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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021كانون الثاين/يناير   18-29

 * ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن ُعمان موجز    
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1أُعددددا ادددديا الالًريددددر علددددوق اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1

د و قدد  ما ومدداد مًامدد  مددا بةدداد  ددا     15 االسددالاراا الدداو   ال.دداما  وادديا الالًريددر م  دد  لدد
 إىل االسالاراا الاو   ال.اما، وير  يف شكا موبز تًّيااق ابحلا األقصى لاا  الك لاد  (1)مص ح 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 ( 3) والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان  ( 2) نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

أو ى عدا  مدا ااةداد  دا    اةصد ح  ابالنإدلامل إىل اةااادااد الاوليد  الروي دي  حلًدو   -2
، واروتوكولد  (5)اخلدا  ابحلًدو  اةانيد  وال ياسدي   ون ت  داد، مبا يف ذلد  الاةدا الداو  (4)ا ن ان

 ، ( 8) ، والربوتوكول االخاليا   الت اقيد  منااإد  الالاديي  ( 7) ، واروتوكول  االخاليا   الثاين ( 6) االخاليا   األول 
ا ، والربوتوكدول االخاليدا   ل اةد (9)واالت اقي  الاولي  حللاي   ًو  مجيا الالال اةةابريا وأفدرا  أسدرا 

، والربوتوكددول االخاليددا   الت اقيدد  الًإددا  (01)الدداو  اخلددا  احلًددو  االقالصددا ي  واالباللاعيدد  والثًافيدد 
  وأو دى مركدز منااإد  الًالدا يف الاداص ابلالصدايا ع دى ات اقيد  (11)ع ى مجيا أشكال الاللييز ضا اةدرأ 

   (21)منا برمي  ا اب   االاعي  واةااق   ع يةا
 ابلالصددايا ع ددى ن ددامل  ومددا األساسدد  ل لحكلدد    1لا ددو الاوليدد  والو قدد  اة.دد ك   وأو ددم من لدد  ا  -3

   (31)ااناوي  الاولي 

__________ 

 اةالحا  ص ُترَّ  ايه الوثيً  ق ا إ ساهلا إىل  واور ال مج  الالحريري  يف األم   *
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ابلالصايا ع ى  1وأو م من ل  الا و الاولي  ومن ل  ايوما  ايال  ووتش والو ق  اة. ك   -4
ن لدد  الا ددو الاوليدد    وأو ددم م(41)(981ات اقيدد  من لدد  الالددا الاوليدد  اةالا ًدد  ابلالددال اةنددزلي  ) قدد  

  وأو دددم من لددد  (51)001و 89و 78ابلالصدددايا ع دددى ات اقيددداد من لددد  الالدددا الاوليددد  األساسدددي   قددد  
ًد  ابلًإدا  ع دى الاندش والالحدر    ايوما  ايال  ووتش ابلالصايا ع ى ات اقيد  من لد  الالدا الاوليد  اةالا 

   (61)(091) ق   9102يف عاص الالا لاامل 
 1954ابالنإلامل إىل ات اقي  وضا األش ا  عامي  اان دي  لادامل  3وأو م الو ق  اة. ك   -5

1691واالت اقي  اةالا ً  خب ض  االد انااامل اان ي  لاامل 
(71)   

وشددد ام ال  نددد  الالانيددد  حلًدددو  ا ن دددان ع دددى االنإدددلامل إىل ات اقيددد  منااإددد  الاللييدددز يف  -6
   (81)الالا ي 

ااةاد  دا    اةصد ح  غلءدا  مجيدا الالح  داد ع دى اةااادااد اةصدا  وأو ى عا  ما  -7
، مبا يف ذل  الالح  اد ع ى ات اقي  الًإا  ع ى مجيا أشكال الاللييز ضا اةدرأ ، وال سديلا (91)ع يةا
اةالا ًد  مب داوا  اةددرأ  ابلربدا يف نًددا اان دي  إىل األل دال، وع ددى ات اقيد   ًددو   9مدا اةددا    2ال ًدر  

   (12)، وع ى ات اقي  منااإ  الالايي (02)ط ا واروتوكوالهتا االخاليا ي ال
مدا ات اقيد   15مدا اةدا    4و   م من ل  الا و الاولي  ا ح  علان الالح ظ ع دى ال ًدر   -8

الًإدددا  ع دددى مجيدددا أشدددكال الاللييدددز ضدددا اةدددرأ ، ماةددد ق ابلالدددا  الربدددا واةدددرأ  ن ددد  احلًدددو  فيلدددا يالا دددا 
و ري  اخاليا  مكان إقامالة ، وابلووح  الالن ييي  اليت ت ر "الطًوس اليت ت إد  إىل  األش ا  حبرك 

إيدددديا  الط ددددا يف ب دددداه" مبددددا يف ذلدددد  ت.ددددوي  األعإددددا  الالناسدددد ي  األنثويدددد ، وأو ددددم ا ددددح  مجيددددا 
الالح  اد والال امهاد وا عواند اليت سد ا إ داا اا ابالقد ان مدا تصدايًاد سدااً  ع دى مااادااد 

ن ددان، وال سدديلا الالح  دداد الدديت تاالددرب ايادداد اةاااددااد أضددا تالنددا  مددا موضددو  اةاااددا   ًددو  ا 
   (22)اةاني  وغرضةا

وأشا د من ل  الكرام  إىل أن علان  فإم الالااون الكاما ما آلياد األم  اةالحا  حللاي   -9
و سداوا ا عدا  أ سد الةا   ًو  ا ن ان، إذ ص يدر  منةدا  دآل اأن أ  تا يدا ع دى عدا  نداا اد عاب د 

ا برا اد اخلا    وص تر   آل اأن ع ى ل   زاي   وبة  اةًر  اخلدا  اةادمب مبكافحد  الانصدري  يف 
  وأو م من لد  الكرامد  ابلالاداون مدا ا بدرا اد اخلا د  واأليداد الاوليد  حلًدو  2018ش اط/فرباير 

لان مني االسالاراا ال ااا أُ  مك ش اوالي  يف أن  ص يز  ع 1  وال  م الو ق  اة. ك  (32)ا ن ان
  (42)إلدددا  ا بدددرا اد اخلا ددد ، وأو دددم ابلالاددداون الكامدددا مدددا آليددداد األمددد  اةالحدددا  حلًدددو  ا ن دددان

االوبي   عو   اول   2و 1 وأو م مؤس   ماعم ل  ومل والالنلي  و ًو  ا ن ان والو قالان اة. كالان
  وأو ددم مؤس دد  ماعددم (52) بددرا اد اخلا دد  لامدد  اةالحددا إىل مجيددا اةك  دد  اددوالايد يف إلددا  ا

غيو  األولوي  ل زاي اد الرمسي  اليت يًومل هبا اةًدر ان اخلا دان اةانيدان حبالد  اةداافا   2والو ق  اة. ك  
اال  يدد   2  وأو دم الو قد  اة.د ك  (62)عدا  ًدو  ا ن دان واالازيدز و ايد  احلدا يف  ريدد  الدرأ  والالا در

ا ال  ل  واحلا يف  ري  ل  اد زاي   أخرى مًام  ما اةًر يا اخلا   اةاني  ابحلا يف  ري  الال ل
تكويا مجاياد؛ وابسالًول الًإا  واحملام ؛ واب عاامل خا ج الًإا  أو غبرا اد موبز  أو تا  اق؛ 

   (72)الالا    ابال ال از اةامب الااما ال ريا وما ؛وابحلا يف اخلصو ي 
 ا عل يد  االسدالاراا وأو م من ل  الا و الاولي  ابسدالاراا وتن يدي مجيدا الالو دياد اةال ًيد  مد  -10

   (82)الاو   ال.اما واةًام  ما ايااد ماااااد األم  اةالحا  وخربا  األم  اةالحا 
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 (92)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
أفدا د من لد  الكرامد  أن ال  ند  الولنيد  حلًدو  ا ن دان )ال  ند  الالانيد  حلًدو  ا ن ددان(  -11
ال  ط  الالن ييي ، وال سيلا فيلا يالا ا اواليالةدا احملداو   ولريًد  تايد   تاللالا ابالسالًول الوزمل إزا  ال

أعإدداوةا  وخددول االسددالاراا الدداو   ال.دداما األخددر، أ الددم علددان ع لدداق ابلالو ددياد الدديت ل  ددم 
  (03)باددا ال  ندد  الولنيدد  بالثددا م ددا ن اب يدد ، لكنةددا ص ت ةددر الالزامدداق اال دداوز أوبدد  الًصددو  الاايددا 

اإدددلان بادددا ال  نددد  بالثدددا امالثددداالق كددداموق ة دددا ن اب يددد   1لددد  الكرامددد  والو قددد  اة.ددد ك  وأو دددم من 
   (13)لإلان اسالًوهلا عا ال  ط  الالن ييي  8002االاايا قانون ال  ن  الولني  حلًو  ا ن ان لاامل 

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مراعذذذاة القذذذانون الذذذدو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطاعات -1 

 (23)اة اوا  وعامل الاللييز  
أن علان جترمل الاوقاد  1والو ق  اة. ك   JAIال ظ اةركز الالاين حلًو  ا ن ان ومن ل   -12

اان ي  اةث ي  وااض أندوا  الالا در اان داين  وقدا زا  قدانون اادزا  )ااايدا( اةدنًي مدا تً دي   ًدو  
و درايد اةث يد  واةث يداد ومز وبد  اةيدا اان دد  ومءداير  اهلويد  اان داني  ومءداير  اهلويد  اان دداني ، 

أن  دة  هنضد  مث يدون بن دياق أو ميا سدون أفاداالق بن دي   وتإلا مواَ  تااق  األش ا  الدييا يارّفدون
  وجيوز  آل س ا الالاني  إذا ا تك وا ما تارّف  الاول  هنن  س وك 262و  261مث ي ، وال سيلا اةا ت   

"خمددا ابأ اا الاامدد " أو "خمددا ابحليددا "  وأو ددم ااةدداد اةدديكو   االاددايا قددانون ااددزا  وإلءددا  جتددر  
  وأو ددم ااددض (33)ن ددي  اةث يدد  والن.دداط اان دد ، ووضددا  ددا لإدد ن الالا ددر اان دداينالاوقدداد اا

   (43)اةن لاد اوضا  ا ل اللييز الًاو  ع ى اهلوي  اان اني 
ًدددوابد ع دددى    259وأفدددا د من لددد  ايدددوما  ايدددال  ووتدددش أن اةدددا     -13 مدددا قدددانون اادددزا  زا د الا

ًدو  اةالحدول  بن دياق يف اخلصو دي   اةواقا  ابل اض  خا ج نطا  الدزواج  وتنال  ًدوان  أيإداق   ةد  اديه ال
وعامل الاللييز و ري  الالنًا  وأو م ا ا ت.ريا شاما ةكافح  الاللييز حي ر الاللييدز ع دى أسداس اادن   

  262و   261و   259االباللدداع ، ويالإددلا تددااار فاالدد  لالحايددا ادديا الاللييددز وماااالدد ، وإلءددا  اةددوا    أو النددو  
    ( 53) اا ما الًوان  األخوقي  الءامإ ، وتن يي وقش اخاليا   ل الوقيش مبوب  ايه اةوا  ) ( وغر 662و 

 (63)الالنلي  وال يا  واألعلال الال ا ي  و ًو  ا ن ان  
   (73)علان مبوا    سياساهتا ا ن اني  يف اة الً ا اةن و  JAIأو م من ل   -41
وال  م اةن ل  أن علدان مارضد  اوبد  خدا  أغ  تءدر اةندا   وةدا كاندم اةيداه شدحيح   -15

أ ددوق فددغن تءددر اةنددا  لددا يددؤ   إال إىل ت دداق  إمكانيدد  احلصددول ع يةددا  وتوابدد  علددان أيإدداق الالصددحر 
ا  م الوى والالااو  ال ريا ةصا   اةياه ما زاي   تواتر موباد اا اف وال يإااند واألعا ر، وا ت 

سددطي ال حددر  وزا د أيإدداق ان ادداغد علددان مددا غددازاد اال ال دداس احلددرا   ع ددى مدداى الاًددو  الً ي دد  
اةاضي ، وما فالئ ت وث اهلوا  يرت ا يف منالا عايا   وفيلا يالا ا ازاي   إماا اد اةياه ومنا الالصحر، 

ويدددا  اف ددد  الطاقدددد ، اال صدددي  مزيدددا مدددا األمددددوال ل الكنولوبيددداد اخلإدددرا ، وتن JAIأو دددم من لددد  
   (83)واالسالثلا  يف حمطاد إعا   تاوير اةياه وماااالةا



A/HRC/WG.6/37/OMN/3 

GE.20-14848 4 

 (93) ًو  ا ن ان ومكافح  ا  ااا  
أعرادددم من لددد  الكرامددد  عدددا ق ًةدددا إزا  اسدددال اامل قدددانون مكافحددد  ا  اددداا لدددر   النددداس عدددا  -16

.ا   زا سياس ، واو مما س   ًوقة  األساسي  اصو   س لي ، وكيل  مو ً  الييا ي اون إىل إن
أمددددر حم ددددو  يف ال  ددددا  وأو ددددم من لدددد  الكرامدددد  االاددددايا قددددانون مكافحدددد  ا  ادددداا حبيدددد  يالوافددددا مددددا 

   (04)الإلااند واحلرايد األساسي  ل لحاكل  الاا ل 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (14) ا ال ر  يف احليا  واحلري  واألمان ع ى ش ص   
ًدددو  ا ن دددان والو قددد  اة.ددد ك   ال  دددم من لددد  الا دددو الا  -17 أن علدددان    1وليددد  واةركدددز الالددداين حل

أ الم ع لاق، خدول ااولد  الثانيد  مدا االسدالاراا الداو   ال.داما، تليدا الالو دياد الااعيد  إىل وقدش  
،  2015تط يا عًوا  ا عاامل، بةيااق  لءا  ايه الاًوا   وع ى الرغ  ما وقش عل ياد ا عاامل مني عامل  

ًددا عددا   ددا د أ  ش صدداق يف قإددااي قالددا  وأشددا د إىل أن قددانون ااددزا     11 كددامل اب عدداامل ع ددى مددا ال ي
الالددداين مدددا زال يدددن  ع دددى عًواددد  ا عددداامل ع دددى عدددا  بدددراو ، مبدددا يف ذلددد  اادددراو  اةالصددد   ابة دددا اد   

        ةدددا  وأو دددم اوقدددش تن يدددي أ كدددامل ا عددداامل وإل ي ةدددا، بةيدددااق  لءدددا  عًواددد  ا عددداامل وضدددلان عدددامل توقيا 
   ( 24) يف ت   األثنا  إال ع ى "أشا ااراو  خطو  " وااا حماكلاد بالثا اةااير الاولي  ل لحاكل  الاا ل  

مركدددز منااإددد  الًالدددا يف الاددداص أن الاسدددالو  ال يف  ع دددى ذكدددر احلدددا يف احليدددا  وعًواددد  ا عددداامل،   وال دددظ 
    ( 34) عا اًو  إىل إلءا  عًوا  ا عاامل فو اق وش ا ع ى تءير الاسالو  وتإلين  نصاق حللاي  احليا ، و  

وال  ددم من لدد  الكرامدد  أن تاريددش الالادديي  ال يال ددا مددا أ كددامل ات اقيدد  منااإدد  الالادديي   -18
 غ    ر الالايي  يف الاسالو   وعوو ق ع ى ذل ، ال تزال مما س  الالايي  منال.ر  ع دى نطدا  واسدا 

 لد  الكرامد  غ  اج تاريدش ل الاديي  يال دا مدا الًدانون وُت ال امل لًلا النًدا أو اةاا ضد   وأو دم من
إىل تًا ير عايا  عا الالايي  يف ال  ون واسال اام  ضا احملال    JAI  وأشا د من ل  (44)الاو 

 1والو قد  اة.د ك   JAI  وال  دم من لد  (54)واةاا ضد  ال ياسدي  لالوليدا ال د ط  وسدحا اةاا ضد 
أندد  ع دددى الدددرغ  مدددا   ددر الالاددديي  وسدددو  اةاام ددد  مبوبددد  الًددانون، ال ي دددرا قدددانون علدددان عًدددوابد 
تالناسد  وخطدو   برميد  الالادديي ، وأو دالا اوقدش مجيددا ضدروا الالاديي  وماام دد  مجيدا احملال دزيا فيةددا 

يددامل فريددا ماام دد ق كرميدد   وأو ددالا أيإدداق غ  اج احل ددر اةط ددا ل الادديي  يف الال.ددريااد الولنيدد  وضددلان ق
م الًا ابلالحًيا يف مجيا اال عا اد ومو ً  مجيا اةوظ   الإالا  فيةا ومااق الة   وأو الا إضاف ق 

   (64)إىل ذل  غلءا  فرا الاًوا  ال اني  ع ى ا تكاا ااراو  ما أ كامل الًانون
وال  دددم من لددد  الكرامددد  وبدددو  الدددن واضدددي مدددا اال ال ددداز الالا ددد   واال ال ددداز مدددا مندددا  -19

، نُ ددديد 2018االتصدددال، ع دددى الدددرغ  مدددا الإدددلااند الاسدددالو ي   ويف أعًددداا اال ال ابددداد يف  ايدددا 
موبدددداد مددددا االعالًدددداالد الالا دددد ي   وأو ددددم اةن لدددد  هنن تإددددا علددددان  ددددااق لوعالًدددداالد الالا دددد ي  

   (74)ولو ال از ما منا االتصال، وهنن تإا إلا اق قانونياق حي مل احلًو  واحلرايد األساسي 

 (84)قام  الاال، مبا يف ذل  ا فود ما الاًاا، وسيا   الًانونإ  
، ال  ددم من لدد  الكرامدد  عددامل اسددالًول ال دد ط  الًإدداوي  وخإددوعةا ل دديطر  ال دد ط  الالن يييدد   -20

 1  وأشا د الو ق  اة. ك  (94)واسالالاهلا اص   مالزايا  يف قلا أ  ماا ض ، مما يًوا سيا   الًانون
 ما  و ي  يف تاي  وعزل ك دا  الًإدا ، وأند  اصد ال   وي داق ل ل  د  األع دى ل ًإدا ، إىل ما ل   طان 

اإددلان  1  وأو ددم من لدد  الكرامدد  والو قدد  اة.دد ك  (05)يرشددي الًإددا  وي.ددرف ع ددى الن ددامل الًإدداو 
 االسالًول الالامل ل   ط  الًإاوي ، مبدا يف ذلد  اسدالًول ا  د  األع دى ل ًإدا ، وتادايا قدانون تن دي 

   (15)لإلان عامل تّك  ال  طان االاي  الًإا  وعزهل  2102إ ا   شؤون الًإا  لاامل 
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 (25)احلرايد األساسي  واحلا يف اة.ا ك  يف احليا  الاام  واحليا  ال ياسي   
ال ددظ اةركددز األو وق ل ًددانون والااالدد  أن علددان  فإددم تو ددياد مددا االسددالاراا الدداو    -21

   تاا ضةا ما الايا وما ت.ريااهتا الولني  وقيلةا الثًافي   وأشا  اةركز إىل أن ال.اما ال ااا لد  حب
مدددا  سدددالو  علدددان لددداا كاندددم تلددد  احلدددا يف احلريددد  الاينيددد ، فدددغن قدددوان  علدددان، وال سددديلا  28اةدددا   

ا ي  الًددوان  اازاويدد ، هتددا  احلريدد  الاينيدد  وتًوضددةا، مددا خددول ت.ددريااد جتددرمل الكددومل والن.دداط اةادد 
لإلسومل، وت را عًوا  إلزامي  ابل  ا  ويالارا اةالحولدون مدا ا سدومل إىل اة ديحي  لإدءن شدايا 
مددا األسددر  وا اللددا ل  ابددا عددا عًيدداهت   وال ي ددلي ل  لاعدداد الاينيدد  غددر اة دد ل  ابلا ددا   إال يف 

ًدددوان  وإلءدددا  ت أ ا حيدددا اا ال ددد طان هلددديا الءدددرا  و ددد  اةركدددز ع دددى إ دددو    ددد  الددديت جتدددرمل الدددييا  ال
   (35) ياا ضون ا سومل ويروبون لايا آخر وال لا  لكا االاعاد الايني  مبلا س  عًياهتا بةا اق وحبري  

وال  ددم من لدد  الا ددو الاوليدد  ومن لدد  أمريكيددون مددا أبددا الاميًراليدد  و ًددو  ا ن ددان يف  -22
لالاين حلًدو  ا ن دان ومؤس د  ماعدم ال حريا ومن ل  الكرام  ومن ل  ايوما  ايال  ووتش واةركز ا

أن علان أياد ثدوث تو دياد مدا تو دياد ااولد  الثانيد  مدا االسدالاراا  2و 1والو قالان اة. كالان 
الدداو   ال.دداما لالازيددز و ايدد  احلددا يف  ريدد  الالا ددر، لكنةددا أشددا د إىل أندد  ع ددى الددرغ  مددا ضددلااند 
الن امل األساس  يف علان، فغن  ري  الالا ر واحلرايد ا عومي  مًيا  ا.ا ، وس طم الإو  ع ى أن 

ال اةنالًايا ال  لي ، مبا يف ذل  الصح يون والكالاا والناشطون، زا د خول ال    عل ياد اعالً
اة.ددلول  ابلالًريددر  وأشددا د أيإدداق إىل أن ادديه احلددرايد، اةًيددا  قددانوانق، زا  الالإددييا ع يةددا مددا اعاللددا  

واسدا   ، الي  يالإلا أ كاماق غامإ  الصياغ  بني ال  طاد  و ياد 2018قانون اازا  يف عامل 
ويددن  قددانون ااددزا  ع ددى مااق دد  كددا مددا لاددا يف  ًددو  ال دد طان أو عاادد  يف ذاتدد ، وتثددر الالءيددراد 

ما قانون اازا  خماوف ا.أن الالدزامل علدان حبلايد  وتازيدز احلدا يف  ريد   125و 116األخر  يف اةا ت  
مدا أكثدر الًدوان  تًييدااق، ألند  الالا ر  وال  م اب ضاف  إىل ذل  أن قانون اةط وعاد والن.ر يُاالدرب 

حي ر ن.ر ما ما شأن  النيا ما ش   بول  ال  طان أو اة اس ا وم  الاول ، وحي ر اةط وعاد 
الدديت تالاددا ا مددا األخددو  واأ اا الاامدد  أو إلددالش م ددا ن الددايا، أو تالاددرا ل ن ددامل الاددامل واألمددا 

ًدددانون ن  ددد  ال ددد طاد إعلدددال الرقااددد  ع ددددى الدددااخ   واخلدددا ب  أو تإدددر ابلال ددد  الولنيددد   وفدددوا ال
 19اةط وعاد اليت تُاالرب م يا  ثًافياق أو بن ياق أو سياسياق  واساُل امم سااًاق أ كامل مماث   يف اةا   

مددا قددانون  169و 102و 97مدا قددانون مكافحد  بددراو  تًنيدد  اةا ومداد  غددو   ددحش  وزا د اةدوا  
ذاد  ياغ  فإ اض  ل ءاي   اي  الناشط  واةاون  واةن.ً ، اازا  الاًوا ، وأضا م موا  أخرى 

وقياد ن.ر اةوا  اةط وع  وا لك وني  واحملالوى ا لك وين  ومني الطااا الءامض هليه اةوا  ال  طاد 
 ددو ياد تًايريدد  واسددا  السددالةااف اةن.ددً  واةنالًددايا ال دد لي  وسدد نة ، وقددا يددؤ   أيإدداق إىل 

   (45)الةاكاد احلرايد األساسي مزيا ما ان
ووفًدددداق ل  ةدددداد اةدددديكو  ، اسددددالاعم أبةددددز  االسددددال  ا اد مدددداافا  عددددا  ًددددو  ا ن ددددان  -23
ًددو  ا ن ددان  ووا دد م األبةددز  األمنيدد  اسددالةااف الناشددط   أو    ددح ي  ااددا أن ت دداع وا مددا من لدداد حل

وا ا االباللاع ، وادو مدا مدا شدأن  اةؤيايا لإل و ، غال اق ا    آ ا  عربوا عنةا ع ى منصاد الال
إشداع  اخلددوف وشدا أ  نًددا  سياسدد  اندا   وأ ددا د احملداك  ع ددى أ كامدداق ابل د ا ع ددى انشددط ، 
ابسال اامل قوان  غامإ  الصدياغ  تدا مدا  ريد  الك لد   ويُ دالةاف الصدح يون واةداونون والناشدطون ع دى  

ًددال واال ال دداز  وُت ددال امل برميدد  "اة دداس  ا ن نددم اصدد   منال لدد  ويالارضددون لوضددطةا  الًإدداو  واال  عال
ًددا  ل  دد طاد، مبددا يف ذلدد  يف  دداالد   ال  ددا  ا ددوم  الاولدد " ا.ددكا منة دد   سددكاد ومااق دد  أ  انال

ًداق ل لاداير الاوليد ؛ واالادايا ( 55) احلكوم  اةزعومل     وأو م ايه اةن لاد اإلان  ري  الرأ  والالا ر وف
(، 2002) مبا يف ذل  قانون اةط وعاد والن.ر، وقانون تن ي  االتصاالد   قانون اازا  وغره ما الًوان ، 
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وقددانون مكافحدد  بددراو  تًنيدد  اةا ومدداد، وقددانون االايدداد األا يدد  الصددا   مبوبدد  اةرسددومل ال دد طاين 
؛ واب فراج عا مجيا األش ا  وإلءا  ا  ااند اةالا ًد  ابةلا سد  ال د لي  حلريد  الالا در 2000/14  ق 
  وأو ددم من لد  أمريكيدون مدا أبددا الاميًراليد  و ًدو  ا ن ددان يف (65)كدويا االايداد والال لداوت

ما الاسالو  ل  لا  حبري  الالا ر ع ى ا ن نم وخا بةدا، وضدلان أن  29ال حريا أيإاق االاايا اةا   
   (75) ان وتطويراايربز قانون مكافح  براو  تًني  اةا وماد أمهي  ا ن نم كأ ا  ةلا س   ًو  ا ن

مددا قدددانون ااددزا  الالددداين اسددداُل امم  108وال ددظ اةركدددز الالدداين حلًدددو  ا ن ددان أن اةدددا    -24
 أيإاق يف اسالةااف الكالاابد وال حدوث األكا مييد  الديت تالنداول األ دااث الالا نيد  ان در  انقدا  و/أو ال حدوث 

   (85)الا لي 
وال  م من ل  أمريكيون مدا أبدا الاميًراليد  و ًدو  ا ن دان يف ال حدريا ومن لد  الا دو  -25

تو ددي   15أن علدان أيداد  2الاوليد  ومن لد  الكرامد  واةركددز الالداين حلًدو  ا ن دان والو قدد  اة.د ك  
رام عا خول ااول  الثاني  ما االسالاراا الاو   ال.اما ا.أن احلا يف  ري  الال لا ال  ل ، وأع

أس ةا لاامل تن يدياا الاايدا منةدا  ويف الواقدا الال د ، ان  اق مدا تُاًدا جتلاداد سد لي  يف علدان خ.دي  
اسالةااف اة.ا ك  فيةا  وأشا د إىل أن الاسدالو  ياد ف حبًدو  اةدوالن  يف الال لدا "ضدلا  داو  

مدا  801امم أ كدامل اةدا     واسداُل (95)مدا قدانون اادزا  321و 121الًانون"، واو ما تًياه اةا اتن 
  وكثراق ما ُت ال امل احلاو  الًانوني  لًلا اة ااراد (06)قانون اازا  أيإاق السالةااف الال لا ال  ل 

ا الاايا ما اةوالن  ا    الال اار ال  ل  ضا قإااي اباللاعي  شدآل  وأو دم  ال  لي ، وقا اعالًُ
ش الًيدددو  اة روضددد  ع دددى الال لاددداد الاامددد ، وال دددلا  غلءدددا  األ كدددامل الًانونيددد  اة ينددد  أعدددوه، وإل يددد 

ابال ال ابداد واة ددااراد ال د لي ، وكدديل  مرابادد  الالدا ي  الًدداو  يف  ددال  ًدو  ا ن ددان لًددواد 
ال.رل  واألما، وتوفر اةرابا  الًإاوي  واالنالصاف ال اال، مبا يف ذل  الالاويض، يف  االد احلرمان 

  وأو دم من لد  الا دو الاوليد  أيإداق اب فدراج فدو اق (16)  الال لدا ال د ل غر الًانوين ما احلا يف  ري
و ون قيدددا أو شدددرط عدددا مجيدددا سددد نا  الدددرأ ، وإلءدددا  أو مراباددد  مجيدددا األ كدددامل الًانونيددد  الددديت جتدددرمل 

 102و 97اةلا سددد  ال ددد لي  ل حًدددو  يف  ريددد  الالا دددر وتكدددويا االايددداد والال لدددا، وال سددديلا اةدددوا  
مدا  19-16ما قدانون اةط وعداد والن.در، واةدوا   28-25ما قانون اازا ، واةوا   169و 270و 116و

   (26)قانون مكافح  براو  تًني  اةا وماد ةوا مالةا ما اةااير الاولي  حلًو  ا ن ان
أن علان اسدال امم  2و 1والو قالان اة. كالان  JAIوال  م من ل  الا و الاولي  ومن ل   -26
لالًييدا احلدرايد اةانيد  وأ دا د  19-تااار الالصدا  النال.دا  باوحد  كوفيدا 2020 /ما س آذا 22يف 

مرسددددوماق اوقددددش ل اعدددد  الصددددحش وتوزياةددددا، و  ددددرد ايددددا الصددددحش وا ددددود واةن.ددددو اد اة ددددالو    
 19-وتوزياةددا  وأو ددم غعددا   الن ددر يف الالددااار والاًددوابد اةال ددي  يف إلددا  الالصددا  ااوحدد  كوفيددا

تطااًةا ما م ا ن ال.رعي  والإرو   والالناس  واالمالنا  عا فرا أ كامل ابل  ا ع ى ايه لإلان 
  (36)االنالةاكاد  صراق 

أن علان ت ًم، خول االسالاراا الداو   ال دااا، أ ادا تو دياد   2وال  م الو ق  اة. ك   -27
  غدر تو ي  ا.دأن احليدز اةداين   21ا.أن  اي  اةاافا  عا  ًو  ا ن ان وممث   ا اللا اةاين وق  م  

أضدددا أعرادددم عدددا ق ًةدددا الاليدددا إزا  إغدددو  احليدددز اةددداين واسدددال اامل ت.دددريااد  دددا م  ل حدددا مدددا قدددا   
اةاافا  عا  ًدو  ا ن دان والصدح ي  ع دى ا ادوا ا االيد  عدا قإدااي  ًدو  ا ن دان وتصدرفاد 

   اةاافا  عا  ًو  ا ن دان ع دى ال درا  مدا الاول   وقا أبربد ال يا  الاااوي  ل ل اللا اةاين ما
 علان، وعلاد ال  طاد إىل إغو  مجيا من لاد  ًو  ا ن ان اة الً   أو انالً دم اديه اةن لداد 

احلكومدد  االةيادد  ايادد  بكينيدد  ل ل اللددا اةدداين و ددوضا،  2ل الددا مددا اخلددا ج  وأو ددم الو قدد  اة.دد ك  
اعم ارفا الًيو  اليت بنا األ زاا ال ياسي  اةاا ض  ومجاعاد   وأو م مؤس   م(46)قانوانق ومما س 

   (56) ًو  ا ن ان ومن لاد ا اللا اةاين اة الً   األخرى ما الالا يف ال  ا اصو   قانوني 
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عا  2وأا ءم من ل  الكرام  ومؤس   ماعم واةركز الالاين حلًو  ا ن ان والو ق  اة. ك   -28
أعلال انالًامي  ضا اةاافا  عا  ًدو  ا ن دان والناشدط  ال ياسدي  والصدح ي  واةداون ،  يد  

وأو ددم  يالارضددون  و ايق لوعالًددال الالا دد   واالضددطةا  الًإدداو  ومنددا ال دد ر ومصددا    وغوددا اهلويدد  
االازيدز احلدا يف  ريد  الالا در وتكدويا االايداد، اوضددا  دا لاعلدال االنالًاميد ؛ وضدلان بكيدنة  مددا 
الالدددا سددد لياق  ون خدددوف مدددا االنالًدددامل؛ ووضدددا  دددا ل لإدددايًاد واال ال ددداز الالا ددد  ؛ و فدددا   دددر 

س لي   وأو م ال  ر؛ ووقش مصا    وغوا اهلوي ؛ وا فراج عا مجيا احملال زيا ة.ا كالة  يف أن.ط  
أيإاق ابالع اف ابةاافا  عا  ًو  ا ن ان وممث   ا اللا اةداين، وابلالحًيدا يف قإدااي االعالداا اد 

   (66)اليت يالارضون هلا ومو ً  مرتك يةا
وال  ددم من لدد  الا ددو الاوليدد  ومن لدد  أمريكيددون مددا أبددا الاميًراليدد  و ًددو  ا ن ددان يف  -29

أن  2و 1واةركددز الالدداين حلًددو  ا ن ددان والو قالددان اة.دد كالان  JAIومن لدد  ال حددريا ومن لدد  الكرامدد ، 
علان أ الم ع لاق خول ااول  الثانيد  مدا االسدالاراا الداو   ال.داما ا د ا تو دياد تالا دا ابحلدا 
يف  ريددد  تكدددويا االايددداد  ومدددا ذلددد ، ص تن دددي احلكومددد  أايق مدددا اددديه الالو دددياد  وع دددى الدددرغ  مدددا 

مدددا قددددانون ااددددزا   118و 117و 116الو ي  ل حدددا يف تكددددويا االايدددداد، تدددن  اةددددوا  الإدددلااند الاسدددد 
الالاين ع ى أن ايا احلا ال ي.دلا االايداد الديت تُاالدرب ماا ضد  أل  أن.دط  أو سياسداد  كوميد   

، نًحدددم ال ددد طاد الالانيددد  قدددانون اادددزا ، وأ  بدددم فيددد  أ كامددداق تًيدددا 2018ويف كدددانون الثاين/ينددداير 
األساسي  اوب  عدامل و ريد  تكدويا االايداد اوبد  خدا   ويالإدلا الًدانون أ كامداق غامإد  احلرايد 

الصددياغ  ميكددا أن ت  ددراا ال دد طاد ا.ددكا انالًدداو  لالًييددا أن.ددط  من لدداد ا اللددا اةدداين واةدداافا  
اليت   عا  ًو  ا ن ان  وُن.ى أيإاق ما أن يإيا قانون اازا  احليز اةاين اال ر  أشكال االاياد

"ترمددد  إىل منااإددد  م دددا ن الاولددد  ال ياسدددي  أو االقالصدددا ي  أو االباللاعيددد  أو األمنيددد "  وحيدددا قدددانون 
 االاياد األا ي  ما أنوا  االاياد، وي.د ط ع يةدا اسالصداا  تدرخي  مدا ال د طاد الالانيد  ةلا سد  

لاغدراا ال ياسدي ،  أن.طالةا  وأو م ااةاد اةيكو   اإلان  ري  تكدويا االايداد، مبدا يف ذلد 
 ون تاخا ما ال  ط  الالن ييي  ووفًاق ل لااير الاولي ؛ واالاايا أ كامل قانون اازا  اليت تًيا احلا يف 
الال لددا ال دد ل  وتكددويا االايدداد؛ واالحدداي  عل يدد  ت دد يا االايدداد  زالدد  ا بددرا اد اةراًدد ؛ 

   (76)اااف مالااخ  واإلان إمكاني  ت.كيا مجاياد بايا ، اءض الن ر عا أ  أ
ابإلددداذ تددااار ت ددداعا ع دددى هتياددد  ايادد  آمنددد  وبكينيددد  وقاولددد  ع دددى  2وأو ددم الو قددد  اة.ددد ك   -30

اال دد امل ل ل اللددا اةدداين، ا ددُ ا منةددا إلءددا  الالددااار الًانونيدد  وال ياسدداتي  الدديت تًيدّدا اددو مددرب  احلددا يف 
اةدداين الدديت قددامم ل  دداد ت دد يا، و فددا  تكددويا االايدداد؛ وتي ددر ت دد يا مجيددا من لدداد ا اللددا

ا بددرا اد ال روقراليدد  وغددر الإددرو ي  الدديت تاددو  ت دد ي ةا؛ و فددا احل ددر عددا مجيددا من لدداد ا اللددا 
اةاين اة الً   ومجاعاد  ًو  ا ن ان وعدا أن.دط  اةن لداد غدر اة د   ؛ وإزالد  مجيدا الًيدو  غدر 

ا اةداين ع دى ت ًد  الاللويدا الداو ؛ وإلءدا  اة دؤولي  ااناويد  الوزم  الديت تدا مدا قدا   من لداد ا اللد 
عا تن ي  أن.ط  اةن لاد غر اة     واة.ا ك  فيةا؛ واالمالندا  عدا األعلدال الديت تدؤ   إىل إغدو  
األماكا اأمن  أمامل من لاد ا اللا اةاين أو تا يا أن.طالةا ال  لي ، والنةوا ااالق ما ذلد  حبدوا  

 ف يإا ايه اةن لاد يف مركز الصاا   وجييز الالا ر عا آ ا  مال اين  وت نيةا، مبا يف ذل  سياس  اا
   (86)آ ا  اةاافا  عا  ًو  ا ن ان والصح ي  والناشط  ال ياسي  وغرا 

أن علدان حيكلةدا  داك  مط دا، ادو ال د طان الدي  يالدوىل مةدامل   سد   JAIوذكرد من لد   -31
، جيوز ل ناخ   أيإاق انال داا أعإدا  ا دال  ال  ايد   إال أن 2011اول   ومني عامل احلكوم  و  س  ال

  وأو دم اةن لد  هنن تؤكدا 19-ايه االنال اابد أُب م إىل أبدا غدر م دلى، ا د   باوحد  كوفيدا
   (96)علان موعا االنال اابد اةً    وأن تإلا نزااالةا واألمان ل ل.ا ك  فيةا
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 (07)   ر مجيا أشكال الر   
أن علددان ا ددا مًصددا وع ددو  لوجتددا  اباددن  والالددا الً ددر  ع ددى  ددا  JAIأفددا د من لدد   -32

سوا   وال  م أيإاق أن االجتا  ابل .ر مرت ا اوبد  خدا  يف إلدا  ادرانمع الالدال اةندزلي  يف علدان 
واددرانمع الك الدد  اخلددا  ادد   وأو ددم هنن تًددومل علددان فددو اق االءيددر اددرانمع الك الدد  وال ددلا  ل إددحااي 

  ويف  دد  ال ددظ (17)د احللايدد   ددآل إذا ص توبددَّ  اهتامدداد وص يُ ددالكلا الالحًيدداابل حدد  عددا خدداما
مركددز اي ينددا كينيددا  ل ااالدد  الاوليدد  أن علددان اإلدديد منددي االسددالاراا الدداو   األخددر خطددواد مةلدد  

، أشدا د ال  ند  الالانيد  حلًدو  ا ن دان إىل زاي   عدا   داالد (27)ةو احل ر ال ا   لوجتا  ابل .ر
  ومددا أن ادديه احلدداالد 2019إىل عددامل  2016الجتددا  ابل .ددر الدديت ه تايددااا والالحًيددا فيةددا مددا عددامل ا

   (37)ق ي  ، فغضا تال ع ى وع  ا اللا ومؤس اد إن اذ الًانون اةاني  هبيه اارمي 
ل .ددر وأشددا د ال  ندد  الالانيدد  حلًددو  ا ن ددان اباةددو  اة لوسدد  اة يولدد  ةكافحدد  االجتددا  اب -33

وش ام ع ى إن.ا  مدأوى  ةدز جتةيدزاق كداموق لإدحااي االجتدا  الديكو ،  يد  إن اةدأوى احلدا  الدي  
   (47)تايره احلكوم  ال يؤو  سوى الإحااي ا انث واألل ال

 -أن  ع ى الرغ  مما ايلال  علان ما بةو  ةكافح  االجتا  ابل .در  4وذكرد الو ق  اة. ك   -34
انم ال  طاد موالن  علاني  ال تكاهب  براو  اجتا  ابل .ر وُ ك  ع ية  ابل  ا ، أ 2019يف عامل  

ال تددزال توبددا م.دداكا مةلدد   فا ددى وبدد  اخلصددو ، ا دد   عددامل وبددو  فددرز، ال يددزال  -ل لددر  األوىل 
ضددحااي االجتددا  وضددحااي االسددالءول وال ءددا  يالارضددون لوعالًددال واال ال دداز وال  يددا ألفاددال ا ُتك ددم 

االجتدددا  هبددد  أو ا ددد   فدددرا ا  مدددا أ ابا عل ةددد ، وأو دددم اإدددلان  ايددد  ضدددحااي االجتدددا  مدددا نالي ددد  
اال ال دداز وال  يددا عددا لريددا تن يددي إبددرا اد منة يدد  واسددال اقي  ل  ددرز وتايددا اهلويدد ، واالددوفر مددأوى 

   (57)مناس  ل إحااي
أبدا تي در الك.دش    ازاي   الالا ي  يف  ال مكافح  االجتدا  ابل .در مدا  JAIوأو م من ل   -35

   (67)عا الإحااي، سوا  يف ال  ا أو عنا الالاقيا يف اوي  الييا حياولون  خول ال  ا

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

 (77)احلا يف الالا ويف ظروف علا عا ل  ومواتي   
 لوس  لالازيز احلا يف أشا د ال  ن  الالاني  حلًو  ا ن ان ابحلكوم  ةا ت يل  ما بةو  م -36

الالا، وش ام ااةاد اةاني  ع ى موا    إعاا  سو  الالا ل  ا ث  عا علا وتً يا ال طال  إىل 
   (87)أ ىن  ا

وأشددا د ال  ندد  الالانيدد  حلًددو  ا ن ددان ابخلطددواد اةال ددي  لصددياغ  قددانون ل الددا وقددانون  -37
 د ال  ن  كيل  اًرا  شرل  علان ال  طاني   ق  ل الا اةنز ، وأو م اب سرا  يف إ اا مها  وأشا

( غلءا  "شةا   عامل االع اا" اليت كانم مط وا  لنًا ك ال  الااما مدا  دا   علدا 157/2020)
إىل آخر  وسيحّ ا الًرا  تن ي  الاوق  ا  الاام   وأ حاا الالدا تدم إشدراف احلكومد ، وتازيدز 

   (97) اي  الاام   ما مجيا أشكال الالا ش واالسالءول والالا الً ر 

 (08)احلا يف الصح   
أشددا د ال  ندد  الالانيدد  حلًددو  ا ن ددان إىل اخلطددواد وا بددرا اد ال االدد  الدديت نُ دديد منددي  -38

يف ال د طن ، وأشدا د  19- آل اأن يف إلا     احلكوم  ع ى ت .د  مدرا كوفيدا 2020آذا /ما س 
ابخلطددواد احلكوميدد  ل الاامددا مددا اااوحدد   يدد  سددامهم م ددامه  ب ي دد  يف احلددا مددا انال.ددا اا و ايدد  

   (18)ًو  اةوالن  واةًيل  وخا   احلا يف الرعاي  الصحي  
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وال ظ مركز اي ينا كينيا  أن ا بةاا برمي  يااق  ع يةا الًانون يف علان،  ون اسالثنا   -39
النابيددداد مدددا االغالصددداا، وأو دددى ا.دددرعن  ا بةددداا وإات الددد  اوبددد  خدددا  ل ن دددا  ال دددوا  حيل دددا 

   (28)االغالصاا نالي  

 أشخاص حمددين أو فئات حمددة حقوق -4 

 (38)الن ا   
ومؤس دد  ماعددم  JAIال  ددم من لدد  الا ددو الاوليدد  ومن لدد  ايددوما  ايددال  ووتددش ومن لدد   -40

أن الاللييدز والاندش  1وال  ن  الالانيد  حلًدو  ا ن دان واةركدز الالداين حلًدو  ا ن دان والو قد  اة.د ك  
مدددا الن دددامل األساسددد ، وأن الًدددوان   17أ كدددامل اةدددا   اان ددداني  يف علدددان م ددداللران ع دددى الدددرغ  مدددا 

الولني  ال تزال ترّسخ الاللييز  ومييز قانون األ وال ال. صي  ضا اةرأ  يف م اوا مثا الطو  واةراث 
و إان  األل ال والو اي  الًانوني ، اينلا ال يدزال قدانون الالدا حيدا مدا أندوا  الالدا وسداعاد الالدا 

أن تًدومل هبدا  ويف م داوا الطدو ، جيدوز ل دزوج أن يط دا زوبالد  مدا  ون سد   واًدرا  اليت جيوز ل لرأ  
من ر ، يف    يُ. ط ع ى اةرأ  أن تًامل ل  اق إىل احملاك  ألسد اا حمداو   أو أن ت ديل عاوضداق ةوافًد  

ن ابأاب  زوبةدددا ع دددى اخل دددا  وتالادددرا اةدددرأ  ل اللييدددز أيإددداق يف الو ددداي  ع دددى أل اهلدددا، إذ ياددد ف الًدددانو 
أو يا  قانوني  ع دى األل دال، اءدض الن در علدا منحالد  احملكلد  احلإدان ، وع دى األمل الديت تاديش مدا 
ل  ةددا أن تط دد  موافًدد  الو دد  ع ددى ال دد ر  واب ضدداف  إىل ذلدد ، يُ.دد ط يف زواج الالانيدد  مددا غددر 

لط ددا هلدا وأن يادديش علداين احلصدول ع ددى موافًد  وزا   الااخ يد  ق ددا عًداه، وجيدد  أن تكدون  إدان  ا
ماةا  وأو م ااةاد اةيكو   هنن تال ي علدان الالدااار الوزمد  لالحًيدا اة داوا  اد  اان د  و ايد  
اةرأ  مبا ياللاشى ما اةااير الاولي ، وال سيلا  ايالةا ما الانش اان اين؛ ووضدا  دا اليدا أشدكال 

يا مجيددا األ كددامل الاللييزيدد ، مبددا يف ذلدد  مددا يالا ددا الاللييددز قددانوانق ومما سدد ق ضددا الن ددا  وال اليدداد؛ وتاددا
ابحلًدددو  يف الدددزواج؛ وتادددايا قوانينةدددا اةالا ًددد  ابلطددددو  واةدددراث واحلإدددان  وال ددد ر، وقدددانون األ ددددوال 
ال. صدددي ، ومندددا الًإدددا  مدددا ال دددلا  ادددزواج الًا دددريا، وقدددانون الالدددا، اا ةدددا تاللاشدددى مدددا اةاددداير 

   (58)اإلان م.ا ك  اةرأ  يف مجيا مؤس اد الاول    وأو م مؤس   ماعم(48)الاولي 
ومؤس دد  ماعددم  JAIوشددا د من لدد  الا ددو الاوليدد  ومن لدد  ايددوما  ايددال  ووتددش ومن لدد   -41

ع ددى أن علددان ص  1وال  ندد  الالانيدد  حلًددو  ا ن ددان واةركددز الالدداين حلًددو  ا ن ددان والو قدد  اة.دد ك  
ش ضا اةرأ   وال توبا ت.ريااد حمدا   تالنداول الالصدا  ل اندش تن ي الالو ياد اليت ق  الةا ا.أن الان

اان داين ضدا اةدرأ  و ايد  اةارضدداد لد  وتادّرف اديا الاندش  وال يالندداول قدانون اادزا  ااايدا، الصددا   
، الاندش الاداو    درا  ق، وال يالإدلا أ  أ كدامل ت در  درا  ق الاندش 7/2018ابةرسومل ال  طاين  ق  

ا الزوبدد   والن ددا  ال ددوا  يدد  ءا عددا االغالصدداا قددا يالارضددا ل لو ًدد  الًإدداوي   الادداو   واالغالصددا
وت الًددر علددان إىل آليدداد حللايدد  ضددحااي الانددش الادداو   واالعالدداا  اان دد   وأو ددم ااةدداد اةدديكو   
االادددايا قدددانون اادددزا  حبيددد  حي دددر  دددرا  ق الاندددش الاددداو   واالغالصددداا الزوبددد  ويإدددا  دددااق لال ددددر  

  وأو ى اةركز الالاين حلًو  ا ن ان مبرابا  الال.ريااد لال ر  أ  علا ما (68)ابل اض الاوقاد 
   (78)أعلال الانش ضا اةرأ   را  ق، وال سيلا الانش الااو  

ًددو  ا ن ددان عددامل وبددو   -42  وال  ددم من لدد  الا ددو الاوليدد  ومركددز اي ينددا كينيددا  واةركددز الالدداين حل
قوان  ت ر ت.وي  األعإا  الالناس ي  األنثوي ، وأن ايه اةلا س  ال تزال منال.ر  يف مجيا أةا  ال  طن  

  2019ع ى الرغ  ما  او  الوح  تن ييي  توضي أ كامل قانون الط دا وت در ت د  اةلا سد  يف عدامل 
ًددانون "اةلا سدداد الالً يايدد  الإددا   اصددح  الط ددا"  وأو ددم ادديه اا   ةدداد اال ددر  ت.ددوي  األعإددا  وجيددّرمل ال

الالناسددد ي  األنثويددد  يف قدددانون اادددزا ، وفدددرا عًدددوابد مناسددد   لدددر   النددداس عدددا موا ددد   اددديه اةلا سددد ، 
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يف الايددا اد اخلا دد  أو مددا ق ددا أفددرا  األسددر ، وإعطددا  األولويدد  ل اددوج ال دداين والاً دد  وإعددا    سددوا 
   (88)  وال الياد اةالإر اد ما ت   اةلا س الالأايا والاع  وزاي   الوع  االوافره اليا الن ا

 (98)األل ال  
وأشدددا د ال  نددد  الالانيددد  حلًدددو  ا ن دددان ابحلكومددد  ل  طدددواد الددديت اإلددديهتا حللايددد   ًدددو   -43

الط ا وتازيزاا، وش ام ع ى تن يي خط  ولني  مالين  ل الوعي  وتااار  ا ع  إضافي  ةكافح   وا ث 
   (09)إمهال األل ال

أ كددامل قددانون الط ددا، وأ الددم من لدد  الا ددو الاوليدد  ع لدداق ابلووحدد  الالن يييدد  الدديت توضددي  -44
وجتددرمل اةلا سدداد الالً يايدد  الإددا    و صددرد الووحدد  ت.ددءيا األل ددال الددييا ص يكل ددوا سددا اخلام دد  
ع.ر  يف األعلال الز اعي  وا  ا يد  والصدناعي  واحلرفيد  والصديا ال حدر ، ونصدم ع دى أن الالدا الدي  

أيإددداق إ  ابددد  يف عددداا  علدددا األل دددال يدددايره أفدددرا  األسدددر  وال يدددؤثر يف  دددح  الط دددا أو تا يلددد  ميكدددا 
   (19)وين ء  الًإا  ع ي 

ما قانون اازا  "اأاب  وَما يف  كلة " احلا يف  44ووفًاق ةن ل  الا و الاولي ، بني اةا    -45
ًُّصر "يف  او  ما او مًر  شرعاق أو قانوانق"    (29)أت ي  األوال  ال

 (39)األش ا  ذوو ا عاق   
  نددد  الالانيددد  حلًدددو  ا ن دددان غبدددرا    اسددداد ل الحًيدددا يف عدددامل تطدددااا األ قدددامل أو دددم ال -46

اة د    يف اطاقدد  ا عاقدد  واأل قددامل اة دد    يف إلددا  ن ددامل الإددلان االباللدداع   واب ضدداف  إىل ذلدد ، 
ي ددزمل وضددا اددرانمع توعيدد  ولددمب ل الاريددش ابخلدداماد والال ددةيود الدديت تًددامةا احلكومدد  لدديو  ا عاقدد   

م ال  ن  ع ى االسداللرا  يف إن.دا  مراكدز أتايدا مال صصد ، وزاي   تن يدي ادرامع  مدع الطدوا وش ا
ذو  ا عاق   اخدا ال د طن  يف أكثدر مدا ما سد  يف كدا حماف د  مدا أبدا اسداليااا الادا  اةالزايدا مدا 

   (49)الطوا ذو  ا عاق  اة     يف الربانمع كا عامل

 (59)اةةابرون والوباون  
ابسالك.اف س ا تازيز م الوايد ماي.  الوبا  والنةوا هبا، م.ر ق  JAIم من ل  أو  -47

إىل أن مني الوبا  تراخي  علدا لدا ن دش الإدءن االقالصدا   ع دى احلكومد  فح د ، ادا ميكدا 
أن يدددؤ   إىل مزيدددا مدددا النلدددو االقالصدددا   يف اةنطًددد   و ثدددم كددديل  ع دددى وضدددا سياسددداد تاددد ف 

ا الوبا  ألن ااإة  لا ياللكا ما الاو   إىل ا ااض  األ  ي ، وع ي  ين ءد  ابلطااا الااو  لكثر م
لالددان أن ت دداأ يف هتيادد  إقامدد   اولدد  هلددؤال  الوبادد   وقددا ي ددالاع  ذلدد  إعددا    ددياغ  قددوان  اهل ددر  

   (69)الوافا  أو بويا م.ا يا ال ني  الالحالي  وا سكان
علددان ادد  منددي فدد   لوي دد  وبةدد  مةلدد  ل الددال اةةددابريا إىل أن  4وأشددا د الو قدد  اة.دد ك   -48

يف اةاودد  مددا سددكان ال  ددا  45الددييا يالًاضددون أبددو اق زايددا ،  يدد  ت.ددر الالًددايراد إىل أضدد  ي.ددك ون 
  وع ى الرغ  ما اعاللا  علان ع ى اليا الاام   األبن ي ، فغضا (79)يف اةاو  ما الًوى الاام   في   07و

تط ددا سياسدداد تًييايدد  ل ءايدد  يف  ددال اهل ددر  الوافددا  والك الدد  جتاددا الاايددا مددا غددر اةددوالن  عرضدد  
لوعالًددال واال ال دداز وال  يددا  وأو ددم الو قدد  اإددلان عددامل ال  ددو  إىل ا ال دداز اةةددابريا إال كحددا 

   (89)ا  اةةابريا احملال زياأخر وإلو  سر 
 شددرط  صددول الالددال   2020وأ الددم من لدد  الا ددو الاوليدد  ع لدداق غلءددا  علددان يف  زيران/يونيدد    -49

 اةةددابريا ع ددى شددةا   "عددامل اعدد اا" مددا  ددا   الالددا احلددا  ق ددا تءيددر وظدداو ة ، ممددا ي ددلي ل اددام   
ًد  األبان  االءير وظاو ة  ااا تًا   ليا ع ى انالةدا  أ  ًدا عل ةد  ال دااا واحلصدول ع دى مواف  و إضدا  ع
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 1  وال  دم من لدد  الا دو الاوليد  ومؤس د  ماعدم والو قالدان اة.دد كالان  ( 99) مدا ال د ط  احلكوميد  اة الصد  
أن الالددال اةةددابريا مددا ار ددوا يالارضددون لوسددالءول وسددو  اةاام دد  نالي دد  لن ددامل الك الدد  الالًييددا   4و

ويااللا الالال اةةابرون ع ى أ حاا عل ة ، الييا يال ون أيإاق   الي  يراطة  هن حاا عل ة  
ك ددو  هلدد ، لدداخول ال  ددا واحل دداا ع ددى وضددا ا قامدد  الًانونيدد   وأو ددم ادديه ااةدداد علددان االءيددر 
ن امل الك ال  ا.كا بدي   وضدلان  ًدو  الالدال اةةدابريا؛ و  در ا ال داز بدوازاد سد ر الالدال 

ا   ع ددددى عددددامل االمالثددددال؛ وإعلددددال  ددددا الالددددال اةةددددابريا يف تًددددا  اةةددددابريا، وتوقيددددا عًددددوابد حمدددد 
شكاوى بناوي  وضلان  صوهل  ع ى مجيدا أشدكال احللايد  الوزمد ؛ وم دا ل  أ دحاا الالدا الدييا 

   (001)ينالةكون الال.ريااد وحماس الة  ع ى االنالةاكاد
ن ل   يدا أو ال د ا  أن الالدال الدييا ي درون مدا أ دحاا الالدا مارضدو   JAIوال  م من ل    -50

عل ةد ،  آل لو كانوا ي رون ما ا سا  ، وأن انداك  داالد مدا الالدال ال دا يا الدييا أعيداوا إىل  دا    
   (101)مما أ ى إىل مزيا ما ا سا   والانش

إىل أن الالدددددال اةندددددزلي   2017و 2016وخ صدددددم من لددددد  ايدددددوما  ايدددددال  ووتدددددش يف عدددددام   -51
سدا   واالسددالءول ع دى أيدا  أ دحاا عل ةد  أو وكدو  الالوظيددش يف ألشدكال مالادا   مدا ا  تارضدوا
  وأشددددددا د من لدددددد  الا ددددددو الاوليدددددد  ومن لدددددد  ايددددددوما  ايددددددال  ووتددددددش ومؤس دددددد  ماعددددددم (201)علددددددان

إىل أن الالددددال اةنددددزلي  اةةددددابريا مددددا زالددددوا حمددددروم  مددددا أشددددكال احللايدددد   4و 1اة.دددد كالان  والو قالددددان
م هنن تصددد ي علددان قدددانون الالددا لي.ددلا الالدددال اةنددزلي  وتإدددلا توفراددا قدددوان  الالددا، وأو دد  الدديت

إمكانيد  اددووة  ال ا د  إىل الااالدد ، مبدا ياللاشددى مددا ات اقيد  من لدد  الالدا الاوليدد  ا.دأن الالددا الووددا 
   (301)ل الال اةنزلي 

 (401)عاميو اان ي   
أن الالاايود اليت أُ خ م ع ى قانون  3و 1وال  م من ل  الكرام  والو قالان اة. كالان  -52

تالإلا أ كاماق جتيز إسًاط اان ي  عا أ  موالا يإر مبصد ح  الاولد  يف  2014اان ي  يف عامل 
   اخلا ج، مبا يف ذل  ابلالااون ما "من لاد  ولي "،  ون أن يكون ل  احلا يف الطاا يف ايا الًرا

وت.دددكا اددديه األ كدددامل وسدددي    سدددكاد منالًدددا  الاولددد   وأو دددم اددديه ااةددداد غلءدددا  األ كدددامل 
اةيكو   أعوه ما قانون اان ي  ووضا  ا ةلا س  إسًاط اان ي  عا األش ا  الدييا ميا سدون 

يدد   ًددوقة  األساسددي  ل حي ولدد   ون انادداامل اان ددي ؛ وتاددايا قددانون اان ددي   لءددا  مددا لددوزير الااخ 
سددددد ط  تًايريددددد  واسدددددا  يف اعاللدددددا  تدددددااار ااي ددددد ، مبدددددا يف ذلددددد  سدددددح  وغودددددا اهلويددددد  ك دددددايا  مدددددا

   (501)اان ي   سًاط
أن علدان أ الدم ع لداق خدول ااولد  الثانيد  اال دا ع.در  تو دي   3وال  م الو ق  اة. ك   -53

يدد  حبًددو  مال دداوي  مددا الربددا ا.ددأن اان ددي  وانادداامل اان ددي ، وتايددااق ا.ددأن االعدد اف ل لددرأ  الالان
  وال  دددم من لددد  الا ددددو الاوليددد  ومن لددد  ايدددوما  ايدددال  ووتددددش (601)نًدددا بن ددديالةا إىل أل اهلدددا يف

أن اةددددرأ   3و 1ومؤس دددد  ماعددددم واةركددددز الالدددداين حلًددددو  ا ن ددددان والو قالددددان اة.دددد كالان  JAIومن لدددد  
لالانيدد  إىل أل اهلددا، وأندد  يف  دد  أن اان ددي  بييددزاق بن ددانياق فيلددا يالا ددا انًددا اان ددي  ا الالانيدد  توابدد 

تنالًا ت ًاوياق ما  با علاين إىل أوال ه، ال ت الطيا اةرأ  نًا بن يالةا إىل أل اهلا إال إذا كانم أ م   
مط ًدد  أو غدداا عنةددا زوبةددا أو ا راددا ةددا  ال تًددا عددا ع.ددر  أعددوامل مالوا دد    وأو ددم االاددايا  أو

يف ذلد  قدانون اان دي  الالداين، لاللكد  اةدرأ  الالانيد  مدا نًدا بن ديالةا األ كامل الاللييزيد ، مبدا  مجيا
   (701)ألل اهلا وزوبةا
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( مددا ات اقيدد  الًإددا  ع ددى  2) 9أن علددان أادداد ت  دداق ع ددى اةددا      3وال  ددم الو قدد  اة.دد ك    -54
ًدداق م دداوايق حلددا الربددا   مجيددا أشددكال الاللييددز ضددا اةددرأ ، الدديت تددن  ع ددى أن بددني الدداول األلددراف اةددرأ   

يالا دا تن دي  أل اهللدا  وشدا د الو قد  ع دى أن عدامل قدا   اةدرأ  ع دى مدني أل اهلدا وزوبةدا اان دي    فيلا 
رأ  الالانيدد  يف اخاليدا  مكدان إقامالةددا  ويدن  قدانون اان ددي   ع دى قدامل اة دداوا  مدا الربدا يددؤثر يف  ريد  اةد 

  وأو دم الو قالدان  ( 801) كيل  ع ى أن احملاك  ال إلال  ابلن ر يف م اوا اان ي  واةنازعاد اةالا ً  هبا 
وال  ن  الالاني  حلًو  ا ن دان االادايا قدانون اان دي  لإدلان اة داوا  اد  اان د  يف    3و   1اة. كالان 

ًددا بن دديالةا إىل اكال ددا  زوبةددا األبندد    ا اان ددي  وتءيراددا واال ال دداا هبددا، وبكدد  اةددرأ  الالانيدد  مددا ن
أل اهلا ع ى قامل اة اوا  ما الربا؛ و اي   ا كا ل ا يف اكال اا اان ي  واال ال اا هبدا،  ون   وإىل 

   ( 109) ااامل اان ي  بييز فيلا يالا ا ابلط ا أو أاوي  أو أوليا  أمره؛ ومني ضلااند شام   ما ان 

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 

Individual submissions: 

AI  Amnesty International, London (United Kingdom); 

ADHRB  Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, Washington, 

D.C. (United States of America); 

Alkarama  Alkarama Foundation, Geneva (Switzerland); 

CGNK  Center for Global Nonkiling, Geneva (Switzerland); 

ECLJ  European Center for Law and Justice (ECLJ), Strasbourg (France); 

HKC  Helena Kennedy Centre for international Justice, Sheffield Hallam 

University, Sheffield (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland); 

HRW Human Rights Watch, Geneva (Switzerland); 

MAAT Maat for Peace, Development and Human Rights, Cairo (Egypt); 

OCHR Omani Centre for Human Rights (OCHR) (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland);  

JAI Just Atonement Inc. New York (United States of America). 
Joint submissions: 

JS1  Joint submission 1 submitted by: MENA Rights Group 

Geneva (Switzerland); and Omani Centre for Human Rights 

(OCHR), (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland); 

JS2  Joint submission 2 submitted by: CIVICUS: World 

Alliance for Citizen Participation, Johannesburg (South 

Africa), Omani Association for Human Rights (OAHR), 

Berlin (Germany); and Gulf Centre for Human Rights 

(GCHR) (Lebanon); 

JS3  Joint submission 3 submitted by: The Omani Association 

For Human Rights, Berlin (Germany); the Global Campaign 

for Equal Nationality Rights (GCENR) New York ( United 

States of America); and the Institute on Statelessness and 

Inclusion (ISI), Eindhoven (Netherlands); 

JS4  Joint submission 4 submitted by: The Global Detention Project (GDP) 

and Migrant-Rights.org is a Gulf Cooperation Council (GCC), Geneva 

(Switzerland). 
National human rights institution: 

OHRC  Oman Human Rights Commission, Muscat (Oman). 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

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; 

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/37/OMN/3 

13 GE.20-14848 

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 For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras. 129.1–129.62. 
4 AI, p., 1, HRW, para. 34, HKC, p. 5 and MAAT, p. 5. See also A/HRC/31/11, recommendation 

129.49 (Chad) (France), 129.50 (Cyprus), 129.51 (Latvia), 129.52(Switzerland), 129.53 (Estonia), 

129.54 (Slovakia), 129.55 (Portugal) and recommendation 129.58 (Senegal). 
5 ADHRB, p., 8, AI, pp. 1 and 5, Alkarama, p. 3, CGNK, pp. 5-6, ECLJ, pp. 1-3, HKC, p. 5, HRW, 

para. 34, JS1, pp. 3 and 8-9, JS2, p. 11, and JS3, p. 12. See also A/HRC/31/11, recommendations 

129.19 (Sierra Leone), 129.29 (Ghana), 129.21 (Republic of Korea), 129.22 (Viet Nam), 129.23 

(Jordan), 129.24 (Cyprus), 129.24 (India) and recommendations 129.27 (Canada) (France) (Slovakia), 

129.28 (Denmark), 129.29 (Germany) (Switzerland), 129.30 (Sierra Leone), 129.31 (Viet Nam), 

129.32 (Cyprus). 
6 Alkarama, page 3, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9. 
7 AI, page and 5, Alkarama, page 3, CGNK, page 5 and 6, HRW, para. 34, JS1, pages 3 and 8-9 and 

JS3, page, 12. 
8 AI, page 5 and JS1, pages 3 and 8-9. 
9 AI, pages, 1 and 5, HKC, page 5 and JS1, pages 3 and 8-9. 

10 AI, pages, 1 and 5, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9. 
11 AI, pages, 1 and 5, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9. 
12 CGNK, page 5 and 6. 
13 AI, pages, 1 and 5 and JS1, pages 3 and 8-9. 
14 AI, pages, 1 and 5, HRW, para. 34 and JS1, pages 3 and 8-9. 
15 AI, page 5. 
16 HRW, para. 34. 
17 JS3, page. 12. 
18 OHRC, page 8. See also recommendation (129.1-2). 
19 MAAT, page 5 and JS1, page 3. 
20 OCHR, para, 42, AI, page, 5, HKC page 5, JS1, page 12and JS3, page. 12. 
21 MAAT, page 5. 
22 AI, page, 1 and 5. 
23 Alkarama, page 4. 
24 JS1, page 4. 
25 MAAT, page 5, JS1, page 4 and JS2, page 14. 
26 MAAT, page 5 and JS2, page 14. 
27 JS2, page 14. 
28 AI, page, 1 and 5. 
29 For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras.129.63–129.65, 129.67, 129.68, 129.74, 

129.81, 129.82, 129.84, 129.89–129.91, 129.93–129.95, 129.97–129.101, 129.103, 129.106, 129.107, 

129.109, 129.113–129.121, 129.130, 129.135, 129.144, 129.147–129.152, 129.159, 129.160, 

129.166, 129.171, 129.172, 129.175, 129.180–129.183, 129.188, 129.189, 129.194, 129.195, 

129.230. 
30 Alkarama, page 3 and 4. 
31 Alkarama, page 3 and 4 and JS1, page 5. 
32 For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras. 129.89, 129.130, 129.190, 129.197, 

129.198, 129.228. 



A/HRC/WG.6/37/OMN/3 

GE.20-14848 14 

33 OCHR, paras, 37-42, JAI, page 8 and JS1, page 12. 
34 AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 9-12, OCHR, paras, 32-36 and 42 OHRC, page 11 (recommendation 

No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9 and JS1, pages 11-12. 
35 HRW, paras. 24 and 32. 
36 For the relevant recommendations, see A/HRC/31/11, paras. 129.206, 129.189 and 129.233. 
37 JAI, page 3. 
38 JAI, pages 4-5. 
39 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.229–129.230. 
40 Alkarama, page 8. 
41 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.131–129.134, 129.136–129.140, 

129.163, 129.196. 
42 AI, pages, 2 and 4-5OCHR, paras, 28-31 and 42 and JS1, page 9. 
43 CGNK, page 6. 
44 Alkarama, page 4. 
45 JAI, page 7. 
46 JAI, page 7 and JS1, pages 8-9. 
47 Alkarama, page 5. 
48 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.146–129.149. 
49 Alkarama, page 5. 
50 JS1, pages 9-10. 
51 Alkarama, page 5 and JS1, pages 9-10. 
52 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.156–129.158, 129.161, 129.162, 

129.164, 129.165, 129.173, 129.178, 129.184, 129.207, 129.208, 129.215, 129.231. 
53 ECLJ, page 1. 
54 AI, pages, 1-3 and 5-6, ADHRB, pages 2-4 and 8, Alkarama, page 6, MAAT, pages 2-3 and 5, 

OCHR, paras, 3-15 and 42, HRW, paras. 1-6 and 13 and JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-6 and 

11-12. See also 129.90 (Sweden); 129.92 (United States of America); 129.156 (France); 129.158 

(Ghana); and 129.173 (Norway); Oman accepted recommendations 129.90, 129.156, and 129.158, 

and noted recommendations 129.92 and 129.173. 
55 AI, pages, 1-3 and 5-6, ADHRB, pages 2-4 and 8, Alkarama, page 6, MAAT, pages 2-3 and 5, 

OCHR, paras, 3-15 and 42, HRW, paras. 1-6 and 13 and JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-6 and 

11-12. See also 129.90 (Sweden); 129.92 (United States of America); 129.156 (France); 129.158 

(Ghana); and 129.173 (Norway); Oman accepted recommendations 129.90, 129.156, and 129.158, 

and noted recommendations 129.92 and 129.173. 
56 AI, pages, 1-3 and 5-6, ADHRB, pages 2-4 and 8, Alkarama, page 6, MAAT, pages 2-3 and 5, 

OCHR, paras, 3-15 and 42, HRW, paras. 1-6 and 13 and JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-6 and 

11-12. See also 129.90 (Sweden); 129.92 (United States of America); 129.156 (France); 129.158 

(Ghana); and 129.173 (Norway); Oman accepted recommendations 129.90, 129.156, and 129.158, 

and noted recommendations 129.92 and 129.173. 
57 ADHRB, pages 2-4 and 8. 
58 OCHR, paras, 3-15 and 42. 
59 Alkarama, pages 4 and 7, AI, pages, 1-3 and 5, OCHR, paras, 16-17 and 42, ADHRB, page 5 and 8 

and JS2, pages 11 and 14. See also 129.158 (Ghana); 129.160 (Chile); 129.161 (Namibia); 129.168 

(Republic of Korea); 129.169 (Sierra Leone); and 129.170 (Australia). 
60 OCHR, paras, 3-15 and 42. 
61 Alkarama, pages 4 and 7, AI, pages, 1-3 and 5, OCHR, paras, 16-17 and 42, ADHRB, page 5 and 8 

and JS2, pages 11 and 14. See also 129.158 (Ghana); 129.160 (Chile); 129.161 (Namibia); 129.168 

(Republic of Korea); 129.169 (Sierra Leone); and 129.170 (Australia). 
62 AI, pages, 1-3 and 5. See also A/HRC/31/11, recommendations 129.156 (France), 129.157 (Libya), 

129.158 (Ghana), 129.173 (Norway) and 129.162 (Czech Republic). 
63 AI, page, 1-6, 11, JAI, page 6, JS1, pages 5-6 and 8 and JS2, pages 2-3. 
64 JS2, pages 2-3 and 11. 
65 MAAT, pages 3-5. 
66 Alkarama, page 7, MAAT, pages 3-5, OCHR, paras, 16-17 and 42and JS2, pages 2-6 and 11-12. 
67 AI, page, 4, Alkarama, page 7 and JAI, page 6, and ADHRB, pages, 6-8, OCHR, paras, 16-17 and 42, 

JS1, page 8 and JS2, pages 9-11 and 13-14. See also 129.165 (France); 129.166 (Iceland); 129.167 

(Netherlands); 129.168 (Republic of Korea); 129.169 (Sierra Leone); 129.170 (Australia); and 

129.173 (Norway). 
68 JS2, pages 9-11 and 13-14. 
69 JAI, pages 6-7. 
70 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.96, 129.145. 
71 JAI, pages 6-7. 
72 HKC, pages 4-5. 
73 OHRC, pages 18-19. See also recommendation No. 129. 96, 115, 144–145). 



A/HRC/WG.6/37/OMN/3 

15 GE.20-14848 

74 OHRC, pages 18-19. See also recommendation No. 129. 96, 115, 144–145). 
75 JS4, pages 4 and 8. 
76 JAI, pages 6-7. 
77 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.193, 129.200, 129.216. 
78 OHRC, page 13. See also recommendation No. (129.159, 197–198, 201, 204), (129.46, 49). 
79 OHRC, page 13. See also recommendation No. (129.159, 197–198, 201, 204), (129.46, 49). 
80 For relevant recommendations, see A/HRC/31/11], paras. 129.209, 129.226, 129.227. 
81 OHRC, pages 16-18. See also recommendation No. No. (129.209). 
82 HKC, pages 3 and 5. 
83 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.66, 129.83, 129.86, 129.87, 129.104, 

129.105, 129.108, 129.110–129.112, 129.177, 129.179, 129.205, 129.206. 
84 AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 9-12, OCHR, paras, 32-36 and 42 OHRC, page 11 (recommendation 

No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9 and JS1, pages 11-12. 
85 MAAT, pages 4-5. 
86 AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 9-12, OCHR, paras, 32-36 and 42 OHRC, page 11 (recommendation 

No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9 and JS1, pages 11-12. 
87 OHRC, page 11. See also recommendation No. (129.80–83). 
88 AI, page 3, HKC, pages 3 and 5 and OCHR, paras, 32-36 and 42. 
89 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.141–129.143, 129.232. 
90 OHRC, page 14. See also recommendation No. (129.84). 
91 AI, page, 3. 
92 AI, page, 3. 
93 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.210, 129.218, 129.221, 129.223, 

129.224. 
94 OHRC, page 14. See also recommendation No. (129.223), (129.221), (129. 210–211, 218, 222, 225), 
95 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.197, 129.198, 129.201, 129.228. 
96 JAI, page 3. 
97 JS4, pages 4 and 8. 
98 JS4, pages 4 and 8. 
99 AI, pages, 4-5. 

100 AI, pages, 4-5, MAAT, pages 4-5, JS1, pages 12-13 and JS4, pages 4 and 8. 
101 JAI, pages 6-7. 
102 HRW, paras. 16 and 23. 
103 AI, pages, 4-5, HRW, paras. 16 and 23, MAAT, pages 4-5, JS1, pages 12-13 and JS4, pages 4 and 8. 
104 For relevant recommendations see A/HRC/31/11, paras. 129.71, 129.72, 129.76, 129.77. 
105 Alkarama, page 8, JS1, pages 10-11, and JS3, pages. 2-4 and 12. 
106 JS3, pages. 2-4 and 12. 
107 AI, pages, 2 and 5, HRW, paras. 7-8, OCHR, paras, 32-36 and 42, OHRC, page 11 (recommendations 

No. (129.80-83)), MAAT, pages 4-5, JAI, pages 8-9, JS1, pages 10-12 and JS3, pages. 2-4 and 12. 
108 JS3, pages. 3-4 and 12. 
109 JS1, pages 10-11, JS3, pages. 2-4, 8 and 12 and OHRC, page 10. See also recommendation (129.76), 

and (129.71-72). 

    


