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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة

بشأن كازاخستان*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أ َّ
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،٢1/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري الشااام وهااو مااوور لورااااو اتالوماااو اتقدما ماان  31وها ماان ا هاااو
صااحة اتلال ( )1إىل االساتاراا الادوري الشاام  ،ويا شرو واز ماوور تقداداً ى اد ا الا
لادو الزلماو

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدولي ا ااة والتعا اااون م ا ااو اةليا ااات وا ي ا ااات الدوليا ااة حلق ا ااوق
()٢
اإلنسان
 -٢أوص ا الورا ا اتشااة  7أبن تضاامن اخاتسااتان الواااون القااانوين فدمااا يتالا بواااع
اتااهداو الدولد قوق اإلنسان اليت صدا علدها اخاتستان وبقابلدتها للتطةد  ،مان تاال
االع اةاأب أبولويتهااا الزامل ا عل ا التش اريااو الو د ا ( )3وأوصااد اخاتسااتان أيض ااً ىلتلاادي
عل ا الربوتو ااو االتتداااري الثالااو التلااد ا حقااوق الطل ا ( ،)4والربوتو ااو االتتداااري التلااد ا
حق ا ااوق ا و ا ااعاق وي اإلعاا ا ا ( ،)5واتلااد ا ا ع ا ااا  1٩61اتتالق ا ا ال ا ااد ح ا اااالو انا ا اادا
ا س ااد ( ،)6واتلااد ا ع ااا  1٩54اتتالق ا بوا ااع ا و ااعاق ع اادسي ا س ااد  ،ومااه ااد ح اار
()7
ا سل ال ووي

__________

*

حترر هذه الوثدق اة إرساهلا إىل ووائر الةمج الت ريري ى مم اتت د
مل َّ
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ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -3أوااارو م م ا الالااو الدولد ا إىل أن ملااوا حقااوق اإلنسااان (أم ا ات ااامل) ال ستث ا
تةاوئ ىريس اتتالق ىستقاللد مؤسساو حقوق اإلنسان عان ا زوما  ،وأوصا بتاريار لا
االمتثااا ( )٩وأوااارو الوراا اتشااة  7إىل أنااال ال يووااد تشاريع تاااق بشااان أما ات ااامل ،وأن
()1٠
تل اتؤسس لدس ممثل م ا الةلد ولدس لديها موارو افد واء وظائلها
 -4و عاا  ،٢٠16أنشاا مرساو ريساي مؤسسا أما ات اامل اتااا طقاوق الطلا  ،وهاي
مؤسس ا ا تام ا ا با اادون مقاب ا ا وأوا ااارو الورا ا ا اتشا ااة  7إىل أن اتؤسس ا ا ال متتل ا ا الا اادعم
التشرياي الزا لضمان اساتقاللدتها ،أو ماا يزلاي مان اتاوظل أو اتاوارو اتاويا واء وظائلهاا
()11
بشز ص دح

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااان مااو مرا اااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ات

اتساوا وعد التمددر

()1٢

 -5أوااارو الوراا اتشااة  11إىل أن اإل ااار القااانوين اتتالا ىلتمدداار جمارأ وال يااوفر ايا
فاال اد التمددر خمتلف اجملاالو وأوص الوراا أبن تاتماد اخاتساتان تشاريااو تزاف ا
()13
التمددر ،وت شئ مؤسساو وآلداو وإوراءاو فاال ت اهضتال
 -6وأوارو م م الالو الدولدا بشاز تااق إىل عاد وواوو تشاريع رادو م ار التمددار
اد اتثلداو واتثلد ومروووي اتد ا سي ومغايري اهلوي ا سااند وحااملي صالاو ا سا
ومماادهم ماان و ارائم الزراهد ا والا ااف( )14إ ال تُادرج اتاااو  145ماان القااانون ا ااائي اتتالق ا
ىنتها او اتساوا اتداو ا ساد واهلويا ا سااند اامن اصلاائا ايمدا ( )15و ارو الوراا
اتشااة  4أن ع اادو ا اااالو ال اايت احت ا ىت اااو  145م ا علد للغاي ا وأن غد ااا ا ماي ا
القانوندا ا ا واالنتل ا اااأب القض ا ااائي مبووا ا ا ات ا اااو  145س ا ااع ا و ا ااعاق م ا اان إب ا ااال الش ا اار
()16
ىالنتها او أو من رفع الدعاوى أما ايا م
 -7وأوارو الورا اتشة  4إىل أنال ىلرغم من إهناء جترمي الاالااو ا سد اتثلد ىلةااي،
اانوهنااا ا ااائي ،مث ا ات اواو  ،1٢1و،1٢٢
ف ا ن اخاتسااتان ال ت ارا حتااتلن بااادو ماان الق اوان
و ،1٢3اليت تُاترب متددري ( )17وأفاو فري وك أبن اانون الرواج وا سر اخاتساتان سدار بشاز
مةاواار اااد أساار اتثلدا ماان تااال تاريااف الاارواج أبنااال ”اااةان متساااو با روا وامارأ “ وتا ا
اتاو  11من ل القانون عل أن الاالاا اتثلدا ال واوخ أن ي شاا ع هاا خواج( )18و ُ ار أيضااً أن
()1٩
نلس القانون ال يسمح لألوعاق ” وي اتدو ا سد غري التقلددي “ بتةا ا لا
 -8و رو الوراتان اتشة تان  4و ٢أن اتاو  ٢57من اانون الرواج وا سر تسمح تغاير
حال ا اصضااو
اهلوي ا ا سااد بتغدااري ا ااال ونسااةتال ولقةااال مبااا يتواف ا مااع ا ا س اتعتااار ،فق ا
لاملد وراحد لتغدري نو ا س( )٢٠وأوص الورا اتشة  4اخاتستان إبلغاء مجدع ا حزا
()٢1
اتتالق ىلاملداو ا راحد تل من اائم وروط التغدري القانوين س الشعا
2
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الت مد والةدئ وا عما الت اري وحقوق اإلنسان
اخاتساتان ال تقضاي أبن
رو الورا اتشاة  ٢أن اتااو  16٠مان ااانون الةدئا
-٩
()٢٢
وأوص ا
يُطلااع مسااتعدمو ى اان ا را الساازان عل ا آعر اتلااوعو عل ا الل ا والةدئ ا
الوراا اخاتسااتان بتااادي اتدونا الةدئدا بتضاامد ها مااا مما الساالطاو الت لدذيا ايلدا مسااؤولد
تااوفري مالوماااو عاارب اإلنةن ا عاان االنةااااعو الدومد ا اللاااور عاان الل ا اع  ،وبتضاام اائم ا
اتالومااو اتطلااو تقاادسها ماان ارأب مسااتعدمي ى اان ا را ب ااداً يشارن أتثااري اتلااوعو علا
()٢3
ص ال اس والةدئ
 -1٠وأوارو الورا اتشة  1٠إىل أن من أهم أسةا انتها او ا
بدئا مواتدا عاد ُ
وووو سداس بدئد للدول  ،واستغال اتوارو الطةداد اتلرط ،والتشاريااو الو دا اتادةا  ،وتلشاي
اللساو وأوص بواع سداس ر د ماي الةدئ وآلد تشاار ا مهاور عملدا صا ع القارار
وىلاارغم ماان القارار الت دمااي اللاااور عاان ايزما الالدااا عااا  ٢٠16بشااان ”تطةدا القاوان
اتتالق ىت اخعاو جما الةدئ أما ايا م“ ،ف نال ال يوود تلساري موحاد وتطةدا صا دح مان
()٢4
اة ايا م للتشريااو الةدئد تال اإلوراءاو القانوند
 -11وأفاوو ا مل الدولد للقضاء علا ا سال ال وويا أن اخاتساتان انا با أرباد ااو
ومثاند اااو القاارن اتااااي مواا ااً للت ااار ال ووي ا السااوفداتد ُواار فدااال ح اوا  45٠سااالحاً
مواع جتار ةري يسم بولدغون وال يرا ا وعاق الذين يادشون تل ات طق ياانون من
()٢5
آعر التارا لإلواا  ،مبا فدها عدو تلقد وسر ان و وأوزا أترى من السر ان

حقوق اإلنسان ومزاف

اإلرها

عاا  ٢٠17علا التشاريااو
 -1٢أوارو الورا اتشة  ٩إىل التاديالو الايت أُوتلا
اتتالق مبزاف اإلرها والتطرأب ،واليت مشل اتاو  ٢56مان القاانون ا اائي الايت جتار ”الدعايا
لإلرهااا أو الاادعواو الاام ا الرتزااا عما إرهاااي“ باةاااراو عام ا للغاي ا  ،ممااا والهااا عرا ا
للتطةد التاسلي وص حري التاةري اتشروع ( ،)٢6واتاو  18٠اليت جتار ”الدعايا أو الادعواو
الال د النتهاك سالم مجهوري اخاتستان“ ،باةاراو عام مماثل تغل ر وارط ال دا  ،وتارب
مةاور ب السلوك التاةريي وب تطر ا فاا غري القانوند ايدو بواون( )٢7واعتربو الورا
اتشة  ٩أن هذه ا حزا الغامضا تشا ع علا ممارسا الراابا الذاتدا  ،ال سادما لادى وساائ
()٢8
اإلعال و تغطدتها لألعما اإلرهابد وا ماعاو اإلرهابد
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح اللرو ا دا وا ري وا مان

()٢٩

 -13أوااارو الورا ا اتشااة  7إىل أن القااانون ا ااائي لاااا  ٢٠14يا ا عل ا  17ع لااراً
و ائدا ااً يُاااا ا علده ااا ىإلع اادا وتواصا ا اخاتس ااتان م ااع لا ا االلتا ارا بوا ااف ت لد ااذ أحز ااا
()31
اإلعدا ( )3٠وأوص الورا إبلغاء عقوب اإلعدا من الدستور والتشريااو ا ائد
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 -14والح ا م م ا الال ااو الدولد ا أن ااال ال توو ااد الةل ااد آلد ا مس ااتقل للت قد ا م اراعم
التاااذي ( ،)3٢وأن اإلفااالو ماان الاقااا عل ا التاااذي وغااريه ماان ااارو سااوء اتاامل ا ال ي ارا
سائداً والت قد ماراعم التااذي ال يسات د تةااوئ االساتقاللد واللاالدا والسارع  ،مماا ياؤوي
إىل رفااد ساالطاو الت قد ا ما اام ا اااالو اتاروا ا علدهااا ىعتةارهااا تلتقاار إىل ا ول ا أو إىل
ا سس الووده وغالةاً ما خيتار ا ااي التاذي عد تقدمي وزاوى هنم مارااون للمقاااا
()33
ا ا ئدا ا بتهما ا اإلب ااال الز ااا  ،و هن اام ال يثق ااون أن و اازاواهم س ااتزون را ا حتقدا ا
وأباادو م ما هدااومن رايااتس ووتااا والوراا اتشااة  1٠مالح اااو مماثل ا ( )34و اارو الورا ا
()35
اتشة  1٠أيضاً أن الاقوب عل التاذي لدس مت اسة مع وسام ا رس
 -15وأوااارو الورا ا اتشااة  7إىل أن اإلو اراء اتتةااع حالد ااً اإل ن القضااائي ىالحت اااخ
ال ستثا ا ىلزاما ا تة اااوئ وأه ااداأب ممارسا ا ”اتث ااو أم ااا القض اااء“ وال يض اامن ايا ا حق ااوق
ا وااعاق ماان التاااذي وماان االحت اااخ غااري القااانوين( )36وأفاااوو الورا ا أبنااال عل ا الاارغم ماان
باد التطوراو اإلوابد التشريااو ،ف ن أوهر إنلا القانون غالةاً ماا تقداد حقاوق اتاتقلا
واتشااتةال اام باارفد توثد ا وا ا االحت اااخ بدا ا  ،وبتللد ا ورس ا إواري ا ماان أو ا ت لدااذ توادااف
إواري ،وباد احةا ح ايت رين إبال أااار م و االتلاا مب ااط و ةدا وأواري إىل أن
()37
االستعدا اتلرط لالحت اخ الساب للم ا م سث مشزل تطري
 -16واستُةاد من اائم أماا ن االحت ااخ الايت سزان أن ترصادها االدا الواائدا الو دا عادو
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

إاام الاد  ،مبا

ل مسال اإلفالو من الاقا  ،وسداو القانون

()3٩

 -17أوصا ا الوراا ا اتش ااة  7أبن تض ااع اخاتس ااتان اانوهن ااا أسسا ااً وااا ا تس ااؤولد
القضا التاويةد وماايري عد امتثا القاااي للوظدلا الايت يشاغلها( )4٠وأوصا أيضااً أبن تُلغا
ماان اااانون اإلواراءاو ا ائدا اللااالحداو ا لاري للماادع الاااام الاايت ت تها مةاادأ اتساااوا
ب الطرف أماا ايزما  ،مثا سالط لا ماواو القضاد مان ايزما  ،وسالط االحت ااج علا
أحزااا ايزما  ،و ااذل تااوفري إمزانداااو متساااوي لزا ماان االوعاااء والاادفا فدمااا يتالا مااع
()41
ا ول
 -18وأو ااار ماه ااد حق ااوق اإلنس ااان الت ااابع لرابطا ا اي ااام الدولدا ا إىل أن التا ااديالو ال اايت
أُوتل ا عل ا التش اريااو الو د ا  ،مبااا ل ا تااادي الدسااتور لاااا  ،٢٠17مل حتساان واااع
()4٢
ايام  ،ب استهدف ايام واستقاللدتهم ،وأثرو سلةاً عل ادراهتم عل ممارس القاانون
وأوار اتاهد ،و ا قواد الدولد  ،والورا اتشة  ،7ورابط رامي الادفا عان اياام إىل
أن اااانون عااا  ٢٠18اتتالا ى نشااط اته د ا للم ااام واتساااعد القانوند ا يتضاامن أحزام ااً
تتاااارا مااع اسااتقاللد اته ا القانوند ا ( )43وس ا ح القااانون وخار الاااد ساالطاو ملر ا جتالهااا
تساادطر عل ا ايااام وتااؤثر عملهاام ،ممااا يلااتح الةااا الهاام حال ا تةاد ا امل ا للساالط
الت لدذي ا ( )44وباة ااار أوق ،س ا ح الق ااانون وخار الا ااد س االط اإلو اراأب والس اادطر عل ا الرابط ا
()46
ا مهوري للم ام ( )45وأوصد اخاتستان بتادي اانون عا  ،٢٠18وفقاً لذل
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 -1٩والحاان ماهااد حقااوق اإلنسااان التااابع لرابطا ايااام الدولدا  ،و ا ا قااواد الدولدا ،
ورابط راامي الادفا عان اياام أن اةاو اياام مان اةا ا التاهدا يقاع أيضااً حتا سالط
وخار الاد ( )47وأواح اتاهد أنال سزن هلاذه الاوخار أن تالا مبةااور م هاا رتلا اياامي أو أن
تشاار إهناااء تاارتدا عملااال أمااا ايزم ا  ،وتتعط ا بااذل اإلو اراءاو التاويةد ا وات ا رابط ا
()48
ايام
الدفا عن مو لدهم اخاتستان إىل إصدار القضاا
 -٢٠و ثرياً ما تؤوي وهوو ايام
أحزاماً عارا اد ايام وسزن إصدار مث هذه ا حزا بذرائع ال أساس هلا من الل ،
()4٩
مث ا ”التاادت إو اراءاو الت قد ا “ أو ”عااد اح اةا ايزم ا “ ،أو غريهااا ماان الااذرائع
وأوا ااار ماها ااد حقا ااوق اإلنسا ااان التا ااابع لرابط ا ا ايا ااام الدولد ا ا إىل أن السا االطاو اسا ااتعدم
التعويا ااف ت ا ااع ايا ااام ما اان أواء واوةا اااهتم طري ا ا وفاالد ا ا  ،ال سا اادما القضا ااااي او الا اادوافع
()5٠
السداسد  ،وحاالو التاذي اترعو  ،والقضااي اليت تشم مااراي من هم السلط

ا رايو ا ساسد

()51

عاا  ٢٠16القاانون
 -٢1أفاو الت الف الدو للدفا عن ا ري أبن اخاتساتان عادل
اتتال ا ىل ش اااط ال ااديا أو الرابط اااو الدي د ا لا ااا  ٢٠11بتش ااديد الاق ااوىو وإحز ااا س اادطر
ا زوم ا عل ا اتشااوراو الدي د ا ( )5٢وأوااار االحتاااو اتامااداين ا وروي ،واتر اار ا وروي للقااانون
والادال ا ا وات تا اادى  18إىل أنا ااال ال م ا ا لألف ا اراو واجملتماا اااو ممارس ا ا واي هتا اام أو ماتقا ااداهتم أو
و اااائرهم الدي دا ا  ،إال با ااد التسا ا د ل اادى الس االطاو( )53وأوصا ا االحت اااو اتام ااداين ا وروي
مبراوا ا ا القا ااانون اتتال ا ا ىل شا اااط الا ااديا وا مادا اااو الدي د ا ا  ،والقا ااانون اتتال ا ا ىلتاا ااديالو
واإلاافاو عل الاديد من ا فااا القانوندا اتتالقا ىل شااط الاديا وا مادااو الدي دا  ،وبرفاع
ا اار عاان ا نشااط الدي د ا غااري اتس ا ل  ،والرااب ا الدي د ا اإللرامد ا  ،وإبخال ا الاقةاااو أمااا ب اااء
وفااتح أمااا ن ودي اد للاةاااو ( )54وأوصااد اخاتسااتان أيض ااً إبلغاااء او اةاط التس ا د الااديا
اتره ا وىلتواااف عاان اتمارساااو ا زومد ا الاايت تتاادت حدااا ال اااس ،مبااا ل ا عملداااو
()55
اترااة واتدامه
 -٢٢وأفاااو الت ااالف الاادو للاادفا عاان ا ري ا  ،واالحتاااو اتامااداين ا وروي ،واتر اار ا وروي
للقانون والادال  ،وات تادى  18أبن عملدااو مدامها الطوائاف الدي دا غاري اتسا ل مساتمر  ،مباا
ل مدامه الطوائاف اتامداندا ( )56وتُلارا اداوو ةاري ( )57أيضااً علا ممارسا خمتلاف الطوائاف
لشاائرها الدي د  ،ومت ع اتدارس بشز مترايد اللتداو اتت ةاو من وتوهلا( )58وأوارو الرابطا
ا وروبد لشهوو يهوه إىل أن عدو وهوو يهوه الذين أوي وا بسة ادامهم با ”نشاط تةشريي غري
()5٩
اانوين“ أو احتُ روا بسة نشاط ويا سلمي اد اخنلد ثرياً الس واو ا تري
 -٢3وأوااارو م م ا الالااو الدولد ا وم م ا هدااومن رايااتس ووتااا إىل أن اتاااو  174ماان
القااانون ا ااائي لاااا  ٢٠14اتتال ا ىلت اريد عل ا اللت ا واصااالأب ب ا اجملتمااااو ايلد ا أو
الاشائر أو عل أسس اومدا أو عرادا أو وي دا مل تتغاري ،وأن ملاطلح ”اللت ا “ غاري ماارأب إىل
حد اان بطريق وادق  ،مما وا صاداغ القاانون غامضا وواساا ال طااق وسزان اساتاماهلا ص ا
ا ص اواو الاايت ت تقااد الساالطاو( )6٠وأوااارو الورا ا اتشااة  ٩أيض ااً إىل أن اتاااو  174هااي
()61
ا ثاار اسااتعداماً اااد نشااطاء اجملتمااع اتاادين ،وأهنااا ال تااوفر اي ا حقدقدا فاراو ا الداااو
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()6٢

والح ا الوراا اتشاة  ٢أن عاادو القضاااي ا ائدا اترفوعا مبووا اتااو  174ترايااد
وتُسااتعد اتاااو  174اسااتهداأب الل ا لد واتاادافا عاان حقااوق اإلنسااان( )63ونُ اار
مث هذه القضااي را ماو مغلق  ،مما أعر خماوأب ةري بشان ايا ماو الااول وانتها ااو
()65
اإلوراءاو القانوند الواوة ( )64وأبدو الورا اتشة  1مالح او مماثل
 -٢4وأو ااارو الورا ا اتش ااة  ٩إىل أن الق ااانون ا ااائي لا ااا  ٢٠14م اتلن ىلادي ااد م اان
ا حزااا ا ائدا اتتالقا ىلتشااهري ،واإلهانا  ،و”اتالوماااو الزا با “ ،والاايت ت تطةدقهااا بزثافا
اد الل لد واتؤسساو اإلعالمد ( )66وأبدو م م مراسلون بال حدوو والورا اتشة 5
مالح اااو مماثل ا ( )67وىلاارغم ماان اةااو اخاتسااتان لتوصااد بتااادي الق اانون اتتال ا ىلتشااهري
اتدين والتعلدف من الغراماو اتلروا عل وسائ اإلعال  ،فا ن اضاااي التشاهري اتادين اتقرونا
مبطالة ا اااو مش ا ااط ا اارب الض ا اارر ال ت ا ارا تُس ا ااتعد عل ا ا نط ا اااق واس ا ااع ا ا ااد وس ا ااائ اإلع ا ااال
اتسااتقل ( )68وااادم الورا ا اتشااة  ٩وم م ا مراساالون بااال حاادوو ا اوائم طاااالو اعتااداءاو
()6٩
وتلتدا تارا هلا الل لدون
 -٢5وأوارو الورا اتشة  11إىل أن عدو التهديداو اتووه ااد نشاطاء اجملتماع اتادين
واتاادافا عاان حقااوق اإلنسااان يترايااد عامااً باااد عااا ( )7٠وأن الدولا تاراا نشاااط اتاادافا عاان
()71
حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمع اتدين
 -٢6وأو ااارو م ما ا مراس االون ب ااال ح اادوو والوراا ا اتش ااة  8إىل أن ااال أص ااةح يتاا ا علا ا
مستعدمي اإلنةن م ذ انون الثاين/ي اير  ٢٠16تثةدا واهاو أمان ااومي تدسار علا أوهار
٢٠16
االسااتعةاراو مرااة ا اسااتعدا اإلنةن ا عموم ااً وم ا التاااديالو الاايت أُوتل ا
عل ا ا القا ااانون اتتال ا ا با ا ا ”وسا ااائ االتل ا اااالو“ وها اااخ اتعا ااابراو ا ا ا تالد ا ا الوص ا ااو
إىل ”الشةزاو و/أو وسائ االتلاالو“ بادون انت اار إ ن باذل مان الادالا ( )7٢و الواا
نلس ااال ،يُل اار ا ااانون ع ااا  ،٢٠17اتتالا ا ىإلا ااافاو والتا ااديالو علا ا الادي ااد م اان القا اوان
التشرياد اصاصا بقضاااي اتالومااو واالتلااالو ،اللا لد ى لاو علا موافقا واعا أو
ممثلال القانوين اة نشر أسرار وعلد أو عائلدا أو ةدا أو ملارفد أو جتاريا ع اال أو غريهاا مان
ا سارار الاايت ممدهااا القااانون ،مااا يا ا القااانون علا لاارو تضاام التالدقاااو علا الرسااائ
وسائ اإلعال ما يارأب وي أص ا ا( )73وأفااوو الوراا اتشاة  ٢أبن ااانو ً ودياداً يتالا
بوصااو ا مهااور إىل اتالوماااو ا زومد ا اعتُمااد عااا  ،٢٠15ولزاان ت لدااذه وااري بشااز
()74
سدئ اتمارس الاملد
 -٢7و اارو الوراا ا اتش ااة  8أن اخاتس ااتان مل تتع ااذ م ااذ ا ولا ا الس ااابق لالس ااتاراا
()75
ال ا ادوري الشا ااام أي تط ا اواو لتغدا ااري تش ا اريااهتا اتتالق ا ا ىلت ما ااع واتمارسا اااو الت دمد ا ا
وأواارو م ما الالاو الدولدا إىل أن ت ادم أي ناو مان االحت اوااو الشاوار يتطلا إ ً
ثااري ماان ا حدااان ،أو يُاطا اإل ن لاقااد ا ااد
ماان الساالطاو ايلدا  ،وأنااال ال يااؤ ن بااذل
موااااع غااري مر ري ا وت ا ا الق اوان ا ائد ا واإلواري ا عل ا فاارا عقااوىو تساال ماان
فق ا
خيالف اوان عقد الت مااو حريتاال( )76وعلا مادى السا واو القلدلا اتاااد  ،تادهورو ا الا
فدمااا يتال ا طري ا الت مااع وتزااوين ا ماداااو اخاتسااتان ويتااارا اتشااار ون الت مااااو
()77
السلمد لالعتقاالو ا ماعد واالست وا وايا ماو ا ائد
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 -٢8وأوااارو م م ا الالااو الدولد ا والورا ا اتشااة  5إىل أن مس ارياو ساالمد نُ م ا
عا  ٢٠16بلداو ومدن مجدع أحناء اخاتستان اعةاااً عل التغدرياو اتقةح علا ااانون
ا راااي ،وااد اعتُقا فدهااا ثاريون( )78وأوصاد اخاتساتان ىعتماااو ااانون ودياد بشاان حريا
الت مع الااا ال يشاةط اتوافقا اتساةق علا ت ادم الت ماااو وإبلغااء اتااو  4٠٠مان القاانون
ا ا ااائي ،ال ا اايت جت ا اار تق ا اادمي اتس ا اااعد إىل الت ما ا اااو ”غ ا ااري القانوندا ا ا “ ،مب ا ااا لا ا ا ع ا اان
ري ا ”وسااائ االتلااا “( )7٩وأوااارو م م ا مراساالون بااال حاادوو إىل أن ص ا لداً اعتُق ا
()8٠
آ ار/مارس  ٢٠1٩تال االحت اواو اليت عقة تغدري اسم الااصم
 -٢٩وأفاااوو م م ا الالااو الدولد ا أبن ات ماااو غااري ا زومد ا تواوااال ادااوواً ال مااربر هلااا،
وختضع تتطلةاو إبال صارم يلراها القاانون الاذي بادأ الاما باال عاا  ،٢٠15ولاملدااو
تلتدا اريةد متزرر وسزن أن يؤوي عد تقادمي مالومااو وادقا ىنت اا إىل ااعاد الةداا و
اتر ري ا ا إىل ف ا اارا غرام ا اااو أو ح ا اار مؤا ا ا عل ا ا ا نش ا ااط ( )81وأب ا اادو الورا ا ا اتش ا ااة 1
مالح اااو مماثلا ( )8٢وأورج القااانون ا ااائي لاااا  ٢٠14فئا وديااد ماان اجملاارم هااي ”خعاادم
مجادا ا ا ا عاما ا ا ا يُات ا ا اارب بطريق ا ا ا ا
مجادا ا ا ا عاما ا ا ا “ ،مم ا ا ااا يس ا ا اامح مبقاا ا ا ااا عض ا ا ااو أو وا ا ا ا
تاساالد ”خعدم ااً“ تل ا ا ماد ا ( )83وأوااارو الورا ا اتشااة  8إىل أن ات اواو  4٠3و4٠4
و 4٠5ماان الق ااانون ا ااائي لا ااا  ٢٠14جتد اار للةلااد ممارس ا القم ااع التاام ا م ااع ا ماد اااو
()84
الاام اتستقل

ح ر مجدع أوزا الرق

()85

 -3٠أوااارو الورا ا اتشااة  11إىل أن اخاتسااتان اختااذو عاادواً ماان التاادابري فدمااا يتال ا
ىالجتااار ىلةشاار واااد أنشااا القااانون إ اااراً ت دمدااً واانوندااً مايا اا ااي االجتااار ىلةشاار وأفاراو
أساارهم( )86غااري أن الوراا الح ا غدااا اإلواراءاو ات ت ما واللاال ا هااذا اجملااا  ،وغدااا
اتؤسس اااو اتا د ا بت دي ااد ا ااا ومقاا اااهتم وما ااااةتهم و ااذل بتق اادمي اتس اااعد إىل اا ا ااي
االجتااار ىلةشاار ،مبااا ل ا حلااوهلم عل ا تاااويد عمااا ا اام ماان ااارر وات ماااو غااري
ا زومد ا ا ها ااي الا اايت تقا ااو ىلام ا ا الرئدسا ااي تقا اادمي اتسا اااعد اتةاوا اار إىل ا ا ا ااي االجتا ااار
ىلةشر( )87وأبدو ل الدوبدا مالح ااو مماثلا ( )88وأوصا الوراا اتشاة  11أبن تضامن
اخاتسااتان الت قد ا اللاااا اضااااي االجتااار ىلةشاار وأن تالح ا ا ااا اضااائداً مبوو ا ات اواو
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
 -31وأوار مر ر ”سا سادرمي“ القاانوين للمةااوراو ال ساائد إىل أن أحاد ا ساةا الرئدساد
لالجتار ىلةشر هو اللقر وعاد اتسااوا با ا سا ( )٩٠وتاطاي التااديالو الايت أوتلا علا
اااانون اإلواراءاو ا ائدا لاااا  ،٢٠14اا ااي االجتااار ىلةشاار ا ا ا لااو علا تاااويد
()٩1
من ص دوق الدول واد أنشئ اللا دوق ،وسادزون اإلمزاان تقادمي اتادفوعاو عاا ٢٠٢٠
و اارو الوراا اتشااة  11أنااال ال سزاان لضا ااي االجتااار ىلةشاار ثااري ماان ا حدااان ا لااو
()٩٢
عل مساعد اوتماعد من الدول بسة عاد اماتال هم لسا سازا ر اي أو لل ساد
وأوصا ا مر اار ”س ااا س اادرمي“ اخاتس ااتان بتا اادي ا م اار الل اااور ع اان وخار اللا ا والت مد ا ا
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االوتماعد ا ا ”بش ا ااان اتوافق ا ا عل ا ا ماد ا ااار حل ا ااو ا ا ا ااي االجت ا ااار ىلةش ا اار عل ا ا اص ا اادماو
()٩3
االوتماعد اصاص “ لدشم الرعااي ا وان بتل اصدماو
 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا

الام الالئ و ظروأب عم عاول ومواتد

()٩4

 -3٢الحن االحتاو الادو لل قااىو الامالدا واتر ار الادو قاوق ال قااىو الامالدا والوراا
اتشة  8أن اانون ال قاىو لااا  ٢٠14يلارا علا ال قااىو اته دا االنتساا اإللراماي إىل
االحت اااواو اإلالدمد ا أو القطاعد ا وم ااع س اان ه ااذا الق ااانون ،أص ااةح يتا ا عل ا مجد ااع ال ق اااىو
الامالد ا ا الد ا اصضااو إلو اراءاو إعاااو تس ا د مرهق ا للغاي ا ( )٩5ومل تااتمزن عااد نقاااىو
()٩6
ورفاا اضاااي
واحتاو نقاىو الاما ا ار اخاتساتان مان إعااو التسا د بلال وائما
ُ
()٩7
اانوند ا عديااد اااد ااااو تل ا ات ماااو وصاادرو أحزااا و ائد ا ااادهم وأعاار اتر اار
الدو قاوق ال قااىو الامالدا عان القاال بشاان ايا مااو ا اائر  ،وختوياف الشاهوو ،واساتمرار
إفالو اتل خ وخن ومقة الا ف اد ال قاىو من الاقا ( )٩8واد ورى الت قدا ماع الادياد
من ال قاىو ورا متها بسة ورائم و ائد مرعوم وئ عن مشار تها أنشط نقابد  ،م ها
()٩٩
اإلاراىو ،وبسة احتداالو مرعوم مرتةط ىالحتلاظ أبموا ال قاىو
 -33وأوصد اخاتساتان إبواراء حتقدقااو ساريا وفاالا ومساتقل مجداع حااالو الا اف
اد ال قابد  ،مبا ل ا حدا اليت ودو خ وخن عا  ،٢٠11واتضايقاو والا ف
والوفد اااو اتش ااةوه ال اايت س ااةق تلا ا ا ح اادا  ،وبوا ااف اتالحق اااو القض ااائد ا ااد ال ق ااابد
سةا تتال ى نشط ال قابد اتشاروع وأوصاد اخاتساتان أيضااً إبلغااء الاقاوىو ا ائدا
عل ا الت اريد عل ا اإلاارا (اتاااو  4٠٢ماان القااانون ا ااائي)( )1٠٠وأوص ا م م ا الالااو
الدولد ا واتر اار الاادو قااوق ال قاااىو الامالد ا أبن تقااو اخاتسااتان بتااادي اااانون ال قاااىو
الامالد لاا  ٢٠14الال يتماو ماع اتلاادا م ما الاما الدولدا بشاان اتلاادا حا الت ادم
ال ق اااي واتلاواا ا ا ماعدا ا  ،مب ااا لا ا رف ااع القد ااوو اتلرواا ا علا ا حا ا الام ااا تز ااوين
()1٠1
ال قاىو واالنضما إلدها حس اتتدارهم

ا

مستوى مادشي الئ

()1٠٢

 -34أو ااارو الورا ا اتش ااة  1٠إىل أن التش اريااو ال حتت ااوي عل ا حز اام م اار عملد اااو
اإلتااالء القسااري أو ممااي م هااا ب ا تتضاامن ،باادالً ماان ل ا  ،اواعااد لإلتااالء القسااري باادون
تااوفري س اازن باادي وأف اااوو الورا ا اتش ااة  1٠أن ااال ال تووااد ت اادابري ياسااة اتس ااؤول ال ااذين
يرتزة ااون انتها اااو عملدا ا اإلت ااالء وأو ااارو إىل وو ااوو اجت اااه متراي ااد النتها اااو حق ااوق
اتوا اتتالق ىتلزدا وواري ارو ال ااس مان ممتلزااهتم اصاصا وتاويضاهم مبةاالس ال تت اسا
مع القدم السواد لاقاراهتم ،وتقو الدولا ىالساتدالء علا اطاع ا راااي و ارو أصا ا ا ىلقاو
()1٠3
بذريا تدم اتلل الاام
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ا

الل

()1٠4

 -35أفاااوو الورا ا اتشااة  ٢أبن ن ااا الرعاي ا الل ا د ا زااومي اخاتسااتان ال يضاامن
إنلااا ح ا ا ل ااو عل ا أعل ا مس ااتوى ممز اان ماان اص اادماو الل ا د باادون متدد اار ا ااد اللئ اااو
الضادل من السزان ،بسة عد إمزاند الوصو ماوايً وااتلاوايً إىل تادماو الرعايا اللا د ،
وال قا عدو موظلي الرعاي الل د اتاؤهل  ،و تادماو وباراما الرعايا اللا د ومساتوى
()1٠5
نوعد الرعاي الل د اتقدم ات ا السز د ال ائد أوىن بزثري من مثدلتها اتدن
 -36وأوارو الورا اتشة  6إىل أن أهداأب السداس الاام اتتالق مبلهو ا سر وات ور
جما اللا ا ساد
ا ساين حىت عا  ٢٠3٠تتضمن توسدع نطاق براما تثقدف الشةا
()1٠6
واإلجنابد ومع ل  ،ف ن التثقدف ا سي ال سث حالداً ورءاً من ات ها الدراسي اإللرامي
و رو الورا اتشة  6وووو عدو ةري من حاالو ا م غري اترغو فدال ب الشاىو ،واد
اعااةأب الزثااري م ا هن أبهناان ااان إىل اإلوهاااا م اااخهلن( )1٠7وت ا ا التش اريااو عل ا ح ا
القاصرين الل واصدماو اإلجنابد  ،ولز ال ال يُسمح هلم ،مع ل  ،ىلوصو إىل اصدماو
الطةدا  ،مبااا لا تاادماو اإلوهاااا ووسااائ م ااع ا ما  ،باادون موافقا والااديهم أو ممثلاادهم
الق ااانوند و اارو الوراا ا اتش ااة  6أن وخار اللا ا ص اااغ م ااؤتراً مش اارو ا ااانون يس اامح
للقاصرين بتلقي اصدماو الطةد باد بلوغهم سن الساوس عشر  ،بدون علم أو موافق ولديهم،
()1٠8
مبا ل تدماو اإلوهاا ومشرو القانون هذا ادد الدراس حالداً
 -37وأفاوو الورا اتشة  ٢أبن ال ساء اتلاىو إبعاااو نلسد و/أو ه د واربن علا
استعدا وسائ م اع ا ما ت ااال أو إهنائاال والقاراراو بشاان صا تهن اإلجنابدا تتعاذها أ اراأب
()1٠٩
علث  ،مبن فدها اتمثلون القانوندون ،وا وصداء ،وأفراو ا سر

ا

التالدم

()11٠

 -38أوااارو الورا ا اتشااة  1٠إىل أن ما اام اتاادارس او التزااالدف اتاقول ا ال تقة ا سااوى
ا ل ااا ا ااامل لوثدقا ا تسا ا د اإلااما ا وىل اارغم م اان التل اادي علا ا اتلاادا ا م اهضا ا التمدد اار
التالاادم ،ال ت ارا تووااد أووااال ماان عااد اتساااوا الوصااو إىل التالاادم ا دااد ،وإىل ب اراما اإلصااالن
والتاهد  ،بشز سدر اد ا لا الاذين ياادا آىههام بوعئا ادسا أو بادون وعئا علا اإل االق،
()111
ات ا الريلد  ،من ب فئاو أترى
واد ا لا وي اإلعاا  ،وا وعاق اتقدم
 -3٩وأفاااوو م م ا هدااومن رايااتس ووتااا أن غالةد ا ا لااا وي اإلعاا ا ال يرالااون غااري
ااورين عل الوصو إىل تالدم وام لل مدع وعا ا وو عل اد اتساوا مع ااتارين ومان
ب الاوائ الرئدسد أما إاتح التالدم الشام لل مدع ،الل ا الطةدا  ،اتاروفا ىسام االستشاار
ال لس ااد  -الطةدا ا  -الةبويا ا  ،ال اايت توص ااي ع اااو أبن يتلقا ا ا ل ااا وو اإلعااا ا تال اادمهم
ات اار  ،أو أن يلت ق اوا مباادارس تاص ا أو بللااو وراسااد تااارج اتاادارس الااوي ا  ،تللاالهم عاان
جمتمااهتم ويتلق ا لا وو اإلعاا اتقدمون مؤسساو الط ال لسي الاليب القلد من
التالدم ،واد ال يتلقون أي تالادم علا اإل االق( )11٢وأوصا م ما هداومن راياتس ووتاا أبن
تغااري اخاتسااتان تشاازدل الل ا الطةد ا وأن تلغااي واارط حل ااو ا لااا وي اإلعاا ا عل ا
()113
موافق تل الل لاللت اق ىتدارس الااوي
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 -4حقوق أشخاص حمددين أو جممو ات حمددة

ال ساء

()114

اار مزت ا اتؤسساااو الدسقرا د ا وحقااوق اإلنسااان التااابع ت م ا ا ماان والتااااون
-4٠
ات اص ات تعة ،
أوروى أن اخاتستان حقق تقدماً ودداً فدما يتال ىتساوا ب ا س
ومااع ل ا  ،ال تارا ه اااك حاوا إىل تارياار ا هااوو لةمج ا متثدا اتارأ إىل اااو حقدقد ا وإىل أتثااري
فالي للمرأ ا دا السداسد وأوار اتزت إىل أن اخاتستان تتمتع أبعل نسة لتمثد اترأ
برتااا و آساادا الوسااط ( )115غااري أن الورا ا اتشااة  11أوااارو إىل أن متثد ا ال ساااء عل ا
مستوى ص ع القرار ،رئدساو إلواراو الوخاراو وو االهتا ،ال يرا اائدالً( )116ويتضامن ااانون
عا ” ٢٠٠٩بشان اما و الدول للمساوا ا قوق وتزافؤ اللرق ب الرو واترأ “ تاريلاً
()117
غري مزتم للتمددر ،ما أنال تا من أي حتديد للمسؤولد عن انتهاك القانون
 -41وأوارو الورا اتشة  6إىل أنال ىلرغم من ا هوو الايت تةاذهلا الدولا للتلادي للا اف
الاائلي ،ف ن مشزل الا ف اد اترأ ال ترا حاو  ،ومتث ورس واائا الةلاد( )118وأواارو
الورا إىل سن اانون عا  ٢٠17أهن جترمي الا ف الاائلي الذي أصةح ياام الدو معالل
ختض ا ااع لإلو ا اراءاو اإلواري ا ا  ،ول ا اادس رس ا ا ( )11٩وأو ا ااارو الورا ا ا اتش ا ااة  6إىل أن ا م ا اار
رام  1٠7٩اللاور عا  ٢٠16عان وخيار اللا والت مدا االوتماعدا بشاان ”اتوافقا علا
مادااار تقاادمي اصاادماو االوتماعدا اصاصا إىل اا ااي الا ااف الاااائلي“ يا ا علا تقاادمي أناوا
خمتللا ا ا م ا اان اص ا اادماو إىل اا ا ا ااي لا ا ا الا ا ااف ،مب ا ااا لا ا ا اص ا اادماو القانوندا ا ا والطةدا ا ا
وال لسد ( )1٢٠وأوارو أيضاً إىل أن مد ا مر الواائي خاوو مان  1٠إىل  3٠يومااً ،واعتُمادو
ااعد حت ر عل الشعا الذي ارتز أعما ع ف م ر الادا مع الض د أما اتمارس
()1٢1
الاملد  ،ف ن ا ا ال يغاورون ثري من ا حدان م اخهلم ،ويواصلون تا دف الض ااي
 -4٢وأوااارو الورا ا اتشااة  3إىل أن القااانون ا ااائي يتضاامن تاريل ااً غااري اااأب وراادوواً
ارائم الا ااف ا سااي ،وي ا الاديااد ماان ا فاااا القس اري وغااري التوافقد ا او الطااابع ا سااي
ب اادون أي عق ااا ( )1٢٢وال يات اارب الق ااانون ا ااائي أن ع ااد وو ااوو موافق ا وعد ا وحقدقد ا م اان
وان الض د ع لراً أساسداً ورائم الا ف ا سي( )1٢3وأوص الورا اتشة  3بتاادي
ا حزااا او الل اال ماان الق ااانون ا ااائي لتز ااون تا اااريف و ارائم الا ااف ا سااي متوافق ا م ااع
اتلااد ا القضاااء عل ا مجدااع أواازا التمدداار ا اد ات ارأ  ،واتلااد ا اسااط ةو  ،ولزااي تشاام تل ا
ا حز ااا مجد ااع أو اازا ا فا ااا ا س ااد اترتزةا ا ب اادون موافقا ا وعدا ا وحقدقدا ا م اان وانا ا
الض د  ،وجمموع واسا من ال روأب القسري وأوارو الورا اتشة  3إىل أن اتاو  68مان
الق ااانون ا ااائي ،ت ا ا عل ا إمزاند ا إس ااقاط مس ااؤولد و ااعا ع اان ورس ا إ ا م ااا تل ااا م ااع
الض ا د و ”اااد تاويض ااً“ عاان الضاارر ،وعل ا إهناااء ن اار الساالطاو اتسااال وسزاان تطةد ا
هذه اتااو أيضااً حااالو االغتلاا (غاري اتشادو ) ،وا فااا الا دلا او الطاابع ا ساي،
()1٢4
واغتلا القاصرين ،واإل راه عل القدا أبعما و سد
 -43وأوارو الورا اتشة  3أيضاً إىل أن التشريااو ال ت ا عل إلرامد مقاااا الا اف
ا سااي( )1٢5مااا أن متطلةاااو اإلثةاااو اترهقا  ،والقوالا ال مطدا ا ساااند  ،واإليااذاء الثااانوي
اوا اإلو اراءاو القانوند ا عوام ا حتاار ال اااو ماان الوصااو إىل الادال ا ( )1٢6وأوص ا الورا ا
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اتشااة  3بتااادي اااانون اإلو اراءاو ا ائد ا لضاامان تضااو و ارائم الا ااف ا سااي للت قد ا
واتقااااا اإللرامد ا م اان اة ا الدول ا  ،واس ااتةااو تداااراو اتقااااا اصاص ا أو اتقااااا الاام ا -
()1٢7
اصاص عل هذه ا رائم

ا لا

()1٢8

 -44أوارو اتةاور الااتد إلهناء مجدع أوزا الاقوبا الةدندا الايت متاارس ااد ا لاا إىل
أن عقاا ا لااا بادنداً ر ااور بااد أمااا ن الرعايا الةديلا والرعايا ال هاريا  ،و اتاادارس،
و اتؤسس اااو السا ا د  ،و ز اام علا ا ورسا ا  ،ولز اان الق ااانون ال م ااره ات اار و با ااد
سداااو الرعاي الةديل والرعاي ال هاري ( )1٢٩وال م ر القانون ا اائي والت لداذي لااا ،٢٠14
()13٠
وال اااانون ا ارائم اإلواري ا لاااا  ٢٠14مجدااع أواازا الاقااا الةاادين ت شاائ ا لااا
وأعربا اتةاااور عاان ا ما أن تقااو اخاتسااتان علا سااةد ا ولدا بلااداغ وساان تشاريااو
ات اار  ،وتلغااي مجدااع
حت اار ص اراح الاقااا الةاادين لأل لااا مجدااع ال ااروأب ،مبااا ل ا
()131
الدفو القانوند الستعدامال
 -45وأوارو الورا اتشة  11إىل أنال ىلرغم من أن ا زوم وااا اائما أبناوا الاما
الاايت ال يُساامح لأل لااا القدااا ااا ،مبااا ل ا الام ا الرراعااي ،وىلاارغم ماان تشااديد اتسااؤولد
ا ائدا عاان اسااتعدا عما ا لااا  ،فا ن عما ا لااا ال يارا مسااتمراً ،ال ساادما القطااا
()13٢
الرراعي -حلاو القطن وإنتاج اصضرواو
 -46وأوااارو الورا ا اتشااة  11أيض ااً إىل أن القااانون ا ااائي لاااا  ٢٠14ال ي ا ا عل ا
مسؤولد و ائد عن الرواج القسري والرواج اتةزر ،ووري اتمارس الاملد التش دع عل نو
مان التساوي ُساارس فدهاا ااغ علا اللتدااو لدااةفن أبن ”الاالاااو انا وعدا “ وأوصا
بتااادي القااانون ا ااائي لدا ا علا اتسااؤولد عاان تاارويا القاصارين اسااراً ،أو الاارواج ماان ااصاار،
ومسااؤولد الشعلااداو الدي د ا عاان إاام ا مراساام الاارواج الاايت تشاام ااص ارين ،و ااذل مسااؤولد
()133
الوالدين الذين وربون أ لاهلم عل الرواج اة بلو سن الرواج الدندا
 -47وأوااار مر اار هاااورو لألساار والاادين واجملتمااع إىل أن لاادى اخاتسااتان اااانون تاااااد ثااري
نساةداً فدمااا يتالا مبااا يا ا علدااال ماان حقاوق والترامااو ومسااؤولداو ا اارأب يشااارك عملدا
للائد الغري( )134و َّ ر اتر ر اخاتستان ىلترامها ىتااو  7مان اتلاادا حقاوق الطلا الايت
()135
مارف والديال وتلقي رعايتهما“
ت ا عل أن لز ل ”ا

ا وعاق وو اإلعاا

()136

 -48أفاوو الورا اتشة  ٢أبنال عل الرغم مان أن القواعاد واللاوائح اتتالقا ىلة ااء ُعادل
لتلةح متوافق مع اتاايري الدولد للتساهدالو اصاصا باذوي اإلعااا  ،وأن ه ااك مساؤولد إواريا
عن انتهاك متطلةاو تدسري وصوهلم إىل مراف الة د الت تدا االوتماعدا وإىل وساائ ال قا (،)137
مجدااع ا اااالو والرصااد الااذي تقااو بااال ساالطاو الدولا
فا ن ماااايري تلا التسااهدالو تُ تها
()138
وأفاااوو الوراا
وات ماااو غااري ا زومدا لتلا التسااهدالو لاادس رصااداً إوةااارايً ةداتااال
اتشااة  11أبن وصااو ا وااعاق وي اإلعااا إىل الادالا ال يارا راادوواً ن مةاااين ايااا م
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مل تزدااف إلاتح ا وصااوهلم إلدهااا واسااتعدامهم هلااا ،و ن ملااا هم لدس ا رمد ا تااال خمتلااف
()13٩
مراح التقااي
 -4٩و اارو الورا ا اتش ااة  ٢أن تس ااهدالو الوص ااو ات اااوي والوص ااو إىل اتالوم اااو
الة د الت تد غري مضمون ىلزاما مرا ار االااةا ( ،)14٠وأوصا اخاتساتان بت هدار أماا ن
()141
مرا ر وموااع االاةا بشز يراعي احتداواو ا وعاق وي اإلعاا
التلوي
 -5٠ومل تُ ش ااا أي آلد اااو لوا ااف الام ا ىتؤسس اااو ا زومد ا او ا غ اراا اصاص ا ال اايت
تااؤوي أعااداواً ةااري ماان ا وااعاق وي اإلعاا ا وال ي ارا اترا ا الااذين ياااانون ماان مشااا
()14٢
الل الاقلد يوااون ما يسم بدور ”الاالج ال لسي“
 -51وأوص ا م م ا الالااو الدولد ا اخاتسااتان إبنشاااء ن ااا للمساااعد اختااا الق اراراو
ما را الوصاااي أو يساتادد عاان عملدا صا ع القارار باملدا تشااور وثدا ماع ا وااعاق وي
اإلعااا ا ا وإوا ا ارا هم فالدا ا ااً وأوصا ا ا أيضا ا ااً بتا ا اادي التشا ا اريااو لض ا اامان متت ا ااع ا فا ا اراو ال ا ااذين
يُاتااربون ”ع اار “ ى ا الل ااوء إىل ايااا م للاادفا عاان حقااواهم ،ولازااس القاراراو اتتالقا
()143
با ”ادرهتم“ ولتغدري أوصدائهم

اتهاورون والالوئون و الةو الل وء
-5٢
الاامل ا
واتاامل
م اسة

()144

اارو الوراا ا اتش ااة  1٠أن ااال ل اادس لزاخاتس ااتان ا ااانون م للا ا يا ا م ه اار الد ااد
فقااانون ”ه اار الساازان“ ال يتضاامن أحزام ااً حتمااي الامااا اتهاااورين ماان االسااتاةاو
القاسد ووري إوةار الاديد من اتهاورين عل الام بشز غري ر اي وبادون وعئا
()145
وهم يلتقرون ،نتد ل  ،لألمان الشعلي وللضما و االوتماعد والوظدلد

 -53وأوارو الوراتان اتشة تان  ٢و 1٠إىل أنال يتا عل اتهااورين الاداتلد التسا د
مزان إاامتهم و مزان إااامتهم اتؤاتا إالادم اخاتساتان والتسا د اتؤاا إلراماي ىل ساة
لألوعاق الذين يقدمون أ ثر من  1٠أاي تارج أماا ن إااامتهم الدائما ( )146وأواارو الوراا
اتش ااة  ٢إىل أن ااال يتاا ا علا ا ا وانا ا إتط ااار وائ اار اهل اار مد ااع حتر اااهتم واتا ا اتدي ا ا
()147
ا دا اصاص
وتاروها ،وهو ما يتاارا مع ملهو ”حري الت ق “ وي ته ا
 -54وأوا ااارو الورا ا ا اتشا ااة  ٢إىل أن تا اادماو الرعاي ا ا الل ا ا د اتقدم ا ا إىل اتها اااورين
()148
تقتلر عل ا االو ا او اتلاوئ اليت هتدو حدا اتريد أو ص ااترين
 -55وأوااارو الورا ا اتشااة  1٠إىل أن اخاتسااتان ال متتث ا امتثاااالً اتم ااً تةاادأ عااد اإلعاااو
القساري لطاااليب الل ااوء إىل الةلاادان الاايت ُمتما أن يتارااوا فدهااا للتاااذي أو لغااريه ماان االنتها اااو
ا ساادم قااوق اإلنسااان وىلاارغم ماان أن ”القااانون اتتال ا ىلالوئ ا “ ي ا ا عل ا ح اار إعاااو
اليب الل وء والالوئ إىل بلد تزون فدال حداهتم أو حريتهم مهدو عل أسااس الاارق ،أو الادين،
أو ا سااد  ،أو اتوا ا  ،أو االنتماااء إىل جمموعا اوتماعدا ماد ا  ،أو إىل رأي سداسااي ماا  ،فا ن
تلا ا حزااا ال تااوفر اي ا اانوندا افد ا وفاال ا  ،مااا يتضااح ماان عاادو ماان حاااالو التساالدم إىل
بلاادان أتاارى وىلاارغم ماان أن اااانون اإلو اراءاو ا ائد ا م اار تساالدم اتطلااوب إ ا ااان تساالدمهم
()14٩
الةلد مقد الطل  ،ف ن اخاتستان تزتلي ىلتا دداو الدبلوماسد
ياراهم للتاذي
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 يادت القارار،٢٠17  ووفقاً للتاديالو اليت أوتل عل اانون اتعاللااو اإلواريا لااا-56
الذي تتعذه رزم بشان ترحدا ماوا ن أو ايب أو واعا عادمي ا ساد حدار الت لداذ نلاس
التاريخ ويُاترب أساساً لةحد اتوا ن ا و يب أو الشعا عدمي ا ساد مان اخاتساتان وسزان
 مماا واا مان اتسات د عملدااً الطاان،للم زم أن حتدو إ اراً خم داً مان ياو واحاد أو أ ثار
 أو أساااس الطااان أو االعاةاا،اارار الةحدا أمااا رزما أعلا وروا وال يساامح هااذا اإلواراء
 إبمزانداااو إورائدا فاالا تااؤوي إىل تغدااري أو إلغاااء اارار، علا ااراراو ايزما الاايت تلااةح فااذ
ترحدا ا وان ا أو عاادسي ا سااد وإ ا مااا اااد وااعا أو اايب أو عاادمي ا سااد التماس ااً إىل
)15٠(
 ف ن ل ال يواف ت لدذ ارار الةحد، ايزم الالدا أو إىل مزت اتدعي الاا

ا وعاق عدسو ا سد
 عل ا الدسااتور٢٠17 عااا
 أن التاااديالو الاايت أوتل ا1٠ اارو الورا ا اتشااة
-57
) ت ا عل إمزاند حرمان وعا من ا سد الرتزابال ورس إرهابدا والتساة٢-1٠ (اتاو
حاالو انادا
أارار وسدم أترى مبلا الةلد ا دوي وهذه القواعد التشرياد تتسة
)151(
 إااف إىل أهنا ت ته مةدأ الدق وإمزاند الت ةؤ اجملا القانوين، ا سد
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