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موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن ُعمان*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
د د ًد ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16مد ددا مراعد ددا و يد د
أُعد ددا اد دديا الالًريد ددر علد دوق اًد درا
-1
االس دالاراا الدداو ال.دداما وادديا الالًريددر م د لددد  15و ق د ما ومدداد مًام د مددا بةدداد ددا
مص ح ( )1إىل االسالاراا الاو ال.اما ،وير يف شكا موبز تًيّااق ابحلا األقصى لاا الك لاد

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

()3

أو ى عدا مدا ااةداد دا اةصد ح ابالنإدلامل إىل اةااادااد الاوليد الروي دي حلًدو
-2
( )5
( )4
ا ن ان  ،مبا يف ذلد الاةدا الداو اخلدا ابحلًدو اةانيد وال ياسدي ون ت داد  ،واروتوكولد
()8
االخاليا األول( ،)6واروتوكول االخاليا الثاين( ،)7والربوتوكول االخاليا الت اقيد منااإد الالاديي ،
واالت اقي الاولي حللاي ًو مجيا الالال اةةابريا وأفدرا أسدرا ( ،)9والربوتوكدول االخاليدا ل اةد ا
الدداو اخلددا احلًددو االقالصددا ي واالباللاعي د والثًافيد ( ،)10والربوتوكددول االخاليددا الت اقيد الًإددا
ع ى مجيا أشكال الاللييز ضا اةدرأ ( )11وأو دى مركدز منااإد الًالدا يف الاداص ابلالصدايا ع دى ات اقيد
( )1 2
منا برمي ا اب االاعي واةااق ع يةا
وأو ددم من لد الا ددو الاوليد والو قد اة.د ك  1ابلالصددايا ع ددى ن ددامل ومددا األساسد ل لحكلد
-3
( )1 3
ااناوي الاولي
__________

*

ص ُتَّر ايه الوثيً ق ا إ ساهلا إىل واور ال مج الالحريري يف األم اةالحا
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وأو م من ل الا و الاولي ومن ل ايوما ايال ووتش والو ق اة .ك  1ابلالصايا ع ى
-4
( )1 4
وأو ددم من لد الا ددو الاوليد
ات اقيد من لد الالددا الاوليد اةالا ًد ابلالددال اةندزلي ( قد )189
ابلالص ددايا ع ددى ات اقي دداد من ل د الال ددا الاولي د األساس ددي ق د  87و 98و )15(100وأو ددم من ل د
ايوما ايال ووتش ابلالصايا ع ى ات اقيد من لد الالدا الاوليد اةالا ًد ابلًإدا ع دى الاندش والالحدر
( )1 6
يف عاص الالا لاامل  ( 2019ق )190
وأو م الو ق اة .ك  3ابالنإلامل إىل ات اقي وضا األش ا
-5
( )1 7
واالت اقي اةالا ً خب ض االد انااامل اان ي لاامل 1961
-6
الالا ي

عامي اان دي لادامل

1954

وش د ام ال ن د الالاني د حلً ددو ا ن ددان ع ددى االنإ ددلامل إىل ات اقي د منااإ د الالليي ددز يف

( )1 8

وأو ى عا ما ااةاد دا اةصد ح غلءدا مجيدا الالح داد ع دى اةااادااد اةصدا
-7
( )1 9
ع يةا  ،مبا يف ذل الالح اد ع ى ات اقي الًإا ع ى مجيا أشكال الاللييز ضا اةدرأ  ،وال سديلا
ال ًدر  2مدا اةددا  9اةالا ًد مب داوا اةدرأ ابلربدا يف نًددا اان دي إىل األل دال ،وع ددى ات اقيد ًددو
( )2 1
الط ا واروتوكوالهتا االخاليا ي ( ،)20وع ى ات اقي منااإ الالايي
و م من ل الا و الاولي ا ح علان الالح ظ ع دى ال ًدر  4مدا اةدا  15مدا ات اقيد
-8
الًإ ددا ع ددى مجي ددا أش ددكال الالليي ددز ض ددا اة درأ  ،ماة د ق ابلال ددا الرب ددا واة درأ ن د احلً ددو فيل ددا يالا ددا
حبرك األش ا و ري اخاليا مكان إقامالة  ،وابلووح الالن ييي اليت ت ر "الطًوس اليت ت إد إىل
إيد دديا الط د ددا يف ب د دداه" مبد ددا يف ذلد د ت.د ددوي األعإد ددا الالناسد د ي األنثويد د  ،وأو د ددم ا د ددح مجيد ددا
الالح اد والال امهاد وا عواند اليت سد ا إ داا اا ابالقد ان مدا تصدايًاد سدااً ع دى مااادااد
ًددو ا ن ددان ،وال سدديلا الالح دداد الدديت تاالددرب ايادداد اةاااددااد أضددا تالنددا مددا موضددو اةاااددا
( )2 2
اةاني وغرضةا
وأشا د من ل الكرام إىل أن علان فإم الالااون الكاما ما آلياد األم اةالحا حللاي
-9
ًو ا ن ان ،إذ ص يدر منةدا دآل اأن أ تا يدا ع دى عدا نداا اد عاب د و سداوا ا عدا أ سد الةا
ا برا اد اخلا وص تر آل اأن ع ى ل زاي وبة اةًر اخلدا اةادمب مبكافحد الانصدري يف
ش اط/فرباير  2018وأو م من لد الكرامد ابلالاداون مدا ا بدرا اد اخلا د واأليداد الاوليد حلًدو
ا ن ان( )23وال م الو ق اة .ك  1أن ص يز علان مني االسالاراا ال ااا أ ُ مك ش اوالي يف
( )2 4
إل ددا ا ب درا اد اخلا د  ،وأو ددم ابلالا دداون الكام ددا م ددا آلي دداد األم د اةالح ددا حلً ددو ا ن ددان
وأو م مؤس ماعم ل ومل والالنلي و ًو ا ن ان والو قالان اة .كالان  1و 2االوبي عو اول
إىل مجيددا اةك د اددوالايد يف إلددا ا ب درا اد اخلا د لام د اةالحددا ( )25وأو ددم مؤس د ماعددم
والو ق اة .ك  2غيو األولوي ل زاي اد الرمسي اليت يًومل هبا اةًدر ان اخلا دان اةانيدان حبالد اةداافا
عدا ًدو ا ن دان واالازيدز و ايد احلدا يف ريد الدرأ والالا در( )26وأو دم الو قد اة.د ك  2اال يد
ل اد زاي أخرى مًام ما اةًر يا اخلا اةاني ابحلا يف ري الال لا ال ل واحلا يف ري
تكويا مجاياد؛ وابسالًول الًإا واحملام ؛ واب عاامل خا ج الًإا أو غبرا اد موبز أو تا اق؛
( )2 7
وابحلا يف اخلصو ي ؛ وما ال ريا الااما اةامب ابال ال از الالا
 -10وأو م من ل الا و الاولي ابسدالاراا وتن يدي مجيدا الالو دياد اةال ًيد دم ا عل يد االسدالاراا
( )2 8
الاو ال.اما واةًام ما ايااد ماااااد األم اةالحا وخربا األم اةالحا
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ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )2 9

 -11أفدا د من لد الكرامد أن ال ند الولنيد حلًدو ا ن دان (ال ند الالانيد حلًدو ا ن ددان)
ال تاللالا ابالسالًول الوزمل إزا ال ط الالن ييي  ،وال سيلا فيلا يالا ا اواليالةدا احملداو ولريًد تايد
أعإدداوةا وخددول االس دالاراا الدداو ال.دداما األخددر ،أ الددم علددان ع ل داق ابلالو ددياد الدديت ل ددم
( )3 0
باددا ال ن د الولني د بالثددا م ددا ن اب ي د  ،لكنةددا ص ت ةددر الالزامداق اال دداوز أوب د الًصددو الاايددا
وأو ددم من ل د الكرام د والو ق د اة .د ك  1اإ ددلان با ددا ال ن د بالث ددا امالث دداالق ك دداموق ة ددا ن اب ي د
( )3 1
االاايا قانون ال ن الولني حلًو ا ن ان لاامل  2008لإلان اسالًوهلا عا ال ط الالن ييي

جيم -تنفي ذذال االلتزام ذذات الدولي ذذة املتعلق ذذة ق ذذوق اإلنس ذذانن م ذذع مراع ذذاة الق ذذانون ال ذذدو
اإلنساين الساري
 -1املسائل الشاملة لعدة قطاعات

اة اوا وعامل الاللييز

( )3 2

 -12ال ظ اةركز الالاين حلًو ا ن ان ومن ل  JAIوالو ق اة .ك  1أن علان جترمل الاوقاد
ًدو
اان ي اةث ي وااض أندوا الالا در اان داين وقدا زا قدانون اادزا (ااايدا) اةدنًي مدا تً دي
و درايد اةث يد واةث يداد ومز وبد اةيدا اان د ومءداير اهلويد اان داني ومءداير اهلويد اان دداني ،
يارفدون أن دة هنضد مث يدون بن دياق أو ميا سدون أفاداالق بن دي
وتإلا موا َ تااق األش ا الدييا ّ
تارف الاول هنن س وك
مث ي  ،وال سيلا اةا ت  261و 262وجيوز آل س ا الالاني إذا ا تك وا ما ّ
"خمددا ابأ اا الاام د " أو "خمددا ابحليددا " وأو ددم ااةدداد اةدديكو االاددايا قددانون اا دزا وإلءددا جتددر
الاوقدداد اان ددي اةث ي د والن.دداط اان د  ،ووضددا ددا لإ د ن الالا ددر اان دداين( )33وأو ددم ااددض
( )3 4
اةن لاد اوضا ا ل اللييز الًاو ع ى اهلوي اان اني
 -13وأف ددا د من ل د اي ددوما اي دال ووت ددش أن اة ددا  259م ددا ق ددانون اا دزا زا د الاً ددوابد ع ددى
اةواقا ابل اض خا ج نطا الدزواج وتنالةد اديه الًدوان أيإداق ًدو اةالحدول بن دياق يف اخلصو دي
وعامل الاللييز و ري الالنًا وأو م ا ا ت.ريا شاما ةكافح الاللييز حي ر الاللييدز ع دى أسداس اادن
أو النددو االباللدداع  ،ويالإددلا تددااار فاالد لالحايددا ادديا الاللييددز وماااالد  ،وإلءددا اة دوا  259و 261و262
()35
و ) (266وغراا ما الًوان األخوقي الءامإ  ،وتن يي وقش اخاليا ل الوقيش مبوب ايه اةوا

الالنلي وال يا واألعلال الال ا ي و ًو ا ن ان
- 14

أو م من ل  JAIعلان مبوا

( )3 6

سياساهتا ا ن اني يف اة الً ا اةن و

( )3 7

 -15وال م اةن ل أن علدان مارضد اوبد خدا أغ تءدر اةندا وةدا كاندم اةيداه شدحيح
أ دوق فددغن تءددر اةنددا لددا يددؤ إال إىل ت دداق إمكاني د احلصددول ع يةددا وتواب د علددان أيإ داق الالصددحر
والالااو ال ريا ةصا اةياه ما زاي تواتر موباد اا اف وال يإااند واألعا ر ،وا ت ا م الوى
سددطي ال حددر وزا د أيإ داق ان ادداغد علددان مددا غددازاد اال ال دداس احل درا ع ددى مدداى الاًددو الً ي د
اةاضي  ،وما فالئ ت وث اهلوا يرت ا يف منالا عايا وفيلا يالا ا ازاي إماا اد اةياه ومنا الالصحر،
أو ددم من لد د  JAIاال ص ددي مزي ددا م ددا األمد دوال ل الكنولوبي دداد اخلإد درا  ،وتنوي ددا اف د د الطاقد د ،
( )3 8
واالسالثلا يف حمطاد إعا تاوير اةياه وماااالةا
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ًو ا ن ان ومكافح ا ااا

( )3 9

 -16أعرا ددم من ل د الكرام د ع ددا ق ًة ددا إزا اس دال اامل ق ددانون مكافح د ا ا دداا ل ددر الن دداس ع ددا
مما س ًوقة األساسي اصو س لي  ،وكيل مو ً الييا ي اون إىل إن.ا زا سياس  ،واو
أمد ددر حم د ددو يف ال د ددا وأو د ددم من لد د الكرامد د االاد ددايا قد ددانون مكافحد د ا اد دداا حبيد د يالوافد ددا مد ددا
( )4 0
الإلااند واحلرايد األساسي ل لحاكل الاا ل
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ا ال ر يف احليا واحلري واألمان ع ى ش ص

( )4 1

 -17ال ددم من لد د الا ددو الاوليد د واةرك ددز الال دداين حلً ددو ا ن ددان والو ق د اة.د د ك  1أن عل ددان
أ الم ع لاق ،خدول ااولد الثانيد مدا االسدالاراا الداو ال.داما ،تليدا الالو دياد الااعيد إىل وقدش
تط يا عًوا ا عاامل ،بةيااق لءا ايه الاًوا وع ى الرغ ما وقش عل ياد ا عاامل مني عامل ،2015
ددا د أ كددامل اب عدداامل ع ددى مددا ال يًددا عددا  11ش صداق يف قإددااي قالددا وأشددا د إىل أن قددانون اادزا
الال دداين م ددا زال ي ددن ع ددى عًوا د ا ع دداامل ع ددى ع ددا ب دراو  ،مب ددا يف ذل د اا دراو اةالص د ابة ددا اد
وأو ددم اوق ددش تن ي ددي أ ك ددامل ا ع دداامل وإل ي ة ددا ،بةي ددااق لء ددا عًواد د ا ع دداامل وض ددلان ع ددامل توقياة ددا
()42
يف ت األثنا إال ع ى "أشا ااراو خطو " وااا حماكلاد بالثا اةااير الاولي ل لحاكل الاا ل
وال ددظ مرك ددز منااإ د الًال ددا يف الا دداص أن الاسد دالو ال يف ع ددى ذك ددر احل ددا يف احلي ددا وعًوا د ا ع دداامل،
()43
وش ا ع ى تءير الاسالو وتإلين نصاق حللاي احليا  ،و عا اًو إىل إلءا عًوا ا عاامل فو اق
 -18وال ددم من لد الكرامد أن تاريددش الالادديي ال يال ددا مددا أ كددامل ات اقيد منااإد الالادديي
ر الالايي يف الاسالو وعووق ع ى ذل  ،ال تزال مما س الالايي منال.ر ع دى نطدا واسدا
غ
وتُ ال امل لًلا النًدا أو اةاا ضد وأو دم من لد الكرامد غ اج تاريدش ل الاديي يال دا مدا الًدانون
الاو ( )44وأشا د من ل  JAIإىل تًا ير عايا عا الالايي يف ال ون واسال اام ضا احملال
( )4 5
وال دم من لد  JAIوالو قد اة.د ك 1
واةاا ضد ال ياسدي لالوليدا ال د ط وسدحا اةاا ضد
أن د ع ددى ال ددرغ م ددا ددر الالا دديي وس ددو اةاام د مبوب د الًددانون ،ال ي ددرا ق ددانون عل ددان عً ددوابد
تالناسد وخطدو برميد الالادديي  ،وأو دالا اوقدش مجيددا ضدروا الالاديي وماام د مجيدا احملال دزيا فيةددا
ماام د ق كرمي د وأو دالا أيإ داق غ اج احل ددر اةط ددا ل الادديي يف الال .دريااد الولني د وضددلان قيددامل فريددا
م الًا ابلالحًيا يف مجيا اال عا اد ومو ً مجيا اةوظ الإالا فيةا ومااق الة وأو الا إضاف ق
( )4 6
إىل ذل غلءا فرا الاًوا ال اني ع ى ا تكاا ااراو ما أ كامل الًانون
 -19وال ددم من ل د الكرام د وب ددو ال ددن واض ددي م ددا اال ال دداز الالا د واال ال دداز م ددا من ددا
االتص ددال ،ع ددى ال ددرغ م ددا الإ ددلااند الاس دالو ي ويف أعً دداا اال ال اب دداد يف اي ددا  ،2018نُ دديد
موبد دداد مد ددا االعالًد دداالد الالا د د ي وأو د ددم اةن لد د هنن تإد ددا علد ددان د ددااق لوعالًد دداالد الالا د د ي
( )4 7
ولو ال از ما منا االتصال ،وهنن تإا إلا اق قانونياق حي مل احلًو واحلرايد األساسي

إقام الاال ،مبا يف ذل ا فود ما الاًاا ،وسيا الًانون

( )4 8

 -20ال ددم من ل د الكرام د عددامل اس دالًول ال د ط الًإدداوي وخإددوعةا ل دديطر ال د ط الالن ييي د ،
( )4 9
وأشا د الو ق اة .ك 1
واسالالاهلا اص مالزايا يف قلا أ ماا ض  ،مما يًوا سيا الًانون
إىل ما ل طان ما و ي يف تاي وعزل ك دا الًإدا  ،وأند اصد ال وي داق ل ل د األع دى ل ًإدا ،
يرشددي الًإددا وي.ددرف ع ددى الن ددامل الًإدداو ( )50وأو ددم من لد الكرامد والو قد اة.د ك  1اإددلان
االسالًول الالامل ل ط الًإاوي  ،مبدا يف ذلد اسدالًول ا د األع دى ل ًإدا  ،وتادايا قدانون تن دي
()51
إ ا شؤون الًإا لاامل  2012لإلان عامل ت ّك ال طان االاي الًإا وعزهل
4
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احلرايد األساسي واحلا يف اة.اك يف احليا الاام واحليا ال ياسي

( )5 2

 -21ال ددظ اةركددز األو وق ل ًددانون والااال د أن علددان فإددم تو ددياد مددا االس دالاراا الدداو
ال.اما ال ااا لد حب تاا ضةا ما الايا وما ت.ريااهتا الولني وقيلةا الثًافي وأشا اةركز إىل أن
اة ددا  28م ددا س دالو عل ددان ل دداا كان ددم تل د احل ددا يف احلري د الايني د  ،ف ددغن ق دوان عل ددان ،وال س دديلا
الً دوان اازاوي د  ،هتددا احلري د الايني د وتًوضددةا ،مددا خددول ت .دريااد جت درمل الكددومل والن.دداط اةاد ا ي
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 الاينيد غددر اة د ل ابلا ددا إال يف
أ ا حي ددا اا ال د طان هل دديا الء ددرا و د اةرك ددز ع ددى إ ددو الً دوان وإلء ددا ت د ال دديت جت درمل ال ددييا
()53
ياا ضون ا سومل ويروبون لايا آخر وال لا لكا االاعاد الايني مبلا س عًياهتا بةا اق وحبري
 -22وال ددم من لد الا ددو الاوليد ومن لد أمريكيددون مددا أبددا الاميًراليد و ًددو ا ن ددان يف
ال حريا ومن ل الكرام ومن ل ايوما ايال ووتش واةركز الالاين حلًدو ا ن دان ومؤس د ماعدم
والو قالان اة .كالان  1و 2أن علان أياد ثدوث تو دياد مدا تو دياد ااولد الثانيد مدا االسدالاراا
الدداو ال.دداما لالازيددز و ايد احلددا يف ري د الالا ددر ،لكنةددا أشددا د إىل أند 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
عل ياد اعالً ال اةنالًايا ال لي  ،مبا يف ذل الصح يون والكالاا والناشطون ،زا د خول ال
اة.ددلول ابلالًريددر وأشددا د أيإداق إىل أن ادديه احل درايد ،اةًيددا قددانوانق ،زا الالإددييا ع يةددا مددا اعاللددا
قانون اازا يف عامل  ،2018الي يالإلا أ كاماق غامإ الصياغ بني ال طاد و ياد واسدا
ويددن قددانون اا دزا ع ددى مااق د كددا مددا لاددا يف ًددو ال د طان أو عاا د يف ذات د  ،وتثددر الالءي دراد
األخر يف اةا ت  116و 125ما قانون اازا خماوف ا.أن الالدزامل علدان حبلايد وتازيدز احلدا يف ريد
الالا ر وال م اب ضاف إىل ذل أن قانون اةط وعاد والن.ر يُاالدرب مدا أكثدر الًدوان تًييدااق ،ألند
بول ال طان أو اة اس ا وم الاول  ،وحي ر اةط وعاد
حي ر ن.ر ما ما شأن النيا ما ش
الدديت تالاددا ا مددا األخددو واأ اا الاام د أو إلددالش م ددا ن الددايا ،أو تالاددرا ل ن ددامل الاددامل واألمددا
ال ددااخ واخل ددا ب أو تإ ددر ابلال د د الولنيد د وف ددوا الً ددانون ن د د ال د د طاد إعل ددال الرقااد د ع د ددى
اةط وعاد اليت تُاالرب م يا ثًافياق أو بن ياق أو سياسياق واسالُ امم سااًاق أ كامل مماث يف اةا 19
مدا قددانون مكافحد بدراو تًنيد اةا ومداد غددو ددحش وزا د اةدوا  97و 102و 169مددا قددانون
اازا الاًوا  ،وأضا م موا أخرى ذاد ياغ فإ اض ل ءاي اي الناشط واةاون واةن، ً.
وقياد ن.ر اةوا اةط وع وا لك وني واحملالوى ا لك وين ومني الطااا الءامض هليه اةوا ال طاد
ددو ياد تًايري د واسددا الس دالةااف اةن.ددً واةنالًددايا ال د لي وس د نة  ،وقددا يددؤ أيإ داق إىل
( )5 4
مزيا ما انالةاكاد احلرايد األساسي
 -23ووفًد داق ل ةد دداد اةد دديكو  ،اسد دالاعم أبةد ددز االسد دال ا اد مد دداافا عد ددا ًد ددو ا ن د ددان
أو ددح ي ااددا أن ت دداع وا مددا من لدداد حلًددو ا ن ددان ووا د م األبةددز األمنيد اسدالةااف الناشددط
آ ا عربوا عنةا ع ى منصاد الالوا ا االباللاع  ،وادو مدا مدا شدأن
اةؤيايا لإل و  ،غال اق ا
إشداع اخلددوف وشدا أ نًددا سياسد اندا وأ ددا د احملداك ع ددى أ كامداق ابل د ا ع ددى انشددط ،
ابسال اامل قوان غامإ الصدياغ تدا مدا ريد الك لد ويُ دالةاف الصدح يون واةداونون والناشدطون ع دى
ا ن نددم اصد منال لد ويالارضددون لوضددطةا الًإدداو واالعالًددال واال ال دداز وتُ دال امل برميد "اة دداس
ا ددوم الاولد " ا.ددكا منة د سددكاد ومااق د أ انالًددا ل د طاد ،مبددا يف ذلد يف دداالد ال ددا
احلكوم اةزعومل( )55وأو م ايه اةن لاد اإلان ري الرأ والالا ر وفًداق ل لاداير الاوليد ؛ واالادايا
قانون اازا وغره ما الًوان  ،مبا يف ذل قانون اةط وعاد والن.ر ،وقانون تن ي االتصاالد (،)2002
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وقددانون مكافحد بدراو تًنيد اةا ومدداد ،وقددانون االايدداد األا يد الصددا مبوبد اةرسدومل ال د طاين
ق  14/2000؛ واب فراج عا مجيا األش ا وإلءا ا ااند اةالا ًد ابةلا سد ال د لي حلريد الالا در
وتكدويا االايداد والال لدا( )56وأو ددم من لد أمريكيدون مدا أبددا الاميًراليد و ًدو ا ن ددان يف
ال حريا أيإاق االاايا اةا  29ما الاسالو ل لا حبري الالا ر ع ى ا ن نم وخا بةدا ،وضدلان أن
( )5 7
يربز قانون مكافح براو تًني اةا وماد أمهي ا ن نم كأ ا ةلا س ًو ا ن ان وتطويراا
 -24وال ددظ اةرك ددز الالدداين حلً ددو ا ن ددان أن اة ددا  108مددا ق ددانون اا دزا الال دداين اس دالُ امم
أيإاق يف اسالةااف الكالاابد وال حدوث األكا مييد الديت تالنداول األ دااث الالا نيد ان در انقدا و/أو ال حدوث
( )5 8
الا لي
 -25وال م من ل أمريكيون مدا أبدا الاميًراليد و ًدو ا ن دان يف ال حدريا ومن لد الا دو
الاوليد ومن لد الكرامد واةركددز الالداين حلًدو ا ن دان والو قد اة.د ك  2أن علدان أيداد  15تو ددي
خول ااول الثاني ما االسالاراا الاو ال.اما ا.أن احلا يف ري الال لا ال ل  ،وأعرام عا
أس ةا لاامل تن يدياا الاايدا منةدا ويف الواقدا الال د  ،ان اق مدا تُاًدا جتلاداد سد لي يف علدان خ.دي
اسالةااف اة.اك فيةا وأشا د إىل أن الاسدالو ياد ف حبًدو اةدوالن يف الال لدا "ضدلا داو
الًانون" ،واو ما تًياه اةا اتن  121و 123مدا قدانون اادزا ( )59واسدالُ امم أ كدامل اةدا  108مدا
قانون اازا أيإاق السالةااف الال لا ال ل ( )60وكثراق ما تُ ال امل احلاو الًانوني لًلا اة ااراد
الال اار ال ل ضا قإااي اباللاعي شدآل وأو دم
ال لي  ،وقا اعالًُا الاايا ما اةوالن ا
غلء ددا األ ك ددامل الًانوني د اة ين د أع ددوه ،وإل ي د ش الًي ددو اة روض د ع ددى الال لا دداد الاام د  ،وال ددلا
ابال ال ابداد واة ددااراد ال د لي  ،وكدديل مراباد الالدا ي الًدداو يف ددال ًدو ا ن ددان لًدواد
ال.رل واألما ،وتوفر اةرابا الًإاوي واالنالصاف ال اال ،مبا يف ذل الالاويض ،يف االد احلرمان
( )6 1
غر الًانوين ما احلا يف ري الال لدا ال د ل
وأو دم من لد الا دو الاوليد أيإداق اب فدراج فدو اق
و ون قي ددا أو ش ددرط ع ددا مجي ددا سد د نا الد درأ  ،وإلء ددا أو مراباد د مجي ددا األ ك ددامل الًانونيد د ال دديت جتد درمل
اةلا س د ال د لي ل حً ددو يف ري د الالا ددر وتك ددويا االاي دداد والال ل ددا ،وال س دديلا اة دوا  97و102
و 116و 270و 169ما قانون اازا  ،واةوا  28-25ما قدانون اةط وعداد والن.در ،واةدوا  19-16مدا
( )6 2
قانون مكافح براو تًني اةا وماد ةوا مالةا ما اةااير الاولي حلًو ا ن ان
 -26وال م من ل الا و الاولي ومن ل  JAIوالو قالان اة .كالان  1و 2أن علان اسدال امم
يف  22آذا /ما س  2020تااار الالصدا النال.دا باوحد كوفيدا 19-لالًييدا احلدرايد اةانيد وأ دا د
مرسد ددوماق اوقد ددش ل اعد د الصد ددحش وتوزياةد ددا ،و د ددرد ايد ددا الصد ددحش وا د ددود واةن.د ددو اد اة د دالو
وتوزياةددا وأو ددم غعددا الن ددر يف الالددااار والاًددوابد اةال ددي يف إلددا الالصددا ااوح د كوفيددا19-
لإلان تطااًةا ما م ا ن ال.رعي والإرو والالناس واالمالنا عا فرا أ كامل ابل ا ع ى ايه
( )6 3
االنالةاكاد صراق
 -27وال م الو ق اة .ك  2أن علان ت ًم ،خول االسالاراا الداو ال دااا ،أ ادا تو دياد
ا.أن اي اةاافا عا ًو ا ن ان وممث ا اللا اةاين وق م  21تو ي ا.دأن احليدز اةداين غدر
أض ددا أعرا ددم ع ددا ق ًة ددا الالي ددا إزا إغ ددو احلي ددز اة دداين واس دال اامل ت .دريااد ددا م ل ح ددا م ددا ق ددا
اةاافا عا ًدو ا ن دان والصدح ي ع دى ا ادوا ا االيد عدا قإدااي ًدو ا ن دان وتصدرفاد
الاول وقا أبربد ال يا الاااوي ل ل اللا اةاين ما اةاافا عا ًو ا ن دان ع دى ال درا مدا
علان ،وعلاد ال طاد إىل إغو مجيا من لاد ًو ا ن ان اة الً أو انالً دم اديه اةن لداد
ل الددا مددا اخلددا ج وأو ددم الو ق د اة .د ك  2احلكوم د االةيا د ايا د بكيني د ل ل اللددا اةدداين و ددوضا،
قانوانق ومما س ( )64وأو م مؤس ماعم ارفا الًيو اليت بنا األ زاا ال ياسي اةاا ض ومجاعاد
( )6 5
ًو ا ن ان ومن لاد ا اللا اةاين اة الً األخرى ما الالا يف ال ا اصو قانوني
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 -28وأا ءم من ل الكرام ومؤس ماعم واةركز الالاين حلًو ا ن ان والو ق اة .ك  2عا
أعلال انالًامي ضا اةاافا عا ًدو ا ن دان والناشدط ال ياسدي والصدح ي واةداون  ،يد
يالارضددون و ايق لوعالًددال الالا د واالضددطةا الًإدداو ومنددا ال د ر ومصددا وغوددا اهلويد وأو ددم
االازيدز احلدا يف ريد الالا در وتكدويا االايداد ،اوضددا دا لاعلدال االنالًاميد ؛ وضدلان بكيدنة مددا
الال ددا س د لياق ون خ ددوف م ددا االنالً ددامل؛ ووض ددا ددا ل لإ ددايًاد واال ال دداز الالا د ؛ و ف ددا ددر
ال ر؛ ووقش مصا وغوا اهلوي ؛ وا فراج عا مجيا احملال زيا ة.اكالة يف أن.ط س لي وأو م
أيإاق ابالع اف ابةاافا عا ًو ا ن ان وممث ا اللا اةداين ،وابلالحًيدا يف قإدااي االعالداا اد
( )6 6
اليت يالارضون هلا ومو ً مرتك يةا
 -29وال ددم من لد الا ددو الاوليد ومن لد أمريكيددون مددا أبددا الاميًراليد و ًددو ا ن ددان يف
ال حدريا ومن لد الكرامد  ،ومن لد  JAIواةركددز الالدداين حلًددو ا ن ددان والو قالددان اة.د كالان  1و 2أن
علان أ الم ع لاق خول ااول الثانيد مدا االسدالاراا الداو ال.داما ا د ا تو دياد تالا دا ابحلدا
يف ري د تك ددويا االاي دداد وم ددا ذل د  ،ص تن ددي احلكوم د أايق م ددا ا دديه الالو ددياد وع ددى ال ددرغ م ددا
الإ ددلااند الاسد د الو ي ل ح ددا يف تكد ددويا االايد دداد ،ت ددن اةد دوا  116و 117و 118م ددا قد ددانون ااد دزا
الالاين ع ى أن ايا احلا ال ي.دلا االايداد الديت تُاالدرب ماا ضد أل أن.دط أو سياسداد كوميد
ويف ك ددانون الثاين/ين دداير  ،2018نًح ددم ال د طاد الالاني د ق ددانون اا دزا  ،وأ ب ددم في د أ كام داق تًي ددا
احلرايد األساسي اوب عدامل و ريد تكدويا االايداد اوبد خدا ويالإدلا الًدانون أ كامداق غامإد
الصددياغ ميكددا أن ت ددراا ال د طاد ا.ددكا انالًدداو لالًييددا أن.ددط من لدداد ا اللددا اةدداين واةدداافا
ون.ى أيإاق ما أن يإيا قانون اازا احليز اةاين اال ر أشكال االاياد اليت
عا ًو ا ن ان ُ
"ترم د إىل منااإد د م ددا ن الاولد د ال ياس ددي أو االقالص ددا ي أو االباللاعي د أو األمنيد د " وحي ددا ق ددانون
االاياد األا ي ما أنوا االاياد ،وي.د ط ع يةدا اسالصداا تدرخي مدا ال د طاد الالانيد ةلا سد
أن.طالةا وأو م ااةاد اةيكو اإلان ري تكدويا االايداد ،مبدا يف ذلد لاغدراا ال ياسدي ،
ون تاخا ما ال ط الالن ييي ووفًاق ل لااير الاولي ؛ واالاايا أ كامل قانون اازا اليت تًيا احلا يف
الال لددا ال د ل وتكددويا االايدداد؛ واالحدداي عل ي د ت د يا االايدداد زال د ا ب درا اد اةراً د ؛
( )6 7
واإلان إمكاني ت.كيا مجاياد بايا  ،اءض الن ر عا أ أاااف مالااخ
 -30وأو ددم الو ق د اة .د ك  2ابإل دداذ تددااار ت دداعا ع ددى هتيا د ايا د آمن د وبكيني د وقاول د ع ددى
اال د امل ل ل اللددا اةدداين ،ا ُ د ا منةددا إلءددا الالددااار الًانونيد وال ياسدداتي الدديت تًيّدا اددو مددرب احلددا يف
تكددويا االايدداد؛ وتي ددر ت د يا مجيددا من لدداد ا اللددا اةدداين الدديت قددامم ل دداد ت د يا ،و فددا
ا ب درا اد ال روقرالي د وغددر الإددرو ي الدديت تاددو ت د 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
الوزم الديت تدا مدا قدا من لداد ا اللد ا اةداين ع دى ت ًد الاللويدا الداو ؛ وإلءدا اة دؤولي ااناويد
واة.اك فيةا؛ واالمالندا عدا األعلدال الديت تدؤ إىل إغدو
عا تن ي أن.ط اةن لاد غر اة
األماكا اأمن أمامل من لاد ا اللا اةاين أو تا يا أن.طالةا ال لي  ،والنةوا ااالق ما ذلد حبدوا
سياس اا ف يإا ايه اةن لاد يف مركز الصاا وجييز الالا ر عا آ ا مال اين وت نيةا ،مبا يف ذل
( )6 8
آ ا اةاافا عا ًو ا ن ان والصح ي والناشط ال ياسي وغرا
 -31وذكرد من لد  JAIأن علدان حيكلةدا داك مط دا ،ادو ال د طان الدي يالدوىل مةدامل سد
احلكوم و س الاول ومني عامل  ،2011جيوز ل ناخ أيإاق انال داا أعإدا ا دال ال ايد إال أن
ايه االنال اابد أُب م إىل أبدا غدر م دلى ،ا د باوحد كوفيدا 19-وأو دم اةن لد هنن تؤكدا
( )6 9
علان موعا االنال اابد اةً وأن تإلا نزااالةا واألمان ل ل.اك فيةا
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ر مجيا أشكال الر

( )7 0

 -32أفددا د من لد  JAIأن علددان ا ددا مًصددا وع ددو لوجتددا اباددن والالددا الً ددر ع ددى ددا
سوا وال م أيإاق أن االجتا ابل .ر مرت ا اوبد خدا يف إلدا ادرانمع الالدال اةندزلي يف علدان
وا درانمع الك ال د اخلددا ا د وأو ددم هنن تً دومل علددان فددو اق االءيددر ا درانمع الك ال د وال ددلا ل إددحااي
ابل حد عددا خدداماد احللايد ددآل إذا ص تو َّبد اهتامدداد وص يُ دالكلا الالحًيددا( )71ويف د ال ددظ
مركددز اي ينددا كينيددا ل ااالد الاوليد أن علددان اإلدديد منددي االسدالاراا الدداو األخددر خطدواد مةلد
ةو احل ر ال ا لوجتا ابل .ر( ،)72أشدا د ال ند الالانيد حلًدو ا ن دان إىل زاي عدا داالد
االجتددا ابل .ددر الدديت ه تايددااا والالحًيددا فيةددا مددا عددامل  2016إىل عددامل  2019ومددا أن ادديه احلدداالد
( )7 3
ق ي  ،فغضا تال ع ى وع ا اللا ومؤس اد إن اذ الًانون اةاني هبيه اارمي
 -33وأشددا د ال ند الالانيد حلًددو ا ن ددان اباةددو اة لوسد اة يولد ةكافحد االجتددا ابل .ددر
وش ام ع ى إن.ا مدأوى ةدز جتةيدزاقكداموق لإدحااي االجتدا الديكو  ،يد إن اةدأوى احلدا الدي
( )7 4
تايره احلكوم ال يؤو سوى الإحااي ا انث واألل ال
 -34وذكرد الو ق اة .ك  4أن ع ى الرغ مما ايلال علان ما بةو ةكافح االجتا ابل .در -
يف عامل  ،2019أ انم ال طاد موالن علاني ال تكاهب براو اجتا ابل .ر و ُ ك ع ية ابل ا
ل لددر األوىل  -ال تدزال توبددا م.دداكا مةلد فا ددى وبد اخلصددو  ،ا د عددامل وبددو فددرز ،ال يدزال
ضددحااي االجتددا وضددحااي االس دالءول وال ءددا يالارضددون لوعالًددال واال ال دداز وال يددا ألفاددال ا تُك ددم
نالي د االجت ددا هب د أو ا د ف درا ا م ددا أ ابا عل ة د  ،وأو ددم اإ ددلان اي د ض ددحااي االجت ددا م ددا
اال ال دداز وال يددا عددا لريددا تن يددي إب درا اد منة ي د واس دال اقي ل ددرز وتايددا اهلوي د  ،واالددوفر مددأوى
( )7 5
مناس ل إحااي
 -35وأو م من ل  JAIازاي الالا ي يف ال مكافح االجتدا ابل .در مدا أبدا تي در الك.دش
( )7 6
عا الإحااي ،سوا يف ال ا أو عنا الالاقيا يف اوي الييا حياولون خول ال ا
 -3احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احلا يف الالا ويف ظروف علا عا ل ومواتي

( )7 7

 -36أشا د ال ن الالاني حلًو ا ن ان ابحلكوم ةا ت يل ما بةو م لوس لالازيز احلا يف
الالا ،وش ام ااةاد اةاني ع ى موا إعاا سو الالا ل ا ث عا علا وتً يا ال طال إىل
( )7 8
أ ىن ا
 -37وأشددا د ال ن د الالاني د حلًددو ا ن ددان ابخلط دواد اةال ددي لصددياغ قددانون ل الددا وقددانون
ل الا اةنز  ،وأو م اب سرا يف إ اا مها وأشا د ال ن كيل اًرا شرل علان ال طاني ق
( ) 2020/157غلءا "شةا عامل االع اا" اليت كانم مط وا لنًا ك ال الااما مدا دا علدا
إىل آخر وسيح ّ ا الًرا تن ي الاوق ا الاام وأ حاا الالدا تدم إشدراف احلكومد  ،وتازيدز
( )7 9
اي الاام ما مجيا أشكال الالا ش واالسالءول والالا الً ر

احلا يف الصح

( )8 0

 -38أشددا د ال ن د الالاني د حلًددو ا ن ددان إىل اخلط دواد وا ب درا اد ال اال د الدديت نُ دديد منددي
آذا /ما س  2020آل اأن يف إلا احلكوم ع ى ت .د مدرا كوفيدا 19-يف ال د طن  ،وأشدا د
ابخلط دواد احلكومي د ل الاامددا مددا اااوح د ي د سددامهم م ددامه ب ي د يف احلددا مددا انال.ددا اا و اي د
( )8 1
ًو اةوالن واةًيل وخا احلا يف الرعاي الصحي
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 -39وال ظ مركز اي ينا كينيا أن ا بةاا برمي يااق ع يةا الًانون يف علان ،ون اسالثنا
النابي دداد م ددا االغالص دداا ،وأو ددى ا .ددرعن ا بة دداا وإات ال د اوب د خ ددا ل ن ددا ال دوا حيل ددا
( )8 2
نالي االغالصاا
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

الن ا

( )8 3

 -40ال ددم من لد الا ددو الاوليد ومن لد ايددوما ايدال ووتددش ومن لد  JAIومؤس د ماعددم
وال ن الالانيد حلًدو ا ن دان واةركدز الالداين حلًدو ا ن دان والو قد اة.د ك  1أن الاللييدز والاندش
اان دداني يف عل ددان م داللران ع ددى ال ددرغ م ددا أ ك ددامل اة ددا  17م ددا الن ددامل األساس د  ،وأن الً دوان
ترسخ الاللييز ومييز قانون األ وال ال .صي ضا اةرأ يف م اوا مثا الطو واةراث
الولني ال تزال ّ
و إان األل ال والو اي الًانوني  ،اينلا ال يدزال قدانون الالدا حيدا مدا أندوا الالدا وسداعاد الالدا
اليت جيوز ل لرأ أن تًدومل هبدا ويف م داوا الطدو  ،جيدوز ل دزوج أن يط دا زوبالد مدا ون سد واًدرا
يُ .ط ع ى اةرأ أن تًامل ل اق إىل احملاك ألسد اا حمداو أو أن ت ديل اعوضداق ةوافًد
من ر  ،يف
زوبة ددا ع ددى اخل ددا وتالا ددرا اة درأ ل الليي ددز أيإ داق يف الو دداي ع ددى أل اهل ددا ،إذ يا د ف الً ددانون ابأاب
أو يا قانوني ع دى األل دال ،اءدض الن در علدا منحالد احملكلد احلإدان  ،وع دى األمل الديت تاديش مدا
ل ةددا أن تط د موافًد الو د ع ددى ال د ر واب ضدداف إىل ذلد  ،يُ.د ط يف زواج الالانيد مددا غددر
علداين احلصدول ع ددى موافًد وزا الااخ يد ق ددا عًداه ،وجيد أن تكدون إدان الط ددا هلدا وأن يادديش
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
الاللييددز قددانوانق ومما سد ق ضددا الن ددا وال اليدداد؛ وتاددايا مجيددا األ كددامل الاللييزي د  ،مبددا يف ذلد مددا يالا ددا
ابحلً ددو يف ال ددزواج؛ وتا ددايا قوانينة ددا اةالا ًد د ابلطد ددو واةد دراث واحلإ ددان وال د د ر ،وق ددانون األ د دوال
ال .ص ددي  ،ومن ددا الًإ ددا م ددا ال ددلا ا ددزواج الًا دريا ،وق ددانون الال ددا ،اا ة ددا تاللاش ددى م ددا اةا دداير
( )8 5
الاولي ( )84وأو م مؤس ماعم اإلان م.اك اةرأ يف مجيا مؤس اد الاول
 -41وشددا د من لد الا ددو الاوليد ومن لد ايددوما ايدال ووتددش ومن لد  JAIومؤس د ماعددم
وال ند الالاني د حلًددو ا ن ددان واةركددز الالدداين حلًددو ا ن ددان والو ق د اة.د ك  1ع ددى أن علددان ص
تن ي الالو ياد اليت ق الةا ا.أن الانش ضا اةرأ وال توبا ت.ريااد حمدا تالنداول الالصدا ل اندش
اان داين ضدا اةدرأ و ايد اةارضدداد لد وتا ّدرف اديا الاندش وال يالندداول قدانون اادزا ااايدا ،الصددا
درا ق ،وال يالإدلا أ أ كدامل ت در درا ق الاندش
ابةرسومل ال طاين ق  ،2018/7الاندش الاداو
الادداو واالغالصددا ا الزوبد والن ددا ال دوا يد ءا عددا االغالصدداا قددا يالارضددا ل لو ًد الًإدداوي
وت الًددر علددان إىل آليدداد حللايد ضددحااي الانددش الادداو واالعالدداا اان د وأو ددم ااةدداد اةدديكو
االا ددايا ق ددانون ااد دزا حبيد د حي ددر د درا ق الان ددش الا دداو واالغالص دداا الزوبد د ويإ ددا ددااق لال د ددر
الاوقاد ابل اض ( )86وأو ى اةركز الالاين حلًو ا ن ان مبرابا الال.ريااد لال ر أ علا ما
( )8 7
أعلال الانش ضا اةرأ را ق ،وال سيلا الانش الااو
 -42وال ددم من لد الا ددو الاوليد ومركددز اي ينددا كينيددا واةركددز الالدداين حلًددو ا ن ددان عددامل وبددو
قوان ت ر ت.وي األعإا الالناس ي األنثوي  ،وأن ايه اةلا س ال تزال منال.ر يف مجيا أةا ال طن
ع ى الرغ ما او الوح تن ييي توضي أ كامل قانون الط دا وت در ت د اةلا سد يف عدامل 2019
وجيدّدرمل الًددانون "اةلا سدداد الالً يايد الإددا اصددح الط ددا" وأو ددم ادديه ااةدداد اال ددر ت.ددوي األعإددا
الالناس د ي األنثوي د يف ق ددانون اا دزا  ،وف ددرا عً ددوابد مناس د ل ددر الن دداس ع ددا موا د ا دديه اةلا س د ،
GE.20-14848

9

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

س دوا يف الايددا اد اخلا د أو مددا ق ددا أف درا األسددر  ،وإعطددا األولوي د ل اددوج ال دداين والاً د وإعددا
( )8 8
الالأايا والاع وزاي الوع االوافره اليا الن ا وال الياد اةالإر اد ما ت اةلا س

األل ال

( )8 9

 -43وأش ددا د ال ن د الالاني د حلً ددو ا ن ددان ابحلكوم د ل ط دواد ال دديت اإل دديهتا حللاي د ً ددو
الط ا وتازيزاا ،وش ام ع ى تن يي خط ولني مالين ل الوعي وتااار ا ع إضافي ةكافح وا ث
( )9 0
إمهال األل ال
 -44وأ الددم من ل د الا ددو الاولي د ع ل داق ابلووح د الالن ييي د الدديت توضددي أ كددامل قددانون الط ددا،
وجتدرمل اةلا سدداد الالً ياي د الإددا و صددرد الووحد ت.ددءيا األل ددال الددييا ص يكل دوا سددا اخلام د
ع.ر يف األعلال الز اعي وا ا يد والصدناعي واحلرفيد والصديا ال حدر  ،ونصدم ع دى أن الالدا الدي
ي ددايره أف درا األس ددر وال ي ددؤثر يف ددح الط ددا أو تا يل د ميك ددا أيإ داق إ اب د يف ع دداا عل ددا األل ددال
( )9 1
وين ء الًإا ع ي
وما يف كلة " احلا يف
 -45ووفًاق ةن ل الا و الاولي  ،بني اةا  44ما قانون اازا "اأاب َ
( )9 2
صر "يف او ما او مًر شرعاق أو قانوانق"
أت ي األوال ال ًُ ّ

األش ا ذوو ا عاق

( )9 3

 -46أو ددم ال ن د الالاني د حلً ددو ا ن ددان غب درا اس دداد ل الحًي ددا يف ع ددامل تط ددااا األ ق ددامل
اة د يف اطاقد ا عاقد واأل قددامل اة د يف إلددا ن ددامل الإددلان االباللدداع واب ضدداف إىل ذلد ،
ي دزمل وضددا ادرانمع توعيد ولددمب ل الاريددش ابخلدداماد والال ددةيود الدديت تًددامةا احلكومد لدديو ا عاقد
وش ا م ال ن ع ى االسداللرا يف إن.دا مراكدز أتايدا مال صصد  ،وزاي تن يدي ادرامع مدع الطدوا
ذو ا عاق اخدا ال د طن يف أكثدر مدا ما سد يف كدا حماف د مدا أبدا اسداليااا الادا اةالزايدا مدا
( )9 4
يف الربانمع كا عامل
الطوا ذو ا عاق اة

اةةابرون والوباون

( )9 5

 -47أو م من ل  JAIابسالك.اف س ا تازيز م الوايد ماي .الوبا والنةوا هبا ،م.رق
إىل أن مني الوبا تراخي علدا لدا ن دش الإدءن االقالصدا ع دى احلكومد فح د  ،ادا ميكدا
أن ي ددؤ إىل مزي ددا م ددا النل ددو االقالص ددا يف اةنطًد د و ث ددم ك دديل ع ددى وض ددا سياس دداد تاد د ف
ابلطااا الااو لكثر م ا الوبا ألن ااإة لا ياللكا ما الاو إىل ا ااض األ ي  ،وع ي ين ءد
لالددان أن ت دداأ يف هتياد إقامد اولد هلددؤال الوباد وقددا ي دالاع ذلد إعددا ددياغ قدوان اهل ددر
( )9 6
الوافا أو بويا م.ا يا ال ني الالحالي وا سكان
 -48وأشددا د الو قد اة.د ك  4إىل أن علددان اد منددي فد لوي د وبةد مةلد ل الددال اةةددابريا
الددييا يالًاضددون أبددو اق زايددا  ،يد ت.ددر الالًددايراد إىل أضد ي.ددك ون  45يف اةاود مددا سددكان ال ددا
و 70يف اةاو ما الًوى الاام في ( )97وع ى الرغ ما اعاللا علان ع ى اليا الاام األبن ي  ،فغضا
تط ددا سياسدداد تًييايد ل ءايد يف ددال اهل ددر الوافددا والك الد جتاددا الاايددا مددا غددر اةدوالن عرضد
لوعالًددال واال ال دداز وال يددا وأو ددم الو قد اإددلان عددامل ال ددو إىل ا ال دداز اةةددابريا إال كحددا
( )9 8
أخر وإلو سرا اةةابريا احملال زيا
 -49وأ الددم من لد الا ددو الاوليد ع لداق غلءددا علددان يف زيران/يونيد  2020شددرط صددول الالددال
اةةددابريا ع ددى شددةا "عددامل اعد اا" مددا ددا الالددا احلددا ق ددا تءيددر وظدداو ة  ،ممددا ي ددلي ل اددام
األبان االءير وظاو ة ااا تًا ليا ع ى انالةدا أو إضدا عًدا عل ةد ال دااا واحلصدول ع دى موافًد
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مدا ال د ط احلكوميد اة الصد ( )99وال دم من لد الا دو الاوليد ومؤس د ماعدم
و 4أن الالددال اةةددابريا مددا ار دوا يالارضددون لوسدالءول وسددو اةاام د نالي د لن ددامل الك الد الالًييددا
الي يراطة هن حاا عل ة ويااللا الالال اةةابرون ع ى أ حاا عل ة  ،الييا يال ون أيإاق
ك ددو هل د  ،لدداخول ال ددا واحل دداا ع ددى وضددا ا قامد الًانوني د 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
اةةد ددابريا ،وتوقيد ددا عًد ددوابد حمد د ا ع د ددى عد ددامل االمالثد ددال؛ وإعلد ددال د ددا الالد ددال اةةد ددابريا يف تًد ددا
شكاوى بناوي وضلان صوهل ع ى مجيدا أشدكال احللايد الوزمد ؛ وم دا ل أ دحاا الالدا الدييا
( )1 0 0
ينالةكون الال.ريااد وحماس الة ع ى االنالةاكاد
والو قالدان اة.د كالان 1

 -50وال م من ل  JAIأن الالدال الدييا ي درون مدا أ دحاا الالدا مارضدون ل يدا أو ال د ا
آل لو كانوا ي رون ما ا سا  ،وأن انداك داالد مدا الالدال ال دا يا الدييا أعيداوا إىل دا عل ةد ،
( )1 0 1
مما أ ى إىل مزيا ما ا سا والانش
 -51وخ ص د ددم من ل د د اي د ددوما اي د دال ووت د ددش يف ع د ددام  2016و 2017إىل أن الال د ددال اةن د دزلي
تارضدوا ألشدكال مالادا مدا ا سدا واالسدالءول ع دى أيدا أ دحاا عل ةد أو وكدو الالوظيددش يف
علد د ددان( )102وأشد د ددا د من لد د د الا د د ددو الاوليد د د ومن لد د د ايد د ددوما اي د د دال ووتد د ددش ومؤس د د د ماعد د ددم
والو قالد ددان اة.د د كالان  1و 4إىل أن الالد ددال اةند دزلي اةةد ددابريا مد ددا زالد دوا حمد ددروم مد ددا أشد ددكال احللايد د
الدديت توفراددا ق دوان الالددا ،وأو د م هنن تص د ي علددان ق ددانون الالددا لي.ددلا الال ددال اةن دزلي وتإ ددلا
إمكانيد اددووة ال ا د إىل الااالد  ،مبدا ياللاشددى مددا ات اقيد من لد الالدا الاوليد ا.دأن الالددا الووددا
( )1 0 3
ل الال اةنزلي

عاميو اان ي

( )1 0 4

 -52وال م من ل الكرام والو قالان اة .كالان  1و 3أن الالاايود اليت أُ خ م ع ى قانون
اان ي يف عامل  2014تالإلا أ كاماق جتيز إسًاط اان ي عا أ موالا يإر مبصد ح الاولد يف
اخلا ج ،مبا يف ذل ابلالااون ما "من لاد ولي " ،ون أن يكون ل احلا يف الطاا يف ايا الًرا
وت .ددكا ا دديه األ ك ددامل وس ددي س ددكاد منالً ددا الاول د وأو ددم ا دديه ااة دداد غلء ددا األ ك ددامل
اةيكو أعوه ما قانون اان ي ووضا ا ةلا س إسًاط اان ي عا األش ا الدييا ميا سدون
ًددوقة األساسددي ل حي ول د ون انادداامل اان ددي ؛ وتاددايا قددانون اان ددي لءددا مددا لددوزير الااخ ي د
م د ددا س د د ط تًايري د د واس د ددا يف اعالل د ددا ت د ددااار ااي د د  ،مب د ددا يف ذل د د س د ددح وغو د ددا اهلوي د د ك د ددايا
( )1 0 5
سًاط اان ي
 -53وال م الو ق اة .ك  3أن علدان أ الدم ع لداق خدول ااولد الثانيد اال دا ع.در تو دي
ا.ددأن اان ددي وانادداامل اان ددي  ،وتايددااق ا.ددأن االع د اف ل ل درأ الالاني د حبًددو مال دداوي مددا الربددا
يف نً ددا بن د ديالةا إىل أل اهل ددا( )106وال ددم من لد د الا د ددو الاوليد د ومن لد د اي ددوما ايد دال ووتد ددش
ومن لد د  JAIومؤس د د ماعد ددم واةركد ددز الالد دداين حلًد ددو ا ن د ددان والو قالد ددان اة.د د كالان  1و 3أن اةد درأ
الالانيد توابد بييدزاق بن ددانياق فيلددا يالا ددا انًددا اان ددي الالانيد إىل أل اهلددا ،وأند يف د أن اان ددي
تنالًا ت ًاوياق ما با علاين إىل أوال ه ،ال ت الطيا اةرأ نًا بن يالةا إىل أل اهلا إال إذا كانم أ م
أو مط ً د أو غدداا عنةددا زوبةددا أو ا راددا ةددا ال تًددا عددا ع.ددر أع دوامل مالوا د وأو ددم االاددايا
مجيا األ كامل الاللييزيد  ،مبدا يف ذلد قدانون اان دي الالداين ،لاللكد اةدرأ الالانيد مدا نًدا بن ديالةا
( )1 0 7
ألل اهلا وزوبةا
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) مددا ات اقيد الًإددا ع ددى2(9  أن علددان أادداد ت داق ع ددى اةددا3 د ك. وال ددم الو قد اة-54
 الدديت تددن ع ددى أن بددني الدداول األلدراف اةدرأ ًداق م دداوايق حلددا الربددا، مجيددا أشددكال الاللييددز ضددا اةدرأ
فيلا يالا دا تن دي أل اهللدا وشدا د الو قد ع دى أن عدامل قدا اةدرأ ع دى مدني أل اهلدا وزوبةدا اان دي
ع دى قدامل اة دداوا مدا الربدا يددؤثر يف ريد ا دة رأ الالانيد يف اخاليدا مكدان إقامالةددا ويدن قدانون اان ددي
) وأو دم الو قالدان108(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 يف3 و1  كالان.اة
 وبكد اة درأ الالاني د مددا نًددا بن ديالةا إىل زوبةددا األبن د،اكال دداا اان ددي وتءيراددا واال ال دداا هبددا
 ون،وإىل أل اهلا ع ى قامل اة اوا ما الربا؛ و اي ا كا ل ا يف اكال اا اان ي واال ال اا هبدا
)109(
بييز فيلا يالا ا ابلط ا أو أاوي أو أوليا أمره؛ ومني ضلااند شام ما انااامل اان ي
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