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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون
 2020كانون الثاين/يناير   20-31

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة  شووو ن   
 *تريغيوستان

 اإلنسانتقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق   

 اسيةاع أسمعلوم -أوالا  
دوريا  ، مع مراعاا  16/21و 5/1 بقراري جملس حقوق اإلنسان أعد هذا التقرير عملا  -1

 هاا  ماا  ا هاااع  26 ماا مااو ل لورتاااع امالوماااع امقدماا  وهااو  .االسااتاراا الاادوري ال ااام 
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 .ماعى لادد ال لاألتح
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والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 
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وأوصاام احلملاا  الدول اا  للقىااا  علااى األساال   النووياا  ابلتحااديع علااى مااهااد  األماا   -4
 .(6)امت د  حلةر األسل   النووي 

ب انن وعاع األشاا ا   1954 عاا   ابالنىاما  إىل اُّلات اا 6 وأوصام الورتا  ام ا ك  -5
 .(7)امتالق  خبلض حاالع انادا  ا نس   1961 عا  عدميي ا نس  ، واُّلات  

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 تااااااس ام سسااااااااع الاااااارأي ام اااااا   من أبأفااااااادع منةماااااا  األماااااا  والتاااااااااون يف أورواب  -6

 ساااا ا ب اااانن م اااارول تااااانون إد ااااا  ُّ  اااا اع الدميقراط اااا  وحقااااوق اإلنسااااان التااااابع هلااااا و ناااا  ف ن
. 2016ُّ اااري  األو /أكتاااوبر  19يااا  ت س لساااتان تاااد صااادر يف وُّااااديلع علاااى دساااتور تهور 
ُّالا  هناا  شاواس   ال ،2016 عاا  مق ح  تد اعتمدع يف أوا روعلى الرس  م  أن الت   اع ا

سااا   انتحااال فاالااا  يف احل ااا  الااذي ي لااا  الوصااو  إىل أحل ااي يلاااي   مااا رئ ساا   مت ق اا  ُّ ااام 
ااا ومل نتهاااا  حقاااوق اإلنساااان حااااالع ا د احل ااا  ا دياااد ب ااانن التجلرياااد مااا  ا نسااا   ب ااا   د  يح
 أساااا ق  التقل اااا  ماااا  أ  اااا  حقااااوق اإلنسااااان و ي اااام  الىاااامالع ةاع الحاااال   و   وال واعاااا ،

 .(9)الوطينامااهداع الدول   حلقوق اإلنسان يف إطار النةا  القانوين 
 8 والورتاا  ام اا ك  7 والورتاا  ام اا ك  2 الدول اا  والورتاا  ام ا ك  نةماا  الالااووأفاادع م -7

 .(10)2019أبنو بدأ نلاة تانون  نائي  ديد يف كانون الثاين/يناير 

تنفيووا االلتواموواع الدوليووة حلقوووق اإلنسووانة موو  مرااوواة القووانون الوودو  اإلنسووا   - يم 
 الساري

 ااعاملسائل املشرتكة  ني القطا -1 

 (11)امساوا  وعد  التم  ل  
 طااااااا  عمااااااا   2019 عاااااااا  أبن احل ومااااااا  اعتمااااااادع يف 8 أفاااااااادع الورتااااااا  ام ااااااا ك  -8

القىاااا  علاااى التم  ااال الانحاااري، وأوصااام ب ااانن ُّنل اااذ ُّوصااا اع  نااا   2022-2019 لللااا  
 .(12)برصد ُّنل ذها

يف احل ااا   إلثن اا ا األتل اااع ت ااو أن عااد   8 والورتاا  ام اا ك  1 وأكاادع الورتاا  ام اا ك  -9
ما  ُّنما ط عرتاي ما   اناس ال ارط  ةلا  يرُّ ط بو  ما اال تماع   أدى إىل التطرل الديين، مع

سربف دل لوساام )الادالاا (  اال  أابد حلقااوق منةماا  و  1ام اا ك  وأوصاام الورتاا   .(13)والقىااا 
وأوصام الورتا   .(14)ت اع أشا ا  التم  الاارفل اإلنسان ابعتماد ُّ ريع شاام  م اف ا  التم  ال ي

وتاااات التنماااا ط الارتااااي  و اياااا  األتل اااااع ماااا  التم  اااال يف جماااااالع التالاااا   والاماااا  ب 1ام اااا ك  
 .(15)ال راه   وا دماع اال تماع  ، وم   طاب

جي اال أصاا   ، حب اا  2016 عااا  أبنااو   ُّااادي  الدسااتور يف 1وأفااادع الورتاا  ام اا ك   -10
بتااوف  عاامالع تانون اا  حلقاااوق  1 وصاام الورتاا  ام ااا ك أو  .(16)بااا الر ااا  واماارأ فقااط الاالوا  

ا نسااا يف  امثل ااع وامثل ااا وملدو اي ام اا  ا نسااي وم اايري اهلوياا  ا نسااان   وحااملي صاالاع
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وأوصم منةم  الالو الدول ا  بىامان ُّاادي  م ارول القاانون  .(17)القانون ا نائي وتانون الام 
 .(18)م  ام   ا نسي واهلوي  ا نسان  امتالع مب اف   التم  ل حب   ي 

 م سس  الدول   حلماي  امدافاا عا  حقاوق اإلنساانا - يوأشارع منةم  ا ط األمام -11
م اااارول تااااانون أ  اااالي ب اااانن  الدعاياااا  امناهىاااا  للمثل ااااا ، يقاااا   إتاماااا  الاااادعاوى د و ااااو إىل 

ت إجياااإ إءا  الالتاااع ا نساا   ن اار أي مالوماااع ُّساااه  يف اقاااة موتااب يتالااع ف ماااالقىااائ   
. وتاد أ ا  ستل ىا منات ااع مأاثر و  2014 عاا  منذوهو ت د النةر يف الربمان  التقل دي ، س 

ون ال راه اا  عااد جمتمااع امثل اااع وامثل ااا وملدو ااي ام اا  ا نسااي وم ااايري اهلوياا  م اارول القااان
اإلنسااان الااذي  ياملااون علااى ا نسااان   وحاااملي صاالاع ا نسااا ووصاا  اماادافاا عاا  حقااوق 

ع   رميتا  2017 عا  وأبل م منةم  األم  والتااون يف أورواب أنو   اإلبلغ يف .(19) ايته 
ابم ااا  ُّتالاااع وثااالر  ااارائ   ،اه ااا  ُّتالقاااان ابلت  ااال الانحاااري وكراه ااا  األ اناااسمااا   ااارائ  ال ر 

ه ااا  علاااى أساااا  ام ااا  ، وتاااام سااا ع حاااوادر كرا2016 عاااا  ويف ا نساااي واهلويااا  ا نساااان   
حادثا  علاى أساا  ام ا  ا نساي   ، وتام أربع ع ار 2015 عا  ويف  نسي واهلوي  ا نسان   ا

تاوانا ُتةار  طااب ال راه ا   عد  و ود  1 وتد الحةم الورت  ام  ك  .(20)واهلوي  ا نسان  
دو اي ام ا  ا نساي ءايد  يف مستوى  طاب ال راه   امو و عد امثل اع وامثل اا ومل حدور و 

م ارول تاانون  الدعايا  امناهىا    بااد منات ا وم ايري اهلوي  ا نسان   وحاملي صلاع ا نسا
اإلعااال  اموال ااا   طوساااائصاااادر  عااا  امثل اااا الداع ااا  إىل كراه ااا  الا ااااراع شاااد للمثل اااا   وأن أ

 .(21)لل  وم 
ه اااوم  راياااتس  الدول ااا  ومنةماا ومنةماا  الالاااو  1 كااا  ماا  الورتااا  ام ااا ك   موتااد أبل ااا -12

و اي ام ا  ا نساي وم اايري اهلويا  ا نساان   ووُّ  عا  انتهاكااع حلقاوق امثل ااع وامثل اا وملد
وتاد وثفقام  .(22)هلاا وحاملي صلاع ا نسا م   انس  هاع اتباا  للدولا  وأ ارى سا  اتباا 

 ا نسااااااي واهلوياااااا  علااااااى أسااااااا  ام اااااا  2018 عااااااا   رمياااااا  كراه اااااا  يف 24 1 الورتاااااا  ام اااااا ك 
أبن الادياااد مااا  امثل ااااع وامثل اااا  8 والورتااا  ام ااا ك  1 وأبل ااام الورتااا  ام ااا ك  .(23)ا نساااان  

وملدو ي ام   ا نسي وم ايري اهلويا  ا نساان   وحااملي صالاع ا نساا يتارعاون للعاطهاد 
ال ارط  يف  ت م  ت  حال  عن 35 م   انس اموظلا ام للا إبنلاة القانون، ح     ُّوث ع

 التهدياااداع وسااالس األمااااوا .، وكاااان ماةمهاااا يتالاااع ابالبتااالاء و 2018إىل  2016 اللااا   مااا 
 رمياا  عااد أشاا ا   ارُّ اااب ُّت ااذ أي إ اارا  عنااد مل كثا  ماا  احلاااالع، أف ااد أبن ال اارط  ويف

 ا نساا م  امثل اع وامثل ا وملدو ي ام ا  ا نساي وم اايري اهلويا  ا نساان   وحااملي صالاع
ا نسااان   ماا  األساا اب  اهلوياا و  وتااد أصاا   ام اا  ا نسااي .(24)الرُّ اهبااا اا عنااد الت طاا ط علناا أو

 .(25)رفض التا ا أو الداع   إىل الطرد م  الام 
بىاامان  8 والورتاا  ام اا ك  1 وأوصاام كاا  ماا  منةماا  الالااو الدول اا  والورتاا  ام اا ك  -13

 ااا وملدو ااي ام اا    عااد األفااراد والن ااطا  ماا  امثل اااع وامثلالت ق ااع الااااد  يف ا اارائ  امرُّ  اا
بتنل ذ  1 وأوصم الورت  ام  ك  .(26)ا نسي وم ايري اهلوي  ا نسان   وحاملي صلاع ا نسا

مسا ولا ومقاعاا   ُّدري اع موظلي إنلاة القانون والقىاا   واسات دار نةاا  مرات ا  اماوظلا ا
بوتااات الت ااارم والتم  ااال  منةمااا  ه اااوم  راياااتس ووُّااا وأوصااام  .(27)بسااا س  طااااب ال راه ااا 

وإساااا   مااملااا  امثل اااااع وامثل اااا وملدو اااي ام اااا  ا نساااي وم اااايري اهلوياااا  ا نساااان   وحاااااملي 
ياا  صاالاع ا نسااا  وعاامان احلماياا  القانون اا  ال املاا  حلقااوته   وساا س م اارول تااانون الدعا
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ملي صاالاع م اا  ا نسااي وم ااايري اهلوياا  ا نسااان   وحاااامناهىاا  للمثل اااع وامثل ااا وملدو ااي ا
 .(28)ا نسا

وتد أبل م منةم  ا ط األمامي أن ال رط  تد استننلم ممارس  إ ارا  ا ت ااراع ط  ا   -14
نقولا  ابالُّحاا  بلا و  نقاا امناعا  ال  اري  واألماراا ام يتالاع ف مااللم ت لا اب انس تسري  

 ،اا و نسااا  اا ه  بااادن دافاا عااا  حقاااوته  واحتجلااااءه  واالعتااادا  علااا ا نساااي. وتاااد   اعتقاااا  امااا
وأ ريم هل  ا ت اراع ط  ا  تساري . وأوصام منةما  ا اط األماامي بىامان  ايا  امادافاا عا  

وحااااملي  حقااوق اإلنساااان للمثل اااع وامثل اااا وملدو ااي ام ااا  ا نسااي وم اااايري اهلوياا  ا نساااان  
 .(29)جما  ا نس صلاع ا نسا وحقوق الااملع يف

 (30)حقوق اإلنسان يف س اق م اف   اإلرهاب  
ةكااااارع منةمااااا  ه اااااوم  راياااااتس ووُّااااا  أن امسااااا ولا يف ت س لساااااتان حااااااكموا م ااااااع  -15

مااا   2-299 األشااا ا  يف السااانواع األ ااا   بتهمااا   قااالي   اماااواد  امتطرفااا   مبو اااس امااااد 
 نااته  ابلسااجل  مااد  ُّاا او  بااا ثاالر وع اارا نااائي السااابع. وحح اا  علااى ماا  ث تاام إدا القااانون

ي وناااوا ياتلماااون اسااات دامها للت اااريض علاااى  مل أو يسااات دموا ُّلااا  اماااواد مل سااانواع حااا  وإن
ُّلا   ارا   ، كاان عاد  م ااع ما  ام ات و فا ه  ينتةارون ا اكما 2018 عاا  أوا ر ويف الانت.
 .(31)التهم 
 ‘ م اااميك ل‘ساا  وم س   رايااتس ووُّاا ومنةماا  ه ااوم 2 تااد أشااارع الورتاا  ام اا ك و  -16

الاام  ومنةم  ال    ع  أرعا   م ا ك  إىل اسات دا  محاطل اع سامىا  التاريات يف تاوانا 
ب انن احلريا  الدين ا  وامنةمااع  و  ب نن م اف   األن اط  امتطرفا  م اف   التطرل، و اص  

  األن اط  امتطرفا  و  تطارللا ألداين(. وُّ ام  هاذه امحاطل اع، تالاع ابامقاانون ال)  الدين  
مااااي  داادد  نا علااى ُّاا مل أن القااوانا كمااا  و أف ااار التطاارل الااديين واالنلحااال   واألصااول   .

لقاااو  أثناااا  عمل ااااع سااات دا  اإبحلااااق األةى ابأتةن  أو امل ااا  م اف ااا  اإلرهاااابُّتااا   الق اااا  ب
 .(32)اإلرهابم اف   

  ال  اا  عاا  أرعاا   م اا ك  أنااو علااى والحةاام منةماا  ه ااوم  رايااتس ووُّاا  ومنةماا -17
والاد د لام ح ال النلااة يف كااانون  ،ما  أن التااديلع الاد أد لام علاى القاانون ا ناائي الارس 

وةلاا  بو ااوب أن (، 315)اآلن اماااد   2-299 تااد عاا قم نطاااق اماااد  ،2019الثاين/يناااير 
 أن التاااديلع إال ائ اا ،   ن رميااحاا  مي اا  اعت اااره  اارا الن اار  ب  امااواد امتطرفاا   قااليي ااون 

أبن ُّوتااات ال ااارط   8 وأوصااام الورتااا  ام ااا ك  .(33) التطااارل  لُّتنااااو  التاريااات اللىااالاا  مل
الساااااالم ا والتم  اااااال عااااااده  بذريااااااا  م اف اااااا  التطاااااارل امتاااااادينا مىااااااايق  األتل اااااااع اإلثن اااااا  و 

 .(34)الان ت
ومنةماا  ه ااوم   ‘ي م ااامك ل‘ساا  وأوصاام منةماا  ال  اا  عاا  أرعاا   م اا ك  وم س -18

رايااتس ووُّاا  إبعاااد  صاا اس  الت ااريااع امتالقاا  مب اف اا  التطاارل  الهااا ُّتماشااى مااع امااااي  
وأوصاااام الورتاااا   .(35)الدول اااا  حلقااااوق اإلنسااااان ماااا  أ اااا  إل ااااا  الحاااا اس  اللىلاعاااا  وال امىاااا 

ماا  القااانون  315  للقااانون امتالااع مب اف اا  األن ااط  امتطرفاا ، واماااد  التااا  ابإلل ااا 2ام اا ك  
الساجلنا  األح اا  الحاادر  حباع وأوصم منةم  ه وم  رايتس ووُّ  مبرا اا  ت اع  .(36)ا نائي

ع بحاور   اابلت ق ‘ م ااميك ل‘سا  وأوصام م س .(37)امدانا فقط بتهم  ح اء  ماواد  متطرفا  
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 دا  األسااااال   النارياااااا  يف عمل اااااااع م اف ااااا  اإلرهاااااااب وعاااااارورُّو م ااااااروع   اسااااااتيف مساااااتقل  
 .(38)وُّناس و

ناااو يف حااااالع ُّتالاااع بت ااالي  ماااواد متطرفااا  يف حسااااابع أب 8 وأفاااادع الورتااا  ام ااا ك  -19
إل  ون   وعلى ش    اإلن نام، تاا  موظلاو الدولا  مبحاادر  اماواد دون إ ارا  تىاائي. وأوصام 

 .(39)اباللتلا  الحار  ابحلع يف  حوص   امراسلع 8الورت  ام  ك  

 يةدنية والسياساحلقوق امل -2 

 (40)احلع يف احل ا  واحلري  واألم  ال  حي  
أبن القاانون ا ناائي  8 والورتا  ام ا ك  7 ام ا ك الورتا  أفاادع منةما  الالاو الدول ا  و  -20

التااذيس وسا ه ما  عاروب ساو  امااملا   واسات ادا ا وتانون اإل رائ   ا نائ   ا ديدي  تاد حةار 
  يس وسااا ه مااا  عاااروب ساااو  امااملااا   وءادا مااا  عقوبااا  التااااذيس.التااااذ بواساااط  األدلااا  امنتلعااا 

 .(41) ط  عم أن احل وم  تامم ابعتماد  كما
أبن حااالع  7والورتا  ام ا ك  منةما  التااويض الاااد  الدول ا  و وأبل م منةما  الالاو  -21

م  للرصااد ُّاالا  مسااتمر  علااى الاارس  ماا  و ااود باارل ال التاااذيس وساا ه ماا  عااروب سااو  امااملاا 
 األشهر التسا  األوىل ما  ل  إن ا  امركل الوطين منع التاذيس. و امستق  ألماك  االحتجلاء و 

التاااااذيس وساااا ه ماااا  عااااروب سااااو  امااملاااا . وتااااد ممارساااا    ُّقريااااراا عاااا 435ورد  ،2018 عااااا 
ماا  بااا كاا  ثلثاا  ماا  ا   ااا الااذي   لهاا  االسااتطلل  اا أن واحاادإىل دراساا  م اا ك   لحاام 

أثناا  االعتقاا  سا  ماربري  عنات  أو ةكار أناو ُّاارا لقساو  بدن ا  اا ش حا 679 ال الغ عادده و 
 .(42)واالحتجلاء

ومنةما  ه اوم  منةما  التااويض الاااد  و  8 لورتا  ام ا ك وا 7 وأكدع الورت  ام  ك  -22
اي يااالا  هاااو القاعاااد ، وأن القىاااا ال لتااااذيسامتحااا  ابراياااتس ووُّااا  أن اإلفااالع مااا  الاقااااب 

أهناا  أو الت ق اع وا اكمااعو جياري أت ا  عمل ااع االدعاا اع لدر ، وأناامرفوع  ب انن ا نائ   
ءاد ماا  ُّلااات  اإلفاالع ماا  الاقاااب عااد  و ااود قل اااع فاالاا  لتقااد  ال اا اوى،  وممااا ساا  فاالاا .

يف  والت ق قاااع امسااتقل ، والرصااد. وتااد أظهاارع اإلححااا اع الرع اا  م تااس اماادعي الاااا  أنااو
 .(43)نائ   يف ادعا اع التاذيسا دعوى القرار باد  إتام  الحاالع   اقاة  ُّسع م  ك  ع ر

ومنةماا  الالاو الدول ا  وام سساا   8 والورتا  ام ا ك  7 وأوصام كا  ما  الورتاا  ام ا ك  -23
 .(44)ذيسيف ادعاا اع التاااللوري لت ق ع ُّقو  ه    مستقل  ابالاام  لل وار اإلجياإ ب لال  أن 

 .(45)مب اساا   امساا ولا عاا  التاااذيس 8 وأوصاام منةماا  ه ااوم  رايااتس ووُّاا  والورتاا  ام اا ك 
وام سس  الاام  لل اوار اإلجيااإ ابالعا ال اب تحاا   نا  مناهىا   7وصم الورت  ام  ك  وأ

النةار  إبساناد ا تحاا  8وأوصام الورتا  ام ا ك   .(46)ما  االُّلات ا  22للمااد   اا التاذيس وفق
 .(47) التاذيس إىل م تس امدعي الاا يف تىااي

الاادل   الاملااي للتوث ااع الطاا  صاادور  ماا   نااو علااى الاارس أب 7 وأفااادع الورتاا  ام اا ك  -24
   يفامه نااا  أو اللإنساااان   أو الاقوبااا  القاسااا   أو للانااات والتااااذيس وسااا ه مااا  عاااروب امااملااا 

يتلقااوا باااد التااادريس ام حااا. وأوصااام  مل ا  الطااا ، فاا ن سال  ااا  الااااملا يف ا اا2014 عااا 
امتالقااااا  بتنل اااااذ بروُّوكاااااو  اساااااطن و   بىااااامان التنل اااااذ اللااااااا   طااااا  الامااااا  7 الورتااااا  ام ااااا ك 
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 .(48)ُّ ث ات التاداب  امت ااذ  ما  أ ا  التنل ااذ ال اما  للادل   الاملاايو   2020-2019 لللا  
 ااع األفااراد ا ااروما ماا  حااريته  بىاامالع وأوصاام ام سساا  الااماا  لل ااوار اإلجياااإ بتلويااد ت

مااااوظلا امان ااااا ابلتاااادريس ت ااااع اُّلويااااد  اااا  للل ااااا الطاااا  ماااا  ت اااا  ط  ااااس مسااااتق ، و تانون
 .(49)واماداع

تامااا   الواليااا  ب 7 ابمركااال الاااوطين مناااع التااااذيس، أوصااام الورتااا  ام ااا ك  يتالاااع ف مااااو  -25
ُّااااديلع علاااى  وأبن يتجلناااس الربماااان إد اااا  ا مهاااور والسااالطاع احل وم ااا  امنوطااا  باااو علاااى 

، وكلالااااا  النحااااااب القاااااانوين  لاااااس للمركااااال ساااااتقل  ام سسااااايالاُّلىاااااي إىل ُّقاااااويض القاااااانون 
 .(51)لو بتوف  التموي  ال ايف 8والورت  ام  ك   7 وأوصم الورت  ام  ك  .(50)التنس ع

ت دا  مرافااع االحتجلاااء ام تاام، ساااإىل  8 والورتاا  ام اا ك  7 الورتاا  ام اا ك أشااارع و  -26
يف ةلا  حااالع الوفاا  أثناا  االحتجلااء،  مباا بس س االفتقار إىل مراكال للحتجلااء ت ا  ا اكما ،

 7 وأوصاام الورتاا  ام اا ك  .(52)مااملاا  ا تجلاالي يف وأوصااتا بىاامان االمتثااا  للمااااي  الدول اا  
قىاا  علااى متالقا  حبقاوق اإلنساان  والاالحتجلااء ب انن االلتلامااع ابتادريس الاااملا يف أمااك  

 .(53)ممارس  االحتجلاء س  القانوين يف مرافع االحتجلاء ام تم

 (54)يف ةل  اإلفلع م  الاقاب وس اد  القانون مبا إتام  الاد ،  
 8  والورتااا  ام ااا ك 1 منةمااا  ه اااوم  راياااتس ووُّااا  والورتااا  ام ااا ك كااا  مااا  أفاااادع   -27

الاد ناو بااد ُّساع سانواع ما  حاوادر الانات أبسربف دل لوسام   نةماوم ومنةما  ا اط األماامي
تت اااا   400 الااااد  للاااام أكثاااار ماااا و ، 2010بااااا ا ماعاااااع اإلثن اااا  يف حليران/يون ااااو وتااااام 

أعق هاا ما  حااالع عدياد  ما  االحتجلااء التاسالي، وساو  امااملا ،  وماا ودمرع قالل امنااء ،
ُّت اااذ السااالطاع إ ااارا اع جمديااا  ماا ااا   ومل والتااااذيس، اساااتمر حرماااان الىااا ااي مااا  الادالااا .

أح اااا  مرا اااا   أو االنتهاكااااع الاااد ُّارعااام هلاااا تاعااا  األوءبااا  اإلثن ااا   ااال  أعماااا  الانااات
أتثاا   ومل .(55)ناا  القائماا  علااى اع افاااع منتلعاا  ُتاام التاااذيس والحااادر  باااد االشاات اكاعاإلدا

 ُّااااوف  ساااا   الوصااااو  إىل الادالاااا  الدول اااا  يفللمااااااي   أو ت س لسااااتان لقااااراراع اهل  اااااع الدول اااا 
 .(56)وا اكم  الاادل  يف أعقاب النلال

رع ع اراع ما  طل ااع التسال   حباع وأفادع منةما  سربف دل لوسام أبن ت س لساتان أصاد -28
، وكااان 2010الساالطاع ابم اارك  يف ناالال حليران/يون ااو  ا مااته أفاراد تاعاا  األوءباا  اإلثن ا ، الااذي  

البتاالاء امااا ، مهااددي  األوءب  ااا اسااتهدل موظلااو إنلاااة القااانون  كمااا  ساا ا.تااد فاار إىل رو  ماةمهاا 
 .(57)2010أبحدار حليران/يون و  يتالع ف ماإايه  بتو  و الته  إل ه  ابرُّ اب  رائ   ط   

 8منةمااا  سربف دل لوسااام ومنةمااا  ا اااط األماااامي والورتااا  ام ااا ك  كااا  مااا  وأوصااام   -29
نتهاكاااع حقااوق اإلنسااان اب يتالااع ف مااااالنتحااال اللاالاا   ىل الادالاا  وساا  بىاامان الوصااو  إ

ياااتس ووُّااا  إب ااارا  وأوصااام منةمااا  ه اااوم  را .(58)2010ةاع الحاال  أبحااادار حليران/يون اااو 
 .(59)2010مرا ا  مستقل  لإل را اع القانون   ةاع الحل  أبحدار حليران/يون و 

هااي ما  الاادو  ا مساا يف الاااامل الااد  لساتان أن ت سمنةماا  التااويض الااااد  وأبل ام  -30
 وأفااادع منةماا  األماا  والتااااون يف أورواب أبن باثاا  .(60)اماادر  لااديها أعلااى مسااتوى ماا  اللساااد

 2017لت ط ااا  االنت ااااابع الر سااا   يف ُّ اااري  األو /أكتاااوبر نح ااارع مرات ااا  االنت ااااابع الاااد 
اماا  وشاارا  األصااواع. وأوصاام منةماا  الحةاام و ااود حاااالع ماا  إسااا   اساات دا  امااوارد الا
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وعقاوابع فاالا  عاد إساا    اا واعا  اا يف أورواب بتادي  القانون حب   ي م  حةر األم  والتااون 
اللجلنااا  امركليااا   اااو  ارد الاامااا   والنةااار يف  اااا  شااارا  األصاااواع  رميااا   نائ ااا   و اسااات دا  اماااو 
وتااات مثااا  هاااذه اممارسااااع واماات ااا  ت اااع سااا   االنتحاااال القانون ااا  امتاحااا  لإىل للنت ااااابع 

 .(61)ومناها عل ها
 ااا  إىل وأوصااام ام سسااا  الاامااا  لل اااوار اإلجيااااإ مبواصااال  اقااااة التاااداب  اإلجياب ااا  الرام -31

 .(62)إعلا  طابع إنساين على اماات   على ا رمي  امتحل  حب اء  ام دراع واستاماهلا

 (63)  الاام  واحل ا  الس اس  احلرايع األساس   وام ارك  يف احل ا  
 .(64) هود اإلجياب    لم إن ا  جملاس متاادد األدايناأبن  3 الحةم الورت  ام  ك  -32

إىل أن ت س لساااتان من ااام الادياااد مااا  الطوائااات  18 وامنتااادى 3 الورتااا  ام ااا ك فقاااد أشاااارع 
امساااا      ال ناااائسيف ةلااا   مبااااا ،2018 عاااا  الدين ااا  حاااع التسااااجل   لااادى الدولااا  منااااذ هنايااا 

ام تللاا ، والطوائاات ال هائ اا ، وحركاا  فااالون سونااغ الحاا ن  ، وباااض تاعاااع شااهود يهااوه. ول اا  
 .(65)ُّلا  دةور  ال ي ا ماع  اإلسلم   األ د

قاانون العناصار بااض عا  احلريا  أبن  اا دفاعالدويل والت الت  3وأفادع الورت  ام  ك   -33
ت س لستان وامااهداع الدول   حلقوق اإلنسان الد انىمم ع دستور ُّتاارا مامتالع ابألداين 

له  ااع لألن اط  الدين ا   م  شروط التسجل   التق  دي   وحةار ت اع اهي ُّإل ها ت س لستان. و 
ا ل هبا م  ت   اللجلن  احل وم ا  امان ا  ابل ا ون الدين ا   وفارا ت اود علاى م اارك  ما  امس  

الدين    وحةر التال   والتا   الاديين يف امادار   التجلمااع م  الامر يف ه  دون الثامن  ع ر  
 .(66)الدين   األدب اعلى ُّوءيع  ام ثت   والق ود املروع  ع أو وحةر الت     امستمر 

 و ل  ال وب   18 ع  احلري  وامنتدى اا دفاعالدويل والت الت  3 وأبل م الورت  ام  ك  -34
يف ةلاا  ماادا اع ال اارط   مبااا  ك  عاا  ُّلايااد التااوُّراع الدين اا ،عاا  أرعاا   م اا ومنةماا  ال  اا 

مرُّ  ااا  عاااد األتل ااااع الدين ااا   ال تماعااااع الطوائااات الدين ااا  سااا  امساااجلل   و ااارائ  ال راه ااا  ا
ُّلاياد واحلرمان م  حقوق الدف  ل تل اع امس     وس ها م  األتل اع س  امسلم . وتاد توبا  

ريض يف امقا  األو  م  أش ا  ينتماون إىل األسل  ا  امسالم  عاد ال راه  ، بت الانت و رائ  
  .  الااااارد مااااا   اناااااس السااااالطاعامسااااا   ا الربوُّساااااتانم وامسااااالما األ اااااديا، حباااااد أد  مااااا

بتال ااع أن ااط  امنةماااع الدين اا ، متحاارف  علااى يف باااض احلاااالع الساالطاع ا ل اا  تاماام  كمااا
 .(67)الوارد  يف القانون أسا  الح اس  س  الواع  

عا  احلريا  و لا  ال وب ا  مب اكما  ت اع مارُّ   أعماا   اا وأوصى الت االت الادويل دفاعا -35
وأوصى الت الت الدويل إبءال   .(68)  أماك  الا اد  بدافع ديين وماات تهالانت والت ريس وُّدم 

األن اط  الدين ا  والرتابا  علاى   وإل ا  اممارسااع احل وم ا  التد ل ا  يف الحا  شروط التسجل   
وأوصام  لا   .(69)ن    وعمان حع الس ان يف دف  مواته  يف امقاابر امملوكا  للدولا امواد الدي

منةمااا  ال  ااا  عااا  أرعااا   م وأوصااا .(70)ال وب ااا  بتااادريس أفاااراد ال ااارط  ب ااانن احلريااا  الدين ااا 
مااااع امااااااي  الدول اااا  حلقااااوق  م اااا ك  اااااا  الت ااااريااع الوطن اااا  امتالقاااا  حبرياااا  الاااادي  متماشاااا  

ع  علاى األن اط  الدين ا  وحةرهاا  وُّاليال اإلنسان  وإل ا  القراراع التاسل   ب نن الق ود املرو 
 .(71)حلوار ب نن التسام  وعد  التم  لا
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أن تاعااا  شاااهود يهاااوه تاااادر  عمومااااا علاااى إىل الرابطااا  األوروب ااا  ل اااهود يهاااوه أشاااارع و  -36
ارسااا  ال ااااائر الدين ااا  دون ُّاااد    ااادي. ول ااا  مبو اااس الا ااااد  ومم حبريااا  مااا  أ ااا  اال تماااال

علاى ملياد ما  التساجل لع،  شاهود يهاوه ما  احلحاو تاع  تم   ُّ مل ،امتالع ابألداينقانون ال
نةارع  ،2015 عاا  ويف ش ا ما  ام سساا لتساجل   منةما  دين ا . 200 ح   يلل  و ود

 الطلاااس.ةلااا    ام سساااا ول نهاااا رفىااام ا  مااا  الدساااتوري  يف مسااانل   لاااض عااادد األعىاااا
شهود يهاوه إبطاا  تارار د ما  االسات نال تاع  ، رفىم ا  م  الال ا طلس 2016 عا  ويف
ل ااا، الااذي كااان تااد رفااض ُّسااجل   منةمااا   الدين اا  ا ل اا  يف ماادن أوم ولرياا  و اال  أابد الا

، أصادرع 2019أاير/ماايو  ويف قاوق اإلنساان،امان ا  حبلجلنا  الوابُّ ا. وتادمم شا اوى إىل 
أن عااد  ماان  شااهود يهااوه يف ابُّ ااا احلااع يف التسااجل   ينتهاا   ياانا علااىاللجلناا  أو  تاارار هلااا 

وةكاارع الرابطاا  األوروب اا  ل ااهود  .اا الاادي  وحرياا  ُّ ااوي  ا ما اااع وي اا   أ  اال احلااع يف حرياا  
إةا كانااام  ماااا ياااديااات  ُتد مل ،2019يهاااوه أناااو بااااد اال تماعااااع الاااد عقااادع يف حليران/يون اااو 

 .(72)م  التسجل لع اا تمن  مليداللجلن  احل وم   امان   ابل  ون الدين   س
مااا  ا دمااا   قلاااع ألن االعااا ال ابمساااتن لا عااام ايا وُّ اااار حركااا  التحاااا  الدول ااا  ابل -37

ألعىااا  الطوائاات دين اا  ما ناا . وأوصاام ت س لسااتان إبعاااد  النةاار يف  إال اا الاساا ري  لاا س متاحاا
 .(73) اا ا امتالق  اب دم  الاس ري   الها متوافق  مع امااي  الدول ُّ ري
 النةار ل  متنوعا . فالاى الارس  ما وةكرع منةم  الالو الدول   أن أس اب كراه   اإلسا -38

امةهاااار الااااديين ا ااااار ي للنسااااا  ينةاااار إىل يف الااصاااام  ب  اااا   ، ب اااا   إجياااااإ إىل اإلساااال  
 إلسال  يف م اان الاما أكارب ل راه ا   ا ار ي للر ا  ف قابا  بالديين امةهر أما سل ،ب    

وكااالع إنلااة القاانون. وأوصام منةما  الالاو الدول ا  ت ا  وسائ  التواص  اال تماعي وم   ويف
بتااوف  ُّاادريس للمالمااا علااى م ااادس حقااوق اإلنسااان وُّالياال التلاااه  بااا الثقافاااع كجلاال  ماا  

 .(74)امنه  الدراسي
حدر الرئ سي للمالوماع ع  الادي ، منةم  الالو الدول   أبن اإلن نم هي ام فادعوأ -39

ُّاتم   ت اع وساائط االعال   ومل ال  ون الدين  .لت ط   يف الح ل ا ام هلا  اا وأن هنا  نقح
ما  عاارا قرائهااا ب اانن الادي  بحااور  مسااتقل  عاا  الدولاا . وأوصام منةماا  الالااو الدول اا  بتالياال 

 .(75)حلوار ال نا  ب نن الدي عل   ودع  برام  وسائط اإلعل  لتاليل اإلُّاددي  وسائط ا
 1 رتااا  ام ااا ك منةمااا  الالاااو الدول ااا  ومنةمااا  ه اااوم  راياااتس ووُّااا  والو كااا  مااا  وأفاااادع   -40
أسااا ارول، وهاااو مااادافع عااا  حقاااوق أءمياااان ن أب، ومنةمااا  ا اااط األماااامي منةمااا  التااااويض الاااااد و 

  عاا  اهل  اااع الدول اا ، علااى الاارس  ماا  القااراراع الحااادر  اا ياالا  دتجلاال  ال اإلنسااان ماا  أصاا  أوءب ااي،
عااد ارُّ  اام د الااد الاناات والقتاا  واحلارق الامااعمااا  قاد وثفااع أفوالادعواع امت اارر  إلطاالق سااراحو. 

مااااا  ت ااااا  الدولااااا  وا هااااااع اللاعلااااا  سااااا  احل وم ااااا  يف  اااااا ا تماااااااع اإلثن ااااا  وأسل هاااااا مااااا  األوءب 
، 2010تان يف حليران/يون ااو يف  ناوب ت س لساالاد حاادثم ت س لساتان  ال  االعااطراابع الان لا  

  اللجلنااا  امان ااا  . واساااتجلاب  لتوصااا 2010يف أيلو /سااا تمرب  مااادى احل اااا وتاااد ح ااا  عل اااو ابلساااجل  
ابإلفاارا  عنااو علااى اللااور، مااع التساال   أبنااو ُّااارا للتاااذيس،  2016حبقااوق اإلنسااان يف قةار/مااار  
إنسااان  ، وافقاام الساالطاع ظاا  ظاارول ساا   ويف واحتجلاال ُّاساالاا  ،وحاار  ماا  احلااع يف داكماا  عادلاا 

 اااا  تاااارار إدانتااااو ، أياااادع د ماااا  شااااوي اإلتل م2017كااااانون الثاين/يناااااير  ويف علاااى إعاااااد  داكمتااااو.
ي اام  ومل . وتتاا  أحااد أفااراد ال اارط اإلثااين والاقوباا  ابلسااجل  ماادى احل ااا  بتهماا   ام ااارك  يف الاناات 
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ااااد التااااديلع الاااد أد لااام ب، 2019شااا اط/فرباير  ويف أماااا  ا  مااا  الال اااا.امقاااد  بااااد يف الطاااا  
رول طل ااا إىل ا ااك  إلعااد  النةار أسا اأءمياان على القانون ا نائي وتانون اإل را اع ا نائ ا ، تاد  

 .(76)2019أوء/يول ااو  30امقاارر النةاار ف ااو يف وماا  يف احل اا  الحااادر حبقااو ابلسااجل  ماادى احل ااا ، 
ابإلفاارا   منةما  ا اط األماامي اوم  راياتس ووُّاا  و منةما  الالااو الدول ا  ومنةما  هكا  ما  وأوصام  

وأوصاام  .(77)ر اللجلناا  امان اا  حبقااوق اإلنسااانلقاارا اا أساا ارول وفقااأءميااان اللااوري وساا  ام ااروط عاا  
وحا   .(78)بتنل اذ تارار اللجلنا  امان ا  حبقاوق اإلنساان 8 منةم  ه اوم  راياتس ووُّا  والورتا  ام ا ك 

ام تااااس األوروإ حلقااااوق اإلنسااااان التااااابع منةماااا  األماااا  والتااااااون يف أورواب الساااالطاع علااااى ُّنل ااااذ 
 .(79)  امان   حبقوق اإلنسان ب نن تى   الس د أس ارولالحادر  ع  اللجلنالتح      التوص اع 

أبن  8 سربف دل لوسام والورتا  ام ا ك منةما  و  مااميك  ما  منةما  ا اط األوأفادع   -41
امدافاا ع  حقوق اإلنسان ُّارعوا للمىايق  والت ويت والتهديد و الع الت اه  واالعتقاا  

ال دن   انتقاماا م  عمله  يف جما  حقوق اإلنساان، واالحتجلاء التاسل ا والسجل  واالعتدا اع 
ورس  أن الربمان رفض م ارول  احل وم   على حد سوا .م   انس الدول  وا هاع اللاعل  س  
، فا ن امنات ا  امطولا  حاو  التااديلع امق حا  2016تانون  الامل  األ اناس  يف أاير/ماايو 

يطاااا  ُّ اااريع ُّق  ااادي  دياااد لااااد  و اااود  اا ر نةاااساااا م يف وصااا  منةمااااع حقاااوق اإلنساااان. و 
يف ةلااا  الت اااريع امتالاااع  مباااا القاااائ ،امنةمااااع سااا  احل وم ااا ، اسااات دمم السااالطاع القاااانون 

ألن اااط  امتطرفااا  واإلرهااااب والت اااه ، لارتلااا  أن اااط  امنةمااااع سااا  احل وم ااا  امان ااا  حبقاااوق اب
  .(81)وصا لي ما  د او  ال لاد نساانإلناع مرات اون دول اون حلقاوق اوتاد مح  .(80)نسان وحةرهاإلا

لم ا  واحلمالع اإلعلم ا  منةماع حقوق اإلنسان أيىااا عا    للهجلمااع اإلعع م أ كما
أيااااادي الااااادو  وا هااااااع اللاعلااااا  يف لت اااااويو الساااااما ، و  ُّحاااااوير ممثل هاااااا علاااااى أهنااااا   دماااااى  

 .(82)األ ن   
م سسا  الااما  لل اوار اإلجيااإ وا 8 والورتا  ام ا ك  7 الورتا  ام ا ك  ك  ما   وأوصم -42
قويااات ومىاااايق  واعاااطهاد  سربف دل لوسااام ابلت ق اااع يف القىاااااي الاااد ُّنطاااوي علاااىمنةمااا  و 

للح ل ا والن طا  وامدافاا ع  حقوق اإلنساان وُّاوف  سا   االنتحاال هلا   وأن ُّ لا  هلا  
الت ااريااع والنةااا   باااد  إسااا   اساات دا  منةماا  ا ااط األماااميوأوصاام  .(83)ب  اا  قمناا  ومواُّ اا 

 .(84)اماادافاون عاا  حقااوق اإلنسااانالقىااائي القااائما لل ااد ماا  الاماا  ام اارول الااذي يقااو  بااو 
وأوصم منةم  ه وم  رايتس ووُّ  ابلسما  باد و  ال لاد ل  اناس الاااملا يف جماا  حقاوق 

بااااد   8وأوصااام الورتااا  ام ااا ك   .(85)اإلنساااان والحااا ل ا اممناااوعا مااا  د اااو  ت س لساااتان
 ااد ، وعااد  إتاماا  ملحقاا  اماادافاا عاا  حقااوق اإلنسااان بساا س ُّااااوهن  مااع ه اكاا  األماا  امت

وأوصاام  .(86)مبنةماااع حقااوق اإلنسااان الااد ُّاماا  مااع األماا  امت ااد  يتالااع ف ماااداااك  سااري  
منةماا  ه ااوم  رايااتس ووُّاا  ابل اات عاا  اسااتهدال الحاا ل ا واماادافاا عاا  حقااوق اإلنسااان 

 .(87)أسا  هلا م  الح   ال بدعاوى ُّ ه 
 احلاااالع ام لااغ عنهااا والااد أ لقاام ف هااا وأشااارع منةماا  األماا  والتااااون يف أورواب إىل -43

سلطاع إنلااة القاانون يف الت ق اع يف التهدياداع واهلجلمااع امو ها  عاد امادافاا عا  حقاوق 
لاااااع ب ااااانن ُّط  اااااع اإلنساااااان وملحقااااا  مرُّ   هاااااا ومااااااات ته  علاااااى الن اااااو املئااااا   ودواعاااااي الق

م اللااااع القىاااائ    واحلرماااان مااا  علاااى أن اااطتها  وا  التطااارل  الت اااريااع ا نائ ااا  امتالقااا  ابل
 .(88)احلع يف داكم  عادل 
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ما  تماع لوساائط اإلعال  شاهد  لا   2017 عاا  أنمنةم  التااويض الاااد  وةكرع  -44
الاذي  ن اروا ُّقاارير عا  فسااد ملعاو  ت   احل وم ، وأن امدعا الااما و هوا الته  للح ل ا 

والااد أدع  2017 عااا  اإلصاالحاع الااد أ رياام منااذ أوا ااردا اا  احل وماا . وعلااى الاارس  ماا  
 الذي  يققون اُّلا  هنا  شواس  م  أن الح ل  ال ورفع احلةر على السلر،لته  إىل إسقاط ا

 .(89)يف اللساد احل ومي يوا هون الى وط م  الدول 
رئا س هبا األن ط  الد يىطلع ن  القانون ب نن عمالع أب 2لورت  ام  ك  وأفادع ا -45

تهوري  ت س لستان  ع  للمدعي الاا  ابقاة إ را اع تانون ا  حلمايا   شارل وكراما   الارئ س، 
منةما  التااويض الاااد  مبحادات ته  . وأفاادع  ا فىلا عا   ايا  الراساا  الساابقا ما   امسا

ع باادفع ُّاويىاااع ابهةاا  بساا س وعااع مااواد أسااا أحمااروا   مسااتقل  وصاا ل ا إعاال طوسااائ أبن
وأوصاام منةماا  األماا  والتااااون يف أورواب ومنةماا  ه ااوم  رايااتس ووُّاا  والورتاا   .(90)إىل الاارئ س
وأوصااام منةمااا  األمااا   .(91)بوعاااع حاااد أتحاااى للتاويىااااع ب ااانن الت اااه  امااادين 2 ام ااا ك 

 وأوصاام منةماا  ه ااوم  رايااتس ووُّاا  .(92)إبل ااا  القااانون 2  ك والتااااون يف أورواب والورتاا  ام اا
أساا  هلاا  ال ابل ت عا  اساتهدال الحا ل ا وامادافاا عا  حقاوق اإلنساان بادعاوى ُّ اه 

 .(93)م  الح  
قاااام حلماياااا   ف ماااا  القااااانون ا نااااائي تااااد طح  313 أن اماااااد  2 وأكاااادع الورتاااا  ام اااا ك  -46

وتاااد أصااا   حةااار امواتاااع  .(94)املتوحااا اع تابااا  علاااى امنات ااااحل ومااا  مااا  االنتقااااد، وللااارا الر 
 الهاا متوافقا  ماع الاهاد  313 بتاادي  امااد  2 وأوصام الورتا  ام ا ك  .اا ل      أكثر انت ار ا

ةار فقاط س ما لىامان  وال الدويل ا ا  ابحلقوق امدن   والس اس  ، التا ا  الاذي يهادل أن يح
الانات عاد األشا ا  علاى أساا   أو التم  ال أو علاى الاادا  إىل الت اريضعلى و او الت دياد 

عمان عد  السما  و   (95)الذي م  ا تم  أن يلىي إىل ةل  أو حائا ام مول  ابحلماي ا 
  واعتماااااد تااااانون شااااام  حلرياااا  امالوماااااع (96)للدولاااا  حبجلااااس امواتااااع ال اااا     مبو ااااس القااااانون

 .(97)نشى مع امااي  الدول   حلقوق اإلنساايتم
لام علاى احلاد ما  حريا  التجلماع وأفادع منةما  ه اوم  راياتس ووُّا  أبن السالطاع عم -47

، ح اااا  أصاااادرع ا اااااك  يف ب  اااا    أواماااار حبةاااار 2017 عااااا  الساااالمي يف عااااد  مناساااا اع يف
النةاا  الااا ، يف حاا   احتجلااء ام ااركا بذريا  احللاا  علاى التجلمااع الاام  ألساب ع طويل ، 

أبن إدار  بلدي  ب      رفىم الساما  ألعىاا   8 وأفادع الورت  ام  ك  .(98)لم  يف مس   س
تاااد طانااام هباااذه القىااا   ورحبااام ، و 2018منةمتهاااا بتنةااا   مسااا   سااالم   يف كاااانون الثاين/ينااااير 

وأوصااام منةمااا  ه اااوم  راياااتس ووُّااا  إبهناااا  االحتجلااااء التاسااالي ل شااا ا  الاااذي   .(99)الطاااا 
بتالياال إشاارال  8 الورتاا  ام اا ك  وأوصاام .(100)يف حرياا  التجلمااع الساالمي ياااولون ممارساا  حقهاا 
 .(101)لدول  وه  اع احل   الذايت ا ليالتابا  ل  اع اهلسلطاع االدعا  على 

وأبل اام منةماا  األماا  والتااااون يف أورواب عاا  حاااالع عاا ط علااى النااا  ا. وأوصاام  -48
ي شااا   مااا  أشااا ا  الىااا ط لل  ااات عااا  أبن ُّ لااا  الدولااا  حاااع االتااا ال الساااري  ومناااع أ

 .(102)ك ل   ُّحويته  أو ل   الد ياتل  هبا النا  ون التحويمال  
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 احلقوق االتت ادية واال تمااية والثقافية -3 

 (103)احلع يف مستوى ما  ي الئع  
اعتماااااد باااارلم  اإلساااا ان ام سااااور  2015 عااااا  يف   أبنااااو 5 أفااااادع الورتاااا  ام اااا ك  -49

ع إىل أن التقرياار ا ااا  ألمااا امةااامل تااد واموافقاا  عل ااو، وأشااار  2020-2015 للاا  الت للاا  ل
وأفاااادع الورتااا   .اا يلاااي ابحت ا ااااع أشاااد ف ااااع السااا ان عاااال ال أناااو لاااا إىل تااا   الاااربلم  و 

أبن الاديد ما  أصا اب امنااء  تاد فقادوا ممتل اا   بسا س اللسااد الساائد يف تطاال  5ام  ك  
للماااااي  الدول ااا   اا ن   ملئمااا  وفقااابوعاااع س اسااا  إسااا ا 5 أوصااام الورتااا  ام ااا ك و  .(104)ال ناااا 

والت اا  د ام اا  ، وامل  اا  ام اا ك /امتقاع ، وُّالياال  تلاات اساات جلار امساااك ، لىاامان ُّنةاا   
 .(105)أش ا  امل     واعتماد تانون منلح  ينة  هذه امسنل 

سا   يف أي إ را  لت سا تواعد إعما  احلع يف ال اقاة 5 ومل ُّلحظ الورت  ام  ك  -50
ُّاااراه  مباااا حااااالع اإل ااال ، والحةااام أناااو عااا  للسااالطاع بتنل اااذ إ ااارا اع يف حااااالع  تللااا 

مل  ا  ، وعام وءار  الاد  م رول اللئ   احل وم   إل را اع إل اا  2015 عا  ويف .اا مناس 
ألح اا  الدساتور ام ارول لااد  امتثالاو  و   س س ةل األراعي لتل    احت ا اع الدول ، ول ن

سا ما  وال حدثم ءايد  يف عدد عمل اع اإل ل  القسري ل سر اما    ، كما  ااي  الدول  .وام
 .(106)ُّو د قل اع الحتساب التاويىاع ب    عاد  وال ممتل اع األتل اع اإلثن  ،م  
نات ااااا  م ااااارول تاااااانون باقاااااد  لسااااااع اساااااتمال علن ااااا  م 5 وأوصااااام الورتااااا  ام ااااا ك  -51

القاااانون ُّاااداب   اصااا   يف ةلااا  امق حااااع امقدمااا  مااا  ا تماااع امااادين  وُّىاااما مباااا األراعاااي 
يف ةلا   مباا لىمان أن ُّنلذ عمل اع اإل ل  يف امتثا  صاار  للقاانون الادويل حلقاوق اإلنساان 

نل اذ ُّوصا اع  طا  ُّعم  ف  الس   ال دي  ُّ ريااع وطن   ب نن ُّقد  ُّاويىاع عادل  وُّو 
 .(107) ن  القىا  على التم  ل الانحري

 (108)احلع يف الح    
، بدأ نلاة برلم   ديد حلماي  2018أبل م منةم  الالو الدول   أنو، يف قةار/مار   -52

. وماااا  بااااا م ادئااااو التو  ه اااا   اياااا  حقااااوق 2030-2018الحاااا   الاقل اااا  للساااا ان لللاااا   
 .(109)دع  األش ا  امحابا أبمراا عقل  واست  ال طرق بديل  ل نساناإل

 (110)احلع يف التال    
أكااد ماهااد بااوالن البت اااراع الساال  أن حقااوق األطلااا  يف ال ب اا  امدن اا  تااد أتثاارع  -53

ابنىاااما  اآلاب  إىل احلركااااع الدين ااا  الاااد ُّااااارا ال ب ااا  امدن ااا ، وأبلاااغ عااا  ُّلاياااد عااادد أطلاااا  
 .(111)بس س األوعال االتتحادي  واال تماع   الحا   يف ال لد ل وارل واألطلا  الااملاا

 جمموااع حمددة أو حقوق أشخاص حمددية -4 

 (112)النسا   
عاااادفلم  2016نااااو يف ُّ ااااري  الثاااااين/نوفمرب أبأفاااااد ماهااااد بااااوالن البت اااااراع الساااال   -54

يتااا   املحقااا   مباااا ،لااالوا  الاااديين للقاصاااري ت س لساااتان تاااانون األسااار  والقاااانون ا ناااائي حلةااار ا
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القىااائ   للمنته ااا والاقوباا  ابلسااجل  مااد  ُّاا او  بااا ثاالر ساانواع و ااس ساانواع. وأفااادع  
  لا  ال وب ا و  8 والورتا  ام ا ك منةما  التااويض الاااد  منةما  ه اوم  راياتس ووُّا  و ك  م  

و ااوب علااى  ن الاناات امنااليل يااناب اان اا مااالء  تااانولا  2017 عااا  س لسااتان اعتماادع يف  أبن ت
أكاارب ماا  احلماياا  للىاا ااي. وشااددع التاااديلع الااد  اا اسااتجلاب  ال اارط  والقىااا  ويىاام  تاادر 

، الاقاوابع 2019والد د لم ح ل النلاة يف كانون الثاين/يناير  ،أد لم على الت ريع ا نائي
 لااالوا ،ب ااارا ا طاااالاال توأصااا  م الاقوبااا  املروعااا  علاااى ا  القساااري، و املروعااا  علاااى الااال 

 3 بق ماا مال اا  ساانواع وسراماا    ، دون موافقاا  اللتااا ، السااجل  مااد  ع اارالااارائس ا تطااال  وأ
عمااا  الاناات امنااليل أب يتالااع ف ماااقالل دوالر. ومااع ةلاا ، فقااد اسااتمر اإلفاالع ماا  الاقاااب 

وظلاام م اا ل   ا تطااال الااارائس  م اا ل  واسااا  االنت ااار، و اصاا  يف امناااطع الريل اا ، وهااي 
 د  إبااالغ ال ااارط  واملااااه   اال تماع ااا  الاااد ُّاتااارب هاااذه اممارسااا   ُّقل اااداا .مساااتمر  بسااا س عااا

 انااس  ااا  ماا  اإلوردع ُّقااارير عاا   كمااا  حاااالع كثاا  ، ياقااس اال تطااال االستحاااب. ويف
 .(113)أفراد ال رط 

 ه اوم  رايااتس ووُّا  بتاليال الت ااريااع وإنلااة القااوانا،منةما  و م  لا  ال وب اا  وأوصا -55
منع ت ع  رائ  اال تطال والانات ا نساي امتحا  هباا والت ق اع ف هاا واماات ا  عل هاا  س ما وال

الاالوا  القسااري   أو طلااا يف ةلاا  الاناات ا نسااي اماارُّ ط ابلاالوا  وءوا  األ مبااا والتاااويض عنهااا،
 لاااا  ال وب اااا  وأوصااام  .(114)وكلالااا  ُّااااوافر امااانوى املئاااا  وا ااادماع األ اااارى امقدمااا  للنااااا ا

ماهاد باوالن البت ااراع ى وأوصا .(115)يس أفاراد ال ارط  علاى اُّ اال هنا  يركال علاى الىا اايبتدر 
قانون   اإلجياب   الد أد لم السل  ابقاة ُّداب  إنلاة أكثر صرام  م  أ   ُّط  ع التاديلع ال

 .(116)اا م  ر 
عااد النسااا   ابلتحااديع علااى االُّلات اا  األوروب اا  منااع الاناات 4 وأوصاام الورتاا  ام اا ك  -56

والاناااات الاااااائلي وم اف تهمااااا )اُّلات اااا  اسااااطن و (  وُّااااادي  القااااانون ا نااااائي لىاااامان امتثااااا  
علااى ت ااع أشاا ا  الاناات عااد اماارأ   رائ  الاناات ا نسااي الُّلات اا  القىااا ا اصاا  اااتاريلاااع ال

م اا   اارائ  واُّلات اا  اسااطن و   وُّااادي  تااانون اإل اارا اع ا نائ اا  لىاامان املحقاا  القىااائ   اإلللا
 .(117)الانت ا نسي  وكلال  التوع   ابلطابع اإل رامي  م ع أش ا  الانت ا نسي

الاماا  يف ت س لسااتان وتائماا  ماا  تااانون  303 إىل أن اماااد  1 وأشااارع الورتاا  ام اا ك  -57
وظ لاا  بذريااا   اياا  صاا ته   446 االحتلااا  بمناتااا نسااا  ماا  احل وماا  صااادر  عاا  تااراراع 
إبل اااا  القائمااا  ابل امااا  وإ ااارا  التااااديلع امناسااا   علاااى  1 ب ااا . وأوصااام الورتااا  ام ااا ك اإلجنا

 .(118)تانون الام 
ارُّلااال امسااتوى التال مااي للنسااا ، فاا ن علااى الاارس  ماا   نااوأب 8 وأفااادع الورتاا  ام اا ك  -58
يف امائا .  10 أت ف م س  مس وق بلغ مستوى من لض إىل يف ا الس ا ل   تد وص   ه عدد

برصااد  8بت وياات النساا  امرشا اع. وأوصاام الورتا  ام ا ك   يتالاع ف ماامم شاا اوى دف  وتاد تحا
(، و طااا  الامااا  امتالقااا  2020-2012ا نساااا ) وُّق ااا   االسااا اُّ جل   الوطن ااا  للمسااااوا  باااا

أثنااا  يف ه  ااع صانع القاارار  وعامان ساالم  النساا  ماع الر اا  مب اارك  امارأ  علااى تاد  امساااوا  
 .(119)االنت اابع وبادها
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 (120)األطلا   
ابساااات دار منحااااس أمااااا امةااااامل اماااااين حبقااااوق الطلاااا  يف  1 رح اااام الورتاااا  ام اااا ك  -59

 .(121)0192حليران/يون و 
وماهاد باوالن البت ااراع السال   8 والورتا  ام ا ك  1 ك  م  الورت  ام ا ك   عوأشار  -60

د ُّاااركه  والااادوه  دون رعايااا  بسااا س هجلااار  الاماااا  مااا  ألااات طلااا  تااا 277 إىل أن أكثااار مااا 
 اا أتااارهب . وكثاا  ت اا  يف ةلاا  ماا   مبااا ت س لسااتان، وتااد ُّارعااوا للاناات ال اادين وا نسااي والنلسااي،

ماهااد بااوالن البت اااراع الساال  ابقاااة ُّااداب  ى وأوصاا .(122)ُّوتلااوا عاا  الااذهاب إىل امدرساا  مااا
مهااا رون ورا هاا   وبنااا  م سساااع  اصاا  لرعاياا  ا  لهاا  الامااا لااض عاادد األطلااا  الااذي   لف 

وأوصام  .(123)ه ال  األطلا  و ايته   واعتماد مااي  تانون   أشد صرام  منع ا نا  وماات ته 
بوعااع قل اا  لت ديااد هوياا  أطلااا  الامااا  امهااا ري ، مااع مراعااا  ُّااوف  الوصاااي   8 الورتاا  ام اا ك 

  وأساره   والقىاا  علاى ممارسااع عما  األطلاا   وعامان ام تت ، ووعع برام  دع  للمهاا ري
 .(124)ححو  األطلا  على التال   ا اين

ن أبوأفادع ام ادر  الاام   إلهنا  ت ع أش ا  الاقوب  ال دن   الد أار  عاد األطلاا   -61
ن  م ااع يو ااد أي حةاار واعاا  يف القااانو  ال أنااو كمااا  ُّاالا  م ااروع  يف امناال ، ال الاقوباا  ال دن اا 

يتمتاااااون باااا اض احلماياااا  ماااا  طلااااا  ألأشاااا ا  الاقوباااا  ال دن اااا  يف ُّرب اااا  األطلااااا ، وإن كااااان ا
 .(125)وابع ال دن   مبو س القانون امتالع ابألطلا الاق

 (126)األش ا  ةوو اإلعات   
أفادع منةم  الالو الدول   أبن األش ا  الاذي  يااانون ما  إعاتااع  سادي  وعقل ا   -62

يف ةلا  عاد  تادر   علاى الوصاو   مباا يف ا تماع،وائع عديد  ُتو  دون انادما ه  عيوا هون 
على أح ا  جتا  ما   ي قيح وسائ  النق  الاا . وأشارع إىل أن القانون امدين إىل ام اين الاام  و 

امم   حرمان النا  م  األهل   القانون   إةا كانوا  نت جل  ال تل  عقلي س  تاادري  علاى فها  
وأوصااام منةمااا  الالاااو الدول ااا  بتاااادي  القاااانون امااادين،  .(127)السااا طر  عل هاااا  أو ااااف أفاااااهل م

يتماشاااى ماااع اُّلات ااا  حقاااوق  مباااا طااارق بديلااا  لااادع  األشااا ا  ةوي اإلعاتااا  الاقل ااا  والنةااار يف
 .(128)األش ا  ةوي اإلعات   وإءال  الاق اع الد ُّا ا اندما ه  يف احل ا  الاام 

 (291)األتل اع  
الاااذي حااادر يف  ناااوب اإلثاااين  أناااو يف أعقااااب النااالالمنةمااا  التااااويض الاااااد  ةكااارع  -63
بااا  اا س لياا ، ظاا  التااوُّر تائماا  األوءب  اا  والق ا مااوعتا اإلثن تااا بااا 2010 عااا  س لسااتان يف  ت

 .(130)يت  عم  ال ث  لتاليل امحاحل  مل ، وي دو أنوا موعتا
لوساااام أناااو علااااى الااارس  ماااا  أن احل ومااا  تااااد اقاااذع باااااض سربف دل منةمااا  وةكااارع  -64

وجمموعاااع األتل اااع اإلثن اا ، فاا ن التنل ااذ اللالااي  التااداب  لتالياال التسااام  بااا األسل  اا  الق س لياا 
يلااض إىل  مل (2013) ا ا ماعاااع اإلثن اا والالتاااع بااالوطن اا  ملهااو  الدولاا  يف ُّالياال الوحااد  

باا األعاراق بادون القاائ   دل لوسام أمثلا  عدياد  علاى التاوُّر سربفمنةم  أثر يذكر. وتد وثقم 
 .(131)محاحل التوص  إىل 
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التالاا   ابلل اا  التقل اا  ماا  ن أبسربف دل لوساام ومنةماا   1 أفااادع الورتاا  ام اا ك وتااد  -65
علاى حقاوق  االروسا   تاد أثفار  أو س ليا   إىل التال   ابلل ا  القالنتقا  وا 2010 عا  األوءب    باد

الاذي ت ويا  الأن  كماا  س ما ابلنسا   للسا ان األوءب  اا يف  ناوب ت س لساتان. وال تل اع،األ
امدار  األوءب    منع ال  اب األوءب ي ما  االلت ااق اب اماااع والوصاو  إىل ساوق لى طرأ ع

، 2019الامااا  علاااى تاااد  امسااااوا  ماااع أعىاااا  األسل  ااا . وابإلعااااف  إىل ةلااا ، يف قةار/ماااار  
أاي   طااس ُّلقااى للمساالما يف ت س لسااتان فتااوى ُّقىااي أبن الدين اا  رياا  ال اا ون أصاادرع مدي

س لياا ،   لل اا  القاإلمااا  ابس لياا  والروساا   فقااط. وتااد أصاا   عااد    ابلل اا  القيف امسااا د ا مااا  
ُّساااااا س يف  طاااااااب ال راه اااااا  و اااااارائ   ممااااااا وهااااااي ل اااااا  الدولاااااا  يف ت س لسااااااتان، وصاااااام  عااااااار،

 .(132)ال راه  
بىاامان التالاا    8 والورتاا  ام اا ك  1 سربف دل لوساام والورتاا  ام اا ك منةماا  م وأوصاا -66

سربف دل لوساام ابقااة ُّااداب  منةما  وأوصام  .(133)ساا ما الل ا  األوءب  اا  وال بل ااع األتل ااع،
 .(134)ألتل ااااعلحاااا  اابلس اسااا  الل ويااا  والتالااا   وام اااارك  يف صااانع القااارار  يتالاااع ف مااااشاااامل  

وماااااااوارد اإلن نااااااام وال ااااااا  اإلةاعاااااااي بل ااااااااع   ااااااااعبااااااادع  األدب 1 رتااااااا  ام ااااااا ك وأوصااااااام الو 
 .(135)األتل اع

سربف دل لوساااام أن األتل اااااع ومنةماااا   8 والورتاااا  ام اااا ك  1  اااام الورتاااا  ام اااا ك وأبل -67
يوا هااااون األوءب  ااااون أن  كمااااا  يف احل ااااا  الااماااا  والس اسااا  . اا لتحاااا ُّاااالا  ممثلاااا  أثااا لا  ال اإلثن ااا 
 سربف دل لوسااممنةماا  و  8 وأوصاام الورتاا  ام اا ك  .(136)ع يف إدار  األعمااا  التجلارياا صاااواب

اإلثن ا  موعااع ممثلاي  تلات ا عادد ابقاة ُّاداب  عما  إجياب ا ، مثا  وعاع لاوائ  لىامان ءايد  
 .(137)يف جما  إنلاة القانون

 2016 عااا  يف وةكاارع منةماا  ه ااوم  رايااتس ووُّاا  أن دراساا  أ ر ااا ا  ماا  الال ااا -68
لتطاارل هاا  ماا  علاا ه  بتهماا   اارائ  اإلرهاااب وا تحاا ض لحاام إىل أن ماةاا  األشاا ا  الااذي  

 .(138)األوءب  ا

 (139)امها رون  
يقاااارب ماااا  واحااااد ماااا  كاااا  أربااااا  ماااا  مااااواطين  مااااا إىل أن 1 أشااااارع الورتاااا  ام اااا ك  -69

  أكاارب عاادد ماانه  يف ت س لسااتان مماا  هاا  يف ساا  الاماا  تااد هااا ر للاماا   ااار  ال لااد، وياماا
(. 2018 عااا   ااالعإىل ب اا علااى التااوايل، اسااتناد 35 000و 640 000روساا ا وكاءا سااتان )

ُّارا امها رون للتم  ل، وكانوا ع ااي  طاب ال راه ا  واالعتادا اع الانحاري  ومادا اع تد و 
واحلحاو   م اف   اهلجلر  والام  القسري. وكان م  الحاس على امها ري  است جلار امساك ،

بىاامان احلماياا   1 وأوصاام الورتاا  ام اا ك  .(140)حلاااق أطلاااهل  ابماادار إعلاى الرعاياا  الط  اا ، و 
 .(141)اللاال  حلقوق امواطنا الااملا يف ا ار 

يهاااااا رون إىل ا اااااار  عامااااااا  18 ن األطلاااااا  دون سااااا أب 1وأفاااااادع الورتااااا  ام ااااا ك   -70
ر كمرب اااع. ويوا ااو القحفاا أو اللراعاا  أو مواتاع ال نااا  أو اقمبلارده  ومااع أتااارهب  للاماا  يف األسااو 

اتباااا  لاااوءار  ال ااا ون الدا ل ااا  لل لااادان األ ااارى، داااروما مااا  مااااك  أال قاااا  للااا اع طويلااا  يف 
أن اُّلاااق ُّ  ساا ناو للتااااون بااا الاادو  األعىااا  يف رابطاا   1 حااريته . وأكاادع الورتاا  ام اا ك 

ياااد ياماا  ب اا   فاااا ،  مل ري  إىل الدولاا  الااد يق مااون ف هاااامسااتقل  ب اانن عااود  القاصااالاادو  
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 .(142)يف م سساااع اماارور الاااابر للاا اع طويلاا تاااباا ويةاا  األطلااا  الااذي  ُّركااوا يف بلااد ق اار 
ابالستااعااا  عااا  اُّلااااق ُّ  سااا ناو الات اااع ابُّلاتااااع ثنائ ااا   دياااد   1 وأوصااام الورتااا  ام ااا ك 

ر إىل ونقااا  ت ااع اإل اارا اع امتالقااا  باااود  امهااا ري  القحفاااع ماااااي  األماا  امت ااد   متوافقاا  ماا
 .(143)م سساع امدن  اا تحا  

 عدميو ا نس    
 لا  لتساجل    2014 عاا  أبن تهوري  ت س لستان بادأع يف 6 أفادع الورت  ام  ك  -71

 13 707موعاو جم ماا تد   ُتديد هويا األش ا  عدميي ا نس   وُّوف  األوراق الث وُّ   هل . و 
ش حااا ا نسا   وححالوا علاى الواثئاع الرع ا   13 447ا نسا  ، ومان   عادميي م  األشا ا 

وأوصاام الورتاا   .(144)حالاا  مالقاا  258ياالا  هنااا   ال ، كااان2019أاير/مااايو  1 ويف امناساا  ،
 .(451)ابإلسرال يف إترار إ را  ُتديد وعع عدميي ا نس   6 ام  ك 

أناااو بااااد التاااادي  الاااذي أد ااا  علاااى الدساااتور يف كاااانون  6 ام ااا ك  والحةااام الورتااا  -72
(، شااارعم احل وماااا  يف 50والاااذي أ ااااء التجلرياااد مااا  ا نسااا   )امااااد   2016األو /ديسااامرب 

صاا اس  تااانون دسااتوري  ديااد ب اانن التجلريااد ماا  ا نساا   ياانا علااى التجلريااد ماا  ا نساا   علااى 
وياا  األن ااط  اإلرهاب اا ، وا  اناا ، والتجلسااس، مااا  متحاال  ابإلرهاااب، وأأسااا  ام ااارك  يف أع

إبعاااد  النةاار يف  6 والنلعاااع االنلحااال  ، والتطاارل، والقتااا  كمرُّلتاا . وأوصاام الورتاا  ام اا ك 
 ُّرا ع تانوين م  شاننو أن يلىاي إىل احلرماان ما  ا نسا  حدور م رول القانون وعمان عد  

 .(146)نس  ي دي إىل انادا  ا  مبا
ُتل اا  لللجلااواع القائماا  أح ااري  2017-2016أنااو يف اللاا    6الورتاا  ام اا ك  وأفااادع  -73

نااادا  ا نساا   وا نساا  . وتااد عرعاام النتااائ  امتالقاا  ابقىااااي ُّاانة  اليف الت ااريااع الوطن اا  الااد 
 6الورتا  ام ا ك   اإلصلحاع القانون   ةاع الحل . وأوصم اا جتري حال على الربمان واحل وم ، و 

 .(147)ل  ُّسجل   ت ع اموال دب لا
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