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 اإلنسان حقوق جملس
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثونالرابعة الدورة 
 ٢٠1٩تشرين الثاين/نوفمرب  4-15

 *كازاخستانموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن    
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/٢1و 5/1أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

وهاا  ماان ا هاااو  31وهااو مااوور لورااااو اتالوماااو اتقدماا  ماان  االسااتاراا الاادوري الشااام  
إىل االساتاراا الادوري الشاام ، وياارشو   واز  ماوور تقداداً ى اد ا الاا   (1)صااحة  اتلال  
 لادو الزلماو 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااو اةلياااااات وا ي اااااات الدولياااااة حلقاااااوق نطااااااق  -ألف 

 (٢)اإلنسان
أبن تضاامن  اخاتسااتان الواااون القااانوين فدمااا يتالاا  بواااع  7اتشااة   الورااا  أوصاا   -٢

قابلدتها للتطةد ، مان تاال  باتااهداو الدولد   قوق اإلنسان اليت صدا  علدها  اخاتستان و 
وأوصااد   اخاتسااتان أيضاااً ىلتلاادي    (3)لزاملاا  علاا  التشااريااو الو  داا االعااةاأب أبولويتهااا ا

، والربوتو اااو  االتتدااااري التلاادااا  (4)علااا  الربوتو اااو  االتتدااااري الثالاااو التلاادااا  حقاااوق الطلااا 
اتتالقااااا  الاااااد حااااااالو اناااااادا   1٩61، واتلاادااااا  عاااااا  (5)حقاااااوق ا واااااعاق  وي اإلعااااااا 

ا واااعاق عااادسي ا  ساااد ، ومااهاااد  ح ااار  بوااااعاتتالقااا   1٩54، واتلاادااا  عاااا  (6)ا  ساااد 
  (7)ا سل   ال ووي 

__________ 
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 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

أواااارو م  مااا  الالاااو الدولدااا  إىل أن ملاااوا حقاااوق اإلنساااان )أمااا  ات اااامل( ال ستثااا   -3
وأوصا  بتاريار  لا  تةاوئ ىريس اتتالق  ىستقاللد  مؤسساو حقوق اإلنسان عان ا زوما ، 

أنااال ال يووااد تشااريع تاااق بشااان أماا  ات ااامل، وأن إىل  7وأوااارو الورااا  اتشااة     (٩)االمتثااا 
  (1٠)تل  اتؤسس  لدس  ممثل    م ا   الةلد ولدس  لديها موارو  افد   واء وظائلها

، وهاي ، أنشاا مرساو  ريساي مؤسسا  أما  ات اامل اتااا طقاوق الطلا ٢٠16و  عاا   -4
الااااادعم ال متتلااااا   تؤسسااااا ا إىل أن 7الوراااااا  اتشاااااة   وأواااااارو  مؤسسااااا  تامااااا  بااااادون مقابااااا  

التشرياي الزا  لضمان اساتقاللدتها، أو ماا يزلاي مان اتاوظل  أو اتاوارو اتاويا   واء وظائلهاا 
  (11)بشز  ص دح

لقاااانون الااادو  تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااان  ماااو مرا ااااة ا -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -1 

 (1٢)اتساوا  وعد  التمددر  

إىل أن اإل ااار القااانوين اتتالاا  ىلتمدداار جماارأ وال يااوفر  اياا   11أوااارو الورااا  اتشااة    -5
 اخاتساتان تشاريااو تزاف ا  أبن تاتماد  وأوص  الوراا   فاال  اد التمددر   خمتلف اجملاالو 

  (13)تالمؤسساو وآلداو وإوراءاو فاال  ت اهض وت شئالتمددر، 
وأوارو م  م  الالو الدولدا  بشاز  تااق إىل عاد  وواوو تشاريع رادو م ار التمددار  -6

اد اتثلداو واتثلد  ومروووي اتد  ا  سي ومغايري اهلوي  ا  سااند  وحااملي صالاو ا  سا  
ماان القااانون ا  ااائي اتتالقاا   145درج اتاااو  ال تُااإ    (14)ماان واارائم الزراهداا  والا اافومماادهم 

و  ارو الوراا    (15)د  اامن اصلاائا ايمدا انىنتها او اتساوا  اتداو  ا  ساد  واهلويا  ا  سا
ا مايااا  غداااا  مااا علد للغايااا  وأن  145أن عااادو ا ااااالو الااايت احت ااا  ىتااااو   4اتشاااة   

س ااااااع ا وااااااعاق ماااااان إبااااااال  الشاااااار    145اتاااااااو  مبوواااااا  ندااااا  واالنتلاااااااأب القضااااااائي القانو 
  (16)ا مأما  اي من رفع الدعاوىىالنتها او أو 

لرغم من إهناء جترمي الاالااو ا  سد  اتثلد  ىلةااي، ىإىل أنال  4وأوارو الورا  اتشة    -7
، 1٢٢، و1٢1اانوهنااا ا  ااائي، مثاا  اتااواو  فاا ن  اخاتسااتان ال تاارا  حتااتلن بااادو ماان القااوان   

ن اانون الرواج وا سر     اخاتساتان سدار بشاز  أبوأفاو فري   وك   (17)، اليت تُاترب متددري 1٢3و
وتاا ا   “ااااةان متساااو باا  رواا  واماارأ ”مةاواار اااد أساار اتثلداا  ماان تااال  تاريااف الاارواج أبنااال 

أن اً و ُ ار أيضا  (18)  اتثلدا  ال واوخ أن ي شاا ع هاا خواجمن  ل  القانون عل  أن الاالاا 11اتاو  
  (1٩)بتةا ا  لا  “ وي اتدو  ا  سد  غري التقلددي ”نلس القانون ال يسمح لألوعاق 

من اانون الرواج وا سر  تسمح تغاير  ٢57أن اتاو   ٢و 4و  رو الوراتان اتشة تان  -8
ونسااةتال ولقةااال مبااا يتوافاا  مااع ا اا س اتعتااار، فقاا    حالاا  اصضااو  اهلوياا  ا  سااد  بتغدااري ا ااال 

 اخاتستان إبلغاء مجدع ا حزا    4أوص  الورا  اتشة   و   (٢٠)لاملد  وراحد  لتغدري نو  ا  س
  (٢1)املداو ا راحد  تل  من اائم  وروط التغدري القانوين   س الشعالاتتالق  ى
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 الت اري  وحقوق اإلنسان الت مد  والةدئ  وا عما   

مان ااانون الةدئا     اخاتساتان ال تقضاي أبن  16٠أن اتااو   ٢  رو الورا  اتشاة    -٩
وأوصاا    (٢٢)يُطلااع مسااتعدمو ى اان ا را الساازان علاا  آعر اتلااوعو علاا  اللاا   والةدئاا 

اا  الساالطاو  الت لدذياا  ايلداا  مسااؤولد  الورااا   اخاتسااتان بتااادي  اتدوناا  الةدئداا  بتضاامد ها مااا مم 
تاااوفري مالومااااو عااارب اإلنةنااا  عااان االنةاااااعو الدومدااا  اللااااور  عااان اللااا اع ، وبتضااام  اائمااا  

أتثااري اتلااوعو علاا  شارن ياً اتالومااو اتطلااو  تقاادسها ماان  ارأب مسااتعدمي ى اان ا را ب ااد
  (٢3)ص   ال اس والةدئ 

م أسةا  انتها او ا     بدئا  مواتدا  عادُ  إىل أن من أه 1٠وأوارو الورا  اتشة    -1٠
وووو سداس  بدئد  للدول ، واستغال  اتوارو الطةداد  اتلرط، والتشاريااو الو  دا  اتادةا ، وتلشاي 

 وأوص  بواع سداس  ر د   ماي  الةدئ  وآلد  تشاار   ا مهاور   عملدا  صا ع القارار  اللساو 
تطةداا  القااوان  ”بشااان  ٢٠16عاان ايزماا  الالدااا   عااا   وىلاارغم ماان القاارار الت  دمااي اللاااور

، ف نال ال يوود تلساري موحاد وتطةدا  صا دح مان “اتتالق  ىت اخعاو   جما  الةدئ  أما  ايا م
  (٢4)اة  ايا م للتشريااو الةدئد  تال  اإلوراءاو القانوند 

  اخاتساتان  انا  با  أرباد ااو  وأفاوو ا مل  الدولد  للقضاء علا  ا سال   ال وويا  أن -11
   اً ساااالح 45٠للت ااار  ال ووياا  السااوفداتد  ُواار   فدااال حااوا  اً ومثاند اااو القاارن اتااااي مواااا

وال يرا  ا وعاق الذين يادشون   تل  ات طق  ياانون من  مواع جتار   ةري يسم  بولدغون 
  (٢5)ا  أترى من السر انآعر التارا لإلواا ، مبا فدها عدو  تلقد  وسر ان و  وأوز

 حقوق اإلنسان ومزاف   اإلرها   

علا  التشاريااو  ٢٠17إىل التاديالو الايت أُوتلا    عاا   ٩أوارو الورا  اتشة    -1٢
الدعايا  ” مان القاانون ا  اائي الايت جتار  ٢56اتتالق  مبزاف   اإلرها  والتطرأب، واليت مشل  اتاو  

باةاااراو عاماا  للغاياا ، ممااا والهااا عرااا   “رتزااا  عماا  إرهااايلإلرهااا  أو الاادعواو الااماا  ال
الدعايا  أو الادعواو ”اليت جتار    18٠، واتاو  (٢6)   حري  التاةري اتشروع صللتطةد  التاسلي و 

رب  تاوارط ال دا ، و تغل    ر ، باةاراو عام  مماثل  “الال د  النتهاك سالم  مجهوري   اخاتستان
واعتربو الورا    (٢7)تاةريي وب  تطر ا فاا  غري القانوند  ايدو  بواونب  السلوك ال  مةاور 

أن هذه ا حزا  الغامضا  تشا ع علا  ممارسا  الراابا  الذاتدا ، ال سادما لادى وساائ   ٩اتشة   
  (8٢)تغطدتها لألعما  اإلرهابد  وا ماعاو اإلرهابد   اإلعال  و 

 والسياسيةاحلقوق املدنية  -2 

 (٢٩)مانح  اللرو   ا دا  وا ري  وا   

 اً ع لاار  17ياا ا علاا   ٢٠14إىل أن القااانون ا  ااائي لاااا   7أوااارو الورااا  اتشااة    -13
االلتااارا  بوااااف ت لداااذ أحزااااا  ماااع  لااا   اخاتسااااتان تواصااا   و  يُاااااا  علدهاااا ىإلعااادا  اً و ائدااا
  (31) ا  ائد او  من الدستور والتشرياوأوص  الورا  إبلغاء عقوب  اإلعدا  (3٠)اإلعدا 
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والح ااا  م  مااا  الالاااو الدولدااا  أناااال ال توواااد   الةلاااد آلدااا  مساااتقل  للت قدااا    ماااراعم  -14
، وأن اإلفاااالو مااان الاقاااا  علااا  التااااذي  وغاااريه مااان اااارو  ساااوء اتااملااا  ال يااارا  (3٢)التااااذي 
ياؤوي  ممااوالت قد    ماراعم التااذي  ال يسات د  تةااوئ االساتقاللد  واللاالدا  والسارع ،  سائداً 

إىل رفاااد سااالطاو الت قدااا  ما ااام ا ااااالو اتارواااا  علدهاااا ىعتةارهاااا تلتقااار إىل ا ولااا  أو إىل 
ما خيتار ا ااي التاذي  عد  تقدمي وزاوى  هنم مارااون للمقاااا   اً وغالة ا سس الووده  

  (33)ئدااا  بتهمااا  اإلباااال  الزاااا  ، و هناااام ال يثقاااون   أن وااازاواهم ساااتزون رااا  حتقداااا ا  ا
و  اارو الورااا    (34)مالح اااو مماثلاا  1٠وأباادو م  ماا  هدااومن رايااتس ووتااا والورااا  اتشااة   

  (35)ا رس وسام  أن الاقوب  عل  التاذي  لدس  مت اسة  مع اً أيض 1٠اتشة   
  اإل ن القضااائي ىالحت ااااخ اً إىل أن اإلواااراء اتتةااع حالداا 7شااة   وأوااارو الورااا  ات -15
وال يضاااامن  اياااا  حقااااوق  “اتثااااو  أمااااا  القضاااااء”ستثاااا  ىلزاماااا  تةاااااوئ وأهااااداأب ممارساااا   ال

الاارغم ماان علاا  نااال أبوأفاااوو الورااا    (36)ا وااعاق ماان التاااذي  وماان االحت اااخ غااري القااانوين
التشريااو، ف ن أوهر  إنلا  القانون غالةاً ماا تقد اد حقاوق اتاتقلا  باد التطوراو اإلوابد    

واتشااتةال  اام باارفد توثداا  وااا  االحت اااخ بدااا ، وبتللداا  ورساا  إوارياا  ماان أواا  ت لدااذ توادااف 
أن أواري إىل و  إواري، وباد  احةا  ح  ايت رين   إبال  أااار م و  االتلاا  مب اا ط و ةدا  

  (37)الحت اخ الساب  للم ا م  سث  مشزل  تطري االستعدا  اتلرط ل
واسُتةاد من اائم  أماا ن االحت ااخ الايت سزان أن ترصادها االدا  الواائدا  الو  دا  عادو  -16

من أما ن االحت اخ، مث  اليت تشرأب علدها وخار  الام  وا ماي  االوتماعد ، وأما ن سزن أن 
  (38)تستعدمها الشر   لالحت اخ غري القانوين

 (3٩)وسداو  القانون ،إاام  الاد ، مبا    ل  مسال  اإلفالو من الاقا   

واااااا   تسااااؤولد   اً أبن تضااااع  اخاتسااااتان   اانوهنااااا أسساااا 7أوصاااا  الورااااا  اتشااااة    -17
وأوصا  أيضااً أبن تُلغا    (4٠)القضا  التاويةد  وماايري عد  امتثا  القاااي للوظدلا  الايت يشاغلها

ماان اااانون اإلوااراءاو ا  ائداا  اللااالحداو ا لااري  للماادع  الاااام  الاايت ت تهاا  مةاادأ اتساااوا  
وسالط  االحت ااج علا  ب  الطرف  أماا  ايزما ، مثا  سالط   لا  ماواو القضاد  مان ايزما ، 

أحزااا  ايزماا ، و ااذل  تااوفري إمزانداااو متساااوي  لزاا  ماان االوعاااء والاادفا  فدمااا يتالاا   مااع 
  (41)ا ول 
وأوااااار ماهااااد حقااااوق اإلنسااااان التااااابع لرابطاااا  ايااااام  الدولداااا  إىل أن التاااااديالو الاااايت  -18

ااان وااااع ٢٠17أُوتلااا  علااا  التشاااريااو الو  دااا ، مباااا    لااا  تاااادي  الدساااتور لااااا   ، مل حتس 
  (4٢)عل  ادراهتم عل  ممارس  القاانوناً ايام ، ب  استهدف  ايام  واستقاللدتهم، وأث رو سلة
، ورابط  رامي الادفا  عان اياام  إىل 7وأوار اتاهد، و    ا قواد  الدولد ، والورا  اتشة   

 اً  واتساااعد  القانونداا  يتضاامن أحزاماااتتالاا  ى نشااط  اته داا  للم ااام  ٢٠18أن اااانون عااا  
وسااا ح القاااانون وخار  الااااد  سااالطاو ملر ااا  جتالهاااا   (43)القانوندااا ه ااا  اتتتااااارا ماااع اساااتقاللد  

تساادطر علااا  اياااام  وتاااؤثر   عملهااام، مماااا يلااتح الةاااا   الهااام   حالااا  تةادااا   املااا  للسااالط  
ااااد  سااالط  اإلواااراأب والسااادطر  علااا  الرابطااا  وباةاااار  أوق، سااا ح القاااانون وخار  ال  (44)الت لدذيااا 

  (46)لذل  اً ، وفق٢٠18وأوصد   اخاتستان بتادي  اانون عا    (45)ا مهوري  للم ام 
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والحاان ماهااد حقااوق اإلنسااان التااابع لرابطاا  ايااام  الدولداا ، و  اا  ا قااواد  الدولداا ،  -1٩
حتا  سالط   اً ةا    ا  التاهدا  يقاع أيضاورابط  راامي الادفا  عان اياام  أن اةاو  اياام  مان ا

هاا رتلا  اياامي أو أن  وأواح اتاهد أنال سزن هلاذه الاوخار  أن تالا  مبةااور  م  (47)وخار  الاد 
بااذل  اإلوااراءاو التاويةداا  واتاا  رابطاا    وتتعطاا ،تشاار    إهناااء تاارتدا عملااال أمااا  ايزماا 

   (48)ايام 
وهوو ايام    الدفا  عن مو لدهم    اخاتستان إىل إصدار القضاا  تؤوي و ثرياً ما  -٢٠

وسزن إصدار مث  هذه ا حزا  بذرائع ال أساس هلا من الل  ،  عارا  اد ايام  اً أحزام
  (4٩)، أو غريهااا ماان الاااذرائع“ماا عااد  احااةا  ايز”أو  “التاادت    إوااراءاو الت قداا ”مثاا  

وأواااااار ماهاااااد حقاااااوق اإلنساااااان التاااااابع لرابطااااا  اياااااام  الدولدااااا  إىل أن السااااالطاو اساااااتعدم  
التعويااااف ت ااااع ايااااام  ماااان أواء واوةاااااهتم طرياااا  وفاالداااا ، ال ساااادما   القضااااااي  او الاااادوافع 

  (5٠)ن هم   السلط  تشم  مااراي م  السداسد ، وحاالو التاذي  اترعو ، والقضااي اليت

 (51)ا رايو ا ساسد   

القاانون  ٢٠16ل    عاا  ن  اخاتساتان عاد  أبأفاو الت الف الدو  للدفا  عن ا ري   -٢1
بتشاااديد الاقاااوىو وإحزاااا  سااادطر   ٢٠11اتتالااا  ىل شااااط الاااديا أو الرابطااااو الدي دااا  لااااا  

وأوااار االحتاااو اتامااداين ا وروي، واتر اار ا وروي للقااانون   (5٢)ا زوماا  علاا  اتشااوراو الدي داا 
إىل أناااااال ال مااااا  لألفاااااراو واجملتماااااااو ممارسااااا  واي هتااااام أو ماتقاااااداهتم أو  18والادالااااا  وات تااااادى 

وأوصاااا  االحتاااااو اتامااااداين ا وروي   (53)واااااائرهم الدي داااا ، إال باااااد التساااا د  لاااادى الساااالطاو
 شااااااط الاااااديا وا مادااااااو الدي دااااا ، والقاااااانون اتتالااااا  ىلتااااااديالو مبراواااااا  القاااااانون اتتالااااا  ىل

واإلاافاو عل  الاديد من ا فااا  القانوندا  اتتالقا  ىل شااط الاديا وا مادااو الدي دا ، وبرفاع 
ا  اار عاان ا نشااط  الدي داا  غااري اتساا ل ، والرااباا  الدي داا  اإللرامداا ، وإبخالاا  الاقةاااو أمااا  ب اااء 

إبلغااااء اواااةاط التسااا د  الاااديا اً وأوصاااد   اخاتساااتان أيضااا  (54)د  للاةااااو وفاااتح أماااا ن وديااا
اترهاا  وىلتواااف عاان اتمارساااو ا زومداا  الاايت تتاادت    حدااا  ال اااس، مبااا    لاا  عملداااو 

  (55)اترااة  واتدامه 
وأفاااو الت ااالف الاادو  للاادفا  عاان ا رياا ، واالحتاااو اتامااداين ا وروي، واتر اار ا وروي  -٢٢

او مدامها  الطوائاف الدي دا  غاري اتسا ل  مساتمر ، مباا   داأبن عمل 18للقانون والادال ، وات تادى 
الطوائاف ممارسا  خمتلاف علا  اً أيضا (57)وتُلارا اداوو  ةاري   (56)الطوائاف اتامداندا مدامه   ل  

وأوارو الرابطا    (58)لشاائرها الدي د ، ومت ع اتدارس بشز  مترايد اللتداو اتت  ةاو من وتوهلا
نشاط تةشريي غري ”أن عدو وهوو يهوه الذين أوي وا بسة  ادامهم با إىل ا وروبد  لشهوو يهوه 

  (5٩)  الس واو ا تري اً أو احُت روا بسة  نشاط ويا سلمي اد اخنلد  ثري  “اانوين
مااان  174وأواااارو م  مااا  الالاااو الدولدااا  وم  مااا  هداااومن راياااتس ووتاااا إىل أن اتااااو   -٢3

اتتالاا  ىلت ااريد علاا  اللت اا  واصااالأب باا  اجملتمااااو ايلداا  أو  ٢٠14القااانون ا  ااائي لاااا  
غاري ماار أب إىل  “اللت ا ”ومدا  أو عرادا  أو وي دا  مل تتغاري، وأن ملاطلح الاشائر أو عل  أسس ا

حد اان بطريق  وادق ، مما وا  صاداغ  القاانون غامضا  وواساا  ال طااق وسزان اساتاماهلا ص ا  
هاااي  174إىل أن اتااااو  اً أيضاا ٩أواااارو الورااا  اتشاااة     و (6٠)ا صااواو الااايت ت تقااد السااالطاو

  (61)نشااطاء اجملتمااع اتاادين، وأهنااا ال تااوفر  اياا  حقدقداا   فااراو ا الداااواااد  اً ا  ثاار اسااتعدام
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  (6٢)  ترايااد 174أن عاادو القضاااي ا  ائداا  اترفوعا  مبوواا  اتااو   ٢ح ا  الورااا  اتشاة   وال
ونُ ااار     (63)  اسااتهداأب اللاا لد  واتااادافا  عاان حقااوق اإلنسااان 174وُتسااتعد  اتاااو  
  را ماو مغلق ، مما أعر خماوأب  ةري  بشان ايا ماو الااول  وانتها ااو مث  هذه القضااي 

   (65)مالح او مماثل  1وأبدو الورا  اتشة     (64)اإلوراءاو القانوند  الواوة 
تلن ىلادياااد مااان مااا ٢٠14أن القاااانون ا  اااائي لااااا  إىل  ٩وأواااارو الوراااا  اتشاااة    -٢4

، والاايت ت تطةدقهااا بزثافاا  “الزا باا  اتالوماااو”وا حزااا  ا  ائداا  اتتالقاا  ىلتشااهري، واإلهاناا ، 
 5 مراسلون بال حدوو والورا  اتشة  و م  م  وأبد  (66)اد الل لد  واتؤسساو اإلعالمد 

انون اتتالااا  ىلتشاااهري وىلااارغم مااان اةاااو   اخاتسااتان لتوصاااد  بتاااادي  القااا  (67)مالح اااو مماثلااا 
اتدين والتعلدف من الغراماو اتلروا  عل  وسائ  اإلعال ، فا ن اضاااي التشاهري اتادين اتقرونا  

   ااااارب الضااااارر ال تااااارا  ُتساااااتعد  علااااا  نطااااااق واساااااع ااااااد وساااااائ  اإلعاااااال  مبطالةااااااو مشاااااط  
الو اعتااداءاو وم  ماا  مراساالون بااال حاادوو اااوائم طااا ٩وااادم  الورااا  اتشااة     (68)اتسااتقل 

  (6٩)وتلتدا تارا هلا الل لدون
إىل أن عدو التهديداو اتووه  ااد نشاطاء اجملتماع اتادين  11وأوارو الورا  اتشة    -٢5

وأن الدولاا  تارااا  نشاااط اتاادافا  عاان  (7٠)واتاادافا  عاان حقااوق اإلنسااان يترايااد عاماااً باااد عااا 
  (71)حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمع اتدين

إىل أناااال أصاااةح يتاااا  علااا   8مراسااالون باااال حااادوو والوراااا  اتشاااة    و م  مااا وأواااار  -٢6
تثةدا  واهاو  أمان ااومي تدس ار علا  أوهار   ٢٠16مستعدمي اإلنةن  م ذ  انون الثاين/ي اير 

 ٢٠16وم  ااا  التااااديالو الااايت أُوتلااا     اً االسااتعةاراو مرااةااا  اساااتعدا  اإلنةنااا  عموماا
وهااااااخ اتعاااااابراو ا ااااا    تالدااااا  الوصاااااو   “وساااااائ  االتلااااااالو”ا علااااا  القاااااانون اتتالااااا  بااااا

و  الواا    (7٢)ذل  مان الادالا بابادون انت اار إ ن  “الشةزاو و/أو وسائ  االتلاالو”إىل 
، اتتالاااا  ىإلاااااافاو والتاااااديالو علاااا  الاديااااد ماااان القااااوان  ٢٠17نلسااااال، يُلاااار  اااااانون عااااا  
اتالومااو واالتلااالو، اللا لد  ى لاو  علا  موافقا  واعا أو التشرياد  اصاصا  بقضاااي 

غريهاا مان  ممثلال القانوين اة  نشر أسرار وعلد  أو عائلدا  أو  ةدا  أو ملارفد  أو جتاريا  ع اال أو
ا ساارار الاايت ممدهااا القااانون،  مااا ياا ا القااانون علاا  لاارو  تضاام  التالدقاااو علاا  الرسااائ    

يتالا  اً ودياد أبن ااانو ً  ٢وأفااوو الوراا  اتشاة     (73)وي  أص ا اوسائ  اإلعال  ما يار أب  
، ولزااان ت لداااذه واااري بشاااز  ٢٠15بوصاااو  ا مهاااور إىل اتالومااااو ا زومدااا  اعُتماااد   عاااا  

   (74)سدئ   اتمارس  الاملد 
أن  اخاتسااااتان مل تتعااااذ م ااااذ ا ولاااا  السااااابق  لالسااااتاراا  8و  اااارو الورااااا  اتشااااة    -٢7
  (75)دوري الشااااام  أي تطااااواو لتغدااااري تشااااريااهتا اتتالقاااا  ىلت مااااع واتمارساااااو الت  دمداااا الاااا

 وأواارو م  ما  الالاو الدولدا  إىل أن ت  ادم أي ناو  مان االحت اوااو   الشاوار  يتطلا  إ  ً 
ماان الساالطاو ايلداا ، وأنااال ال يااؤ ن بااذل     ثااري ماان ا حدااان، أو يُاطاا  اإل ن لاقااد ا ااد  

وتاا ا القاااوان  ا  ائداا  واإلواريااا  علاا  فااارا عقااوىو تسااال  م ااان  مواااااع غااري مر ريااا  فقاا    
وعلا  مادى السا واو القلدلا  اتاااد ، تادهورو ا الا    (76)خيالف اوان  عقد الت مااو حريتاال

فدمااا يتالاا  طرياا  الت مااع وتزااوين ا ماداااو    اخاتسااتان ويتااارا اتشااار ون   الت مااااو 
  (77)االو ا ماعد  واالست وا  وايا ماو ا  ائد السلمد  لالعتق
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إىل أن مسااارياو سااالمد  نُ مااا     5وأواااارو م  مااا  الالاااو الدولدااا  والوراااا  اتشاااة    -٢8
عل  التغدرياو اتقةح  علا  ااانون اً   بلداو ومدن مجدع أحناء  اخاتستان اعةاا ٢٠16 عا 

د   اخاتساتان ىعتماااو ااانون ودياد بشاان حرياا  وأوصا  (78)ا راااي، وااد اعُتقا  فدهااا  ثاريون
مان القاانون  4٠٠لغااء اتااو  إبالت مع الااا  ال يشاةط اتوافقا  اتساةق  علا  ت  ادم الت ماااو و

، مبااااااا    لاااااا  عاااااان “غااااااري القانونداااااا ”ا  ااااااائي، الاااااايت جتاااااار   تقاااااادمي اتساااااااعد  إىل الت مااااااااو 
اعُتقاا    اً بااال حاادوو إىل أن صاا لدوأوااارو م  ماا  مراساالون   (7٩)“وسااائ  االتلااا ” رياا  

  (8٠)تال  االحت اواو اليت عقة  تغدري اسم الااصم  ٢٠1٩آ ار/مارس 
ال ماااربر هلاااا،  اً وأفااااوو م  مااا  الالاااو الدولدااا  أبن ات  مااااو غاااري ا زومدااا  تواواااال اداااوو -٢٩

، ولاملدااو ٢٠15الاذي بادأ الاما  باال   عاا  القاانون وختضع تتطلةاو إبال  صارم  يلراها 
عد  تقادمي مالومااو وادقا  ىنت اا  إىل ااعاد  الةداا و سزن أن يؤوي و  تلتدا اريةد  متزرر  

 1 وأبااااادو الوراااااا  اتشاااااة    (81)اتر ريااااا  إىل فااااارا غرامااااااو أو ح ااااار مؤاااااا  علااااا  ا نشاااااط 
خعاادم ”فئاا  وديااد  ماان اجملاارم  هااي  ٢٠14وأورج القااانون ا  ااائي لاااا    (8٢)مالح اااو مماثلاا 
بطريقاااااااا  ، ممااااااااا يساااااااامح مبقااااااااااا  عضااااااااو أو  واااااااا    مجاداااااااا  عاماااااااا  يُاتاااااااارب “مجاداااااااا  عاماااااااا 

 4٠4و 4٠3إىل أن اتااواو  8وأوااارو الورااا  اتشااة     (83)  تلاا  ا ماداا  “اً خعدماا”تاساالد  
جتدااار للةلاااد ممارسااا  القماااع   التاامااا  ماااع ا مادااااو  ٢٠14ا  اااائي لااااا  مااان القاااانون  4٠5و

  (84)الاام  اتستقل 

 (85)ح ر مجدع أوزا  الرق  

ماان التاادابري فدمااا يتالااا   اً إىل أن  اخاتسااتان اختااذو عاادو 11أوااارو الورااا  اتشااة    -3٠
اياا  ااا ااي االجتااار ىلةشاار وأفااراو  م اً واانونداا اً ت  دمداا اً واااد أنشااا القااانون إ ااار  ىالجتااار ىلةشاار 

غااري أن الورااا  الح اا  غدااا  اإلوااراءاو ات ت ماا  واللاالاا    هااذا اجملااا ، وغدااا    (86)أساارهم
إىل اااا ااي اتؤسسااااو اتا دااا  بت دياااد ا  اااا  ومقااااااهتم ومااااااةتهم و اااذل  بتقااادمي اتسااااعد  

وات  مااااو غاااري  ماان اااارر االجتااار ىلةشااار، مباااا    لاا  حلاااوهلم علااا  تااااويد عمااا  ااا   ااام 
اااااا ااي االجتاااااار إىل ا زومدااااا  هاااااي الااااايت تقاااااو  ىلامااااا  الرئدساااااي   تقااااادمي اتسااااااعد  اتةاوااااار  

أبن تضامن   11وأوصا  الوراا  اتشاة     (88)وأبدو  ل  الدوبدا  مالح ااو مماثلا   (87)ىلةشر
مبوواا  اتااواو اً ا  ااا  اضااائد اخاتسااتان الت قداا  اللاااا    اضااااي االجتااار ىلةشاار وأن تالحاا  

 او اللل  من القانون ا  ائي، وأن متت ع عن تل دف مث  هذه ا رائم بادون وا    فئااو مان 
  (8٩)ا رائم تستوو  عقوىو أتف، وأن تزل  إوان  ا  ا 

القاانوين للمةااوراو ال ساائد  إىل أن أحاد ا ساةا  الرئدساد   “سا  سادرمي”وأوار مر ر  -31
وتاطاي التااديالو الايت أوتلا  علا    (٩٠)ار ىلةشر هو اللقر وعاد  اتسااوا  با  ا  سا لالجت

االجتااار ىلةشاار ا اا    ا لااو  علاا  تاااويد  اياااا ، ٢٠14اااانون اإلوااراءاو ا  ائداا  لاااا  
  (٩1)٢٠٢٠ واد أنشئ اللا دوق، وسادزون   اإلمزاان تقادمي اتادفوعاو   عاا  من ص دوق الدول  

أنااال ال سزاان لضاا ااي االجتااار ىلةشاار    ثااري ماان ا حدااان ا لااو   11لورااا  اتشااة   و  اارو ا
  (٩٢)عل  مساعد  اوتماعد  من الدول  بسة  عاد  اماتال هم لسا   سازا ر اي أو لل  ساد 

 اخاتسااااتان بتااااادي  ا ماااار اللاااااور عاااان وخار  اللاااا   والت مداااا    “ساااادرمي سااااا ”وأوصاااا  مر اااار 
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اتوافقااااا  علااااا  ماداااااار حلاااااو  اااااا ااي االجتاااااار ىلةشااااار علااااا  اصااااادماو  بشاااااان” االوتماعدااااا 
  (٩3)لدشم  الرعااي ا وان  بتل  اصدماو “االوتماعد  اصاص 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 (٩4)  ظروأب عم  عاول  ومواتد ا     الام  الالئ  و   

الحن االحتاو الادو  لل قااىو الامالدا  واتر ار الادو   قاوق ال قااىو الامالدا  والوراا   -3٢
يلارا علا  ال قااىو اته دا  االنتساا  اإللراماي إىل  ٢٠14أن اانون ال قاىو لااا   8اتشة   

ن، أصاااةح يتاااا  علااا  مجداااع ال قااااىو وماااع سااان هاااذا القاااانو  االحتااااواو اإلالدمدااا  أو القطاعدااا  
ومل تاااتمزن عاااد  نقااااىو   (٩5)الامالداا  ا الدااا  اصضاااو  إلواااراءاو إعااااو  تساا د  مرهقااا  للغايااا 

ورُفاا  اضاااي   (٩6)واحتاو نقاىو الاما  ا ار     اخاتساتان مان إعااو  التسا د  بلال  وائما 
وأعااار  اتر ااار   (٩7)اااادهماانوندااا  عدياااد  ااااد اااااو  تلااا  ات  مااااو وصااادرو أحزاااا  و ائدااا  

الدو   قاوق ال قااىو الامالدا  عان القاال بشاان ايا مااو ا اائر ، وختوياف الشاهوو، واساتمرار 
واد ورى الت قدا  ماع الادياد   (٩8)إفالو اتل  خ وخن ومقة  الا ف اد ال قاىو من الاقا 

  أنشط  نقابد ، م ها  امشار تهبسة  ورائم و ائد  مرعوم   وئ  عن تها من ال قاىو ورا م
  (٩٩)احتداالو مرعوم  مرتةط  ىالحتلاظ أبموا  ال قاىوبسة  اإلاراىو، و 

وأوصد   اخاتساتان إبواراء حتقدقااو ساريا  وفاالا  ومساتقل    مجداع حااالو الا اف  -33
الا ف و واتضايقاو ، ٢٠11خ وخن   عا  اليت ودو   حدا  ا اد ال قابد ، مبا    ل  

والوفدااااو اتشاااةوه  الااايت ساااةق  تلااا  ا حااادا ، وبوااااف اتالحقااااو القضاااائد  ااااد ال قاااابد  
إبلغااء الاقاوىو ا  ائدا  اً وأوصاد   اخاتساتان أيضا  سةا  تتال  ى نشط  ال قابد  اتشاروع  

وأوصاا  م  ماا  الالااو   (1٠٠)ماان القااانون ا  ااائي( 4٠٢علاا  الت ااريد علاا  اإلااارا  )اتاااو  
دولدااا  واتر ااار الااادو   قاااوق ال قااااىو الامالدااا  أبن تقاااو   اخاتساااتان بتاااادي  ااااانون ال قااااىو ال

 الال يتماو  ماع اتلاادا  م  ما  الاما  الدولدا  بشاان اتلاادا  حا  الت  ادم  ٢٠14الامالد  لاا  
ال قاااااي واتلاوااااا  ا ماعداااا ، مبااااا    لاااا  رفااااع القدااااوو اتلروااااا  علاااا  حاااا  الامااااا    تزااااوين 

  (1٠1)ل قاىو واالنضما  إلدها حس  اتتدارهما

 (1٠٢)ا     مستوى مادشي الئ   

تاااوي علااا  حزااام م ااار عملدااااو او ال حتإىل أن التشاااريا 1٠أواااارو الوراااا  اتشاااة    -34
إلتااالء القسااري باادون لتضاام ن، بااداًل ماان  لاا ، اواعااد تباا   اإلتااالء القسااري أو ممااي م هااا 

أناااال ال توواااد تااادابري ياساااة  اتساااؤول  الاااذين  1٠وأفااااوو الوراااا  اتشاااة    تاااوفري سااازن بااادي  
وأوااااارو إىل ووااااوو اجتاااااه مترايااااد النتها اااااو حقااااوق  يرتزةااااون انتها اااااو   عملداااا  اإلتااااالء 

وواري  ارو ال ااس مان ممتلزااهتم اصاصا  وتاويضاهم مبةاالس ال تت اسا   اتوا    اتتالق  ىتلزدا  
لاقاراهتم، وتقو  الدولا  ىالساتدالء علا  اطاع ا راااي و ارو أصا ا ا ىلقاو   مع القدم  السواد 

  (1٠3)اتلل   الاام بذريا  تدم  
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 (1٠4)ا     الل    

ن ن ااا  الرعايااا  اللاا د  ا زااومي    اخاتسااتان ال يضااامن أب ٢أفاااوو الورااا  اتشااة    -35
أعلااا  مساااتوى ممزااان مااان اصااادماو اللااا د  بااادون متددااار ااااد اللئااااو ا لاااو  علااا  إنلاااا  حااا  

إىل تادماو الرعايا  اللا د ،  وااتلاوايً  الضادل  من السزان، بسة  عد  إمزاند  الوصو  ماوايً 
ومساتوى  تادماو وباراما الرعايا  اللا د    ، و موظلي الرعاي  الل د  اتاؤهل   عدو  قا الو 

  (1٠5)نوعد  الرعاي  الل د  اتقدم    ات ا   السز د  ال ائد  أوىن بزثري من مثدلتها   اتدن
أن أهداأب السداس  الاام  اتتالق  مبلهو  ا سر  وات  ور إىل  6وأوارو الورا  اتشة    -36

دع نطاق براما تثقدف الشةا    جما  اللا   ا  ساد  توستتضمن  ٢٠3٠ا  ساين حىت عا  
  (1٠6)من ات ها الدراسي اإللرامي اً ورء اً ومع  ل ، ف ن التثقدف ا  سي ال سث  حالد واإلجنابد  

وووو عدو  ةري من حاالو ا م  غري اترغو  فدال ب  الشاىو، واد  6و  رو الورا  اتشة   
وتاا ا التشااريااو علاا  حاا    (1٠7)  م اااخهلنن إىل اإلوهاااا اعااةأب الزثااري ماا هن أبهناان  ااا

القاصرين   الل   واصدماو اإلجنابد ، ولز ال ال ُيسمح هلم، مع  ل ، ىلوصو  إىل اصدماو 
الطةداا ، مبااا    لاا  تاادماو اإلوهاااا ووسااائ  م ااع ا ماا ، باادون موافقاا  والااديهم أو ممثلاادهم 

مشااارو  ااااانون يسااامح  اً أن وخار  اللااا   صااااغ  ماااؤتر  6اتشاااة   و  ااارو الوراااا   القاااانوند  
، ولديهمبدون علم أو موافق   ،بتلقي اصدماو الطةد  باد بلوغهم سن الساوس  عشر للقاصرين 

  (1٠8)ومشرو  القانون هذا ادد الدراس  حالداً  مبا    ل  تدماو اإلوهاا 
ن علا  أبن ال ساء اتلاى ٢وأفاوو الورا  اتشة    -37 و إبعاااو نلسد  و/أو  ه د  وارب 

والقاراراو بشاان صا تهن اإلجنابدا  تتعاذها أ اراأب  استعدا  وسائ  م اع ا ما  ت ااال أو إهنائاال 
  (1٠٩)علث ، مبن فدها اتمثلون القانوندون، وا وصداء، وأفراو ا سر 

 (11٠)ا     التالدم  

اتااادارس  او التزاااالدف اتاقولااا  ال تقةااا  ساااوى إىل أن ما ااام  1٠أواااارو الوراااا  اتشاااة    -38
وىلااارغم مااان التلااادي  علااا  اتلاادااا  م اهضااا  التمددااار    ا  لاااا  ا اااامل  لوثدقااا  تسااا د  اإلاامااا  

التالااادم، ال تااارا  توواااد أوواااال مااان عاااد  اتسااااوا    الوصاااو  إىل التالااادم ا داااد، وإىل باااراما اإلصاااالن 
ن ياادا آىههام بوعئا  ادسا  أو بادون وعئا  علا  اإل االق، ا  لا  الاذيبشز  سدر اد والتاهد ، 

  (111)ا  لا   وي اإلعاا ، وا وعاق اتقدم    ات ا   الريلد ، من ب  فئاو أترىاد و 
وأفااااوو م  مااا  هداااومن راياااتس ووتاااا أن غالةدااا  ا  لاااا   وي اإلعااااا  ال يرالاااون غاااري  -3٩

ومان  وعا  ا وو  عل  اد  اتساوا  مع ااتارين وام  لل مدع ااورين عل  الوصو  إىل تالدم 
ب  الاوائ  الرئدسد  أما  إاتح  التالدم الشام  لل مدع، الل  ا  الطةدا ، اتاروفا  ىسام االستشاار  

الةبويااا ، الااايت توصاااي عااااو  أبن يتلقااا  ا  لاااا   وو اإلعااااا  تالااادمهم    - الطةدااا  -  لساااد ال
اتاادارس الااوياا ، تللاالهم عاان تااارج ات اار ، أو أن يلت قااوا مباادارس تاصاا  أو بللااو  وراسااد  

ويتلق  ا  لا   وو اإلعاا  اتقدمون   مؤسساو الط  ال لسي الاليب القلد  من  جمتمااهتم 
وأوصا  م  ما  هداومن راياتس ووتاا أبن   (11٢)دم، واد ال يتلقون أي تالادم علا  اإل االقالتال

تغاااري   اخاتساااتان تشااازدل  الل  ااا  الطةدااا  وأن تلغاااي وااارط حلاااو  ا  لاااا   وي اإلعااااا  علااا  
  (113)موافق  تل  الل    لاللت اق ىتدارس الااوي 
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 حقوق أشخاص حمددين أو جممو ات حمددة -4 

 (141)ال ساء  

  اار مزتاا  اتؤسساااو الدسقرا داا  وحقااوق اإلنسااان التااابع ت  ماا  ا ماان والتااااون    -4٠
تقدماً ودداً فدما يتال  ىتساوا  ب  ا  س    ات اص  ات تعة ، حقق  أوروى أن  اخاتستان 

حقدقداا  وإىل أتثااري ومااع  لاا ، ال تاارا  ه اااك حاواا  إىل تارياار ا هااوو لةمجاا  متثداا  اتاارأ  إىل اااو  
وأوار اتزت  إىل أن  اخاتستان تتمتع أبعل  نسة  لتمثد  اترأ   فالي للمرأ    ا دا  السداسد  

أوااارو إىل أن متثداا  ال ساااء علاا   11غااري أن الورااا  اتشااة     (115)  برتااا و آساادا الوسااط 
ويتضامن ااانون   (116)ا  اائدالً مستوى ص ع القرار،  رئدساو إلواراو الوخاراو وو االهتا، ال ير 

تاريلاً  “بشان اما و الدول  للمساوا    ا قوق وتزافؤ اللرق ب  الرو  واترأ ” ٢٠٠٩عا  
  (117)تا  من أي حتديد للمسؤولد  عن انتهاك القانون الغري مزتم  للتمددر،  ما أن

لا اف لهلا الدولا  للتلادي إىل أنال ىلرغم من ا هوو الايت تةاذ 6وأوارو الورا  اتشة    -41
وأواارو   (118)الاائلي، ف ن مشزل  الا ف اد اترأ  ال ترا  حاو ، ومتث  ورس  واائا    الةلاد

جترمي الا ف الاائلي الذي أصةح ياام   الدو   معالل    هنأ ٢٠17اانون   عا   سنالورا  إىل 
إىل أن ا مااااار  6اااااا  اتشاااااة   وأواااااارو الور   (11٩)اإلواريااااا ، ولااااادس   رسااااا  لإلواااااراءاوختضاااااع 

اتوافقا  علا  ”عان وخيار اللا   والت مدا  االوتماعدا  بشاان  ٢٠16اللاور   عا   1٠7٩ رام
ياا ا علاا  تقاادمي أنااوا   “مادااار تقاادمي اصاادماو االوتماعداا  اصاصاا  إىل ااا ااي الا ااف الاااائلي

دااااا  والطةداااااا  خمتللااااا  مااااان اصااااادماو إىل اااااا ااي  لااااا  الا ااااااف، مباااااا    لااااا  اصااااادماو القانون
اعُتمادو ، و اً يوما 3٠إىل  1٠إىل أن مد  ا مر الواائي خاوو مان اً وأوارو أيض  (1٢٠)وال لسد 

  اتمارس  أما  ااعد  حت ر عل  الشعا الذي ارتز  أعما  ع ف م ر  الادا مع الض د  
  (1٢1)ااي   ثري من ا حدان م اخهلم، ويواصلون تا دف الض  ونال يغاور ف ن ا  ا  الاملد ، 

اً غااري  اااأب ورااادوواً إىل أن القاااانون ا  ااائي يتضاامن تاريلااا 3وأوااارو الورااا  اتشااة    -4٢
الاديااد ماان ا فاااا  القسااري  وغااري التوافقداا   او الطااابع ا  سااي ي اا   اارائم الا ااف ا  سااي، و 

لقاااانون ا  اااائي أن عاااد  وواااوو موافقااا   وعدااا  وحقدقدااا  مااان وال ياتااارب ا  (1٢٢)بااادون أي عقاااا 
بتاادي   3وأوص  الورا  اتشة     (1٢3)  ورائم الا ف ا  سياً أساسداً وان  الض د  ع لر 

ا حزاااا   او اللااال  مااان القاااانون ا  اااائي لتزاااون تاااااريف وااارائم الا اااف ا  ساااي متوافقااا  ماااع 
د اتااارأ ، واتلاادااا  اساااط ةو ، ولزاااي تشااام  تلااا  اتلاادااا  القضااااء علااا  مجداااع أوااازا  التمددااار اااا

ا حزااااا  مجدااااع أواااازا  ا فاااااا  ا  سااااد  اترتزةاااا  باااادون موافقاااا   وعداااا  وحقدقداااا  ماااان واناااا  
مان  68أن اتاو  إىل  3وأوارو الورا  اتشة    الض د ، وجمموع  واسا  من ال روأب القسري  

عااان ورسااا  إ ا ماااا تلاااا  ماااع  القاااانون ا  اااائي، تااا ا علااا  إمزاندااا  إساااقاط مساااؤولد  واااعا
وسزاان تطةداا   عاان الضاارر، وعلاا  إهناااء ن اار الساالطاو   اتسااال   “اً اااد  تاويضاا”الضاا د  و 

  حااالو االغتلاا  )غاري اتشادو (، وا فااا  الا دلا   او الطاابع ا  ساي، اً هذه اتااو  أيضا
  (1٢4)، واإل راه عل  القدا  أبعما  و سد القاصرينواغتلا  

إىل أن التشريااو ال ت ا عل  إلرامد  مقاااا  الا اف اً أيض 3ارو الورا  اتشة   وأو -43
 مااا أن متطلةاااو اإلثةاااو اترهقاا ، والقوالاا  ال مطداا  ا  ساااند ، واإليااذاء الثااانوي    (1٢5)ا  سااي

وأوصااا  الوراااا    (1٢6)الادالااا مااان الوصاااو  إىل حتااار  ال ااااو  عوامااا   اااوا  اإلواااراءاو القانوندااا  
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بتااادي  ااااانون اإلوااراءاو ا  ائداا  لضااامان تضااو  واارائم الا اااف ا  سااي للت قدااا   3اتشااة   
 - الاامااا   لرامدااا  مااان اةااا  الدولااا ، واساااتةااو تدااااراو اتقاااااا  اصاصااا  أو اتقااااااواتقاااااا  اإل

  (1٢7)اصاص  عل  هذه ا رائم

 (1٢8)ا  لا   

أوارو اتةاور  الااتد  إلهناء مجدع أوزا  الاقوبا  الةدندا  الايت متاارس ااد ا  لاا  إىل  -44
الةديلاا  والرعايا  ال هارياا ، و  اتاادارس،  ر ااور   بااد أمااا ن الرعايا اً أن عقاا  ا  لااا  بادند

  ات ااار  و  بااااد القاااانون ال م اااره  و  اتؤسسااااو السااا  د ، و  زااام علااا  ورسااا ، ولزااان
، ٢٠14وال م ر القانون ا  اائي والت لداذي لااا    (1٢٩)سداااو الرعاي  الةديل  والرعاي  ال هاري 

  (13٠)ا  لاااا ت شااائ  وااازا  الاقاااا  الةااادين   مجداااع أ ٢٠14وال ااااانون ا ااارائم اإلواريااا  لااااا  
ماا    أن تقااو   اخاتسااتان علاا  سااةد  ا ولداا  بلااداغ  وساان تشااريااو ا وأعرباا  اتةاااور  عاان 

حت اار صاااراح  الاقااا  الةااادين لأل لااا    مجداااع ال اااروأب، مبااا    لااا    ات اار ، وتلغاااي مجداااع 
  (131)الدفو  القانوند  الستعدامال

إىل أنال ىلرغم من أن ا زوم  وااا  اائما  أبناوا  الاما   11اتشة    وأوارو الورا  -45
الاايت ال ُيساامح لأل لااا  القدااا   ااا، مبااا    لاا  الاماا  الرراعااي، وىلاارغم ماان تشااديد اتسااؤولد  

ال ساادما   القطااا   اً،ا  ائداا  عاان اسااتعدا  عماا  ا  لااا ، فاا ن عماا  ا  لااا  ال ياارا  مسااتمر 
  (13٢)قطن وإنتاج اصضرواو  حلاو ال -الرراعي

ال ياا ا علاا   ٢٠14إىل أن القااانون ا  ااائي لاااا   اً أيضاا 11وأوااارو الورااا  اتشااة    -46
مسؤولد  و ائد  عن الرواج القسري والرواج اتةزر، ووري   اتمارس  الاملد  التش دع عل  نو  

وأوصاا    “ انا   وعدا   الاالاااو”مان التساوي  ُساارس فدهاا ااغ  علا  اللتدااو لدااةفن أبن 
أو الاارواج ماان ااصاار،  اً،بتااادي  القااانون ا  ااائي لداا ا علاا  اتسااؤولد  عاان تاارويا القاصاارين اساار 

ومسااؤولد  الشعلااداو الدي داا  عاان إااماا  مراساام الاارواج الاايت تشاام  ااصاارين، و ااذل  مسااؤولد  
  (133)الوالدين الذين وربون أ لاهلم عل  الرواج اة  بلو  سن الرواج الدندا

وأوااار مر اار هاااورو لألساار  والاادين واجملتمااع إىل أن لاادى  اخاتسااتان اااانون تاااااد ثااري  -47
عملداا  شااارك   يو ومسااؤولداو  اا   اارأب االتراماامبااا ياا ا علدااال ماان حقاوق و نساةداً فدمااا يتالاا  
مان اتلاادا  حقاوق الطلا  الايت  7و  َّر اتر ر  اخاتستان ىلترامها ىتااو    (134)   للائد  الغري

  (135)“ا     مارف  والديال وتلقي رعايتهما”ت ا عل  أن لز   ل  

 (136)ا وعاق  وو اإلعاا   

اتتالقا  ىلة ااء ُعادل   حأبنال عل  الرغم مان أن القواعاد واللاوائ ٢أفاوو الورا  اتشة    -48
متوافق  مع اتاايري الدولد  للتساهدالو اصاصا  باذوي اإلعااا ، وأن ه ااك مساؤولد  إواريا  لتلةح 

، (137)إىل مراف  الة د  الت تدا  االوتماعدا  وإىل وساائ  ال قا  موصوهلتدسري عن انتهاك متطلةاو 
والرصااد الااذي تقااو  بااال ساالطاو الدولاا     مجدااع ا اااالو  فاا ن ماااايري تلاا  التسااهدالو تُ تهاا 

وأفاااوو الورااا    (138)   ةداتااال إوةااارايً اً ات  ماااو غااري ا زومداا  لتلاا  التسااهدالو لاادس رصاادو 
 ن مةاااين ايااا م اً ن وصااو  ا وااعاق  وي اإلعاااا  إىل الادالاا  ال ياارا  راادووأب 11اتشااة   
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إلدهااا واسااتعدامهم هلااا، و ن ملااا هم لدساا  رمداا  تااال  خمتلااف  متزد ااف إلاتحاا  وصااوهل مل
  (13٩)ح  التقاايمرا
أن تساااهدالو الوصاااو  اتااااوي والوصاااو  إىل اتالومااااو    ٢و  ااارو الوراااا  اتشاااة    -4٩

، وأوصا   اخاتساتان بت هدار أماا ن (14٠)الة د  الت تد  غري مضمون ىلزاما    مرا ار االااةا 
  (114)التلوي    مرا ر وموااع االاةا  بشز  يراعي احتداواو ا وعاق  وي اإلعاا 

 شاااا أي آلدااااو لوااااف الامااا  ىتؤسسااااو ا زومدااا   او ا غاااراا اصاصااا  الااايت ومل تُ  -5٠
وال ياارا  اتراااا  الاااذين يااااانون مااان مشاااا     ةاااري  مااان ا واااعاق  وي اإلعااااا  اً  تااؤوي أعاااداو

  (14٢)“الاالج ال لسي”الل   الاقلد  يوااون   ما يسم  بدور 
وأوصاا  م  ماا  الالااو الدولداا   اخاتسااتان إبنشاااء ن ااا  للمساااعد    اختااا  القااراراو  -51

صاا ع القارار باملداا  تشااور وثداا  ماع ا وااعاق  وي ملدا  ما  را  الوصاااي  أو يساتادد عاان ع
بتاااااادي  التشاااااريااو لضااااامان متتاااااع ا فاااااراو الاااااذين اً وأوصااااا  أيضااااا اً فالداااااإلعااااااا  وإوااااارا هم ا

ى اا    الل ااوء إىل ايااا م للاادفا  عاان حقااواهم، ولازااس القااراراو اتتالقاا   “ع اار ”يُاتااربون 
   (143)ري أوصدائهمدولتغ “ادرهتم”با 

 (144)ون و الةو الل وءئاتهاورون والالو  

أنااااال لاااادس لزاخاتساااتان اااااانون م للاااا  ياااا  م ه اااار  الدااااد  1٠اتشااااة      ااارو الورااااا  -5٢
حتمااي الامااا  اتهاااورين ماان االسااتاةاو اً ال يتضاامن أحزاماا “ه اار  الساازان”فقااانون  الااملاا  

ووري إوةار الاديد من اتهاورين عل  الام  بشز  غري ر اي وبادون وعئا   واتاامل  القاسد  
  (145)لألمان الشعلي وللضما و االوتماعد  والوظدلد ، ل نتد    هم يلتقرون، و  م اسة  

إىل أنال يتا  عل  اتهااورين الاداتلد  التسا د     1٠و ٢وأوارو الوراتان اتشة تان  -53
والتسا د  اتؤاا  إلراماي ىل ساة   مزان إاامتهم و  مزان إااامتهم اتؤاتا    إالادم  اخاتساتان 

وأواارو الوراا    (146)أاي  تارج أماا ن إااامتهم الدائما  1٠أ ثر من لألوعاق الذين يقدمون 
إىل أنااااال يتااااا  علاااا  ا واناااا  إتطااااار وائاااار  اهل اااار   مدااااع حتر اااااهتم واتاااا  اتدي اااا   ٢اتشاااة   

  (147)وي ته  ا     ا دا  اصاص  “حري  الت ق ”وتاروها، وهو ما يتاارا مع ملهو  
إىل أن تاااادماو الرعاياااا  اللاااا د  اتقدماااا  إىل اتهاااااورين  ٢وأوااااارو الورااااا  اتشااااة    -54

  (148)هتدو حدا  اتريد أو ص   ااتريناليت تقتلر عل  ا االو ا او  اتلاوئ  
تةاادأ عااد  اإلعاااو   اً اتماا إىل أن  اخاتسااتان ال متتثاا  امتثاااالً  1٠وأوااارو الورااا  اتشااة    -55

نتها اااو االتماا  أن يتاراااوا فدهااا للتاااذي  أو لغااريه ماان مُ القسااري  لطاااليب الل ااوء إىل الةلاادان الاايت 
ياا ا علاا  ح اار إعاااو   “القااانون اتتالاا  ىلالوئاا ”وىلاارغم ماان أن  قااوق اإلنسااان ا ساادم   

 اليب الل وء والالوئ  إىل بلد تزون فدال حداهتم أو حريتهم مهدو  عل  أسااس الاارق، أو الادين، 
نتماااء إىل جمموعاا  اوتماعداا  ماد اا ، أو إىل رأي سداسااي مااا ، فاا ن أو ا  سااد ، أو اتوا  اا ، أو اال

تلاا  ا حزااا  ال تااوفر  اياا  اانونداا   افداا  وفاالاا ،  مااا يتضااح ماان عاادو ماان حاااالو التساالدم إىل 
وىلاارغم ماان أن اااانون اإلوااراءاو ا  ائداا  م اار تساالدم اتطلااوب  إ ا  ااان تساالدمهم  بلاادان أتاارى 

  (14٩)د مقد  الطل ، ف ن  اخاتستان تزتلي ىلتا دداو الدبلوماسد ياراهم للتاذي    الةل
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قارار ال، يادت  ٢٠17للتاديالو اليت أوتل  عل  اانون اتعاللااو اإلواريا  لااا   اً ووفق -56
رزم  بشان ترحدا  ماوا ن أو ايب أو واعا عادمي ا  ساد  حدار الت لداذ   نلاس الذي تتعذه 

وسزان  لةحد  اتوا ن ا و يب أو الشعا عدمي ا  ساد  مان  اخاتساتان اً التاريخ ويُاترب أساس
مان ياو  واحاد أو أ ثار، مماا واا  مان اتسات د  عملدااً الطاان    اً خم د اً للم زم  أن حتدو إ ار 

وال يساامح هااذا اإلوااراء، أو أساااس الطااان أو االعااةاا  ااارار الةحداا  أمااا  رزماا  أعلاا  ورواا  
لاايت تلااةح  فااذ ، إبمزانداااو إورائداا  فاالاا  تااؤوي إىل تغدااري أو إلغاااء ااارار علاا  اااراراو ايزماا  ا

إىل  اً وإ ا مااا اااد  وااعا أو اايب أو عاادمي ا  سااد  التماساا ترحداا  ا واناا  أو عاادسي ا  سااد  
  (15٠)ايزم  الالدا أو إىل مزت  اتدعي الاا ، ف ن  ل  ال يواف ت لدذ ارار الةحد 

  ا وعاق عدسو ا  سد  

علاا  الدسااتور  ٢٠17أن التاااديالو الاايت أوتلاا    عااا   1٠  اارو الورااا  اتشااة    -57
( ت ا عل  إمزاند  حرمان وعا من ا  سد  الرتزابال ورس  إرهابدا  والتساة  ٢-1٠)اتاو  

وهذه القواعد التشرياد  تتسة    حاالو انادا     أارار وسدم  أترى مبلا  الةلد ا دوي  
  (151)إااف  إىل أهنا ت ته  مةدأ الدق  وإمزاند  الت ةؤ   اجملا  القانوينا  سد ، 
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