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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  29-18

 * موجز ورقات املعلومات املقدَّمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن انورو   

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

االسالعراض الاو   الشامل. وايا الالًرير م خص خلل  و قات مع ومات مًام  مد  هادات حدا    
 .(1)مص ح  إىل االسالعراض الاو   الشامل، وير  يف شكل موهز تًّيااق ابحلا األقصى لعا  الك لات

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  

 (2)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان -ألف 

ذكرت منظل  العفو الاولي  أن انو و مل تصا  اعا ع ى العاا الاويل اخلاص ابحلًو  املاني   -2
االقالصددا ي  واالهاللاعيدد  والثًا يدد ،  زدده الالزاماددا ادديل  يف  وال ياسددي  أو العاددا الدداويل اخلدداص ابحلًددو 

االسددددالعراض ال دددداا . وأوحددددو املنظلدددد  انو و ابلالصدددداي  ع ددددى العادددداي  الدددداولي ، والاللددددا  الالعدددداون 
وقدددامو منظلددد  الوحدددو  ا ن  .(3)وامل ددداعا  الددداولي ، عندددا االقالجدددايف،   ماهالدددا يف الًدددانون ا  ددد 

 .(4)العامل توحيات مماث  ومركز منااج  الًالل يف 

وأوحدددى مركدددز منااجددد  الًالدددل يف العدددامل انو و ابلالعليدددل يف الالصددداي  ع دددى اتفاقيددد  مندددا هر ددد   -3
وأوحدى املركدز أيجداق تن تصدا  انو و ع دى االتفاقيد  الاوليد  حللايد   .(5)ا اب   اجللاعي  واملعاق   ع يادا

   االت اخالفايف ق ر  معرو د  يف ال  دا أو  ادا مجيا األشخاص م  االخالفايف الً ر ،  زه عام وهو 
 .(6)الفري  العامل املعين حباالت االخالفايف الً ر  أو زري الطوع 

__________ 

 .الرتمج  الالحريري  ابألمه املالحا مل حترَّ  ايه الوثيً  ق ل إ ساهلا إىل  وائر  *
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 (7)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

ًددو  أساسددي   -4 قاا دد     أشددا ت منظلدد  الوحددو  ا ن إىل أن اجلددزيف الثدداين مدد   سددالو  انو و يددنص ع ددى  
 . ( 8) احل  يف احليا ، و ري  الجلري، و ري  الالع ري، و ري  الالللا ال  ل  وتكوي  اجللعيات لإلنفاذ قجائياق مثل  

 1899وأارزت املنظلد  أن انو و  دّاثو قانو دا اجلندائ  ابالسالعاند  عد  املاوند  اجلنائيد  لعدام  -5
تر يدددن مددد  . وأشدددا ت املنظلددد  إىل أن الًدددانون اجلايدددا،  زددده مدددا القددداه مددد  2016اًدددانون اجلدددرائه لعدددام 

منظلات اجملاللا املاين ا  ن حت ينه جلوانن  ًو  ا ن ان، ال يزا  يثري اعض الشوازل  يلا يالع د  
 .(9)ابلاللالا ابحل  يف  ري  الالع ري

وأكات منظل  العفو الاولي  أنه مل ياله اعا إنشايف مؤس   وطني  حلًدو  ا ن دان ع دى الدرزه  -6
م )مبددا يف ذلدد  حددياز  الًددوان  املًرت دد (. و ثددو املنظلدد  مدد  ق ددو  توحددي  ادديل  وحتًيدد  اعددض الالًددا

انو و ع ددى مواحدد   العلددل، ادداعه مدد  الشددركايف ا ق يليدد ،  نشددايف مؤس دد  وطنيدد  حلًددو  ا ن ددان مدد  
 .(10)أهل محاي   ًو  ا ن ان وتعزيزاا و ًاق مل ا ئ اب ي 

اإلنسذذذانع مذذذع مراقذذذاة القذذذانون الذذذدو  تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق  -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطاقات -1 

(11)امل اوا  وعام الاللييز  
 

ال ظددو منظلدد  العفددو الاوليدد  أندده لددي  مدد  الوانددا مددا ادد  الالدداااري الًانونيدد  أو ال ياسدداتي   -7
العل يددددد  الدددددو نفدددددينا  كومددددد  انو و مندددددي االسدددددالعراض األخدددددري حللايددددد   ًدددددو  الن دددددايف واألطفدددددا   أو

واألشخاص ذو  ا عاق . و ثو املنظل   كوم  انو و ع دى مواحد   العلدل لجدلان امل داوا  اجلواريد  
 .(12)الالحر  م  العنف والاللييز جلليا النا و 

 لغدددايف  دددر   2016وأكددات منظلددد  العفدددو الاوليددد  أن انو و عدددالو قوانيناددا اجلنائيددد  يف عدددام  -8
 .(13)النشاط اجلن   املث   ا  ال الغ  ابلرتان 

(14)الالنلي  وال يئ  واألعلا  الاللا ي  و ًو  ا ن ان  
 

أن آاث  تغددري املندداال، وال سدديلا ا تفددا  م ددالوحت سددطا ال حددر، تطددر  نايددااق    JAIوذكددرت منظلدد    -9
ك رياق يف انو و حيا  حبيا  املواطن  ومنازهله. وأنا و أن انو و لي و مالأا   ل الصا  هليه ا اث ، ولديل   

ت عاه دد  ملنددا إحلددا   ع ددى نددرو   اإدداذ إهددرايفا   JAI حيددا  مواطنياددا معرندد  خلطددر ه دديه. وشددا ت منظلدد   
وأوحددو انو و تن ت دداأ ع ددى الفددو  ابإدداذ تدداااري أكثددر    ، ( 15) نددر  م اشددر مبددواطين انو و ا دد ن ا يددا  املندداال 

أيجاق إىل اخلطر الي  يطر ده ت درا امليداه املاحلد  ا د ن تغدري    JAIوأشا ت منظل     . ( 16) حوا  أتا اق لالغري املناال 
 . ( 17) املناال، وال ظو أنه يالع  ع ى انو و اإاذ خطوات لجلان اساللرا   صو  سكا ا ع ى مياه نظيف  

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

(18)   الفر  يف احليا  واحلري  واألمان ع ى شخصه  
 

الًالددددددل يف العددددددامل أن عًوادددددد  ا عدددددداام ال تددددددزا  منصوحدددددداق ع ياددددددا يف ال دددددد  مركددددددز منااجدددددد   -10
انو و. وأ ا  املركز أن الاسالو  جييز إىل  ا ك ري قالدل األشدخاص يف  داالت االعالًدا  واهلدروا   سالو 
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. وأوحدى املركدز انو و تن تنخدرط يف (4والشغن والعصيان والاللر  وملندا ا تكداا هدرائه هنائيد  )املدا   
  لالعددايل الاسددالو  وتًدداير احليددا ، وتن تصدا  ع ددى التوتوكددو  االخاليددا   الثدداين امل حدد  عل يد  تشددا كي

 .(19)ابلعاا الاويل اخلاص ابحلًو  املاني  وال ياسي  الي  يااف إىل إلغايف عًوا  ا عاام

(20)إقام  العا ، مبا يف ذل  ا  وت م  العًاا، وسيا   الًانون  
 

أ ا ت منظل  العفو الاولي  أن ا كل  الع يا يف ا ا اثلث أ ت  و  حمكلد  الطعدون الناائيد   -11
، أُلغددد  اخالصددداص الطعددد  ل لحكلددد  الع يدددا يف ذلددد  2018. ويف عدددام 2008و 1976لنددداو و اددد  عدددام  

. يف ال  دددا الثالدددث، وسدددنو انو و يف العدددام نف ددده قدددانوانق هايدددااق ادددو قدددانون حمكلددد  االسدددالئناف يف انو و
، عينددو انو و سددال  مددواف  قجددائي  يف حمكلدد  االسدالئناف مدد  ا دداان هددز  ا ددي  اهلددا ئ، 2019 عدام

وذكددرت أن عددا اق ال يزيدددا ع ددى مرشددحي  اثنددد  سدديعيَّنان مددد  ذلدد  ال  ددا الثالدددث ل نظددر يف الطعدددون يف 
حم ي  )ذات اخالصاص ويالألف النظام الًجائ  يف انو و م  حمكل    .(21)قجاح الوهئ  وطاليب ال لويف

 .(22)حماو  يف الًجاح املاني  واجلنائي (، وا كل  الع يا، وحمكل  االسالئناف املنشأ   ايثاق 

وأا غو منظل  العفدو الاوليد  ابلشدوازل املالع ًد  اعدام اثيدل املداعى ع دياه اثديوق قانونيداق كا يداق  -12
لاللثي اه يف انو و أحعن )ال ظدو أنده ال يوهدا اعا تغيري الًوان  جلعل توكيل حمام مؤال م  اخلا ج 

 .(23)يف انو و الكثري م  ا ام  امل الً   العام   يف ال  ا(

عًددن إحدداا اه قددرا ات يف  2014وأ ددا ت املنظلدد  أن ثوثدد  مددواف  قجددائي  أقي ددوا يف عددام  -13
مرو  ثوث  أحم ع ى  ، أُ   عًا مواف قجائ  آخر، اعا2018قجاح مًام  ع ى احلكوم . ويف عام 

إحدداا ه قدددرا اق ذكدددر  يددده أن املددداعى ع دددياه ال  كدددناه احلصدددو  ع دددى حماكلددد  عا لددد  يف انو و. وشدددا ت 
املنظل  ع ى أن ا قال  الالع في  ل لدواف  الًجدائي  قدّوض اسدالًو  الًجدايف ونزااالده. وأندا و أيجداق 

واخلددداص مبحكلددد  االسدددالئناف يف  2018أن  ئدددي  انو و علدددا، مبوهدددن الًدددانون اجلايدددا الصدددا   عدددام 
انو و، إىل تعيددد  مدددواف  قجدددائي  ابلالشددداو  مدددا  ئدددي    ددد  الًجدددايف، وأن اددديا الًدددانون جييدددز تعيددد  
مواف  قجدائي  ل نظدر يف قجدي  وا دا   ًد  أو ملدا  حمدا  . وو ًداق ملنظلد  العفدو الاوليد ، قدا تًدّوض 

حل  يف حماكلد  عا لد ، وسد ل االنالصداف الفعالد ، ايه ال  طات اسالًو  الًجايف، وسيا   الًانون، وا
 .(24)وزري ذل  م   ًو  ا ن ان، اوهه عام

وذكرت منظل  العفو الاولي  أنه ين غد  ندلان األمد  الدوايف  ل لدواف  الًجدائي  لالدأميناه  -14
املددواف  الًجددائي  مدد  ودداوف أتثددراه اددر   عددل سياسدد  ع ددى قددرا انه، وأن اهليئدد  امل ددؤول  عدد  تعيدد  

جين أن تكدون م دالً   عد  ال د ط  الالنفيييد  يف تكوينادا وأن ا  ا   الًجدائي  ين غد  أن تدؤ   عل ادا 
وت ددنا الًجدداح و ًدداق ملعددايري مونددوعي . وسددّ لو املنظلدد  ابلالحدداحت الددو تواهدده إنشددايف هادداز قجددائ  

ي ددالل  املشددو   وامل دداعا  الالًنيدد  مدد  م ددالًل ونزيدده يف ا ددا مثددل انو و، لكناددا  أت أن ع ددى ال  ددا أن 
  .(25)مًدر  األمده املالحدا  اخلداص املعدين ابسدالًو  الًجدا  وا دام   نشدايف ايئد  قجدائي  م دالً   ونزيادد 

و عو املنظل  انو و إىل تعزيز اسالًو  اجلااز الًجائ  و ال  إ ا ته، مبا يف ذلد  ندلان عدام عدز  
مناح اه تع فاق  ون مراعا  األحو  الًانوني  الواه  ، ونلان تعييدناه اشدكل املواف  الًجائي  م  

م ددالًل مبددا ياللاشددى مددا املعددايري الاوليدد  حلًددو  ا ن ددان، مبددا يف ذلدد  م ددا ئ األمدده املالحددا  األساسددي  
 .(26)اشأن اسالًو  ال  ط  الًجائي 

(27)ا  ال ياسي احلرحت األساسي  واحل  يف املشا ك  يف احليا  العام  واحلي  
 

 يلددا يالع دد  حبريدد  الالع ددري، ذكددرت منظلدد  الوحددو  ا ن أن  كومدد  انو و ال حتددرتم ادديا احلدد   -15
مد  الاسدالو   12مد  املدا    3تعززه  ائلاق، ع ى الرزه م  أنه حمل   سالو حق. وأشا ت إىل أن الفدر   وال
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يفرندان قيدو اق معيند  ع دى اديا احلد .  ًدانون اجلدرائه يدنص  2016مد  قدانون اجلدرائه لعدام  2-13والً ه 
  (29)مو ظدددد  مماث دددد  JAIوأاددددات منظلدددد   .(28)ع ددددى هر دددد  الالشدددداري وعًواالاددددا احلدددد   ثددددو  سددددنوات

شا ت منظل  الوحو  ا ن ع ى أن الًانون اجلنائ  لدي  الدر  املناسدن ع دى  عدل الكدوم ألنده   د  و
ا ن دان يف شدكل ترايدن ومًاندا  األحدوات الناقدا  ارعايد  الاولد ،   يزاق خطدرياق ل العدا  ع دى  ًدو 

وقدددا حيلدددل الندددا ي أيجددداق ع دددى  دددرض  قااددد  ذاتيددد  ع دددى أنف ددداه خشدددي  االنالًدددام واملو ًددد  اجلنائيددد  مددد  
إىل تًددددا ير مالعددددا   عدددد  الرقاادددد  ع ددددى وسددددائ  ا عددددوم يف ال ددددنوات  JAIوأشددددا ت منظلدددد    .(30)الاولدددد 
نظل  الوحو  ا ن ع ى أن تكون  ري  الالع ري واحلصو  ع ى املع ومات واحل  يف و ثو م  .(31)األخري 

اخلصوحددددي  مدددد  الًجدددداح ال ددددا ز  يف  و   االسددددالعراض الدددداو   الشددددامل املً  دددد ، وأوحددددو انو و  لغددددايف 
انو و  JAIكلا أوحو منظل    .(32)اشأن الالشاري اجلنائ  2016تعايل أ كام الًانون اجلنائ  لعام  أو

 .(33)تن ت غ  مجيا الالشريعات وال ياسات الو حتو   ون احل  يف  ري  الك ل  والالع ري

وذكددرت منظلدد  الوحددو  ا ن أن احلكومدد  منعددو النددا  مددرا اق وتكددرا اق، مبدد   ددياه الصددحفيون  -16
إىل اجلزيددر . الوحددو  ال و ال لددويف واملراق ددون امل ددالً ون، مدد  الوحددو  إىل انو و، و احدد  منددي أن ادداأ طدد 

ومش و ايه الًيو  اشرتاط احلصو  ع ى خطداابت كفالد  مد  مدواط  انو و  لد عض األهاندن الدراز   
 وال  أسدرتايل وزدري  8 000يف زح   انو و، والرسوم املفرون  ع ى ط ن أتشدري  وسدائ  ا عدوم ال الغد  

وأشددا ت منظلدد  العفدددو  .(34)و  اعددض الصدددحفي قاا دد  لوسددرت ا   دددُ إذا  ُ ددض الط ددن، و ظدددر  خدد 
الاولي  أيجاق إىل الرسوم نف اا وأ ا ت أ ا  ُ عو ع  الصحفي  اليي   جروا اهاللا  زعلايف منالاى 

وإن كاندددو الشدددرط  اسددداللواو حدددحفياق أهن يددداق النالااكددده  2018هدددز  ا دددي  اهلدددا ئ يف أي و /سددد اللت 
أ ددا الوهئدد . وذكددرت املنظلدد  أن ادديا الالددااري يعدددين، يف  املزعددوم شددروط الالأشددري  اعددا أن حتددا  إىل

الواقددا العل دد ، أن عددا اق ق دديوق هددااق مدد  الصددحفي  اكنددوا مدد   خددو  ال  ددا  عدداا  تًددا ير عدد  قجدداح 
وأوحو منظلد  الوحدو   .(35) ًو  ا ن ان الو تثري ق ًاق  ولياق، مثل معام   طاليب ال لويف والوهئ 

كفددل الالشدددريعات وال ياسددات الوطنيددد  اشددكل كامدددل سددوم  الصدددحفي  وامل  غدد  عددد  ا ن انو و تن ت
املخالفات واملاا ع  ع   ًو  ا ن ان،  ُ ياللكنوا م  أ ايف أنشطالاه حبري   ون تاخل أو اعالداايف 

وأوحددددو منظلدددد  العفددددو الاوليدددد  انو و حبلايدددد  احلدددد  يف وسددددائ  إعددددوم  ددددر  وم ددددالً    .(36)أو إويددددف
وااعله، اُ  ل تشلل إلغايف  سوم أتشريات الصحفي  األهانن ال ااظ  لاللك  أولئ  الصحفي  م  

 .(37)زح   ال  ا

وأشددا ت منظلدد  الوحددو  ا ن إىل أن انو و ال تددزا  تفالًددر إىل تشددريعات اشددأن الوحددو  إىل  -17
وم، وا  ايل  اا    قااد  ، ا    كوم  انو و مجيا وسائل ا عJAIوو ًاق لدلنظل   .(38)املع ومات

وذكدرت منظلد  الوحدو  ا ن أن الوحدو  إىل شد ك  ا نرتندو،  .(39)حتريري  واسع  ع ى ا الوى املنشدو 
وال سددديلا إذا كاندددو مفالو ددد  وعاليددد  اجلدددو  ، ي ددداعا ع دددى ندددلان  صدددو  املدددواطن  ع دددى املع ومدددات، 

طا  االتصا  ا لكرتوين وتعزيزه، سوف ، وأن احلكوم ، االوسيا ن19-سيلا يف نويف هائح  كو يا وال
وأا غو أن احلكوم   رنو  .(40)تاليا الاللالا مبخال ف  ًو  ا ن ان، وال سيلا ل للاللعات الجعيف 

ي 2015إزوقداق لإلنرتندو يف عددام  ، ومنعدو الوحددو  إىل اعدض املواقددا ا لكرتونيد ، حبلدد  أن ا هدرايف اإددُ
ا نرتنو، مثل املوا  ا اب ي ، وا عدو أن اديه الًيدو  سدال ًى  حللاي  املواطن  م  ا الوى امل  يف ع ى
وأاث  اديا ا زدو  وانًطدا  الوحدو  إىل املواقدا ا لكرتونيد   .(41)سا ي  إىل أن يداله اعاللدا  آليدات محايد 

املالجددر   ودداوف منظلددات اجملاللددا املدداين واملدداا ع  عدد   ًددو  ا ن ددان والصددحفي . وأشددا ت منظلدد  
إىل أن العايددددا مدددد  األشددددخاص يددددرون يف ادددديه الالدددداااري وسددددي   ل ال ددددرت ع ددددى انالااكددددات الوحددددو  ا ن 

وأكدات عدام هدواز تداااري ، (42)ا ن ان الو طالدو طداليب ال لدويف يف مراكدز ا اللداز املاداهري   ًو 
19-ا زدددو  ادددديه مبوهدددن الًددددانون الددداويل حلًددددو  ا ن دددان ويف سدددديا  هائحددد  كو يددددا

وأ ددددا ت  .(43)
2018العفددو الاوليدد  أن  ظددر ا نرتنددو  ُ ددا يف عددام  منظلدد 

وأوحددو منظلدد  الوحددو  ا ن انو و  .(44)
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مدد  الاسددالو     12 ددرض أ  قيددو  ع ددى الوحددو  إىل ا نرتنددو واالتصدداالت، وتن تعددا  املددا     االنددا عدد   تن 
ًدددات أو خدددامات املع ومدددات واالتصددداال  ت أو  حبيدددث اندددا حدددرا  ق إعاقددد  تكنولوهيدددات أو شددد كات أو تط ي

انو و ع ددددى سدددد  قددددانون اشددددأن الوحددددو  إىل املع ومددددات العامدددد  يًجدددد     JAIكلددددا  ثددددو منظلدددد     . ( 45) خنًادددا 
 . ( 46) احلكومي   ابلكشف لعلوم اجللاو  ع  املع ومات املالي  احلكومي  م  أهل زح   الشفا ي  

وذكرت منظل  الوحو  ا ن أن  كوم  انو و  اولو يف اعض األ يان تًييدا مما سد   ريد   -18
اجللعيات، ع ى الرزه م  أن  ًو  ا ن ان اديه مكفولد  يف  سدالو  انو و، الالللا ال  ل  وتكوي  

وذكدرت أن املظدداارات املالع ًد  ابملعام دد  الدو ي ًااددا طدال و ال لددويف يف مركدز ا اللدداز املادداهري  يف انو و  
 2015شخصددداق يف عدددام  19وأ دددا ت منظلددد  الوحدددو  ا ن أن   .(47)كثدددرياق مدددا تالعدددرض النالًدددام  كدددوم 

االالددد  مما سددد  "الشدددغن"   وكلدددوا (48)ندددواا يف التملدددان معا ندددون حب دددن منظلددد  العفدددو الاوليددد ( )اددده
و"تعكري حفو ال  ط  الالشريعي " و" خو  منطً  حمظو  " اعا أن نظلوا ا اللاهداق خدا ج التملدان. يف 

 ت منظل  ويف ايه الًجي ، أ ا .(49)االال  "الشغن" "19، أ ينو اجمللوع  امل لا  "انو و 2019عام  
شخصدددداق مددددرائه وال فدددد  تالع دددد  تعلددددا  الشددددغن  12العفددددو الاوليدددد  أن ا كلدددد  الع يددددا يف انو و أ انددددو 

والالللا ال  ل  واالعالاايف. وأعراو املنظلد  عد  ق ًادا مد  أن تكدون الدالاه املوهاد  إلدياه ذات  وا دا 
ثندايف اال اللاهدات تًييدااق سياسي ، وأن ذل  يُعا ابلن د   ل ديي  مل تُن دن إلدياه أ  أعلدا  عندف يف أ

وأنا و منظل  الوحو  ا ن أن ل ًيو  املفرون  ع ى  ري   .(50)زري قانوين ل ح  يف الالللا ال  ل 
األ را  يف الالللا ال د ل  وتكدوي  اجللعيدات آاث اق خطدري  ع دى  ًاده يف  ريد  الالع دري. و أت املنظلد  

ل ددد لي  الدددو تنالًدددا ال ددد ُو احلكدددوم  ال تُعدددا أن األعلدددا  االنالًاميددد  ندددا اال اللاهدددات واملظددداارات ا
 ح ددن مبثاادد   قاادد  اا سدداا ال دد طات ع ددى ا الددوى، اددل تثددري أيجدداق  قاادد  ذاتيدد   ا سدداا األ ددرا  ع ددى 

وأوحو املنظل    .(51)أنف اه،  يلالنعون ع  ا هاا  آب ائاه خو اق م  الالعرض لعًوابت هنائي  وماني 
أل ددددرا  يف  ريدددد  الالللددددا ال دددد ل  وتكددددوي  اجللعيددددات وإخجدددداعاه انو و تن االنددددا عدددد  تًييددددا  دددد  ا

وأوحددو منظلدد  العفددو الاوليدد  انو و كدديل  تن تفددرج  ددو اق  .(52)ل لو ًدد  اجلنائيدد  أو امل ددؤولي  املانيدد 
2015و ون شرط ع  النواا وأنصا اه اليي  أ ينوا مرائه زري عنيف  تالع   اب اللاهات عام 

(53). 

 اخلصوحي احل  يف   

تًو  منظل  الوحو  ا ن إن احل  يف اخلصوحي  ومحايد  ال يداانت أ دا الشدوازل الكامند  يف انو و   -19
قددوان  اشددأن   لعدام وهددو  قددوان  اشددأن اخلصوحددي  وال تشددريعات اشددأن محايدد  ال يدداانت ومحايدد  امل ددالا   وال 

اشدأن محايد  ال يداانت مد  أهدل محايد  احلد   وأوحدو املنظلد  انو و ا د  قدانون شدامل    . ( 54) اجلرائه ا لكرتوني  
يف اخلصوحي ، وااللويل و عده تنفيديه اشدكل كداف، واجدلان ات دا  مجيدا األنشدط  احلكوميد ، مبدا يف ذلد   
ًدو  ا ن دان، مبدا يف ذلد  محايد  احلد  يف اخلصوحدي ، ومما سد  ت د    إنفاذ الًوان ، ما االلالزامات الاولي  حل

 . ( 55) ل للاو  ووانا و قي  وشامل وزري اييز    األنشط  نل  إطا  قانوين مالا  

 احلقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية -3 

(56)احل  يف الصح   
 

ع  انالشا  ال لن  يف انو و واو ما م  شأنه أن يؤ   إىل زح   الجغ   JAIأا غو منظل   -20
نف  .(57)ع ددى خددامات الرعايدد  الصددحي  الجددعيف  أحددوق يف اجلزيددر  مدد   يف املائدد  71وو ًدداق ل لنظلدد ، حددُ

وشددا ت ع ددى واهددن ال  ددا  .(58)مدد  الرهددا  ت دده يعددانون مدد  ال ددلن  يف املائدد  97 لددو  ال ددكان و
االعدددرتاف ادددوابيف ال دددلن  والالصدددا  لددده، وذلددد  ابعاللدددا  تشدددريعات ت دددلا ملواطنيادددا اصدددون  ًاددده يف 

 .(59)الصح  وإعلاله
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 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -4 

(60)الن ايف  
 

أن انو و، ع ددى الددرزه مدد  مددنا املددرأ  امل دداوا  مبوهددن الًددانون والاسددالو ،  JAIأا غددو منظلدد   -21
 .(61)انحاددا  ايدداق االسددالحًاقات الددو تالط  اددا اتفاقيدد  الًجددايف ع ددى مجيددا أشددكا  الاللييددز نددا املددرأ  مل

وأوحدددو املنظلددد  انو و ابإددداذ خطدددوات لالحًيددد  امل ددداوا  اددد  اجلن ددد  ومندددا زح   العندددف اجلن ددداين، 
 .(62)اعاللا  تشريعات اشأن قانون األسر  زري مالحيز  ل رها  اقالصا حق واهاللاعياق  وكيل 

أن املرأ  تواهه م الوى زري مالناسدن مد  سدويف املعام د  والاللييدز، وإجدا  JAIوذكرت منظل   -22
لثًا   سائا  م  العنف العائ   واألهو  املنخفج  والعندف اجلن داين واجلن د ، ولدااث  املالحيدز  لنظدام 

 .(63)الطو  الًائه ع ى اخلطأ. و ثو املنظل  انو و ع ى اإاذ إهرايفات لك ا العنف نا املرأ 

(64)ا األطف  
 

ذكرت امل ا    العاملي    ايف مجيا أشكا  العًوا  ال اني  الو اا   نا األطفدا  أن العًواد   -23
ال انيدد  لفطفددا  ال تددزا  مشددروع  يف انو و ع ددى الددرزه مدد  الالوحددي  الصددا    عدد  جلندد   ًددو  الطفددل 

انو و، لكنادا ال تدزا  مشدروع  حبظراا. وقا ُ ظرت العًوا  ال اني  يف املاا   واملؤس دات العًاايد  يف 
وشددا ت امل ددا    العامليدد  ع ددى أن  .(65)يف املنددز  ويف مؤس ددات الرعايدد  ال اي دد  وأمدداك  الرعايدد  الناا يدد 

وال قدانون العندف العدائ   ومحايد     2016ال ادو وال قدانون محايد  الطفدل و  اايالده لعدام    2016قانون اجلرائه لعدام  
حتظددر حددرا  ق مجيددا أشددكا  العًوادد  ال انيدد  يف إطددا  ترايدد  الطفددل. وأعراددو امل ددا    العامليدد     2017األسددر  لعددام  

ًددر  يف عددام   ،  2020عد  أم اددا يف أن تثددري الدداو  م ددأل  اسدداللرا  مشددروعي  العًوادد  ال انيدد  أثنددايف االسددالعراض امل
ناو و تن تصوغ وت   تشريعاق، ع دى سد يل األولويد ، حيظدر حدرا  ق العًواد  ال انيد   وأن تصا  توحي  حما   ل 

 . ( 66) لفطفا  يف مجيا األوساط، مبا يف ذل  يف املنز ، ويُ طل أ    و  قانوني  ألهل اسالخااماا 

(67)األشخاص ذوو ا عاق   
 

اه ت دددده مدددد  ذو  أن مخ دددد  يف املائدددد  مدددد  سددددكان انو و يُعر ددددون أنف دددد  JAIأ ددددا ت منظلدددد   -24
و ثو املنظل  انو و ع ى نلان محاي  األشخاص ذو  ا عاق ، ا   تشريعات ملكا حد   .(68)ا عاق 

 .(69)الاللييز ونلان  صوهله ع ى  عاي  ححي  كا ي 

(70)املااهرون والوهئون وم الل و ال لويف واملشر ون  اخ ياق   
 

تًا ير اشأن سويف املعام   الو تعرض هلا يف انو و طال و جلويف يف ا ا  ع   JAIأا غو منظل   -25
وسد طو املنظلد    .(71)اثلث، وادو مدا قدا يشدكل انالااكداق لعدا  ك دري مد  أشدكا  محايد   ًدو  ا ن دان

الجويف، اوهه خاص، ع ى سويف معام   املااهري  ع ى يا امل ؤول ، وعام تو ري  رص كا ي  ل حصو  
رت اواهددن ع ددى مددوا  ومرا دد    النظا دد  الشخصددي ، وال  ددرص كا يدد  ل حصددو  ع ددى الرعايدد  الط يدد . وذكددّ

انو و نددلان معام دد  الوهئدد  معام دد ق إن دداني  ونددرو   نددلان معددام الاه اب ددرتام وو ًدداق ألشددكا  محايدد  
و  دددددن منظلددددد  الوحددددددو  ا ن، اددددديلو  كومددددد  انو و و كومددددد  ا دددددا اثلددددددث  .(72) ًدددددو  ا ن دددددان

هادددو اق ابلغدددد  اخلطدددو   ل ال ددددرت ع دددى األوندددا  يف مركددددز ا اللددداز املادددداهري  يف انو و ومدددا يالصددددل  معدددين
وأوحدو املنظلد  انو و تن ت غد  أو تعدا  قواعدااا الوطنيد   .(73)تعداحت ع دى  ًدو  ا ن دان مد  هبا

ع   ًو  اخلاح  ابهللر  الوا ا  ل  لا  ااخو  اجلزير ، مبا يف ذل  ل صحفي  األهانن واملاا ع  
 .(74)ا ن ان واملنظلات زري احلكومي 
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الهئددداق  211سدددوى  2020وأ دددا ت منظلددد  العفدددو الاوليددد  أنددده مل ي ددد  يف انو و يف آذا /مدددا    -26
 2019وطالن جلويف، وأن آخر األطفا  الوهئ  وطاليب ال لويف املال ً  يف انو و  ُّ  وا يف ش اط/ تاير 

 دد  حبددالالاه ال انيدد  والعً يدد . و ثددو منظلدد  العفددو الاوليدد   كومدد  إىل ا ددا آخددر اعددا إاث   ودداوف تالع
انو و ع ى مواح   الالعليل اونا ترتي ات ما الاو  امل العا   ُ ياله توط  كل الهئ وطالن جلويف 
يرزن يف ذل  يف ا دا يدو ر لده األمدان واال درتام حلًوقده ا ن داني . وأندا و أيجداق أنده ي دزم اإداذ املزيدا 

ات   ددايف سياسدددات الوهئدد  الدددو وندددعالاا  كومدد  انو و وا دددا اثلددث. وأوحدددو املنظلددد  مدد  ا هدددرايف
انو و تن تنادد   ددو اق ترتي ددات "املعاجلدد  يف اخلددا ج" مددا ذلدد  ال  ددا الثالددث وأن تجددل  نًددل مددي  يرزددن 

واال درتام  املال ً  إىل ا ا اثلث أو توطيناه يف ا ا يو ر هله األمان 211الوهئ  وطاليب ال لويف الد  م 
واحللاي  حلًدوقاه. وأوحدو املنظلد  انو و أيجداق تن تجدل   ريد  الوحدو  الكامدل ل وكداالت امل دالً  ، 
مثددل اجللاعددات الكن ددي  واألا يدد ، والصددحفي ، ووكدداالت األمدده املالحددا ، واملنظلددات زددري احلكوميدد ، 

 .(75)وال لا  هله ارحا اروف الوهئ  وطاليب ال لويف اليي   الا ون ال ًايف

و يلدددا يالع ددد  ابحلصدددو  ع دددى اخلدددامات الصدددحي ، أ دددا ت منظلددد  العفدددو الاوليددد  أن احلكومددد   -27
منظلدد  أط ددايف اددو  دداو  ع ددى وقددف عل يانددا يف انو و  يددث   2018أهددتت يف تشددري  األو /أكالددوار 

كانددو تًددام  علدداق ابلدديف األليدد  يف  ددا  الصددح  العً يدد  ل  ددكان ا  يدد  والوهئدد  ع ددى  ددا سددوايف. 
وو ًاق ملنظل  العفو الاولي ، يشكل ايا احلظر مثاالق ع ى ما تعلا إليه  كوم  انو و م  عرق   م اللر  

، أط ًددو 2019شددفاف يف قجدداح الوهئدد  وطدداليب ال لددويف. ويف شدد اط/ تاير ل علددل اشددكل منفددالا و 
منظلدد  أط ددايف ادددو  دداو  خامددد   انيدد  مددد  اُعددا ل صدددح  العً يدد  هبددداف تًددا  الددداعه النف دد  ملرندددى 
سااً ، مناه مواطنون م  انو و وطال و جلويف والهئون. ولك  مل  ِض أس وعان  ُ  ظرت  كومد  

عددا يف ال  ددا، ممددا أهددت منظلدد  أط ددايف اددو  دداو  مددر  أخددرى ع ددى تع يدد  خددامانا. انو و الالط يددن عدد  ا
وأوحو منظل  العفو الاوليد  انو و تن تعيدا  دو اق تفعيدل خدامات الصدح  العً يد  الدو تًداماا منظلد  
أط ددايف ادددو  ددداو  وزريادددا مددد  مًدددام  اخلددامات الصدددحي  املدددؤا   ل  دددكان ا  يددد  ولوهئددد  وطددداليب 

19-وال سيلا يف سيا  هائح  كو يا ال لويف،
(76). 

 

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: 

AccessNow  Access Now, New York (United States of America); 
AI  Amnesty International, London (United Kingdom); 
CGNK  Center for Global Nonkilling, Geneva (Switzerland); 
GIEACPC  Global Initiative to End All Corporal Punishment of 

Children, London (United Kingdom); 
JAI  Just Atonement, New York (United States of America). 

 2 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.1–85.23, 85.25, 85.27, 85.32–85.35, 
85.50, 86.1, 86.4, and 87.2. 

 3 AI, para. 5 and p. 3. See also AccessNow, para. 35. 
 4 AccessNow, para. 35 and CGNK, p. 7. 

 5 CGNK, p. 7. 

 6 CGNK, p. 8. 

 7 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.23–85.26, and 85.28–85.30. 

 8 AccessNow, para. 4. 

 9 AccessNow, para. 7. 

 10 AI, para. 9. 

 11 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 87.3–87.8. 

 12 AI, para. 3. 

 13 AI, para. 1. 

 14 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.53–85.58 and 86.18. 

 15 JAI, para. 1.  



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

GE.20-14729 8 

 
 16 JAI, para. 18. 

 17 JAI, para 11. 

 18 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.32–85.35, 85.48, and 87.9–87.12. 

 19 CGNK, p. 7. 

 20 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.46–85.48, 86.9–86.14 and 87.18. 

 21 AI, para 6. 

 22 AI, para. 7. 

 23 AI, para. 14. 

 24 AI, paras 10 and 11. 

 25 AI, para. 12. 

 26 AI, p. 3. 

 27 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 86.15–86.17, 87.1, and 87.13–87.17. 

 28 AccessNow, paras. 5-7. 

 29 JAI, para. 36-39. 

 30 AccessNow, para. 8. 

 31 JAI, para. 37. 

 32 AccessNow, paras. 34 and 36. 

 33 JAI, para. 41. 

 34 AccessNow, paras. 10 and 11. See also AI, para. 13. 

 35 AI, para. 13. 

 36 AccessNow, para. 39. 

 37 AI, p. 3. 

 38 AccessNow, para. 9. 

 39 JAI, para. 38. See also AccessNow, para. 9. 

 40 AccessNow, paras. 12 and 13. 

 41 AccessNow, para. 17. 

 42 AccessNow, para. 18. 

 43 AccessNow, para. 19. 

 44 AI, para. 1. See also AccessNow, para. 19. 

 45 AccessNow, para. 38. 

 46 JAI, para. 6. See also AccessNow, para. 42. 

 47 AccessNow, para. 26. 

 48 AI, para. 14. 

 49 AccessNow, para. 28. 

 50 AI, para. 14. 

 51 AccessNow, para. 29. 

 52 AccessNow, para. 40. 

 53 AI, p. 3. 

 54 AccessNow, para. 31. 

 55 AccessNow, paras. 41 and 43. 

 56 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, para. 85.52. 

 57 JAI, para. 2. 

 58 JAI, para. 19. 

 59 JAI, para. 21. 

 60 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.36–85.45, 86.3–86.8. 

 61 JAI, para. 24. 

 62 JAI, para. 31. 

 63 JAI, paras. 4 and 29. 

 64 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.31, 85.49, 86.2, and 87.29–87.30. 

 65 GIEACPC, pp. 1 and 2. 

 66 GIEACPC, p. 1. 

 67 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 85.50–85.51. 

 68 JAI, para. 32. 

 69 JAI, para. 34. 

 70 For relevant recommendations see A/HRC/31/7, paras. 87.12, and 87.19–87.29. 

 71 JAI, para. 3. 

 72 JAI, paras. 22 and 23. 

 73 AccessNow, para. 21. 

 74 AccessNow, para. 37. 

 75 AI, para. 1 and p.3. 

 76 AI, para. 15 and p. 3. 

    


