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 جملس حقوق اإلنسان
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 نو والعشر  الثامنة الدورة

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  6-17

مووة مووت ااحووا   وواح ة ورقووا   مووو      بشوو ن املصوول ةاملعلومووا  املقدة
 *ابكستان

 اإلنسان حلقوق السامية املت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
مع  مراععاد روريع  ، 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 هع  معن  43  معن اوقدمع (1)االستعراض الدوري الشامل. وهذا التقريعر معو ل لورتعامل اوعلومعامل
 ل  شعع ل مععو اجلهععامل حععاحمل  او ععلع  ية عملتعع  االسععتعراض الععدوري الشععامل، وهععو ُمقععد  ي

 تقتداً ابحلد األت ى لعدر ال لمامل. 

 املصل ة  اح ة ااحا  مت املقدمة املعلوما  -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليووووا  واةيحلووووا  الدوليووووة حلقوووووق  (2)الدوليووووةااللت امووووا   نطوووواق -ألف 

 (3)اإلنسان
أوحععى عععدر مععن ورتععامل اوعلومععامل ابننععما  ابوسععتان ية الربوتووععو  اال تتععاري األو   -2

للعهععد الععدوا اابععاق ابحلقععوق اودنتعع  والستاسععت ، والربوتووععو  اال تتععاري الثععاين اولععع  ابلعهعععد 
الدوا ااباق ابحلقوق اودنتع  والستاسعت ، والربوتووعو  اال تتعاري للعهعد العدوا اابعاق ابحلقعوق 

تت ععععاري  واال تماعتعععع  والثقافتعععع ، واالتةاتتعععع  الدولتعععع  حلمايعععع   تعععع  األشعععع اق مععععن اال تةععععا  اال
القسعععري، واالتةاتتععع  الدولتععع  حلمايععع  حقعععوق  تععع  العمعععا  اوهعععا رين وأفعععرار أسعععره ، والربوتووعععو  
اال تتعععاري التةاتتععع  مااهنععع  التععععذيل، والربوتووعععو  اال تتعععاري التةاتتععع  حقعععوق ال ةعععل اوتعلععع  

__________ 

 مل ُُترر هذه الوثتق  تملل يرساهلا ية روائر الرت   التعريري  ابألم  اوتعدد. *
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 را  تقدمي الملالغعامل، والربوتووعو  اال تتعاري التةاتتع  القنعا  علعى  تع  أشع ا  التمتتعل  عد إب
اوعععرأد، والربوتووعععو  اال تتعععاري التةاتتععع  حقعععوق األشععع اق روي اإلعاتععع ، ون عععا  رومعععا األساسععع  

ااباحعععععععع  بو عععععععع  الال  عععععععع  وبروتوووهلععععععععا  1951للمع معععععععع  اجلاائتعععععععع  الدولتعععععععع ، واتةاتتعععععععع  عععععععععا  
وبروتووعععو  ماععع  االشعععار ابألشععع اق، وواحععع  الاسعععا  واألبةعععا ، وتمعععع  واوعاتملععع   ،1967 لععععا 

 .(4)بشأن العما  اواللت  189علت ، واتةاتت  ما م  العمل الدولت  رت  
وأوحت ما م  العةو الدولت ، وجلا  احلقوتت  الدولت ، واللجا  الوبات  حلقوق اإلنسعان  -3

، أبن 17، والورتع  اوشعرتو  12عرَّ ع  لل  عر، والورتع  اوشعرتو  ي ابوستان، وشعمل   العلمعا  او
ععع  ابوسعععتان رععععود رائمععع  ية اإل عععرا امل ااباحععع  أبن تعععوا  11. وأوحعععت الورتععع  اوشعععرتو  (5)تو  ِّ

عع  ماهععا بلملععامل مل يملععت  ابوسععتان أولويعع  للععللرامل الق ريعع  مععن  انععل اإل ععرا امل ااباحعع ، اوو َّ
ارير ي الوتععت اوااسععل ية هت ععامل اوعاهععدامل واالسععتجاب  للرسععائل فتهععا، وأبن تنععمن تقععدمي تقعع

 .(6)اوو َّه  من اإل را امل ااباح ، وتاةتذ التوحتامل اوقدم  من هذه اآللتامل

 (7)اإلنسانالوطين حلقوق  اإلطار -ابء 
أن ابوسععععععتان مل تنعععععع  أي   ععععععف مااسععععععمل  وتابععععععع  تاةتععععععذ  8روععععععرمل الورتعععععع  اوشععععععرتو   -4

. وأوحعععت اللجاععع  الوباتععع  حلقعععوق اإلنسعععان (8)السعععابق  لالسعععتعراض العععدوري الشعععاملالتوحعععتامل 
ابختععار التععدابض النععروري  لاشععر هععذه التوحععتامل و ععمان تاةتععذها علععى ئععو فعععا  عععن بريعع  هت عع  

 .(9)رحد مستقل 
، للجاعععع  الوباتعععع  2015وأشععععارمل العععع  التوبتععععل ية أن احل ومعععع  أرنععععت، ي ألر/مععععايو  -5

. (10)سععان إب ععرا  ُتقتقععامل ي انتهاوععامل حقععوق اإلنسععان بتععد أيععا مل تععوفر هلععا متلانتعع حلقععوق اإلن
وأعربت ما م  التنامن اوستع  حو  العامل، واللجا  الدولتع  حلقعوق اإلنسعان، واللجاع  الوباتع  

عععن القلعع  بشععأن الواليعع  اجععدورد للجاعع  ي  20حلقععوق اإلنسععان ي ابوسععتان، والورتعع  اوشععرتو  
 .(11)قت  ي انتهاوامل حقوق اإلنسان اليت تا رط فتها القوامل اوسلع  وأ هلد األمنالتع
إبنشععععا  اللجاعععع  الوباتعععع   8وأوحععععت اللجاعععع  الوباتعععع  حلقععععوق اإلنسععععان والورتعععع  اوشععععرتو   -6

 .(12)اوستقل  حلقوق ال ةل، اليت با  انت ارها
تعععديل الثععامن عشععر للدسععتور وأشععارمل اللجاعع  الوباتعع  حلقععوق اإلنسععان ية أنعع ، عقععل ال -7

، نُقلععت جمموععع  وملععضد مععن اوسعععولتامل اوتعلقعع  إقععوق اإلنسععان ية األتععالت . غععض 2010ي عععا  
 .(13)أن الواللمل اوسادد ية هذه األتالت  تد تدا لت ي وثض من األحتان وأرمل ية بلملل 

إبنشعععا   2014ي ععععا   ية أن اج مععع  العلتعععا تعععد أمعععرمل 11وأشعععارمل الورتععع  اوشعععرتو   -8
جملعععس وبععع  حلقعععوق األتلتعععامل. غعععض أنععع  مل  عععر التشعععاور مععع   ثلععع   اععععامل األتلتعععامل ي سعععتاق 

 .(14)عملت  ينشا  اجمللس، ومل يُاشأ اجمللس بعد بش ل رمس 
، روعععرمل الورتععع  (15)وفتمعععا يتعلععع  إبرمعععا  التثقتعععن إقعععوق اإلنسعععان ي اواعععاه  اودرسعععت  -9

النعععروري اإلسعععراا ععععذه العملتععع  وأن يشعععارل فتهعععا وعععل  معععن اللجاععع  الوباتععع   أن معععن 13اوشعععرتو  
 . (16)واللجان اإلتلتمت  حلقوق اإلنسان و ربا  حقوق اإلنسان من األتلتامل الديات 
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تنفيوووال االلت اموووا  الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الوا ب التط يق

 سائل املشرتكة بني القطا ا  امل -1 

 (17)اوساواد وعد  التمتتل  
أن التمتتعل  عد األتلتعامل الدياتع  متجعذر ي ععدر معن القعوان   5رورمل الورتع  اوشعرتو   -10

وي الدسعععتور. ورغععع  أنععع  تو عععد فععععاًل بععععة التعععدابض التشعععريعت  الداعمععع  ل تلتعععامل، ال تُاةعععذ هعععذه 
 .(18)ات التدابض تاةتذاً فعااًل ي الو 

وروعععرمل ما مععع  مسعععلمون معععن أ عععل تعععت  تقدمتععع  أن التشعععري  اوتعلععع  ابلتجعععدين يعععدع   -11
ويععدمي اوواتععن التمتتليعع  للمجتمعع   ععد األتلتععامل الدياتعع  واإلثاتعع . فهععذه القععوان  تشعع ل ما لقععاً 

 .(19)تانونتاً ومعسستاً للجهامل غض احل ومت  للتمتتل  د هذه األتلتامل
االفتقعععععععار ية مشعععععععارو  األتلتعععععععامل الدياتععععععع  ي احلتعععععععاد  13اوشعععععععرتو   والح عععععععت الورتععععععع  -12

أن الدسععتور يق ععر مااحععل رئععتس اجلمهوريعع  ورئععتس  11. وروععرمل الورتعع  اوشععرتو  (20)الستاسععت 
. وأعععرا التعععالن الععدوا للععدفاا عععن احلريعع  عععن تلعع  (21)والععوارا  ورئععتس الربوععان علععى اوسععلم 

 .(22) اثل
ي اوائععع  معععن الوحلعععائن احل ومتععع  خُت ععع   5ية أن نسعععمل   5  اوشعععرتو  وأشعععارمل الورتععع -13

جلماعععامل األتلتععامل. غععض أن نععوا العمععل الوحتععد او  عع  ل تلتععامل هععو وحلععائن احلراسعع  الععيت 
عععن تلعع   17والورتعع  اوشععرتو   14. وأعربععت الورتعع  اوشعرتو  (23)تت لعل يال مهععارامل ما ةنعع  ال

 . (24) اثل
أن اهلاعععدوا واوسعععتعت  يععععانون معععن التمتتعععل ي جمتمععع   13الورتععع  اوشعععرتو  والح عععت  -14

يسعععالم . وععععالوًد علعععى رلعععي، يقععع  العععدالتت  ععععال للتمتتعععل ال ملقععع . وه عععذا، تععععاين ال ملقعععامل 
 . (25)او اَّة /الدالتت من أش ا  ملرو   أو متقابع  من التمتتل

لتمتتععععععععل  ععععععععد األتلتععععععععامل الدياتعععععععع  وفتمععععععععا يتعلعععععععع  ابلتوحععععععععتامل الداعتعععععععع  ية م افععععععععع  ا -15
أن ابوسععععتان مل تت ععععذ ي ععععرا امل  ععععدرد  ععععد  ية  13، روععععرمل الورتعععع  اوشععععرتو  (26)وال ملقععععامل

القنععا  علععى  ارسعع  التمتتععل  ععد ال ملقععامل او ععاَّة ، وية است  ععا  الةقععر لععد  هععذه ال ملقععامل 
علعععععى ت تعععععض ووتعععععن حرمايعععععا معععععن االحتتا عععععامل األساسعععععت ، هعععععا فتهعععععا ال عععععع ، وح عععععر ي ملارهعععععا 

 . (27)الدلن 
أن األتلتعع  اهلادوسععت  تتععأثر بشعع ل  ععاق ابلقععوان  الوباتعع   9والح ععت الورتعع  اوشععرتو   -16

. وأشععععارمل ية أن مع عععع  العمععععا  اوسععععرتمت   ي السععععاد ياتمععععون ية األتلتعععع  (28)القمعتعععع  وابلتمتتععععل
 . (29)اهلادوست ، وياتمون ب ورد رئتست  ية ال ملقامل او اة 

أن اوثلتععامل واوثلتعع  وملرو عع  اوتععل اجلاسعع  وم ععايري اهلويعع   7وروععرمل الورتعع  اوشععرتو   -17
يعلفععععون عععععن وشععععن مععععتله   واوععععرتررين ي مععععتله  اجلاسعععع  اجلاسععععانت  وحععععامل  حععععةامل اجلاسعععع 

اجلاسعع  وهععويته  بسععملل شععرمي اوثلتعع  اجلاسععت  ي تععانون العقععوابمل. وروععرمل أن اج معع  العلتععا تععد 
، م ععايري اهلويعع  اجلاسععانت  احلعع  ي الت ععويت وي احل ععو  علععى ب اتعع  2011  عععا ماعععت، ي
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. (30)هويععع  وباتععع ، ول عععن مل يُعععرت   رلعععي ية سعععملل انت عععا  تانونتععع  وستاسعععاتت  تنعععمن حقعععوته 
سععععتما الاسععععا  او ععععايرامل للهويعععع   أبن م ععععايري اهلويعععع  اجلاسععععانت ، وال 15وأفععععارمل الورتعععع  اوشععععرتو  

 . (31)ر ون للمنايق  وسو  اوعامل  واالستملعار من اجملتم اجلاسانت ، يتع
وأوحععت معسسعع  واليدوسعع وا األسععرتالت  حلقععوق اإلنسععان أبن تل عع  ابوسععتان شععرمي  -18

العالتعامل اجلاسععت  اوثلتعع  القائمع  علععى الرتا عع ق وأن تسعن تععوان  ُت ععر التمتتعل علععى أسععاا اوتععل 
جلاس  ي  ت  جماالمل احلتاد العامع ق وأن تسعن تشعريعاً اجلاس  واهلوي  اجلاسانت  وال حةامل ا

يعرت  إقوق األاوا  من نةس اجلاس، ها ي رلي احل  ي اللوا  واحلقوق ي الوالديع ق وُتويعل 
الةتععو  ال ععاررد مععع راً ابالعععرتا  إقععوق م ععايري اهلويعع  اجلاسععانت  ي الععلوا  واإلر  واجلاععااد ية 

 . (32)تشري  ملل 

 (33)مت  والملت   واألعما  التجاري  وحقوق اإلنسانالتا  
وروععرمل ما معع  األمعع  والشعععوا غععض اومثَّلعع  أن مشععاري  اومععر االتت ععاري بعع  ال عع   -19

وابوسععتان  ععري تاةتععذها  ععد اإلرارد ال ععرا  للسعع ان األحععلت  اجلتعع . وأشععارمل ية التلععو  
الععععيت تةر ععععها احل ومعععع  علععععى اوشععععروا. وي يتلععععت  اهلععععوائ  او ععععاحل هلععععذه اوشععععاري  وية السععععري  

تشععععععارل اجلهععععععامل حععععععاحمل  او ععععععلع  ي أيعععععع  مرحلعععععع  مععععععن مراحععععععل اوشععععععروا. أمععععععا ي  السععععععاد، مل
ابلوشتسعععتان، فعععكن السععع ان يععععانون معععن االسعععتتال  علعععى أرا عععته  ومعععن التشعععرر القسعععري بسعععملل 

 . (34)اوشاري  رامل ال ل  ابومر االتت اري ب  ال   وابوستان

 (35)حقوق اإلنسان وم افع  اإلرهاا  
، أشعععارمل ما مععع  هتعععومن رايعععتس (36)فتمعععا يتعلععع  ابلتوحعععت  الداعتععع  ية يحعععال  القنعععا  -20

ووتععإ ية أن ابوسععتان تععد وافقععت علععى ختويععل اجععاو  العسعع ري  السععري  سععل    اومعع  اوععدنت  
 . (37)دد سات وتوتت  عقوب  اإلعدا  ي القنال اوتعلق  ابإلرهاا، ورلي و

وروعععرمل راب ععع  اجعععام  اوسعععلم  األاعععدي ، وما مععع  التنعععامن اوسعععتع  حعععو  الععععامل،  -21
واللجاعع  الدولتعع  حلقععوق اإلنسععان أن سععل امل م افععع  اإلرهععاا تععد اسععت لت يبععار   عع  العمععل 
الوباتععععع  لتوتتعععععن ومقا عععععاد األاعععععدي  النععععععةا  بوحعععععةه   يرهعععععابت   هو عععععل تعععععانون م افعععععع  

 . (38)1997هاا لعا  اإلر 
وأشارمل ما م  العةو ية ارعا امل تتعل  بتوتتن واحتجاا أش اق تعسةتاً ي سعتاق  -22

يسععم   2004عملتععامل م افععع  اإلرهععاا. وأشععارمل أينععاً ية أن تععانون اايعع  ابوسععتان لعععا  
إب ععرا  يومععاً، ويسععم  وععوحلة  ينةععار القععانون  90ابالحتجععاا الوتععائ  ل شعع اق وععدد ت ععل ية 

عملتععامل تةتععتإ رون أمععر تنععائ ، وبتوتتععن األشعع اق رون موافقعع  تنععائت  ي جمموععع  متاوععع  
 .(39)من األفعا  اجلُرمت 

وأشعععععارمل اوا مععععع  الدولتععععع  حلمايععععع  ااب وحعععععت  ية أن تعععععانون ماععععع  اجلعععععرائ  اإلل رتونتععععع   -23
ربع  أرمل ية ، العذي ُسعن و افعع  اإلرهعاا، يسعت د  حعتاغ  فنةا ع  بدر ع  مة2016 لعا 

 .(40)ي عا  احل  ي ااب وحت  ورها ان ومل على شرمي حري  التعملض
وروععرمل ما معع  الععدفاا عععن  عععال العاععن أنعع  مععا االععت تععرر تقععارير عععن مقتععل مععدنت   -24

د )بدون بتار(  . (41)عجمامل ب ائرامل مسضَّ
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 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (42)ش   ن على الةرر ي احلتاد واحلري  واألما ح   
أعربععععت ما معععع  األمعععع  والشعععععوا غععععض اومثَّلعععع  عععععن أسععععةها ألن تععععرار ابوسععععتان ال ععععارر  -25
إبيعععععععا  وتعععععععن تاةتعععععععذ عقوبععععععع  اإلععععععععدا   عععععععالن التوحعععععععتامل  2014وعععععععانون األو /ريسعععععععمرب  ي

أنعع  بتامععا وععان ييععا  وتععن  4. وروععرمل الورتعع  اوشععرتو  (43)اوقدمعع  مععن وثععض مععن الععدو  اوت ععررد
ذ عقوبعع  اإلعععدا  تععد ُأ ععذ بعع  أحععاًل فتمععا  عع  فقععف تنععال اإلرهععاا، وسَّعععت ابوسععتان ي تاةتعع

ن عععاق اسعععت اا  عملتعععامل اإلععععدا  لتشعععمل  عععرائ  أ عععر ، ماهعععا اال ت عععا   2015آرار/معععارا 
 . (44)و ريل او درامل

وأشارمل الشمل   الدولتع  حلقعوق ال ةعل ية أنع  رغع  أن ابوسعتان تعد أيعت وتعن تاةتعذ  -26
أن  4. وروعرمل الورتع  اوشعرتو  (45)قوب  اإلعدا ، فكيا نةذمل هذه العقوب  على أبةعا   عائ ع

ععد  تسعجتل اووالتععد معا اا  يشعع ل عقملع  وملععضد أمعا  تنععا  األحعدا . فالشععرب  تسعجل ي وثععض 
 . (46)من األحتان عمر اوته  على أساا تقتت  حلاهري سري 

ية عععد  و ععور أح ععا  تشععريعت  لععد  ابوسععتان ُتمعع   أينععاً  4وأشععارمل الورتعع  اوشععرتو   -27
 . (47)اال تماعت  من عقوب  اإلعدا  -حراح  األش اق روي اإلعاتامل الاةست  

وروععععرمل اوعسسعععع  الدولتعععع  حلمايعععع  اوععععدافع  عععععن حقععععوق اإلنسععععان أن العاععععن ال ععععائة   -28
سععان ي ابلوشتسععتان الوحشع  وعملتععامل القتععل العديععدد الععيت اسععتهدفت اوععدافع  عععن حقععوق اإلن

أرغمعععت مع ععع  اوا معععامل غعععض احل ومتععع  علعععى يغعععالق م اتملهعععا. ومعععا أن اوعععدافع  ععععن حقعععوق 
اإلنسععععععان، العععععععامل  ي جمععععععا  الععععععدفاا عععععععن حقععععععوق اوععععععرأد ي اواععععععاب  القمللتعععععع ، يوا هععععععون أشععععععد 

 . (48)او ابر
د  ي وثععض ية أن عملتععامل القتععل  ععار  ن ععاق القنععا  ُتعع 6وأشععارمل الورتعع  اوشععرتو   -29

، وأن النعال ي الساد ه  ي مع مه  معن الااشع   (49)من األحتان بعد ا تةا  تسري مديد
. وأشععارمل اوعسسع  الدولتعع  حلمايع  اوععدافع  ععن حقععوق اإلنسعان ية أن اوععدافع  (50)الستاسعت 

علععى األرا عع  عععن حقععوق اإلنسععان اوهتمعع  هسععائل حقععوق األتلتععامل واحلريعع  الدياتعع  واالسععتتال  
أن العععامل  ي جمععا   12. وروععرمل الورتعع  اوشععرتو  (51)هعع  أوثععر تعر ععاً اب ععر اال تةععا  القسععري

 . (52)اإلعال  الذين يقدمون تقارير عن تنال األمن الوب  يتعر ون بو    اق لل  ر
وروعععرمل جلاععع  ابوسعععتان حلقعععوق اإلنسعععان وما مععع  هتعععومن رايعععتس ووتعععإ أن ابوسعععتان   -30

، غعض (53)تمللت توحت  أبن شر ِّ  ُتديداً ي تانون العقوابمل عملتامل اال تةعا  القسعري وانت تد
وجلاععع  احلقعععوتت  الدولتععع  مالح عععامل  11. وأبعععدمل الورتععع  اوشعععرتو  (54)أيعععا مل تعععن ععععذا االلتعععلا 

 . (55) اثل 
وروععرمل جلاعع  ابوسععتان حلقععوق اإلنسععان أن ابوسععتان سععا ت تشععريعامل  ديععدد ُتسععه ِّل  -31

اوتعلقعععع  إب ععععرا امل مسععععاعدد  2011ارت ععععاا عملتععععامل اال تةععععا  القسععععري، ماهععععا الئععععع  عععععا  
، وهععع  تشعععريعامل وعععان هلعععا  ثعععض  ثَّعععل ي 2014السعععل   اودنتععع ، وتعععانون اايععع  ابوسعععتان لععععا  

ي ععةا  ال ععة  القانونتعع  علععى أشعع ا  االحتجععاا السععري واالحتجععاا غععض اوعععرت  بعع  واالحتجععاا 
  .(56)االنةراري
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      وأ ععععععععععععععافت جلاعععععععععععععع  ابوسععععععععععععععتان حلقععععععععععععععوق اإلنسععععععععععععععان أن ابوسععععععععععععععتان، رغعععععععععععععع  تملوهلععععععععععععععا  -32
الداعتععع  ية اختعععار تعععدابض فعالععع  ووا هععع  اال تةعععا  القسعععري ععععن بريععع   (57)114-122 للتوحعععت 

. وفناًل عن رلعي، فعرغ  تملعو  (58)تعليل جلا  التعقت ، مل تعلا اللجا  ومل خت   هلا موارر وافت 
امل الداعتعععع  ية تعليععععل  هورهععععا و افععععع  اإلفععععالمل مععععن العقععععاا ي حععععاالمل ابوسععععتان للتوحععععت
، فكيعععا مل تملعععذ   هعععوراً وقا عععاد معععرت ء عملتعععامل اال تةعععا  القسعععري علعععى (59)اال تةعععا  القسعععري
 . (60) ت  اوستولمل

، ابالعتمار على م در اوعلومامل، أبن العدر الرمس  حلاالمل 6وأفارمل الورت  اوشرتو   -33
تةععععا  القسععععري متةععععاومل. ف ثععععض مععععن احلععععاالمل ال يمللععععى عاهععععا  وفععععاً مععععن تملعععععامل رلععععي علععععى اال 

 . (61)النعال أو على األش اق الذين يملل ِّ ون عن اال تةا 
أن االعرتافععععامل الععععيت  ععععري احل ععععو  علتهععععا عععععن بريعععع   11والح ععععت الورتعععع  اوشععععرتو   -34

. (62)هععاا إلحععدار أح ععا  اإلعععدا التعععذيل هعع  األسععاا الععذي تسععتاد يلتعع   ععاو  م افععع  اإلر 
ية أن ابوسعتان  11، والورتع  اوشعرتو  4وأشار ول  من جلا  احلقعوتت  الدولتع ، والورتع  اوشعرتو  

 . (63)مل تن ابلتلاما ا، هو ل اتةاتت  مااهن  التعذيل، بسن  تانون و افع  التعذيل
ال يععا  علععى ينشععا  آلتعع  مسععتقل   وأشععارمل ما معع  العةععو الدولتعع  ية أن القععانون اجلعع  -35

لرحعععد أحعععوا  السعععجون. وأ عععافت أن األشععع اق اوات عععرين للمعاومععع  يو مععععون مععع  السعععجاا  
 . (64)اودان  وأن وثضاً من السجون شديدد االوت اظ

 (65)القانونوستارد  العقاا، من اإلفالمل رلي ي ها العد ، يتام   
العدالعععع  اجلاائتعععع  تععععد ايععععار  امععععاً. فقععععد أسععععادمل أن ن ععععا   11روععععرمل الورتعععع  اوشععععرتو   -36

احل ومععع  العملتععع  القنعععائت  ب املهعععا ية اجلعععتإ. وهعععذه هععع  اوعععرد الثالثععع  العععيت تُاشعععأ فتهعععا  عععاو  
عسعع ري  بذريععع  ال ععرو  غععض العاريعع ق بتععد أيععا اوععرد األوة الععيت تُاشععأ فتهععا  ععاو  عسعع ري  عععن 

. وأوحععت الورتعع  (66)معار عع  مععن اج معع  العلتععا بريعع  تعععديل رسععتوري يهععد  ية يسعع امل أيعع 
أبن تنعععمن ابوسعععتان يل عععا  اجعععاو  العسععع ري  ون عععا  العدالععع  اوعععوااي العععذي يت عععذ  11اوشعععرتو  

 . (67)ش ل جمالس تسوي  الالاعامل
أن ال ثععض مععن القنععال الععيت ُح عع  فتهععا ابإلعععدا  تععد ن ععرمل  4وروععرمل الورتعع  اوشععرتو   -37

. وأشعععارمل الورتععع  1997  اإلرهعععاا هو عععل تععانون م افعععع  اإلرهعععاا لععععا  فتهععا  عععاو  م افعععع
وولتعع  ويلتععا  ا. ريتشاررسععون للقععانون، وامععع  هععاواي، ية أن هععذه اجععاو  تةعععرض  4اوشععرتو  

 . (68)حراح  تتوراً متعدرد على ح  اوته  ي  اوم  عارل 
اوا عععورد أمعععا  اجعععاو  العسععع ري  وروعععرمل جلاععع  احلقعععوتت  الدولتععع  أن ي عععرا امل العععدعاو   -38
تستوي اوعايض الوبات  والدولت  للمعاوم  العارل : فالقنعاد  عل  معن السعل   التاةتذيع  للدولع   ال

و نععون للقتععارد العسعع ري ق واحلع  ي اسععت اا  احل عع  أمعا  اجععاو  اودنتعع  غعض متععا ق واحلعع  ي 
لعى الاععو الوا عل وم تعواق ومعا تُةعرمض  اوم  علات  غض م ةو ق وال ي در ح   مسملل ع

السري  على ي را امل اجاو  العس ري ، وعلى ا تتار القنال اجال  يلتها، وعلعى م عان وتوتتعت 
عععععل احلععععع  ي االسعععععتعان  هععععععا   معععععن ا تتعععععار  اجاومععععع ، وعلعععععى تةاحعععععتل اجلعععععرائ  اوعععععدعادق وال ُي ةم

ية  اعرتافععامل  مععأ ورد رون و ععور  الشعع  ق ومععا يسععتاد عععدر وملععض  ععداً مععن أح ععا  اإلرانعع 
. وأشعارمل وعذلي جلاع  احلقعوتت  الدولتع  (69) ماانمل وافت  للعماي  من التعذيل وسعو  اوعاملع 
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، تشععريعاً  ععدر وععدد عععام  آ ععرين 2017ية أن الربوععان تععد اعتمععد مععرد أ ععر ، ي آرار/مععارا 
اوشععتمل  ي أيعع  يرهععابتون ي  اومععامل  واليعع  اجععاو  العسعع ري  الععيت    اهععا مععن  اومعع  اوععدنت 

 . (70)سري 
وروععرمل اوعسسعع  الدولتعع  حلمايعع  اوععدافع  عععن حقععوق اإلنسععان ية أن اسععت دا  الا ععا   -39

القنعععائ   عععد اوعععدافع  ععععن حقعععوق اإلنسعععان أمعععر واسععع  االنتشعععار. وتعععد اسعععُت دمت علعععى ئعععو 
 . (71)نمت رر ا امامل ابلتجدين  د اودافع  عن حقوق اإلنسا

وأشعععععععارمل ما مععععععع  هتعععععععومن رايعععععععتس ووتعععععععإ ية ععععععععد  يحعععععععراا أي تقعععععععد  بشعععععععأن تاةتعععععععذ  -40
اللتعععععع  أيععععععد ما ابوسععععععتان، واوتعلقتعععععع  بتقععععععدمي  (73)119-122و (72)118-122 التوحععععععتت 

 . (74)مرت ء االعتدا امل على ال عةت  ية العدال  وسن تشري  توي ا ر هذه االعتدا امل
وحعععتامل الداعتععع  ية اختعععار تعععدابض واععع  التمتتعععل والعاعععن  عععد األتلتعععامل وفتمعععا يتعلععع  ابلت -41

أن حعوار  العاعن  13، رورمل الورت  اوشرتو  (75)الديات  وتقدمي اوسعول  عن رلي ية العدال 
رامل الععععدواف  الدياتعععع  ي تلايععععد، غععععض أن مععععن الاععععارر أن ُتقعععع  ووععععاالمل ينةععععار القععععانون ي هععععذه 

 . (76)احلوار 
و عععور ثقافععع  اإلفعععالمل معععن العقعععاا ي حعععاالمل اال تةعععا   6 عععت الورتععع  اوشعععرتو  والح -42

القسععري والقتععل  ععار  ن ععاق القنععا . وأشععارمل ية أن ال ثععض مععن اجلععرائ  تععد ارُت ملععت ي و عع  
الاهععععار علععععى أيععععدي أفععععرار أمععععن يرتععععدون الععععلي الرمسعععع ، أو علععععى أيععععدي ر ععععا   تععععون ي مروملععععامل 

أن التعذيل ال يلا  مقملواًل وجل  حتمع  معن عملتع  ينةعار  4شرتو  . ورورمل الورت  او(77)الشرب 
 . (78)القانون، وأن مرت ء التعذيل ُُياعون ح ان  فعلت 

وروععرمل جلاعع  احلقععوتت  الدولتعع  أن مشععروا تععانون ماعع  التعععذيل والوفععاد أثاععا  االحتجععاا  -43
لى أن  ي حالع  تقعدمي شع و  ، يا  ع2014واالغت اا أثاا  االحتجاا واوعاتمل  علتها، لعا  

بشععأن التعععذيل  ععد أفععرار القععوامل اوسععلع  أو ووععاالمل االسععت ملارامل  ععل علععى ووالعع  التعقتعع  
االُتاري  أواًل أن  تلتمس تو تهامل  معن احل ومع  االُتاريع  تملعل ي عرا  أي ُتقتع . وأفعارمل جلاع  

د األمععن مععن الععدعاو  اجلاائتعع  احلقععوتت  الدولتعع  أبن هععذا احل عع  اوقععرت  هععو  اولعع  حلمايعع  أ هععل 
 . (79)وهو يعوق ح  النعال ي االنت ا 

 (80)الستاست األساست  واحل  ي اوشارو  ي احلتاد العام  واحلتاد  احلرلمل  
أن ابوسععتان مل تاةععذ ابل امععل التوحععتامل الداعتعع  ية تعليععل  16روععرمل الورتعع  اوشععرتو   -44

قععدمي مععرت ء االعتععدا امل علععى ال عععةت  ية العدالعع ، وسععن وسععائف اإلعععال  واجملتمعع  اوععدين، وت
ية أن ابوستان مل تاةعذ التوحعتامل  12. وأشارمل الورت  اوشرتو  (81)تشري  لوتن هذه احلوار 

 .(82)اوتعلق  ابحلتل اوتا  للمجتم  اودين بل فر ت مليداً من القتور
ورورمل ما م  هتومن رايتس ووتإ أن ابوستان وانت تعد وافقعت، أثاعا  اجلولع  الثانتع   -45

لالسععتعراض الععدوري الشعععامل، علععى  عععمان مسععا ل  معععرت ء االعتععدا امل العاتةععع  علععى األتلتعععامل 
الديات . وما أن ابوستان وانت تد وافقت أيناً علعى اعتمعار تعدابض واع  يسعا د اسعت ال  تعوان  

تععععن اإل ملععععار علععععى ت تععععض الدلنعععع . ورغعععع  رلععععي، توا عععع  األتلتععععامل الدياتعععع ، ماععععذ التجععععدين، ولو 
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، تلايععععداً حععععاراً ي انعععععدا  األمععععن واال عععع هار، واالعتععععدا امل علععععى مسععععا د الشععععتع  2012 عععععا 
 . (83)واأل رح  ال وفت  وعلى األادي  واوستعت 

اتععع  تتععععرض للتمتتعععل وأشعععارمل ما مععع  العععدفاا ععععن  ععععال العاعععن ية أن األتلتعععامل الدي -46
إ   القعانون واومارسع  علعى السعوا ، رغع  أن الدسعتور ينعمن حقعوق األتلتعامل ي حريع   ارسع  

أن األاعدي  واوسعتعت  واهلاعدوا والشعتع  اهلعلارا  11. ورورمل الورت  اوشعرتو  (84)شعائر رياها
ه  معععن الت ريعععل علعععى أيعععدي ال ُيسعععم  هلععع  ابجملعععاهرد هعتقعععدا  ق ومل تسعععل   تل عععا   بعععل ومقعععابر 

 . (85)اوت رف 
والح عععت ما مععع  التنعععامن اوسعععتع  حعععو  الععععامل أن بائةععع  الشعععتع  توا ععع  ا ععع هاراً  -47

. وأشععارمل ما معع  العةععو الدولتعع  وما معع  الععدفاا عععن  عععال (86)ماهجتععاً ي شعع ل عاععن بععائة 
 . (87)هدف العان ية أن بائة  الشتع  اهللارا ي مديا  وويتا ال يلالون مست

وروععرمل ما معع  التنععامن اوسععتع  حععو  العععامل أن التشععري  اواععاهة ل اععدي  يعععر    -48
. وأشععارمل اللجاعع  الدولتعع  حلقععوق اإلنسععان أينععاً ية (88)العقتععدد األاديعع  أبيععا  لالةعع  ل سععال  

أبنععع   أنععع  يعععد ل ي ععععدار اجلعععرائ  اعتقعععار الشععع   األاعععدي أبنععع  مسعععل  أو تعملعععضه ععععن عقتدتععع 
. وتععد أعلععن التعععديل الثععاين للدسععتور أن األاععدي  غععض مسععلم  رغعع  اعتقععاره  أبيعع  (89)مسععل 

 . (90)مسلمون
والح ععععت ما معععع  مسععععلمون مععععن أ ععععل تععععت  تقدمتعععع  أن تععععانون العقععععوابمل ا ععععر علععععى  -49

 األاعععدي  وحعععن أنةسعععه  أبيععع  مسعععلمون وا عععر علعععته  اوشعععارو  ي الثقافععع  والشععععائر التعملديععع 
اإلسععالمت  ويعاتععل علععى رلععي ابلسععجن وععدد ثععال  سععاوامل وابل رامعع . غععض أنعع  وثععضاً مععا ت ععون 
العواتل اجملتمعت  هلذا التمتتل اوعسس  أف   من رلعي ب ثعض. فاألاعديون يتعر عون ي وثعض معن 

 . (91)األحتان لال  هار العاتن وللقتل ي بعة األحتان على أيدي  هامل غض ح ومت 
رمل  عتعع  اجععام  اوسععلم  األاععدي  ية أن ابوسععتان تشععرتط علععى وععل مععوابن وأشععا -50

ي لععل  ععواا سععةر أن يعلععن عقتدتعع . فععكرا رغععل شعع   ي أن يعلععن أنعع  مسععل ،  ععل علتعع  أن 
يقععععر أبن مععععضاا غععععال  أاععععد القععععارلين، معسععععس األاديعععع ، ر ععععا . وُيشععععرتط رلععععي أينععععاً علععععى 

علعى ب اتع  هويع  وباتع . وتعد ماع  هعذا اإلععالن األاعدي  معن  الملاوستانت  الراغمل  ي احل و 
 . (92)أرا  احل 

، حععد  تلايععد ملعععوظ ي حععاالمل اإل ملععار علععى ت تععض الدلنعع  9ووفقععاً للورتعع  اوشععرتو   -51
. وأشارمل ما مع  التنعامن اوسعتع  حعو  الععامل ية انتشعار (93)واللوا  من فتتامل غض مسلمامل

  السعاد. وأشععارمل أينععاً ية أن الةتتعامل والاسععا  اهلادوسععتامل واوسععتعتامل هعذه احلععوار  ي يتلععت
ُيستهدفن بش ل ماهج  من  انل الر ا  اوسلم ، وُ ت ةن ويتععولن ية اإلسعال  ويتعلو ن 

 . (94)من اابابن أو من بر  اثلث رون موافقتهن الواعت 
ا معع  غععض احل ومتعع  اوسععماد وأشععار وععل  مععن ما معع  التنععامن اوسععتع  حععو  العععامل، واو -52

، والورتع  5احللا الراري اا غض العاتن عرب الوب  وعرب احلليب، وال  التوبتل، والورت  اوشعرتو  
ية أن الن ف اهلائل العذي  ارسع  اجلماععامل اإلسعالمت  اجاف ع  واوت رفع  تعد أر   14اوشرتو  

وا تعععانون ماعععاهة ل  ملعععار علعععى ت تعععض ععععن مشعععر  2016ية ترا ععع   عتععع  يتلعععت  السعععاد ي ععععا  
 . (95)الدلن  )القانون اجلاائ  )تانون ااي  األتلتامل((
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وأشعععععارمل ما مععععع  األمععععع  والشععععععوا غعععععض اومثَّلععععع  ية أن ابوسعععععتان مل تملعععععذ  أي  هعععععد  -53
. وأشعععارمل جلاععع  (96)لالمتثعععا  للعديعععد معععن التوحعععتامل الداعتععع  ية تععععديل/يل ا  تعععوان  التجعععدين

الدولت  ية أن ابوسعتان وانعت أينعاً تعد تمللعت توحعتت  تتعلقعان هاع  يسعا د اسعت دا   احلقوتت 
 . (97)توان  التجدين، بتد أيا مل تاةذ التوحتت  ال ي يبار القانون وال ي اومارس  العملت 

وأشار التعالن الدوا للدفاا عن احلري  ية أن توان  التجدين تُةسَّر على ئعو واسع   -54
. وأشععارمل ما معع  العةععو الدولتعع  (98)بمل قععت علععى أشعع اق  ععاهرون هااهنعع  اإلسععال  أو أنملتائعع و 

 . (99)ية أن األادي  واوستعت  تعر وا لالعتدا  والقتل جملرر ارعا امل ابلتجدين
أن اج معععععع  العالتعععععع  ي يسععععععال  أابر تععععععد أمععععععرمل واارد  18والح ععععععت الورتعععععع  اوشععععععرتو   -55

، بةععععع  شععععمل   اإلنرتنعععععت إلاالعععع   تعععع   اجتععععولمل اوتعلقععععع  2017ار/مععععارا الدا لتعععع ، ي آر
ابلتجدين  اوو ورد على هذه الشمل   حىت  وين أر  رلي ية ما  الوحو   امعاً ية ما عامل 

 . (100)التواحل اال تماع  
وأشععععارمل شععععمل   العلمععععا  اوعر عععع  لل  ععععر ية العاععععن الواتعععع  علععععى أسععععاتذد اجلامعععععامل  -56

ية و عور  18. وأشعارمل الورتع  اوشعرتو  (101)مل التعلعت  الععاا هو عل تعانون التجعدينومعسسا
تلعع  تععوي بشععأن تلايععد مراتملعع  وتععاابمل التقععدمت  واللتربالتعع  مععن األوععارُيت  والش  ععتامل األربتعع  
الملعععاراد علعععى شعععمل   اإلنرتنعععت و ار هعععا، معععا اعععل العديعععد معععاه  علعععى فعععرض الرتابععع  الذاتتععع  علعععى 

 . (102)أنةسه 
        ية أن ابوسععععععععععععععععععععتان مل تاةععععععععععععععععععععذ التوحععععععععععععععععععععتامل  18وأشععععععععععععععععععععارمل الورتعععععععععععععععععععع  اوشععععععععععععععععععععرتو   -57

، وهععع  التوحعععتامل الداعتععع  ية (105)118-122و (104)101-122و (103)75-122 السعععابق 
تعليععععل اجملتمعععع  اوععععدين ووسععععائف اإلعععععال ، واايعععع  حعععع  اوععععدافع  عععععن حقععععوق اإلنسععععان ي احلتععععاد 

. وروعرمل الورتع  (106)وتقدمي مرت ء االعتدا امل علعى ال ععةت  ية العدالع وحريته  ي التعملض، 
أنعع  مل  ععر تاةتععذ التوحععتامل اوقدمعع  مععن االسععتعراض الععدوري الشععامل األ ععض إبل ععا   20اوشععرتو  

 . (107)شرمي التشهض
 ععال  أن حريعع  ال 20والورتعع  اوشععرتو   16والورتعع  اوشععرتو   8والح ععت الورتعع  اوشععرتو   -58

من الدستورق غض أن القتور اوسمو  عا  19والتعملض م ةول  بوحةها حقاً أساستاً هو ل اوارد 
هو ل هذا احل   الدستوري فنةا   وغامن  وعر ع  إلسعا د االسعت ال  وغعض مععرت  ععا ي 

 . (108)القانون الدوا حلقوق اإلنسان
بعععع  العععيت تةر ععععها السععععل   الملاوسععععتانت  معلومعععامل عععععن الرتا 20وتعععدمت الورتعععع  اوشععععرتو   -59

لتا ت  وسائف اإلعال  اإلل رتونت  على القاوامل والربام  اوملثوثع ، وهع  رتابع  تةتقعر ية  عماانمل 
أن التععععععارين الةنةا ععععع  واإل عععععرا امل غعععععض  10. وروعععععرمل الورتععععع  اوشعععععرتو  (109)ي رائتععععع  وافتععععع 

لقعوان  األ عر  العيت تعا   التعملعض الةع  الوا ع  ي تانون العقوابمل وتعانون م افعع  اإلرهعاا وا
. وأوحعععت الورتععع  (110)تسعععم  بتةسعععض وت ملتععع  القعععوان  ب عععورد تعسعععةت  ومتجعععاواد وغعععض متااسعععمل 

معععن أ عععل يل عععا  شعععرمي أحععععاا  2016بتععععديل تعععانون ماععع  اجلعععرائ  اإلل رتونتععع  لععععا   3اوشعععرتو  
 . (111)الرأي او الن وت ر التجرمي على   اا ال راهت 

أبن معن سعل   الشعرب  رفعة معا  ت عري  بتا عت  شمع  يرا  12وأفارمل الورت  اوشعرتو   -60
، تامعت الشعرب  بعملتعامل 2016رأمل أن  تد يش ل ي الاًل ابلسال . وي تشرين األو /أوتعوبر 
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يلقععععععا  تععععععملة تعسععععععة  واسععععععع  الا ععععععاق وأبلقععععععت ال ععععععاا اوسععععععتل للععععععدموا والرحععععععاق او ععععععاب  
 تشعععععععرين األو / 31حلعععععععلا التعريعععععععي واإلن عععععععا  اوععععععععارض. وي  اوت عععععععاهرين العععععععداعم  علعععععععى

، أُوتِّعععععن تععععارد احلعععععلا وعععععدد يععععو . ورراً علعععععى االحتجا ععععامل، ح عععععرمل احل ومععععع  2016 أوتععععوبر
 . (112)االُتاري   ت  التجمعامل اجلماهضي  ي مديا  يسال  أابر ودد شهرين

  عمععععل اوا مععععامل غعععععض والح ععععت ما معععع  العةععععو الدولتعععع  أن الستاسعععع  اجلديععععدد لتا ععععت -61
،  عا  2015احل ومت  رامل ال اب  الدوا، وه  الستاسع  العيت أُعلاعت ي تشعرين األو /أوتعوبر 

واارد الدا لت  سل   يعارد الا ر ي تسجتل هعذه اوا معامل علعى أسعاا م عارر  ويلهعا وبملتعع  
رد بلععل تسععجتلهاق براجمهععا. وُو هععت  تعع  اوا مععامل غععض احل ومتعع  رامل ال ععاب  الععدوا ية يعععا

 12. وأعربععت الورتعع  اوشععرتو  (113)غععض أن العديععد ماهععا ال يععلا  ابنت ععار نتتجعع  الملععت ي بلملا ععا
 . (114)عن تل   اثل 16والورت  اوشرتو   14والورت  اوشرتو  

ية أن ابوستان تد أحلهرمل عدا ها للمدافع  عن حقوق  12وأشارمل الورت  اوشرتو   -62
،  2015بريععع  اوعععدا المل الرمستععع  ي األمععع  اوتععععدد. فةععع  وعععانون األو /ريسعععمرب اإلنسعععان ععععن 

وانععت ابوسععتان يحععد  الععدو  الععيت عار ععت تععرار اجلمعتعع  العامعع  بشععأن اوععدافع  عععن حقععوق 
 . (115)اإلنسان

ورورمل  عت  اجام  اوسلم  األادي  أن األادي  ُارمعون معن احلع  ي الت عويت  -63
. وأشععععارمل (116)ار  ي االنت ععععاابمل اجلتعععع  وانت ععععاابمل األتععععالت  واالنت ععععاابمل الوباتعععع احلععععر والععععع

ما مععععع  التنعععععامن اوسعععععتع  حعععععو  الععععععامل ية أن األاعععععدي  ُينععععع رون ية يععععععالن أنةسعععععه  غعععععض 
. وروعععرمل جلاععع  ابوسعععتان حلقعععوق اإلنسعععان أن األاعععدي  تعععد (117)مسعععلم  ل ععع  يعععدلوا أبحعععوا  

HRCP stated the Ahmadis had, for decades, disassociated from elections  حللعوا وعدد عقعور
ماععععدم  ال عععل  ابالنت عععاابمل  ععععا أر  ية أال ي عععون هلععع   ثتعععل سععععوا  علعععى اوسعععتو  الععععوب  أ  

. وأعربععععت اللجاعععع  الدولتعععع  حلقععععوق اإلنسععععان عععععن تلعععع  (118)مسععععتو  األتععععالت  أ  اوسععععتو  اجلعععع 
 . (119) اثل

 (120)الرق ت  أش ا   ح ر  
، روعرمل الورتع  (121)فتما يتعل  بو ع    ع  وا عع  لتاةتعذ ورحعد عملتع  يل عا  السع رد -64

سععععتما ي اللراععععع  وحععععااع  ال ععععوا، وأن مع عععع   أن السعععع رد واسععععع  االنتشععععار، وال 13اوشععععرتو  
 . (122)ة النعال ياتمون ية بوائن اهلادوا واوستعت  والستخ او اَّ 

، 2010أن ، عقل التعديل الثامن عشر للدسعتور ي ععا   13 افت الورت  اوشرتو  وأ -65
. غععض 2015اعتمععدمل أتععالت  السععاد والملاجععاا و تععرب وتو)ععوا تععانون )يل ععا ( ن ععا  السعع رد لعععا  

. وأعربعععععت ما مععععع  احلعععععلا (123)أن احل ومععععع  مل تقععععع  إبرانععععع  شععععع   واحعععععد ابرت عععععاا السععععع رد
 . (124) الوب  وعرب احلليب عن تل   اثلالراري اا غض العاتن عرب

 (125)األسري ي ااب وحت  وي احلتاد  احل   

أن تعععانون ماععع  اجلعععرائ  اإلل رتونتععع  يشععع ل  ديعععداً   عععضاً  18الح عععت الورتععع  اوشعععرتو   -66
للع  ي ااب وحعت ، ير أنع  يتعت  للدولع  بشع ل تعانوين القعدرد علعى اععرتاض االت عاالمل الرتمتع  

با  واالحتةععععاظ ابلملتعععاانمل اجععععدرد وقعععدم  اابدمعععع  وعععدد عععععا  علعععى األتععععل، وتقاسععع  هععععذه للمعععوا
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. وأعربعععت معسسععع  احلقعععوق الرتمتععع  ععععن تلععع  (126)الملتعععاانمل مععع  احل ومعععامل والووعععاالمل األ املتععع 
 . (127) اثل
وأوحععت اوا معع  الدولتعع  حلمايعع  ااب وحععت  أبن تت ععذ ابوسععتان تععدابض تنععمن احععرتا   -67

األمن واالست ملارامل التابع  للدول  للع  ي ااب وحعت ق وأن تنعمن امتثعا   تع  أنشع   أ هلد 
اععععرتاض االت عععاالمل وملعععاري القانونتععع  والتااسعععل والنعععروردق وأن تنعععمن  نعععوا هعععذه األنشععع   

 . (128)آللتامل رتابت  مستقل 
ذي يهعد  ية ية اعتمار مشروا تعانون العلوا  اهلادوسع  الع 5وأشارمل الورت  اوشرتو   -68

. والح عت ما مع  األمع  والشععوا غعض اومثَّلع  أن (129)ااي  الل امل وحقعوق األسعرد اهلادوسعت 
 . (130)يتلت  الساد تد اعتمد أيناً تانوانً يعرت  أ ضاً ابللوا  اهلادوس 

، وتععانون الععلوا  1869أن تععانون ال ععالق اوسععتع ، لعععا   17وروععرمل الورتعع  اوشععرتو   -69
عامعععاً. وال يتسععع  هعععذان القعععانوانن  150، مل  نععععا للمرا عععع  ماعععذ ئعععو 1872 ، لععععا  اوسعععتع

 . (131)ابل رام  فعسل، بل يتعار ان أيناً م  معايض اوساواد ب  اجلاس  ي اللوا 
والح ت ما م  األم  والشعوا غض اومثَّل  أن وادا والامسعا تعد أوحعتا ابوسعتان هاع   -70

الععلوا  القسععري، وهاعع  اإل ملععار علععى ت تععض الدلنعع  عععن بريعع  الععلوا ، غععض أن اوا  الق  ععر وماعع  
، تامعععت اجلمعتععع  الوباتععع ، بسعععملل  ععع ف هائعععل معععن 2016هعععذه التوحعععتامل مل تُاةعععذ. وي ععععا  

 18  انل جملس العقتدد اإلسالمت ، بسعل مشروا تانون يقن  برف  السن العدنتا للعلوا  ية
 . (132)سا 
ية أن  عتععع  يتلعععت  السعععاد تعععد اعتمعععدمل تعععانون تقتتعععد اوا   2اوشعععرتو   وأشعععارمل الورتععع  -71

 18، وهععو القععانون الععذي رفعع  السععن الععدنتا لععلوا  الةتتععامل ية 2013األبةععا  ي السععاد، لعععا  
تد أشارمل ية أن اجاو  ال تقو  بت ملتع  هعذا القعانون، وواحع   13بتد أن الورت  اوشرتو   سا .

ل  ابلق عر معن العدالتت اهلاعدوا. ويشع  ل ععد  تسعجتل اووالتعد لعد  بائةع  ي القنال اليت تتع
 .(133)اهلادوا او اة  عقملً  وملضًد أما  تاةتذ هذا القانون

ية اعتمار مشروا تانون ي الملاجاا يةرض عقوابمل تاسعت   2وأشارمل الورت  اوشرتو   -72
القععععانون مل يرفعععع  سععععن اوا  سععععا . بتععععد أن مشععععروا  16بشععععأن حععععاالمل الععععلوا  تملععععل بلععععو  سععععن 

 .(134)الةتتامل

 احلقوق االقتصادية واال تما ية والثقافية -3 

 (135)احل  ي العمل وي التمت  بشروط عمل عارل  ومعاتت   

أفارمل اللجا  الوبات  حلقوق اإلنسان أبن الامو االتت اري لتس عاراًل وأن نسمل  وملضد  -73
روالر معععن روالرامل العععواللمل اوتععععدد. وأوحعععت  100معععن العمعععا  يقعععل ر لهععع  الشعععهري ععععن 

 .(136)اللجا  بنمان ت ملت  معايض احلد األرىن ل  ور
ووفقعععاً للجاععع  الوباتععع  حلقعععوق اإلنسعععان، ال تو عععد تعععوان  مسعععتقل  م ملقععع  تعععا    مسعععائل  -74

ال ععع  والسععالم  اوهاتتعع . وأشععارمل أينععاً ية أن حععار  حريعع  م ععا  ابلععدل الععذي أسععةر عععن 
مهععا مثععاالن علععى  2016عامععل، وحععار  غتععداين لتة تععي السععةن ي عععا   100اد أوثععر مععن وفعع
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هذه اوش ل . وأوحت اللجا  الوبات  حلقوق اإلنسان بتعليل األح ا  القانونت  اوتعلق  ابلسعالم  
جلعلهععععععا متسععععععق  معععععع  أح ععععععا  العهععععععد الععععععدوا اابععععععاق ابحلقععععععوق االتت ععععععاري   وال ععععععع  اوهاتتعععععع 

 .(137)لثقافت واال تماعت  وا
 وروعرمل اللجاع  الوباتعع  حلقعوق اإلنسعان أن أمعع  او عامل االُتعاري تععد اتعرت ، ي شععملاط/ -75

، ب تع  توسعت  2010، تعديل تانون ااي  اورأد من التعر ش ي م ان العمل، لعا  2015فرباير 
ديل مل ن اق تعرين  م عان العمعل  ل ع  يشعمل أمعاون عمعل  عد  وعمعا  اواعاا . غعض أن التعع

ابعتمععععار مشععععروا تععععانون العمععععا  اواععععللت  الععععذي بععععا   8. وأوحععععت الورتعععع  اوشععععرتو  (138)يُعتمععععد
 .(139)انت اره

 (140)احل  ي مستو  معتش  الئ   
أن ابوسعععتان مل  تثعععل اللتلاما عععا بتعقتععع  األهعععدا  اإل ائتععع   8روعععرمل الورتععع  اوشعععرتو   -76

ست  عا  فقععر األبةعا ، وتعوفض التعلعت  االبتعدائ  للجمتعع ، ل لةتع ، وال سعتما األهعدا  اوتعلقع  اب
و ةة مععدالمل الوفتعامل، وُتسع  حعع  األمومع . فاوعشعرامل اال تماعتع  لملاوسعتان مل تواوعل 
تععف تقععدمها االتت ععاري. وال تو ععد حععىت اآلن   عع  عمععل  ععدرد ماةععذد لتعقتعع  أهععدا  التامتعع  

امل اجملتم  اوعدين ي عملتع  رحعد التقعد  اجعرا اوستدام . وما ال تو د مشارو  من  انل ما م
 .(141)ي المللد

 (142)احل  ي ال ع   
ي اوائ   0.42أشارمل اللجا  الوبات  حلقوق اإلنسان ية أن احل وم  تاة  ابل ار ئو  -77

من الاات  اجل  اإل اا على ال ع ، وأوحت ابلقتا  فوراً بللرد الاسمل  او     لل ع  معن 
 .(143)اات  اجل  اإل ااال

ابعتمعععار تشعععري  علعععى اوسعععتو  االُتعععاري ومسعععتو  األتعععالت   8وأوحعععت الورتععع  اوشعععرتو   -78
. وأوحت الورت  أيناً إبيال  أولوي  للستاسامل والعربام  اوتعلقع  (144) عل عملت  الت عت  ي ملاري 

امل األمومعععع  واووالتعععععد ابلت ذيعععع  والت عععععت  والععععععامل  ال عععععت  معععععن أ ععععل  ةعععععة معععععدالمل وفتععععع
 .(145)واألبةا  ورحد ل  امل وافت  ي اوتلانت 

و ور تةاومل ب  اجلاس  ي يم انت  احل و  على التعلعت   7والح ت الورت  اوشرتو   -79
والرعاي  ال عت . فمع   اودارا ي اوااب  الريةت  تةتقر ية اوعراحتة، معا  ععل معن اوسعتعتل 

الةتتعععامل احلنعععور ية اودرسععع  عاعععد بلعععوغهن سعععن احلعععتة، ومعععن   يليعععد معععن نسعععمل  تقريملعععاً علعععى 
االنق اا عن التعلت . وما أن اوعايض اليت تةرض الة عل بع  العذوور واإلان  تقت ِّعد يم انتع  تاقعل 
الةتتامل ال  ضامل غض اوتلو عامل، األمعر العذي اعد معن يم انتع  ح عوهلن علعى الرعايع  ال ععت  

 .(146)األساست 

 (147)احل  ي التعلت   

ي اوائعع  مععن الاععات  اجلعع   2روععرمل اللجاعع  الوباتعع  حلقععوق اإلنسععان أن أتععل مععن نسععمل   -80
ية أن ئو ُُخعس األبةعا  العذين هع   19. وأشارمل الورت  اوشرتو  (148)اإل اا ُ    للتعلت 
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وةاي  ييعال  أولويع  ل سعرد وععد   ي سن اودرس  االبتدائت  غض ملتعق  ابودارا. وال يلا  عد   
 .(149)وةاي   ويلها يقو ان يعما  احل  ي التعلت 

أن  19، روعععرمل الورتععع  اوشعععرتو  (150)وفتمعععا  ععع  التوحعععتامل اوتعلقععع  ابحلععع  ي التعلعععت  -81
عععن، وال سعععتما معععن حتعععث تعععوفض التعلعععت  اجلتعععد للجمتععع ، ب عععة الا عععر ععععن ال ملقععع   الو ععع  تعععد ُتسَّ

 .(151)نوا اجلاس أو األحل العرت  اال تماعت  أو
أن تلايد     ع  التعلعت ، بعدع  معن الدولع  ومعن اجلهعامل  19ورورمل الورت  اوشرتو   -82

 .(152)اوائ  الدولت  الثاائت ، يهدر بللرد ي عا  يم انت  يعما  احل  ي التعلت 
  الدراسععت  للمععدارا أن التوحععتامل اوتعلقعع  هرا ععع  اواععاه 17وروععرمل الورتعع  اوشععرتو   -83

ية  14. وأشععارمل الورتعع  اوشععرتو  (154)مل تاةععذ (153)ماهععا التعتععل  ععد األتلتععاملالعامعع  ل عع  يُععلا  
أن اوااه  اودرسعت  تا عوي علعى ُتتعل ريع  وُتتعل تعائ  علعى نعوا اجلعاس )ُتتعل  اسعاين( وتشعوي  

 .(155)للتاريخ، ما اة على التع ل والتعتل

 ت أو فحلا  حمددةحقوق أشخاص حمددي -4 

 (156)الاسا   
أشارمل ما م  األم  والشعوا غض اومثًّلع  ية أن العدع  العذي يسعتهد  القنعا  علعى  -84

التةعععاومل بعععع  اجلاسعععع  ال يععععلا  ما ةنععععاً، وية أنعععع  مل  عععر تاةتععععذ التوحععععتامل اوقدمعععع  مععععن أوانتععععا 
  بو عععع  اوععععرأد وبتم عععع  هععععذه وأسععععرتالتا ورو  أ ععععر  بتععععوفض  ويععععل  وععععا   للجاعععع  الوباتعععع  اوعاتعععع

 .(157)اللجا 
وروعععععرمل ما مععععع  األمععععع  والشععععععوا غعععععض اومثَّلععععع  ية أن تعععععوان  الشعععععريع  ال تعععععلا  ُت ملععععع   -85

ابالتععرتان معع  القععانون اوععدين، مععا أر  ية اسععتمرار االنتقععاق مععن شععهارد اوععرأد ي اج معع  ورفععة 
 .(158)حنانتها ل بةا  بعد ال الق

ابوستان حلقوق اإلنسان أن التوحتامل اوتعلق  ابلعان  د اوعرأد والعاعن ورورمل جلا   -86
نُةعععععذمل  لئتعععععاً، ير اعُتمعععععد مشعععععروا تعععععانون اايععععع  اوعععععرأد معععععن العاعععععن ي الملاجعععععاا،  (159)اواعععععلا
 .(160)2016، وقانون ي آرار/مارا 2016 لعا 
اورت ملع  ابسع  الشعر  وأشارمل جلا  ابوستان حلقعوق اإلنسعان ية اعتمعار تعانون اجلعرائ   -87

، وتانون م افع  االغت اا. بتد أن جلاع  ابوسعتان 2016أو بذريع  الدفاا عن الشر ، لعا  
حلقععوق اإلنسععان هعع  وما معع  الععدفاا عععن  عععال العاععن تععد أشععاري ية أن القععانون يا ععوي علععى 

. والح عت أينعاً  (162)اليت تةت  الملاا أمعا  اجلاعاد ل فعالمل معن العقعاا (161)ال ثض من الث رامل
ولتععع  القعععانون، وامعععع  هعععاواي، و عععور ُتعععدلمل مسعععتمرد ُي عععن أن ُتعععو  رون حعععدور يراانمل ي 

 .(163) رائ  الشر ، ماها نق  اإلبال ، واالفتقار ية أرل ، وو ور مربر ري  مت ور
أن نسععععا  األتلتععععامل يتعر ععععن للتعععععذيل بشعععع ل منععععاعن،  5وروععععرمل الورتعععع  اوشععععرتو   -88

وبوحععععةهن ياتمععع  ية أتلتعععع . وتتععععرض بشعععع ل  عععاق نسععععا  األتلتعععامل، الععععال   بوحعععةهن نسعععا 
 .(164)ياتم  ية بملقامل أرىن ي يبار ن ا  ال ملقامل، لال ت ا  واإل ملار على ت تض الدلن 
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وروععععرمل ما معععع  العةععععو الدولتعععع  أن يم انتعععع  وحععععو  اوععععرأد ية العدالعععع  ال يععععلا  ت تاةهععععا  -89
أفعععرار الشعععرب  واجعععامون  ععععال العاعععن علعععى التوحعععل ية تسعععوي  ال ععععوابمل. فععععارد معععا يشعععج  

ي اوائععععع  معععععن تعععععوامل  1  عععععار  اج مععععع  . وتقعععععل نسعععععمل  الاسعععععا  الععععععامالمل وعععععأفرار شعععععرب  ععععععن 
، مل 2016. وأشععارمل أينععاً ما معع  األمعع  والشعععوا غععض اومثَّلعع  ية أنعع ، حععىت عععا  (165)الشععرب 

الداعتعع  ية تقعدمي تععدريل يللامع  ألفععرار الشعرب  يراععع   يملعذ  أي  هععد لتاةتعذ التوحععتامل اوت عررد
 .(166)االعتملارامل اجلاسانت 

وروععرمل ما مععع  هتععومن رايعععتس ووتععإ أن الاسعععا  تععد ُحعععرمن مععن احلععع  ي الت عععويت ي  -90
امععرأد الععال  اعع   50 000، مل تععتم ن أي مععن الععع 2015أئععا  شععىت مععن المللععد. فةعع  ألر/مععايو 

رد االنت ابتع  ي ما قع  ريعر السعةل  إبتلعت   تعرب وتو)عوا معن الت عويت ي هلن الت ويت ي العدائ
االنت عععععاابمل الربوانتععععع  الةرعتععععع ، بععععععد ُتعععععذيرامل أريععععععت، وفقعععععاً للتقعععععارير، معععععن م عععععربامل ال عععععومل 

 .(167)ابوسا د
وأشعععارمل معسسععع  احلقعععوق الرتمتععع  ية و عععور فجعععود عمتقععع  بععع  اجلاسععع  ي اسعععت دا   -91

اجمولعععع . وتععععد ُحجملععععت شععععمل   اإلنرتنععععت ي اواععععاب  رامل اإل ععععرا امل األماتعععع  ومل تعععع  اهلواتععععن 
اوشععدَّرد، مثععل اواععاب  القمللتعع  اابا ععع  لعع رارد االُتاريعع  وابلوشتسععتان. بتععد أن الاسععا  مل يععتم ن 

. وععععالوًد علعععى رلعععي، يتلايعععد العاعععن (168)معععن السعععةر ية مقعععاه  اإلنرتنعععت بسعععملل نعععوا اجلعععاس
سعا  مع  انتشعار االت عاالمل الرتمتع . وهعذا يشعمل العاعن علعى اإلنرتنعت، مثعل اإلل رتوين  د الا

التععععععععرش ي الةنعععععععا امل الرتمتععععععع  والعاعععععععن  عععععععار  اإلنرتنعععععععت نتتجععععععع  للاشعععععععاط اومعععععععارا علعععععععى 
 .(170)عن تل   اثل 16. وأعربت الورت  اوشرتو  (169)اإلنرتنت

 (171)األبةا   
تانونت  ويراري  إلاال  العقملامل اليت تععوق تسعجتل ابختار تدابض  8أوحت الورت  اوشرتو   -92

اووالتععععد، وال سععععتما األبةععععا  النعععععةا  ي اجملتمعععع ، مثععععل أبةععععا  اوشععععت المل ابجلععععاس، وأبةععععا  
الشعععوارا، واألبةعععا  روو القعععدرامل اوتةاوتععع ، واأليتعععا ، وابووا مععع  بععع  القعععوان  اوتعلقععع  بتسعععجتل 

 .(172)اووالتد ي  ت  أئا  المللد
وأشارمل اوملاررد العاوت  إليا   ت  أش ا  العقوب  الملدنت  ل بةا  ية أن هذه العقوب   -93

لتسععت   ععورد تععانوانً بشعع ل وامععل ي  تعع  األمععاون، وأوحععت إ رهععا ي األمععاون وافععً ، هععا ي 
 .(173)رلي ي اوال ، ي  ت  أئا  المللد

العععععامل  ي الةاعععععارق ال عععع ضد واو عععععاع  وي أبن األبةععععا   2وأفععععارمل الورتعععع  اوشعععععرتو   -94
ت ععععاع  حععععتد األمسععععال ي عمعععع  الملعععععر والاقععععل، هعععع  مععععن بعععع  أشععععد الة ععععامل تعر ععععاً لالسععععت ال  
اجلاسعع . وأشععارمل ية أن االسععت ال  اجلاسعع  لعع والر أوثععر و ععوحاً، علععى ع ععس ب ععا  الاسععا . 

ي احلروععع . وتشعععض التقعععارير ية ويتععععرض األوالر لل  عععر بدر ععع  أوعععرب نتتجععع  لتمعععتعه  إريععع  أوعععرب 
تعععععرض األوالر لالعتععععدا  اجلاسعععع  أينععععاً ي اوععععدارا العاريعععع  والدياتعععع . ويتعععععرض أينععععاً األبةععععا  

 .(174)او ايرون للهوي  اجلاسانت  اب ر اائد
ية أن عد  االعرتا  بعمعل األبةعا  ي اابدمع  اواللتع  علعى  8وأشارمل الورت  اوشرتو   -95

أشع ا  عمعل األبةعا   ععل معن ال ععل  عداً احل عو  علعى تقعدير رتتع  لا اتع  أنع  أحعد أسعوأ 
 .(175)و ثضه



A/HRC/WG.6/28/PAK/3 

15 GE.17-14570 

أن مع ع  األبةعا  يُتجعر عع  را لتعاً، ورلعي بعاقله  ب عورد  2والح ت الورت  اوشرتو   -96
 . (176)رئتست  من اوااب  الريةت  واوااب  الةقضد األ ر  ية اوااب  احلنري 

ية سعععن تعععانون )التععععديل  8الدولتععع  حلقعععوق ال ةعععل والورتععع  اوشعععرتو   وأشعععارمل الشعععمل   -97
، الععذي رفعع  احلععد األرىن لسععن اوسعععولت  اجلاائتعع  ي تععانون 2016الثععاين( للقععوان  اجلاائتعع ، لعععا  

 .(177)العقوابمل من سمل  ساوامل ية عشر ساوامل
مل  1952اجلعتإ لععا  وأشارمل جلاع  ابوسعتان حلقعوق اإلنسعان ية أن تععديالمل تعانون  -98

 8. والح عت الورتع  اوشعرتو  (178)تستملعد حراحً  األحعدا  معن اجاومع  أمعا  اجعاو  العسع ري 
ل   ثض مهتمن على القوان  األ ر ، ها ي رلعي مرسعو   2014أن تانون ااي  ابوستان لعا  
ائ  ل بةعا  األتعل ، وهعو اورسعو  العذي ا عر االحتجعاا الوتع2000ن ا  تنا  األحعدا  لععا  

 . (179)سا  15من عمر 

 (180)اإلعات  روو األش اق  
، أشعععارمل ما مععع  (181)فتمعععا يتعلععع  ابلعمعععل علعععى ُتقتععع  رفعععاه األشععع اق روي اإلعاتععع  -99

حقععععوق األشعععع اق روي اإلعاتعععع .  اتةاتتعععع  هتععععومن رايععععتس ووتععععإ ية الععععملف  الشععععديد ي تاةتععععذ
فملاوسععتان، بوحععةها رولعع  برفععاً ي االتةاتتعع ، مللمعع  بتقععدمي مععا ي ةعع  مععن الرعايعع  ال عععت  والععدع  
وإب را  التعديالمل اإل رائتع  النعروري  لتم ع  األشع اق روي اإلعاتع  معن اوشعارو  ي العملتع  

األشععع اق معععن روي اإلعاتعععامل  القنعععائت . ومععع  رلعععي، مل تعععوفَّر هلععع  النعععماانمل ال افتععع . فعععملعة
اال تماعتعععع  يات ععععرون تاةتععععذ ح عععع  اإلعععععدا  فععععته  ي حلععععل حلععععرو  ابل عععع   -الملدنتعععع  أو الاةسععععت  

 .(182)ال عوب ، ماها احلملس االنةراري

 (183)والشعوا األحلت  األتلتامل  
أشععارمل ما معع  األمعع  والشعععوا غععض اومثَّلعع  ية أن ابوسععتان مل تعععرت  ابألتلتععامل غععض  -100

بملتسععععتان األحععععلت  رامل األغلملتعععع   -الدياتعععع ، مثععععل السععععادي  أو الملالوشععععت  أو شعععععوا  لجتععععت 
 .(184)الشتعت 
وروععرمل ما معع  الملقععا  الثقععاي أن شعععوابً أحععلت  عديععدد تعععتإ را ععل حععدور ابوسععتان،  -101
رلععي تععرفة احل ومعع  االعععرتا  عععا، وتشععض يلتهععا علععى أيععا أتلتععامل عرتتعع . وتشععمل جمموععع  ومعع  

الشععععععوا األحعععععلت  الععععععيت تععععععتإ ي ابوسعععععتان ال وتشععععععتل، والريملعععععاري، والملاوعععععاروا ، وال تهععععععا ، 
 .(185)واجلوغ ، وال ابوترا، والسانتاس ، وال االش

ان مل تعععععرت  ابل ععععاالش وشعععععوا وأ ععععافت ما معععع  الملقععععا  الثقععععاي أنعععع  رغعععع  أن ابوسععععت -102
. بتععععد أن ال االشععععا يتعر ععععون لتهديععععد (186)أحععععلت ، اعرتفععععت احل ومعععع  ابل االشععععا وععععدين مسععععتقل

 .(187)مستمر، ير بُذلت  اوالمل لتعويله ، بوعاً و رباً، ية اإلسال 
، وانعععت تو عععد تسععع  2012أغسععع س ما مععع  الملقعععا  الثقعععاي أنععع ، ي آا/وأو ععععت  -103

ابتدائتع  لل االشعا، ُ عو   لئتعاً أو ولتعاً مععن ما معامل غعض رإتع . ويعتعل  التالمتعذ ي هععذه معدارا 
اوعععدارا ل ععع  ال االشعععا ورلنععع  وثقافععع  ال االشعععا. غعععض أنععع  ال تو عععد معععدارا اثنويععع  تعععدر ا بل ععع  

 .(188)ال االشا أو تدر ِّا رلن  أو ثقاف  ال االشا
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 (189)را لتاً  واوشررون الال  ون  
أعربت ما م  العةو الدولتع  ععن القلع  ياا  معا  عري معن يععارد الال  ع  ية بلعد اثلعث  -104

ال يعععلا  يععععاين معععن الاعععلاا وععععد  االسعععتقرار، وهعععو معععا تعععد يشععع ل انتهاوعععاً للع عععر اوةعععروض علعععى 
القسععري . وأشععارمل ية أن مععن يت لةععون عععن رلععي يوا هععون مسععتقملاًل جمهععواًل ويتعر ععون  داإلعععار

 .(190)ن  انل السل املللمنايق  م
أن العملتعع  العسعع ري  اوسععماد  ععرا الع ععل، الععيت ُشععات  1والح ععت الورتعع  اوشععرتو   -105

ي مشععععا  غععععريب ابوسععععتان، تععععد أرمل ية تشععععريد أوثععععر مععععن ملتععععون شعععع   ي  2014ي عععععا  
. وأشارمل الورتع  ية أن ععد  و عور ستاسع  وباتع  بشعأن اوشعررين را لتعاً يععري ية 2015 عا 
. وروععرمل الورتعع  (191)داعتامل   ععضد علععى يعمععا  حقععوق اإلنسععان األساسععت  للمشععررين را لتععاً تعع

أينععاً أن اوشععررين را لتععاً مععن اواععاب  القمللتعع  اابا ععع  لعع رارد االُتاريعع  مهمَّشععون، ن ععراً ية أن 
 .(192)الاسا مع   اأُلبر القانونت  ال تا مل  علته ،  ا يليد من وت  انتهال حقوته ، وواح   
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