البغااات
 مثاي الضاضيف  الف اار بان مأل سيما وال االجتار، ضةااي على للتضرمب استباقي نظا  إىل االفتقار
   اارال ا طفااا  اساات دا  جتاارمي عااد  مااأل أيضاااً  اللجناا  وقلقاات البغاااتر ه ا سااتغيلن ا طفااا 
 لجنا ال وأو اتر (5١) ار اً  جترمياً  اإلابحي  ا واو ه الستغال   عرضه  أو ا طفا  وقواو  البغات

 ه ا طفاااا  اساات دا  علاااى  اار اً  حظاااراً  السااال  وار بااارود ئفاارل أبن الدوليااا  الضمااي ومنظماا 
 آساايا جنااوب بلاادان مااع ئضاوهنااا وئضاا ز وئضاااقبه و اجلنااا  وئالحااح اإلابحياا ، وا ااواو والقااواو  البغااات
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 هاااااذا ه ميفااااانف  بيااااااتر جلماااااع ومنهجيااااا   اااااامل  آليااااا  وئنوااااا  اب طفاااااا ، االجتاااااار   افةااااا 
 لضامان جهووهاا ئضااع  أن احل وم  إىل الدولي  الضمي منظم  خربات جلن  وطلبتر (5٢)اليفدو
 ر(53)هب  واالجتار ا طفا  لبيع الفضا  الر د

 (54)األسرية واحلياة اخلصوصية يف احلق -٥ 

 علااى ياانص الااذي ا نقتاا ، احلضااان  نظااا  ابعتماااو علماااً  الطفااي حقااوق جلناا  أحاطاات -٢٩
 مااأل القلااح عااأل أعرباات ل نهااا حاضاان ر أساار  لاادى ا سااري  البي اا  مااأل احملاارومن ا طفااا  إياادا 

 ف و ات الرعايا ر منسساار ه ا ووعن اب طفا  ا تضلق  للو اوى مستقل  آلي  إىل االفتقار
 وئر ااد  لااك، أم ااأل حيثماا أسااري  بي اا  ه ا طفااا  رعايا  وئيساار ئاادع  أبن السااال  وار بارود
 الرعايا   راك  وا الي  والتقني  البوري  ا وارو مأل ي في ما ختيفيص وئضمأل فيها، الرعاي  جوو 
 ر(55)الطفي محاي  خدمار مأل بذلك يتيفي وما البديل 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 
 (5٦)ومواتية عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -١ 

 القااوى ه النسااات موااارك  باا ايو  ا اارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات ا ضنياا  اللجناا  أ اااور -3٠
مرساو   ئضمن وعد  اجلنسن بن ا جور ه الفجو  استمرار إزات قلقها عأل أعربت ل نها الضامل ،
 ا عماااا  لقاااات والرجاااي ا ااارأ  بااان ا جااار ه ا سااااوا  بوااا ن ح مااااً  ابلضمالااا  ا تضلاااح ٢٠٠٩عاااا  

 أبن الساال  وار بارود اللجنا  وأو ات الضماير ساوق ه الفيفاي اساتمرار وإزات القيما ، ه ا تسااوي 
 وئضتماااد االقتيفااااوي ، الناحيااا  ماااأل اساااتقالالً  ئ يااادها للمااارأ  موائيااا  بي ااا  لتهي ااا  جهووهاااا ئ ثااا 

 ا جار ه ا سااوا  وئ فاي الضماي، م اان ه اجلنساي والتةار  التمييا    افةا   امل  ئوريضار
 ر(5٧)القيم  ه ا تساوي  ا عما  لقات

 (5٨)الصحة يف احلق -٢ 

 قلقهمااا عااأل الطفاي حقااوق وجلناا  ا ارأ  ضااد التمييا  علااى ابلقضااات ا ضنيا  اللجناا  أعربات -3١
 وحثتاا احملاار ، سافاح أو اال تيفاب حاالر ه استثناتار من  وعد  اإلجهال جترمي إزات البال 
 ر(5٩)اإلجهال جترمي إللغات الضقوابر قانون ئضد  أن على السال  وار برود
 وحثاتر (٦٠)واإلجنابيا  اجلنساي  اليفاةي  ال بي   ياب مأل ج عها عأل اليونس و وأعربت -3٢
 اجلنساااي  ا ااراهقن ليفااة   ااامل  سياسااا  ئضتمااد أن علااى السااال  وار بااارود الطفااي حقااوق جلناا 

 ا نااه  ماأل جا تاً  واإلجنابيا  اجلنساي  اليفاة  جماا  ه التثقيا  ي اون أن علاى وحترص واإلجنابي و
 ا ب ااار احلماااي مناااع إياااالت ماااع وا اااراهقن، ا راهقاااار إىل موجهااااً  ي اااون وأن اإلل اميااا ، الدراساااي 
 وامااياحل الفتيااار حقااوق حلماياا  سياساا  وئنفااذ وئضااع خا اااًو اهتماماااً  جنسااياً  ا نقولاا  وا ماارال
 ر(٦١)ضدهأل التميي  وم افة  وأطفا أل ا راهقار وا مهار

 ه ساالباً  ياانثر  ااا ا كفااات، احمللياان اليفااةين ا ااويفن نقااص إزات أيضاااً  اللجناا  وقلقاات -33
 والبواااري  ا اليااا  ا اااوارو ماااأل ي فاااي ماااا الساااال  وار بااارود ختيفاااص أبن وأو ااات ا طفاااا ر  ااة 

 ر(٦٢)اليفةي  لل دمار
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 احليفااو  إم انياا  للمااراهقن ئ فااي ئاادابم السااال  وار باارود ئت ااذ أبن اللجناا  وأو اات -34
 ر(٦3)الضقلي  اليفة  جما  ه ا وور  خدمار على
 ه السااامن    افةااا  الساااال  وار بااارود اختاااذ ا الاااي اب بااااورار علمااااً  اللجنااا  وأحاطااات -35

 أبن وأو ااااتها ا طفاااا  بااان السااامن  انتوااااارطفاااا ، ل نهاااا أعرباااات عاااأل القلاااح ماااأل ا   ااافومب
 ر(٦4)الظاهر  هذه م افة  ه جهووها ئضاع 

 (٦5)التعليم يف احلق -٣ 

، ال يضاامأل احلااح ه ٢٠٠٨الحظاات اليونساا و أن الدسااتور، بيفاايغته ا ضدلاا  ه عااا   -3٦
 ٢٠٢٢-٢٠١٨ وال  دو مبدأ عد  التميي ر وأعربت عأل خيب  أملهاا ماأل اصطا  االسا ائيجي  التضلي 

 ا جاااير الطويلااا  ونتااجهاااا االسااا ائيجي  أهااادامب حتقياااح سااابي عاااأل وئسااااتلت روي ااا  اعترب اااا إ 
 اليونسااا و و اااجضت التضلاااي ر بنوعيااا  يتضلاااح فيماااا ئقاااد  إحاااراز إىل أيضااااً  حاجااا  هناااا  أن ورأر
 للجمياع التضلاي  ه احلاح لت فاي ابلتضلاي  ا تضلح التوريضي إطارها ئطور أن على السال  وار برود
 ر(٦٦)التميي  عد  ومبدأ
 اإل ااا  مضااد  ابرئفااا  واليونساا و ا اارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات ا ضنياا  اللجناا  وأقاارر -3٧

 ا بل  أن الحظتا ل نهما الضايل، ابلتضلي  والفتيار النسات التةاق مضد  وارئفا  وال تاب  ابلقرات 
 الدوليا  ا رجضيا  النقطا  عأل كثماً   ويقي نسبياً، من فضاً  ي ا  ال للتضلي  الوطني  ا ي اني  ه ا ر وو
  ن القلح عأل أعربتا  لك، ومع ر٢٠3٠ لضا  ا ستدام  التنمي  خط  ه اعتماوها على ا وجع
 ه تقيفاً  متثيلهأل ي ا  وال عاوً ، ا رأ  عليها  يمأل ئضليمي  مياويأل خي ن ي لأل ال والفتيار النسات
 ئضاا ل الااي ا ي لياا  احلااواج  السااال  وار باارود ئ يااي أبن ف و ااتا وا هااي، التقااي التضلااي  مياادان

 ضااد التميياا  علااى ابلقضااات ا ضنياا  اللجناا  وقالااتر (٦٧)التقليدياا   اام ا ياااويأل ه الفتيااار ئسااجيي
 وا نااه  ال تاب ه ا ارأ إزات  السالبي  النمطي اليفور  بضض استمرارمأل  قلق  ئظي إهنا أيضاً  ا رأ 

 الستضرال اجلهوو وئ ث  ا ولوي ، عليها القضات ئويل أبن السال  وار برود وأو ت الدراسي ،
 عاااأل اليونسااا و وأعرباااتر (٦٨)ا ااارأ  أووار عاااأل يطيااا   اااور أي إلزالااا  الدراساااي  وا نااااه  ال تاااب
 ر(٦٩) اثل   وا ي
 الوطنيا  التوريضار إنفا  وضض  ا طفا ، عمي انتوارنس و إهنا قلق  مأل اليو  وقالت -3٨
 وحثاااات التضلااااي ر علااااى ا طفااااا  حيفااااو  ه آ ر علااااى ينطااااوي  لااااك أن ورأر اجملااااا ر هااااذا ه

 ه ئاانثر الااي ا طفااا ، عمااي قبيااي مااأل الضااار  للممارسااار ئتيفاادى أن علااى السااال  وار باارود
 ر(٧٠)التضلي  ه احلح
 ،٢٠٠٧ عااا  ه اإلل امااي ابلتضلااي  ا تضلااحا رسااو   ابعتماااو الطفااي حقااوق جلناا  ورحباات -3٩
 ماأل القلاح عاأل أعربات ل نهاا ا طفاا ر جلمياع اإلل اماي التضلاي  ماأل أعاوا  ئساض  على ينص الذي
 حقوق جما  ه سيما وال الدراسي ، ا ناه  ه ا درج  اإلنسان حقوق جما  ه التثقي  مواو أن

 أن علاى الساال  وار بارود فةثات الساابق  ئو ايا ا إىل اللجنا  واساتندر كافي ر  ليست الطفي،
 الدراساااااي ، ا ناااااه  ه الطفاااااي، حقااااوق وخيفو اااااً  اإلنساااااان، حقااااوق جماااااا  ه التثقياااا  ئاااادر 
 اجلنسااان، باان وا ساااوا  والتساااام  واح امهااا، اإلنسااان حبقااوق ابلنهاااول يتضلااح فيمااا ساايما وال

 ر(٧١)واإلثني  الديني  وا قليار
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 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (٧٢)النساء -١ 

 فاااارو  مجيااااع مضرفاااا  قلااا  بقلااااح ا اااارأ  ضاااد التميياااا  علااااى ابلقضاااات ا ضنياااا  اللجناااا  الحظااات -4٠
 الساال  وار بارود ئ ياد أبن وأو ت والرجير ا رأ  بن الفضلي  ا ساوا  ومفهو  ا رأ  حبقوق احل وم 
 مبوجااب حقااوقهأل انتهاكااار مااألللواا وى   ااأل ا تاحاا  االنتيفااامب وبساابي حبقااوقهأل النسااات وعااي
 احل وم ، فرو  مجيع ئ ون أن على وحترص ا رأ ، ضد التميي  أ  ا  مجيع على القضات ائفاقي 

 إطااااراً  ابعتبارهاااا كافيااااً،  ئطبيقااااً  وئطبقهاااا االئفاقيااا  أبح اااا  كافيااا   ورايااا  علاااى القضاااات، فيهاااا مباااا
 ر(٧3)اب رأ  والنهول اجلنسن بن اب ساوا  ا تضلق  والسياسار احملاك  وقرارار للقوانن

التنمااي   ياادمي قااد ا ساار  سااياق ه ا اارأ  علااى ال كياا  أن مااأل قلقهااا عااأل اللجناا  وأعرباات -4١
 اسا ائيجي  إىل االفتقاار ماأل أيضااً  قلقا  إهنا وقالت اب رأ ر ال امي النهول مأل وينتقصالتميي ي 
 اجلنساد للمنظور ا راعي  ا ي ن  هن  اعتماو  لك ه مبا - اجلنساد ا نظور مراعا  لتضمي  منسق 

 ئضااع أبن وأو اات ال افياا ر وا الياا  البوااري  ا ااوارو ئااوفم عااأل فضااالً  الضاماا ، ا نسسااار مجيااع ه
 للنهاول الاوطي اجلهاز  ور  وئربز اجلنساد، ا نظور مراعا  لتضمي  اس ائيجي  السال  وار برود
 ماأل كاامب  وعادو ا ي انيا  ه ومساتدام  كافيا   خميفيفاار ئوفم بضمان وسلطته قدرئه وئ يد اب رأ 

 مجيع قدرار ئض ي  الضملي  هذه ئومي أبن أيضاً  وأو ت الالزم ر التقني  ا هارار  وي ا ويفن
 اجلنساااد ا نظااور مراعااا  ئضمااي  اساا ائيجي  اساات دا  علااى ا خاارى احل ومياا  وا ي ااار الااوزارار

 إنفااا  مويفااو فاايه  مبااأل الضمااومين، ا ااويفن مجيااع ئاادريب طريااح عااأل وخبا اا  فضااااًل، اساات داماً 
 ر(٧4)قدرا   وبنات ،القانون
 خياارار ه ئتجلاى الاي الراسا   ا بويا  ا واقا  استمراروأعربت اللجن  عأل قلقها مأل  -4٢

 والضالقاار الا وا  وه الضمي، سوق ه الرجا  مع مساوا أل عد  وه وا هني ، ا كاوميي  النسات
 وأبادر ا ارأ ، ضاد للضنا  ذريا اجل سبابمأل ا  أيضاً ا التنمي  هو هذ أن إىل وأ ارر ا سري ر
 السااال  وار باارود وحثاات ا اارأ ر ضااد الضااار  ا مارسااار انتوااار مضااد  ارئفااا  مااأل البااال  قلقهااا
 ومساااتمر  اساااتباقي  ئااادابم ئتضااامأل  اااامل  اسااا ائيجي ، وفقااااً  ح اااا  االئفاقيااا ، ئضاااع أن علاااى
 على للقضات الدينين، ال عمات يومي مبا كاف ،  اجملتمع مستواير على والرجا  النسات تهدمبئس
 وبواا ن اجملتمااع، وه ا ساار  ه والرجااي ا اارأ  ومساانوليار أووار بواا ن ا بوياا  وا واقاا تنمااي  ال

 ر(٧5) ا رأ ضد متي  الي الضار  ا مارسار
 والضنا  ا ارأ  ضاد الضنا  بوا ن حمدو ئوريع إىل االفتقار مأل القلح عأل اللجن  وأعربت -43

 هاااذه عاااأل يااابلغأل ماااا توراً  النساااات أن والحظااات ال وجاااير اال تيفااااب جتااارمي عاااد  وماااأل ا ساااري،
 القضااااي  وا الحقااار احلاااالر ئلااك ه التةقيقااار عاادو قلاا  مااأل أيضاااً  قلقهااا وأباادر احلااالرر
 لتجارمي حمادواً  ئواريضاً  ئضتماد أن علاى السال  وار برود وحثت اجلنا ر مشلت الي اإلوان  وأح ا 
 ساابي وئتااي  ال وجاايو واال تيفاااب ا سااري الضناا   لااك ه مبااا ا اارأ ، ضااد الضناا  أ اا ا  مجيااع
 وئالحاح اجلنساي و وعادميار ا ن ليار والضامالر ا هاجرار فيهأل مبأل النسات، جلميع الضرر جرب

 ال وجاااي، اال تيفااااب جتااارمي هبااادمب الضقاااوابر قااانون ئضاااد  أبن أيضااااً  وأو اااتها وئضااااقبه ر اجلنااا 
 اجلنساااني  االعتبااارار يراعااي ئاادريباً  وئااوفر الضناا ، ضااةااي للنسااات ا قدماا  الاادع  خاادمار وئضاا ز
 ر(٧٦)اليفةين وا هنين القانون إنفا  ومويفي القضات  ويفي
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 السياساااي  احلياااا  ه النساااات مواااارك  مساااتوى اخنفاااال ماااأل القلاااح عاااأل اللجنااا  وأعربااات -44
 ا واقاااا  اسااااتمرار جاااار ات مااااأل اليفااااضد، مجيااااع علااااى القاااارار  اااانع منا ااااب ه ساااايما وال والضاماااا ،
 سياساار إىل االفتقاار ماأل أيضااً  قلقها اللجن  وأبدر اجملتمعر ه ا رأ  وور إزات وا بوي  التقليدي 
 مجياااع علاااى موااااركتهأل ئ يااادأن  علاااى الساااال  وار بااارود وحثااات النسااااتر مواااارك  لااا ايو  وئااادابم
 السياساااين لتوعيااا  أبنواااط  وئضااطلع أبنفساااهأل، واعتاااداوهأل السياساايار قااادرار وئباااي اليفااضد،
 وأعرباتر (٧٧)القارار  نع ه ا رأ  موارك  أب ي  الناس وعام  واليفةفين احمللي  اجملتمضار وقاو 
 التضجيي إىل يهدمب حيفص نظا  مثي منقت ، خا   ئدابم أي اختا  عد  مأل كذلك  قلقها عأل

 رامياا  اساا ائيجي  إطااار ه القريااب ا سااتقبي ه اختا هااا ئااوخياب ساااوا  باان الرجااي وا اارأ ، وعااد  
 وأو اات اجملاااالرر مجيااع ه والرجااي ا اارأ  باان الواقااع حب اا  الفضلياا  ا ساااوا  بتةقيااح اإلساارا  إىل

 امتياازار زاور أو تقيفااً  ا ارأ  متثياي كان  حيثما التدابم ئلك وئنفذ ئضتمد أبن السال  وار برود
 ه ئااادر  وأن القااارار،  ااانع وه والضامااا  السياساااي  احلياااا  ه  لاااك ه مباااا امتيازا اااا، علاااى الرجاااي

 ر(٧٨)واصاص الضا  القطاعن ه ا نقت  اصا   التدابم است دا  لتوجيع أح اماً  ئوريضا ا
 وا تقاطضااا ، ا تضااادو  التمييااا    ااا ا  النساااات ئضااارل ماااأل القلاااح عاااأل اللجنااا  وأعربااات -45
 اجلنسي ر وعدميار ا ن ليار، والضامالر ا هاجرار، والضامالر اإلعاق ،  وار النسات سيما وال

 حيفااو أل فاارص وئ يااد والفاارص، احلقااوق ه ا ساااوا   ااأل ئضاامأل أبن السااال  وار باارود وأو اات
 ر(٧٩)واالستغال  واإليذات الضن  مأل وحتميهأل اليفةي ، والرعاي  والضمي التضلي  على
  لااك ه مبااا التميي ياا ، القااوانن مااأل كباام  عاادو وجااوو اسااتمرار مااأل قلقهااا اللجناا  وأباادر -4٦

 مساااوا  عااد  ومااأل الو يفااي ، ا حااوا  قااوانن ه ساايما وال والطااالق، ابلاا وا  ا تضلقاا  ا ح ااا 
بارود وار الساال  أبن ئيفال   وأو ات واإلر ر الطاالقفيماا خياص  ايد حقوقهاوئقي ابلرجي ا رأ 

  اثلااا  قانونيااا  ونظااا  وينيااا  خلفيااا   اااا الاااي البلااادان جتاااارب مراعاااا  ماااع اإلساااالمي، ا سااار  قاااانون
 بواانون يتضلااح فيمااا ساايما وال قااانوتً، ا ل ماا  الت اما ااا مااع الوطنياا  ئوااريضا ا مواتماا  ه وجنةاات
 ئلغاااي أبن وأو اااتها الااا وا ر لضقاااد الاااويل إ ن علاااى احليفاااو  وا ااا ا   ،الق واإلر والطااا ا ل يااا 
 أوليااااات أو آاباهااااألو اااااي   عااااأل يت لاااان الااااالي ا ت وجااااار  اااام النسااااات يضاقااااب الااااذي القااااانون
 ر(٨٠)أمورهأل

 قلقهماا عاأل الطفاي حقاوق وجلنا  ا ارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضات ا ضني  اللجن  وأعربت -4٧
 ا ن فضا  الادنيا ال وا  سأل ه حى الفتيار،  فومب ه ا طفا  زوا  ياهر  انتوارإزات  البال 
 ١٦و  اايي، أ ااي مااأل للفتيااار ساان  ١5و الضااره، الاا وا  واننقاا مبوجااب ساان  ١4 وهااي للغاياا 
  اااذه السااالبي  اآل ر وإزات ا سااالمن، للفتياااان سااان  ١٨ بساااأل مقارنااا  ا سااالمار، للفتياااار سااان 

 جلمياع الادنيا الا وا  ساأل ئرفاع أن على السال  وار برود وحثتا اليفغمارر الفتيار على ال جيار
 محاالر وئانظ  ا طفاا ، زوا  وم افةا   نع فضال  ئدابم وئت ذ سن ، ١٨ إىل والفتيان الفتيار
 ر(٨١)للتوعي  وبرام 
 إىلمومااً عالتميي  ضد ا رأ  عأل قلقها مأل االفتقاار  على ابلقضات ا ضني  اللجن  وأعربت -4٨

 اجلنساني  للمن رار نظاماً  ئضع أن السال  وار بربود وأهابت وميفنف ، حمدث  إحيفااي  بياتر
 إىل الرامياا  والااربام  السياسااار وفضالياا  أثاار لتقيااي  الالزماا  البياااتر مجااع عملياا  حتساان أجااي مااأل

 ر(٨٢)اإلنسان حقوق مأل  ا مبا ا رأ  متتع وزايو  اجلنسن بن ا ساوا  ئضمي 
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 (٨3)األطفال -٢ 

 ا ساار واخااي مُياااريس زا  مااا الباادد الضقاااب  ن القلااح عااأل الطفااي حقااوق جلناا  أعرباات -4٩
 وه ها،وجاااااه اصيفاااااوص ماااااديرو ا ااااادارس ورؤسااااااؤ  علاااااى يتاااااواله حيااااا  وا نسساااااار، وا ااااادارس
 وحثاات اجلااراا ر علااى باا ً و عق يُفاارل زا  ومااا اإل ااالحي ، وا نسسااار البديلاا  الرعاياا  منسسااار

 هااذه وئنفااذ ا وسااا ، مجيااع ه الباادد الضقاااب  ااراح  حتظاار أن علااى السااال  وار باارود اللجناا 
 وئواار  اجتماعياااً، وئضب ااته  وئااوعيته  الناااس لتثقياا  وااماا  باارام  وئضتمااد فضااااًل، ئنفيااذاً  القااوانن
 ر(٨4)وقااي  اس ائيجيار وئنفيذ ئيفمي  ه ا طفا ، يومي مبا أبسره، اجملتمع
 أكثار مضرضاون ا هااجريأل الضماا  أطفاا  أن الدوليا  الضماي منظم  خربات جلن  والحظت -5٠
 الواا ي هااذا مااأل احلماياا   اا  ُئ فااي أن وطلباات واالجتااارر البيااع ضااةااي الوقااو  صطاار  اامه  مااأل

 ر(٨5)اليفدو هذا ه احملرز التقد  عأل مضلومار ئُتاح وأن ا طفا ، عمي أ  ا  بن مأل ا سوأ
مرساااو   ه  اااراح  الفضااالى الطفاااي ميفااااح مبااادأ إبورا  الطفاااي حقاااوق جلنااا  ورحبااات -5١
 وئفسامه ا ناساب النةاو علاى احلاح هاذا إبورا  وأو ات، والواباب ا طفاا بوا ن  ٢٠٠٦ عا 

 ر(٨٦)والقضااي  اإلواري  والقرارار واإلجراتار التوريضار مجيع ه متسح حنو على وئطبيقه
 ابلاا  عااأل الطفااي حقااوق وجلناا  ا اارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات ا ضنياا  اللجناا  وأعرباات -5٢

 الساال  وار بارود ه اإلت  وختاان ا نثويا  التناسالي  ا عضاات ئواويه ياهر  انتوار إزات قلقهما
 ا مارسااا ، هااذه علااى ئقضااي أن علااى السااال  وار باارود وحثتااار (٨٧)اصطاام طابضهااا إن ااار وإزات

 جلناا  وحثااتر (٨٨)وئضاااقبه  اجلنااا  وئقاضااي التةديااد، وجااه علااى جيرمهااا ئوااريضاً  بساارع  وئضتمااد
 لتواويه مباا للتثقيا  بارام  وئضاع للتوعيا  محاالر ئانظ  أن علاى السال  وار برود الطفي حقوق

 ئضما  أن علاى وحتارص والنفساي ، البدنيا  الطفل  بيفة  ضار أتثم مأل ا نثوي  التناسلي  ا عضات
 ر(٨٩)كاف   اجملتمع  راا  هبا وئستهدمب ومتسقاً، منهجياً  ئضميماً  والربام  احلمالر ئلك
 لضامان اختا هاا ا  ماع أو ا ت اذ  التادابم عاأل الدولي  الضمي منظم  خربات جلن  وس لت -53

 التضاقاادير الضمااي عالقاا  خااار  الضمااي  لااك ه مبااا الضمااي، أنااوا  مجيااع علااى الاادنيا السااأل ئطبيااح
 ا طفاا  علاى اب ثاي ئساريابلضمالا   ا تضلاح ٢٠٠٩مرساو  عاا   أح اا  كانات  إ ا عماا وسا لت

 الضماي سأل ئنظ  الي واللواا  القوانن حتدو أن النفي، حا  ه احل وم ، إىل وطلبت ا هاجريأل،
 ر(٩٠)الضما   نالت الدنيا
 ا طفااا ، عمااي   افةاا  الالزماا  التاادابم ئت ااذ أن احل وماا  إىل نفسااها اللجناا  وطلباات -54

 احل وما  إىل وطلباتر (٩١)اليفال   ار الضماي بارام  وئنفيذ ئدرجيياً  إللغااه وطني  سياس  ابعتماو
 ر(٩٢)ا طفا  عمي أ  ا  أسوأ انتوار عأل  افر ما ي في مأل البياتر احملدثئو  ئضمأل أن
 الاااي اصطااار  اب عماااا  قاامااا  وضاااع عاااد  ماااأل القلاااح عاااأل الطفاااي حقاااوق جلنااا  وأعربااات -55
 حر ااً  الوطنيا  ئواريضا ا ئُنفاذ أن علاى الساال  وار بارود فةثات فيهاا، ا طفا  إ را  ينبغي ال

  امتثااااالً  الضااليااا ، الواااركارإطاااار  وه الرمساااي  ااام القطاااا  هن ميتثاااي قاااانون الضماااي، حاااى أ علاااى
 مااأل اليفاال   ار ا ح ااا  السااال  وار باارود ئاانق  أبن أيضاااً  وأو اات الدولياا ر للمضااايم كااامالً 

 ئفتااايش إجاااراتار إبرساااات الضماااي قاااوانن ئنفياااذ ئضااا ز وأن ، ا تضلاااح ابلضمالااا ٢٠٠٩مرساااو  عاااا  
 جلنا  وأعرباتر (٩3)ا طفاا  بضماي ا تضلاحوئضمأل مساتل  كي مأل ينتهك التوريع  الضمي، أماكأل
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 ا عمااا  أنااوا  قااماا  اساات ما  ه ا مااي عااأل الدولياا  الضمااي منظماا  خااربات وجلناا  الطفااي حقااوق
 ر(٩4)الضمر مأل عور  الثامن  وون ا حدا  على احملظور  اصطر 
 والثقافيااا  وال و يااا  ال فيهيااا  ا رافاااح عااادو قلااا  ماااأل قلقهاااا الطفاااي حقاااوق جلنااا  وأبااادر -5٦

 أنواااط  وئيسااار ئضااا ز الاااي للمبااااورار ماااوارو ختيفاااص أبن الساااال  وار بااارود ف و ااات لألطفاااا ،
 ر(٩5)ا ن   وه ا طفا  ومنسسار وا دارس الضام  ا ماكأل ه الذاي والتنظي  اللضب

 (٩٦)قةاإلعا ذوو األشخاص -٣ 

  وي اب   اص ا ضني  اصا   اللجن  إنوات التقدير بضن الطفي حقوق جلن  الحظت -5٧
 عاااأل موثوقااا  ميفااانف  بيااااتر إىل االفتقاااارالساااأل، ل نهاااا أعربااات عاااأل قلقهاااا ماااأل  وكباااار اإلعاقااا 
 اإلنساان حقاوق علاى قاامااً  هنجااً  ئتباع أن علاى الساال  وار برود وحثت اإلعاق ر  وي ا طفا 

 جلمااااع نظاماااااً  وئرسااااي اإلعاقاااا و  وي ا طفااااا  إلومااااا   ااااامل  اساااا ائيجي  وئضااااع اإلعاقاااا و إزات
 لل واا  فضاااالً  نظاماااً  وئسااتةد  اإلعاقاا و أنااوا  علااى يركاا  اإلعاقاا   وي ا طفااا  عااأل البياااتر

باارام    لااك ه مبااا مالاماا ، وباارام  سياسااار وئرساا  مب اارو وقاات ه وئو ييفااها اإلعاقاا  عااأل
 ر(٩٧)وا تقاطض  ا تضدو  التميي  أ  ا  مأل يضانون الذيأل  طفا إعاو  أتهيي وإعاو  إوما  ا

 اإلعاقاا   وي ا طفااا  مااأل الضديااد أن مااأل أيضااً  قلقهااا عااأل الطفااي حقااوق جلناا  وأعربات -5٨
 للجمياعر  اامالً  ئضليمااً  ئتاي  وال متنااو   ه ليست ا دارس مضظ  أن ومأل التضلي ، مأل حمرومون
 ص   وي اإلعاق  على التضلي ، وختيفا طفا مجيع حيفو  ئ في أبن السال  وار برود وأو ت

 الوااااامي ابلتضلااااي  فضااااالً  ئاااانهض ل ااااي للماااادارس والتقنياااا  وا الياااا  البوااااري  ا ااااوارو مااااأل ي فااااي مااااا
 حيفاااو  ه بضاااد ئقاااد  حتقيااح عاااد  والحظااات الواااوا ي، هااذه اليونسااا و وأكااادرر (٩٨)للجميااع
 هااذا ه التضلااي  وزار  الت امااار مااأل الاار   علااى التضلااي ، علااى اصا اا  االحتياجااار  وي ا طفااا 
 احليفااو  ه للجميااع ا ساااوا  لضاامان اجلهااوو مااأل م يااد بااذ  علااى اليونساا و و ااجضت الواا نر

 ر(٩٩)اصا   االحتياجار  وي ا طفا  مثي الضضيف  للف ار سيما وال التضلي ، على

 (١٠٠)اجلنسية عدميو -٤ 

 علااى ابلقضااات ا ضنياا  واللجناا  الطفااي حقااوق وجلناا  الالج اان  اانون مفوضااي  الحظاات -5٩
 أجنااي مااأل مت وجاا لتميياا  ضااد ا اارأ  بقلااح أن ا اارأ  الااي حتمااي جنسااي  باارود وار السااال  وئ ااون ا

 أطفا ااا، إىل جنساايتها نقااي أجااي مااأل (١5 )الفيفااي اجلنسااي  قااانون مبوجااب طلااب بتقاادمي مل ماا 
 وار بااارود جنساااي  ئلقاايااااً  في تسااابون أجنبيااا  وأ  الساااال  وار بااارود جنساااي   ماااي أب أطفاااا  أماااا

 جنسااااي  حتمااااي الماااارأ  ا جنااااي الاااا و  أن مااااأل أيضاااااً  القلااااح عااااأل الااااثال  ا ي ااااار وأعرباااات السااااال ر
 ابلوضاااع يتمتضاااان ال الساااال  وار بااارود جنساااي   ماااي لرجاااي ا جنبيااا  وال وجااا  الساااال  وار بااارود
 ئضاااد  أن علاااى الساااال  وار بااارود ا ي اااار ئلاااك و اااجضت الداامااا ر اإلقامااا  طلاااب عناااد نفساااه

 وليتساااى ا ااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى ابلقضاااات ا ضنيااا  اللجنااا   ح اااا  اتمااااً  امتثااااالً  ليمتثاااي القاااانون
 مااع ا ساااوا  قااد  علااى ا جانااب وأزواجهااأل أطفااا أل إىل جنساايتهأل نقااي السااال  وار باارود  واطنااار
 عنيفاري، متييا  علاى ئنطاوي الاي ا ح اا  إبزالا  ا فوضاي  وأو تر (١٠١)السال  وار برود مواطي
 ر(١٠٢)رجضي أبثر التضديي هذا وئطبيح
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 كبام  عادو وإوماا  لتجنايس ا بذولا  اجلهاوو التقادير بضان الطفاي حقاوق جلنا  والحظات -٦٠
 أ لبيااا  جتنااايس أماااا  حاااواج  هناااا  ئااا ا  ال  لاااك، وماااع اجلنساااي ر عااادميي الاااداامن ا قيمااان ماااأل

 أبن السااال  وار بارود ف و ات اجلنسااي ر عادميي ا طفاا  ساايما وال اجلنساي ، عادميي ا  ا اص
 ا طفااا  جلميااع والتضلااي ، اليفااة  مثااي ا ساسااي ، احلقااوق علااى واحليفااو  ا واليااد ئسااجيي ئتااي 

 ر(١٠3)القانود وضضه  عأل النظر بغض البلد، إقلي  ه وأسره  اجلنسي  عدميي
 ا طفاااااا  وأو ااااايات آابت وعاااااي نقاااااص إزات قلقهاااااا عاااااأل الطفاااااي حقاااااوق جلنااااا  وأعربااااات -٦١

 وحثااات اجلنساااي ر قاااانون مبوجاااب ماااواطنن، ابعتبااااره  أطفاااا   ئساااجيي بضااارور  اجلنساااي  عااادميي
 وأو اايات آابت لتوعياا  محااالر وئاانظ  اجلنسااي ، عاادميي ا طفااا  جتاانس أن علااى السااال  وار باارود

 ا واليااد ئسااجيي قااانون أن إىل الالج اان  اانون مفوضااي  وأ اااررر (١٠4)اجلنسااي  عاادميي ا طفااا 
 السااااال ر وار باااارود ه ا ولااااوويأل ا طفااااا  والو  ئسااااجيي علااااى ياااانص (٧٩ )الفيفااااي والوفيااااار
 اليفااااضيد علااااى السااااليم  للممارسااااار مقااااارتً  استضراضاااااً  جتااااري أبن السااااال  وار باااارود وأو اااات
 ر(١٠5)متيي  وون مأل ا طفا  مجيع والوار ئسجيي ضمان إىل  دمب سياسار وئنفذ اإلقليمي

 عناااااد واامااااااً  يساااااجلون ال ا طفاااااا   نقلقهاااااا ا ساااااتمر  الطفاااااي حقاااااوق جلنااااا أبااااادر و  -٦٢
 وحثاات الساابق  ئو اايتها اللجنا  وأكادر  لااكر لضامان ا ت ااذ  التادابم ماأل الاار   علاى الاوالو ،
 مجيااع ئسااجيي لضاامان الضااروري  التاادابم مجيااع الختااا  جهووهااا ئ ثاا  أن علااى السااال  وار باارود

 ا جار ، أوضاا  يضيواون الاذيأل وا طفا  احلضري ، وا ناطح الريفي  ا ناطح ه الوالو ، عند ا طفا 
 ر(١٠٦)("ا ااي  القري ") أير كامبون   ه ا وجوويأل وا طفا  النظامي ،  م ا جر   لك ه مبا
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