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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 

 2018 أاير/مايو 7-18

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووت موووة املصوواع شووواح ت امل وول ت  شووو ن   
 *تركمانستان

 تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسيت -أوالا  
، مددم معتعددار ةوريددد  16/21و 5/1أُعدد ه اددلت تير عيددع عرددي  ل ددعتر  إلنددد    ددو  ت   ددا   -1

إىل  (1)ب  مصدنة صدا  زهد  11تالسرععتض تي ور  تيشامل. وتير عيع مدوز  ينرعنومداا تد  مد  مد  
 تيكنراا.  قصى يع ةعرني  تالسرععتض تي ور  تيشامل، واو م ّ م يف شكل موز  ت ي ت  ابحل  تأل

 املعلوماع املقدمت مة املصاع شاح ت امل ل ت -اا اثني 
 (2)والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدوليت حلقوق اإلنساننطاق االلتواماع الدوليت  -ألف 

أب  تصددد   تعنرا  دددرا  عندددى تالتواقيددد  تي وييددد  حلرايددد   يدددم تألشددد ا  مددد   يوصدددأُ  -2
تيربوتونول تالخريار  التواقي  منااض  تيرعدلي  وريد م مد  بدعوع تدعامند  و  (3)تالخرواء تي  ع 

 .(4)هين أو تيع ول  تي اسي  أو تييإ  ا ي  أو تد
عندى تالتواقيد  تي وييد   مؤس     و  ت   ا  أ  تعنرا  را  مل تص   لعد ُ  ال ظتو  -3

 ق ابيعه  تي ويلر  تدنةحلراي    و   يم تيعرال تدهازعي  وأفعتة أسعام، وتيربوتونول تالخريا
  دو  تيفودل  ي   التواقتالخريار تخلا  ابحل و  تالقرصاةي  وتالزرراعي  وتيث افي ، وتيربوتونول 

 .(5)تدرعنق إبزعتء ت  مي تيبيرياا
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أب  تصددد   تعنرا  دددرا  عندددى  ظدددام رومدددا تألساسدددي ت مؤس ددد    دددو  ت   دددا  وأوصددد -4
وأوصددى معندد  منااضدد  تي رددل يف تيعددامل أب  تصدد   تعنرا  ددرا  عنددى  .(6)ينرةكردد  تانائيدد  تي وييدد 

 .(8)تالسرععتض تيثاينأثناء ( 7)له وف ا  دا أُوصيابةر تاراعي  وتدعاقب  عنيها، ت منم زعمي   تتواقي 
فعيددق تألمددم  تددعة عنددى تيعسددائل تيددوترةر مدد أب  تعنرا  ددرا  مل  3تيورقدد  تدشددرتن  وأفدداةا  -5

 .(9)تدرة ر تيعامل تدعين حباالا تالخرواء تي  ع  لشأ  ع ر قضااي
 2020-2016 ددا  ينوددرتر أ  خفدد  تيعرددل تيو نيدد  حل ددو  ت   1تيورقدد  تدشددرتن  وال ظددت  -6

ينركنوددددال لددددوالايا يف إ ددددار ت زددددعتءتا تخلاصدددد   ندددد    ددددو   ابي ددددرا  تضددددرنت تعهدددد تا
أب  تيع يدد  مدد  تيفنبدداا  1تيورقدد  تدشددرتن   أفدداةاومددم كيدد ، . إبزددعتء رايرتا ز يدد ر ت   ددا 

تيدد ايرر  معن دد  منددل ع ددوة وأ  ال تدد تلتد  مدد  مدد  تدكنوددال لددوالايا يف إ ددار ت زددعتءتا تخلاصدد  
. 2008يف عام تخلا  تدعين حبعي  تي ي  أو تدعر    تد عر نا ت تن  تييت أزعتااينبن   تيو ي ر 

وأوصددت  .(10)تحلكومدد  ةعددور ةتئردد  إىل تدكنوددال لددوالايا يف إ ددار ت زددعتءتا تخلاصدد  وزددهومل ت
 وندلي  إىلند  تد دعري  تخلاصدال إىل خمر تامؤس     و  ت   ا  أب  توزه تعنرا  درا  ةعدو 

وعيور  .(11)ت رجي  يفنباا تي ايرر تييت ق موااتيوعيق تيعامل تدعين ابال رجار تيرع وي و/أو 
  يدميري د  رايرتا  رمنيا   أب  تضم تحلكوم  خف  وز وال   1أوصت تيورق  تدشرتن  عنى كي ، 

وقد م تيرةداي  تيعدادي  .(21)بوت رايرر تيبن تدكنوال لوالايا يف إ ار ت زعتءتا تخلاص  تيلي   ن
 .(13)توصياا مماثن  3وتيورق  تدشرتن  شارن  تدوت نال د

 (14)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
منددددل تالسددددرععتض تيدددد ور  تيشددددامل  ابةرا،أ  تي ددددنفاا  1 يورقدددد  تدشددددرتن ال ظددددت ت -7

مكر  أمال تدظامل  إ شاءلشأ    و  ت   ا  و  تألوىل و ني تيعرل تيخف   ، إىل تعرراةتي الق
اددلم تخلفددوتا   أ  1 يورقدد  تدشددرتن ت أفدداةاحب ددو  ت   ددا . و  رعنددقتشددعيعاا ز يدد ر ت اةوتعرردد

وأ  تحلكومد   نا ت موبم تع ي  ويكنهدا مل حتد أ أيد  حت ديناا منروسد  يف تدرارسد  تيعرنيد 
 .(15)ررم هباأو منم تير وتصنت ت يي  تحل و  وتحلعايا تألساسي 

تسر يل مكر  أمال تكول ع م وزوة براانا مؤس ي   1 ورق  تدشرتن وال ظت تي -8
 .(16)تيعئي  ممعشةال تقرت ه لالم  تيربدا  تخرار أمال تدظامل  وأفاةا أب تدظامل. 

تحلكومددد  اييددداا شدددواف  وشدددامن  نّودددل تُ وأوصدددى تيرةددداي  تيعدددادي دشدددارن  تددددوت نال أب   -9
يف مد  تدشدارن  لوعاييد   رردم تدد ين تومتك   ،مشاورتا عام  مم منظراا ت ررم تد ينزعتء  

 مشداورتا منرظرد  مدم ت ررددم تدد ين لشدأ  تنويدل تيروصددياا تع دد إعد تة تي دوت ال وتي ياسداا، و 
 .(17)تالسرععتض تي ور  تيشامل تد  م  يف

أب  تدددد رس تي ددددنفاا  رددددائ  تالسددددرععتض  وأوصددددى تيرةدددداي  تيعددددادي دشددددارن  تدددددوت نال -10
ت ددّ م ت عيددعت  ت ييريددا  دنرصدد  تيدد ور  تيشددامل تد بددل يف خفددا عرنهددا تدرعن دد  حب ددو  ت   ددا  و 

 .(81)لشأ  تنويل تيروصيااتد ر إىل إلن    و  ت   ا  
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تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووت املتعلقوووت  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 احلقوق املدنيت والسياسيت -1 

 (19) ق تيوعة يف تحليار وتحلعي  وتألما  عنى ش صه  
 2012تيرع يل تيل  أةخل عنى تي ا و  تانائي يف عدام أب   1 أفاةا تيورق  تدشرتن  -11

وتةعدت  يف تدرارسد  تيعرنيد ،ادلت تحلكدم  مل تفبدق تي نفاا لي  أ يرضر  ماةر جتعم تيرعلي . 
لشددأ  تيرعددلي   مدد  تجرجدد ي  شددكاو   أيدد ،منددل ةخددول تحلكددم تا يدد   يدد  تينودداك ،أهنددا مل ترنددق

ت اريع موثوقد   وزوة 3وتيورق  تدشرتن   1تيورق  تدشرتن  ومم كي ، ال ظت  .(20)وسوء تدعامن 
تيورقد   وأشدارا .(12)ت رشدار تسدر  تم تيرعدلي  وسدوء تدعامند  يف أمدان  تال رجدار ترة أ عد 
تيثدددداين  زددددعتء حت ي دددداا  السددددرععتضمدددد  ت (22)أ  تعنرا  ددددرا  تن ددددت توصدددديااإىل  1تدشددددرتن  

 .(23)م ر ن  يف  يم تةعاءتا تيرعلي  ومعاقب  معتكبيه
تعنرا  ددرا  تفبيددق تحلكددم تدرعنددق ابيرعددلي  يف  ضددر أب  ت 1تيورقدد  تدشددرتن  وأوصددت  -12

تةعدداءتا ابيرعددلي    أيدديف إزددعتء حت ي دداا شددامن  و  يهدد  و ، يف تدرارسدد  تيعرنيدد تي ددا و  تانددائي 
تيورقد   وقد مت .(24)زدعتئرهم ويعاقبوت مبدا يرناسد  مدم  جدموسوء تدعامن ، وأ  حيانم معتكبواا 

 .(25)توصياا مماثن  مؤس     و  ت   ا و  3تدشرتن  
 تم تال رجدددار تالخروددداء تي  دددع  وتسدددر  ابسدددررعتر  ددداالا 1 تيورقددد  تدشدددرتن وأفددداةا  -13

أ  عشدعتا  اوكندع  .(62)وتال رجدار لد وتفم سياسدي  مبع ل عد  تيعدامل تخلدارزي ب تيرع وي وتحل
. خمرودددال ق دددعت   ال ي تيدددو حمانرددداا مةن ددد  حمدددانررهم يف لعددد   ُسدددجنوت سدددال ا  تألشددد ا  تيدددلي  

سددعام أيدد  وسددين  أخددع  مدد  وسددائل تالتصددال أبتي ددنفاا تيدد ايرتا أو تيعسددائل أو  منعددت عددنهمو 
وابدثددل، أفدداةا  .(72)معنومدداا عدد  مصدد ام أو أمددان  ت رجددارام  أيدد منددل سددنوتا تيدديت مل ترنددق

أ  ت د م هلدم ، ةو  2016يف هنايد  عدام   تع دوا  تعنرا يدا   19  رجداراب مؤس     و  ت   دا 
 . وأفدداةا أبهنددم تععبددوت ينرعددلي ابيددرهم تيدديت ةفعددت إىل تددوقيوهم أ  يُبنةددوتوةو   مددلنعر توقيدد 

. ومل تددر  أوةعددوت تحلددب  تال ريددا ي مبعدد ل عدد  تيعددامل تخلددارزيو وسددوء تدعامندد  أثندداء تالسددرجوتع 
تالتصدددال مبةددداميهم أثنددداء فدددرتر تال رجدددار سدددعام، ومل يرركندددوت مدد  أب تالتصدددالينرةرجدد ي  فعصددد  
 أند ا مؤس د    دو  ت   دا  يف تخلردام أ  ادؤالء تجرجد ي  قد   ونرددوت. و تي دالق ينرةانرد 

 .(28)انر  مةن   وت ره    هم يف تجانر  وفق تألصول تي ا و ي يف حم
يف ع يدد  ةمدد  ةو  أ  تتصددال  تجرجدد ي تي ددجناء  لر تيدد  عدد ة 3وأفدداةا تيورقدد  تدشددرتن   -14

 عومد  الريريدال تداويد  تج تدد ت و  لرهرد  تألشد ا  ادؤالء تي دجناء وين رس بدر ابيعامل تخلارزي. 
جبدددعتئم تقرصددداةي   وم دددؤويو  نبدددار سدددال و  أةيندددوت يدددارو ،  صدددالع مدددعتة تارهوريددد  ا دددلت ، رئدددي 
ميكد  تيرة دق منهدا  معنومدااوحت ثت ع  ت عد تم   ابيرفع  ت سيمي. و وأش ا  مرهر ،خمرنو 
 ابسدرثناء  داالا قنيند  -أو حمدانررهم  توقيوهممنل و ايرهم وزوة اؤالء تألش ا   أمان  لشأ 

لر تيدد   3وأفدداةا تيورقدد  تدشددرتن   .(29)تي ددنفاا زثددس تي ددجناء تدرددوفال إىل أسددعام افيهدد أعدداةا
سدنوتا ع يد ر مدعور تألش ا  تجرجد ي  مبعد ل عد  تيعدامل تخلدارزي لعد   ع ة تيوفياا يف صوو 

 .(30)تي جو  ةتخليف ظعو  قاسي   ع هلم عنى
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يددد وتفم تدددد ت ال  شددد ا تأل تير ددداريع ترةددد أ عددد  تعدددعض أ  1تيورقددد  تدشدددرتن  وكندددعا  -15
مدد  تيكثدد  يف يُعر دد ، أثندداء تال رجددار. و  تع ددوي دعامندد  كتا  ددالم سياسددي سياسددي  أو يف قضددااي 

 قددد متو  .(31)تحلعتسددد  رجددد و  يف سدددج  أوفددداةت  ةيددد  تدشددد ةأ  ادددؤالء تألشددد ا  حمتحلددداالا، 
يف سدددج  أوفددداةت  ةيددد .  اب رشدددار ممارسددد  تيرعدددلي مي ظددداا مماثنددد  وأفددداةا  3تيورقددد  تدشدددرتن  

 مع وي  متامدا   تدش ة تحلعتس   ر  تانا سج  "أوفاةت  ةي " أب تييت أفاةا ير اريعاب أ ا ت عنرا  و 
تدرا دد  يف تديدام و . يف لعد  تي  دد تانا نوتفددلتي وقد  رُيفيدت. حمظدور لددال ادلم تي  دد تاناوأ  تالتصدال 

وانددا  شددة  .  دجناءصوصددي  تيخل  ت ددرتتم ةو   د تانا ةتخددل تي وتددعت ي  م امدد  وسدد   تي  د تانا
زثدس  فيهدا أعيد ا تيديت . ويف تحلاالا تي نيند يف تيفعام تد  م مم ما ير م له م  رةتءر يف تينوعي 

 .(32)تاوع ااثر ل ا عنى الم تاثس، فيرا كُنع،تي جناء تد روال إىل أسعام، 

 تيصددددداةرر عددددد روصدددددي  تيتعنرا  دددددرا  عندددددى تنويدددددل  وتف ددددد مب 3تيورقددددد  تدشدددددرتن  وأفددددداةا  -16
ع دددوابا لشدددأ    دددو  تألشددد ا  تيدددلي  ي ضدددو   2013تالسدددرععتض تيددد ور  تيشدددامل يعدددام 

 يرنويددل أيدد  تدد تل تحلكومدد   ومددم كيدد ، مل تر ددل .(33)ينرعدداي  تي وييدد   ويندد  وف ددا   سددج  يوددرتتا
مدد   ردداا ت   ددا ي  تي وييدد تي ددنفاا تدنظ ومنعددتتيروصددي  ورفضددت تالعددرتت  ابدشددكن .  اددلم

إىل تي جناء تيلي  أةرزت أمساؤام يف قوتئم تد روال. وتععض أقارع بةااي تالخرواء  تيوصول
 .(34)تيره ي تاتن ي ، مبا يف كي   ظع تي وع و منهجي يضةوط 

رارسددداا تالخروددداء تي  دددع  د  ددد ت   تعنرا  دددرا  ضدددمأب  ت 1تيورقددد  تدشدددرتن  وأوصدددت  -17
معنومدددداا عدددد  مصدددد   يددددم   دددد م؛ وتمبعدددد ل عدددد  تيعددددامل تخلددددارزيع ددددوي وتحلددددب  وتال رجدددار تير

ةدداميهم وأفددعتة أسددعام؛ مب تالتصددال ام، وترددي  هلددم إمكا يدد وأمددان  وزددوةتد روددال يف تي ددجو  
سياسددددي  يف حمانرددددداا مةن دددد  وريددددد   يددددد وتفمتيددددلي  أةينددددوت  تألشددددد ا  عددددد   يددددم وتوددددعس فددددورت  

 .(36)توصياا مماثن  3 تيورق  تدشرتن ق مت و  .(53)عاةي 

 (37)يف كي  م أي  ت فيا م  تيع اع، وسياةر تي ا و  إقام  تيع ل، مبا  

وإعداةر   صدي   ظدام تي دجو  أب  تي دنفاا  ودلا لعانإلدا   1تيورقد  تدشدرتن  أفاةا  -18
سدج  ز يد  ينن داء يف منف د  ةتشدوريور. وأةا ادلم تيرد تل  إىل  2013يف عدام ر  . وتفرُ ئهلنا
يف معتفدددق  وبددداع تي دددائ رتأل ومدددم كيددد ، ف ددد  أُفيددد  أ فئددداا تجرجددد ي .  أوبددداع لعددد  ددد  حت

تي ددل  توشدديتيرةليدد  و  سددوءتالنرظدداو و  ال تدد تل مرتةيدد  ينةايدد  يف ظددل  ايدد تال رجددار تألخددع  
 أب  تعردل تي دنفاا 1تيورقد  تدشدرتن  وأوصدت  .(83)وع م تحلصدول عندى تيععايد  تيفبيد  تيكافيد 

 .(39)تال رجار مم تدعاي  وتدرفنباا تي ويي  فقيف  يم معت تألوباععنى موتءم  
يف تعنرا  ددرا  مدد   رصدد  م ددر ل ألمددان  تال رجددارعدد م وزددوة  1تيورقدد  تدشددرتن  وكنددعا  -19

. وأفدداةا أب  تحلكومدد  مل تنشدد  اييدد  وقائيدد  و نيدد   دديئ محايدد    ددو  تجرجدد ي  ومنددم تدعامندد  تدأزددل 
تالسدددددرععتض تيددددد ور  تيشدددددامل  تيصددددداةررتيروصدددددياا تيعئي دددددي    يدددددر  هلدددددا تنويدددددلوادددددو مدددددا ملم دددددر ن ، 

 2010 عددامصدد ر يف وأوبددةت أ  اددا  تيعصدد  تدنشددأر مبوزدد  معسددوم ر سددي  .(40)2013 يعددام
دكرد  تا يد  اب أُ يفدتنيداانا م در ن . و ، وم  مث، فهي ال متثدل  ترأي  م  ممثنال دؤس اا تي وي 

مدد   عفوعدد رايرتا ريدد  معنندد  إىل أمددان  تال رجددار وتينظددع يف تيشددكاو  تدمهردد  إزددعتء ألمددال تدظددامل 
بدراانا مؤس دي  السدر يل تدكرد . عد م وزدوة  1تيورقد  تدشدرتن   ال ظتومم كي ، تي جناء. 
 .(14)يي ت وتبة  مكر  أمال تدظامل يعص  تي جو نعسها تدوترة تييت   أ وال ظت 
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تينجندد  تي وييدد  ينصددني  تألمحددع مدد  تدواوبدداا  اب  ددةاع 3رتن  وأفدداةا تيورقدد  تدشدد -20
نروكزيد  تي تالشدرتت ااعد م رريبد  تي دنفاا يف قبدول  وأورةاتدرعن   ابيرعاو  مم تعنرا  درا ، 

 .(42)فيرا يرعنق ل ايرتا تي جو  ينجن  تي ويي  ينصني  تألمحع
 و نيدا   أب  تضم تعنرا  را   ظامدا   (44)3وتيورق  تدشرتن   (34)1صت تيورق  تدشرتن  وأو  -21

يورقددد  ينعصددد  تيوعدددال وتدندددرظم اريدددم أمدددان  تال رجدددار ةو  إشدددعار م دددبق. وأوصدددت ت م دددر ي  
 فيهددداإمكا يدد  تيوصدددول إىل تي دددجو ، مبدددا  ينردددعتقبال تد دددر نال تي دددنفاا ضدددر أب  ت 3تدشددرتن  

تعنرا  درا  ينجند   ردي أب  ت 1 تيورقد  تدشدرتن وأوصدت . (54)تحلعتسد سج  أوفاةت  ةي  تدش ة 
، وت دددددر  هلدددددا ةو  عوتئدددددق تي وييددددد  ينصدددددني  تألمحدددددع إمكا يددددد  تيوصدددددول إىل معتفدددددق تال رجدددددار

 .(46)نروكزي  زعتءتهتا تي تيعص  وف ا  أب شف   عابالبفي

 (74)تحلعايا تألساسي  وتحلق يف تدشارن  يف تحليار تيعام  وتحليار تي ياسي   
ت دددجيل أ  حت ددد  يف تيررردددم ابحلدددق يف  عيددد  تيوكدددع وتيضدددر   لعددد م 18تدنرددد   أفدداة  -22

تحلكومدد  ت رهاندداا  ابسددررعتر، و زددوييت تالسددرععتض تيدد ور  تيشددامل تألوىل وتيثا يدد وتدعر دد  منددل 
( يرضدددر  2016) ةاي وال دددن أ  تي دددا و  تا يددد  تدرعندددق ابأل .(84)لصدددورر منهجيددد تحلدددق  هلدددلت

ويددددنى عنددددى رفددددم تيعدددد ة  عيدددد  تيدددد ي  أو تدعر دددد  ةو  إك  مدددد  تي ويدددد ،   ظددددع إعرددددال تحلددددق يف
، 2016 مبوزدد  قدا و  عددامو . ش صدا   50 أشد ا  إىل 5مدد   اعدد  ةينيد   تدفندوع يرأسدي 
 .(49)تي ا وين  عاةر تير جيل ت زبار  مبعن اايف تال رواو  تييت تعري تي يني   ختضم تيفوتئ 

عنددى معظددم تدنشددورتا تي ينيدد   ظددعت ، حبكددم تيوتقددم،  فعبددتأ  تحلكومدد   18وكنددع تدنردد    -23
ومددد   تعنرا  دددرا يف  تد يردددالتي دددكا   مددد  تدؤيوددداا تي ينيددد  صدددورر تعرياةيددد وأ  تي دددنفاا تصددداةر ل

عدد  تي يددوة تدوعوبدد  معنومدداا  18تدنردد    أورةو  .(50)تألشدد ا  تيددلي  يدد خنو  تيبندد  أو يةاةرو دده
 فوتئد تزرراعداا تي وأفداة أب  مد تتاا ييزررداع لةدعض تيعبداةرمكدا   إمكا ي  تحلصول عندىعنى 
أعضددددائها  أ  جُتّرددددم نددددل وال ت ددددرفيم تيع يدددد  مدددد  تيفوتئدددد  تي ينيدددد . حتدددد أ لشددددكل مركددددعر تي ينيدددد 

تدعند  تألورو   قد مو  .(15)تيشدع   ريدارتامد   يف إلروعاا صة ر خوفدا   ميكنها سو  تالزرراع ال أو
 .(52)اثن ين ا و  وتيع تي  مي ظ  مم

م ددج ت  ونني دد  م دديةي   14تدد م   يف تي ددنوتا تدابددي  زددع أ دده  18تدنردد    كنددعو  -24
فنبداا تيرجاادل لتيرةداي  تيد ويل يند فاع عد  تحلعيد   أفداةو  .(35)ادار  نعيشدنا ومعب  ةلم حلعند 

 .(54)ع ر ننائ  م تيشيوعي    ب خيل تحل صوةراسرعاةر مبا  وممرنكاا نن ي  تد  م  ال
 - يإلسدديم تيو يدد  تد ددرو  لدده تينرددوكسواددي  -تي ددني   ايئدد  ت فردداءأ   18وكنددع تدنردد    -25

ألئرد  عندى م درو  ت وتعداّل مؤس د  ت فرداء تدويت تألندرب،ورترر تيع ل  وتعاّل ختضم ي يفعر تحلكوم . 
  . وقدددد  منعددددت تي ويددددموتبدددديم خفبدددد  صددددير تارعدددد  عنددددى تألئردددد  تي ددددنفاا "ت ددددرت ". وااتد ا عدددد

مسةددت و ظددع عنددى تين دداء ترتدد تء تحلجدداع. تينةددى. و ُ  إرخدداءيف لعدد  تدنددا ق مدد    ددنمتيشددباع تد
 .(55)ت سيم تيشيعي  شاط يكنها ععقنتو ، بي  بر    وة  نشاطتي ين ابي يإلسيمتي نفاا 

عنى ري  تد نرال يرةيد   يف ممارس  تيضةوطتي وي   وظويم ابسررعتر 18وأفاة تدنر    -26
ابسدددر عاء وأوييددداء أمدددورام. وأفيددد   ووتيددد يهمأ ودددال تدددد ترمل ريددد  تد دددنرال  وتعايددد معر ددد تهتم 
عدددد   تععبددددهم ينضددددةا حلرنهددددم عنددددى تير ندددديام و اأو م ددددرو نر مدددد  قددددعتامعنرددددا  تلعوت ددددرا ت 

يف تيكثد  مد  يرععبدو  تيربوت را ت وشهوة يهوم معنوماا أ   18تدنر    كنعو  .(65)تد يةي 
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 ورةوأ .(75) ددعيرهم يف تيدد ي  أو تدعر دد  رهمدرارسدد يومددا   15يوددرتتا تصددل إىل  تأل يددا  ين ددج 
شدددهوة يهدددوم يعفضدددهم عددد ر ُسدددج  فيهدددا  عددد   ددداالا معنومددداا تدعنددد  تألورو  ين دددا و  وتيع تيددد 

 .(58)تخل م  تيع كعي  ت ي تمي  ل ب  تالسرنكا  تيضر  
تير دددجيل  شدددعوطتعنرا  دددرا   تبفدددلأب  تيرةددداي  تيددد ويل ينددد فاع عددد  تحلعيددد   ىوأوصددد -27

، مبدددا يف كيددد  ر خنيددد وتنةدددي تدرارسددداا تحلكوميددد  تي ،اراعددداا تي ينيددد تدوعوبددد  عندددى تتدعا ددد  
نشددا تيدديت ت تيع ائ يدد  تحلظددع تانددائي عنددى تيفوتئدد  تي ينيدد  أو وتُنهددي أوزدده، تدعتقبدد  وتددد تتاا
 إظهار ةينده أو معر د م، يف حلق تيش ى تضر  تحلراي  تيكامن ، و تير جيلةو  تسريواء شعط 

تي ددنفاا إب ددي  سددعت   يددم  ى. وأوصددوإعرددال اددلت تحلددق إعردداال  ةمددا   مبوددعةم أو مددم  اعدد ،
 .(59)معر  تهتمل ب   تع وا   رج ي أو تجتجبوسال سجناء تيعأ  

تالسددرععتض تيدد ور  تيشددامل يف  أثندداء تن ددت، تعنرا  ددرا  أ  1تيورقدد  تدشددرتن  وكندعا  -28
 .(16)لشدددأ   عيددد  تيرعبددد  ووسدددائا ت عددديم، ويكنهدددا مل تنودددلاا (60)، عددد ر توصدددياا2013عدددام 

تيرةدداي  تيعددادي دشددارن  و  (36)معتسددنو  لددي  دد وةومنظردد   (26)2وقدد م نددل مدد  تيورقدد  تدشددرتن  
تحلصددول سددبل أ  وسددائا ت عدديم و  3ن  تيورقدد  تدشددرت وكنددعا  مي ظدداا مماثندد . (46)تدددوت نال

أ  تي ددنفاا  1 تيورقدد  تدشددرتن وكنددعا  .(65)تحلكومدد خابددع  ي دديفعر عنددى تدعنومدداا ال تدد تل 
 .(66)ت عيم وتر خل يف سياساهتا تيرةعيعي  اوسائ تعتق 
، وأ  تي دنفاا خيضدم ينر ييد أ  تسدر تة تيصدة  تألزنبيد   1تدشدرتن  تيورقد   كنعاو  -29
تيددديت ت دددر  م و  ألزهددد ر تخلاصددد  الير ددداط تي ندددوتا عدددرب تي دددوتتلت  ودددلا محددديا يروكيددد قددد  

 (86)معتسدنو  لدي  د وةمنظرد  وقد مت  .(76)تألزنبيد  تجفداا تيرنو يو يد  وت كتعيد ينوصدول إىل 
 مي ظاا مماثن . (96)3وتيورق  تدشرتن  

ومدد  عنددى ت  رت ددت قدد  ترةتةا تحلكتيعقالدد  تيدديت توعبددها أ   3تيورقدد  تدشددرتن  وكنددعا  -30
 فا  تينواك أ   1تيورق  تدشرتن  وكنعا  .(70)2015تعرراة قا و  لشأ  ت  رت ت يف عام  نلم

ف د  معتوعد . وعديور عندى كيد ،  وأسدعاراالفيئد     تيشدبك وأ  سدعع ال ي تل م ي ت  إىل ت  رت ت 
وفُعبددت قيددوة عنددى موتقددم تدنظردداا ريدد  تحلكوميدد . بددت ج ُ وسددائا ت عدديم تألزنبيدد  و  ُمنعددت

وحتجدددد  ، ت يكرتو يددد إىل وسدددائل تيروتصدددل تالزررددداعي وتفبي ددداا تالتصددداالا  إمكا يددد  تينوددداك
 قددد مو  .(17)تدوعوبددد  تي يدددوةيييرودددا  عندددى  ريددد  تدباشدددعر تيددديت ُت دددر  م لشدددكل مندددرظم تدوتقدددم

 مي ظاا مماثن . (37)3تدشرتن  وتيورق   (27)تيرةاي  تيعادي دشارن  تدوت نال
زعميد  زنائيد  مبوزد  تي دا و  يشكل   تيرشه  أبتيرةاي  تيعادي دشارن  تدوت نال  أفاةو  -31

 .(74)ابي ج  د ر تصل إىل مخ  سنوتاوق  يؤة  تيرشه  ابيعئي  إىل ع ول  تانائي. 
  ددا و تيأ كددام  تيعرنيدد ، رارسدد يف تد ،نوددل تي ددنفااأب  تُ  1تيورقدد  تدشددرتن  وأوصددت  -32

أ  يوسائا ت عيم  ري وت ،وسائا ت عيم، وحتظع تيعقال  ت عيم، وحتري تع ة تدرعنق لوسائا
 بددددد وتال ر دددددام  ر ويددددد ةو  تددددد خل  كدددددومي، ومترندددددم عددددد  أ  شدددددكل مددددد  أشدددددكال تيتعردددددل 

ي ددعو  ينةصددول عنددى  مدد  تألشدد ا  تيددلي تيروتصددل تالزرردداعي وريدد ام  لم ددر  مي وسددائ
تضدم أب   تيف تيبند  أو  شدعاا. وأوصد تيوبدم تي دائ  لشدأ أو ل يند   تدص ر نوماا م ر ن مع

يضددرا  إمكا يدد  وصددول أزهدد ر تير دداط تي نددوتا عددرب تي ددوتتل رارسدد  توكيدد   دد ت  دتعنرا  ددرا  
إىل ت  رت دددت ةو  نوددداك تي تعددد ر إمكا يددد ، و ينرعنومددداا صددداةر تألزنبيددد تدإىل  قيدددوةتي دددكا  ةو  
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 تيروتصدددل تالزررددداعيإىل تألخبدددار ووسدددائل  تدندددم تيرع دددوي ي دددبل تيوصدددول تكددد  عددد و عوتئدددق، 
تيرةددداي  تيعدددادي دشدددارن  و  (67)3ندددل مددد  تيورقددد  تدشدددرتن    قددد مو  .(57)تألخدددع  تدوتقدددم تيشدددبكي و 

  .توصياا مماثن (87)معتسنو  لي   وةومنظر   (77)تدوت نال
تبدددفهاة تيصدددةويال تد دددر نال خددديل  لرصددداع معتسدددنو  لدددي  ددد وة منظرددد  وأفددداةا  -33

تيددديت توزددد   ت عددديم اتي ددنوتا تيدددثيأ تدابدددي . وقددد  أصددب  تدعتسدددنو  تيدددلي  يعرندددو  يف وسددائ
 تسددررعتر عدد  معتسددنو  لددي  دد وةمنظردد   حتدد ثت. و تاهدد  تد ددره ف  تيعئي ددي يف تخلددارس  م عتهتددا

وأند ا يف حمانر  عاةي .  تحلق ا أو ألسباع ري  مععوف  وت ره   لُرهم ُمنوّ ت رجار تيصةويال 
وأورةا منظردددد   .(97)تي دددنفاا عندددى يددد مر تيددد ر  اادضدددداي  ادددؤالء تيصدددةويال تعدددعض أقدددارع

قضدي  تيصدةوي تد در ل هدا مد  ادلت تي بيدل، مبدا في قضاايع ر  معتسنو  لي   وة معنوماا ع 
 مددد  تخليف  تد ددداتال، وادددو أ ددد   يبي دددكوييي  . وقددد  ت رجددد  تي دددي سددداابرمامي   يبي دددكوييي 

، مبعددد ل عددد  تيعدددامل وونايددد  أخبدددار تعنرا  دددرا  تيب ينددد كتعددد  أورواب تحلعر/إكتعددد  تحلعيددد    يددد رتنرا تي
. ومل تبندددس أسدددعته مبكدددا  وزددددوةم. 2015متور/يوييددده  7تخلدددارزي يعددد ر أسددداليم لعددد  تخروائددده يف 

ه ابي ددج  ددد ر ثدديأ حمددام، و كددم عنيدد فيهددا ةو  أ  ميثندده وع دد ا يدده لعدد  كيدد  حمانردد  سددعي 
أ  فعيددق تألمددم معتسددنو  لددي  دد وة منظردد  د دد رتا. وال ظددت منو دد  ترعنددق ابسددنوتا لرهردد  

 .(80)تعررب سجنه تع ويا   ق  تدرة ر تيعامل تدعين ابال رجار تيرع وي
ينرضدددداي اا تيدددديت  أب  تضددددم تعنرا  ددددرا   دددد ت  معتسددددنو  لددددي  دددد وة منظردددد  وأوصددددت  -34

تيرةدددداي  تيعددددادي دشددددارن   ىوأوصدددد .(18)تكوددددل أمددددنهموتدعتسددددنو  وأ  يرعددددعض هلددددا تيصددددةويو  
وةو  خدددو  مددد  تيع ولددد  حبعيددد   إمكا يددد  أ  يعردددل تيصدددةويو  ضدددر  تي دددنفااأب  ت تددددوت نال

 .(82)ل ب  تعب ام ع  ارتء    ي  أو تةفيرهم موتبيم ق  جت اا تحلكوم    اس 
 دددر  ين دددكا  لع ددد  ي 2015يعدددام عددداا أ  قدددا و  تيرجر 1تيورقددد  تدشدددرتن  وكندددعا  -35

. وحيظددع مكددا  تيرجرددمعنددى  وموتف رهددا إلدديا تي ددنفاا تجنيدد  م ددب ا  لشددعط جترعدداا سددنري  
 ،تدبددددداين تحلكوميددددد  فيهدددددا تدوتقدددددم تي عيبددددد  مددددد تي دددددا و  تيرجرعددددداا يف عددددد ة مددددد  تألمدددددان ، مبدددددا 

" تعرربادددا تي دددنفاا ووسدددائل تين دددل تيعدددام، وندددلي  يف "أمدددان  أخدددع  ،وتدددد ترمل ،وتد رشدددوياا
ةو  إخفدار العرصداماا تيديت ينظرهدا شد ى وت د  وميكد  ف دا تي درا  اب. يئر تجني  ري  م

 .(48)مي ظاا مماثن  تيرةاي  تيعادي دشارن  تدوت نال وق م .(38)م بق

تيره يددد   وقددد  يُعددد   كيددد  إىل  تيرجرعددداا تيعامدد  انةرر، أب 1تيورقددد  تدشدددرتن   وأفدداةا -36
تيديت تدؤثع عندى تحليدار تدرعن د  ابد دائل تال رجازاا تيعووي   ري  أ ه أُفي  أب تيضرين ابال ر ام، 
الم تال رجازداا  عنىتي نفاا تجني   رةا. وق  م   ال إىل اخع حت أتييومي  ينروت نال 
يرةداي  تيعدادي ت وعنى تيعك  م  كي ، أفاة .(58)تاهاا تدباةرر وحتليعاا ابي عي إىل تع  
تيديت تدشدارن  يف تيرجرعداا تاراا يد   حبشد  تحلكومد  ينردوت نال و نبهدا مدنهم دشارن  تدوت نال

 .(68)تيعئي  إىل خمرن  أحناء تيبن  تييت يؤةيها  ايرتاتييي روال ابدناسباا تيو ني  و ت ام 
عنددى تيرجرددم  مددربر هلددا تيدديت التعنرا  ددرا  تي يددوة  نةدديأب  ت 1تيورقدد  تدشددرتن  أوصددت و  -37

 زبار ت  ش وإهناء ممارس  تحل ا  يف أمان  حم ةر سنو رجرعااتي تشرتتط تنظيم فيهاتي نري، مبا 
تيرةددداي  تيعدددادي قددد م و  .(78)تحلكومددد  تيددديت تنظرهدداين ددكا  ينرشدددارن  يف تأل ددد تأ تاراا يددد  

 .(88)توصياا مماثن  دشارن  تدوت نال
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تيظعو  تييرم   وفع تي وي ينى عنى أ  ت 2016أ  ةسرور  1 تيورق  تدشرتن كنعا و  -38
وال دن  .(98)قرعدي تر دم لفدالم ظندت ليئد  ت رردم تدد ينف د  ت ررم تد ين. ومم كي ،  فويعير

تالسددرععتض  صدد را عدد عدد ر توصددياا  أيدد اأ  تحلكومدد   تيرةدداي  تيعددادي دشددارن  تدددوت نال
تي ور  تيشامل لشأ  تحلق يف  عي  تكوي  تارعياا وهتيئ  ليئ  موتتيد  دنظرداا ت رردم تدد ين. 

 .(90)يرنويلاا يئر وخنصت إىل أ  تحلكوم  مل تر ل تير تل  تد
أل ددى عنددى ابارعيدداا تيعامدد   تدرعنددق 2014 عددام أ  قددا و  1تيورقدد  تدشددرتن  كنددعا و  -39

ووبم قوتع  ت دجيل صدارم  تي وي  ي    ت ي تمي تير جيلتارعياا ض عنى يوع  تيشعط تيل 
 ينةصدددول عندددىعضدددو  400 تضدددم، وتيددديت أددد  أ  تي ائرددد  عندددى تد دددرو  تيدددو ينينجرعيددداا 

تيدديت أةخنددت  رعد يياإرتء تي عد  قن دده تيرةداي  تيعددادي دشدارن  تدددوت نالوأعددعع  .(19)تير دجيل
لفددع  ، نددى منظردداا ت ررددم تددد ينإبددافي  ع ت  فعبددت قيددوةو ، تي ددا و  اددلت عنددى 2017عددام  يف

وتحلصددول عنددى متويددل مدد  ةول  وتيعرددل نرنظردداا م ددر ن تحلدد  مدد  قدد رهتا عنددى تير ددجيل منهددا 
 رهاأو تدشدارن  يف أ شدف تارعياا ري  تد جن  قياةر أ  1تيورق  تدشرتن   تأوبة .(29)أخع 

منظر  إلررم  118 لوزوة   تيعادي دشارن  تدوت نالتيرةايوأفاة  .(39)يع وابا إةتري ختضعا  
تيرةددداي  تيعدددادي وخندددى . يف تدائددد  منهدددا 40تيوععيددد   عايبدددي تيرعيددداا تا ومتثدددل مددد ين ف دددا،

منظرددداا ت رردددم تدددد ين تد دددر ن  مددد   إىل أ ددده مددد  شدددبه تد دددرةيل أ  تدددررك  دشدددارن  تددددوت نال
 .(49)ي ائ    تتير جيل ل ب  تينظام تي ا وين تير يي

 تينفدددا  تي دددنفاا صدددي ياا وتسدددع  متدددن  ااأ  تيرشدددعيع 1تيورقددد  تدشدددرتن  كندددعا و  -40
حتدددددول ةو  وقدددددوع ةو  بدددددراانا نافيددددد  تأل شدددددف  وتيشدددددؤو  تداييددددد  ينجرعيددددداا  يعصددددد  ومعتقبددددد 

ويوتزده تيناشدفو   لشدكل عندين،نظراا   و  ت   ا  تد ر ن  أ  تعرل د وال ميك . جتاورتا
 .(59)تحلكوم  تععبهم ال ر ام  و  ت   ا  هت ي تا خف ر  يف إلال

 تارعيددااتيددل  يوددعض عنددى  أب  تنةددي تعنرا  ددرا  تيشددعط 1وصددت تيورقدد  تدشددرتن  أو  -41
يف تيبندد ،   قا و يدد صددوررتيعرددل ل  ددت تددررك  مدد  تي ويدد يدد    ت ي تمددي تير ددجيل ريدد  تحلكوميدد 

يف تارعيددداا ريددد  تد دددجن .  يردددا يرعندددق ابدشدددارن ف تدنصدددو  عنيهددداتيع دددوابا ت ةتريددد   ونددلي 
إة دد  إمكا يدد  تحلصددول عنددى  ،عرنيدد  عاةيدد  وشددواف  إ ددار يف ،تعنرا  ددرا ضددر  وأوصددت أب  ت

أب شفرها ةو   تدعن  تي ا وين يكل منظر  ري   كومي  تعري  يف كي ، ومتكينها م  تالبفيع
   تعدددّ لأب تيعدددادي دشدددارن  تددددوت نالتيرةددداي   ىوابدثدددل، أوصددد .(69)مدددربرتددد خل  كدددومي ريددد  

تي يددوة ريدد  تدددربرر تدوعوبدد  عنددى  مدد  أزددل إيةدداءي ددا و  تدرعنددق ابارعيدداا تيعامدد  تتعنرا  ددرا  
مد  تيعهد  تيد ويل تخلددا   22و 21تدداةتال نوايد  تت دا  أ كامده مدم و  عيد  تكدوي  تارعيداا 
 .(79)ابحل و  تد  ي  وتي ياسي 

أ  تعنرا  ددرا  تن ددت عدد ر توصددياا لشددأ   يعددادي دشددارن  تدددوت نالتيرةدداي  ت ال ددنو  -42
 مدد  محايدد  تددد تفعال عدد    ددو  ت   ددا  وممثنددي ت ررددم تددد ين. ومددم كيدد ، مل تنوددل تحلكومدد  أاي  

مدددد  ت ررددددم تددددد ين وريدددد ام  شددددفيان لرعددددعض 1تيورقدددد  تدشددددرتن   وأفدددداةا .(89)اددددلم تيروصددددياا
 .(99)وتي ج  ااوتدضاي  ينره ي تا اة سياساا تحلكوم  جتعأوت عنى ت ر تألش ا  تيلي 

تعنرا  ددرا  سددعت   يددم تددد تفعال  فنددقأب  ت تيرةدداي  تيعددادي دشددارن  تدددوت نال ىوأوصدد -43
تيرعبدد   عيدد  تارعيدداا و  تكددوي  حل ددوقهم يف  عيدد  إعردداهلمعدد    ددو  ت   ددا  تجرجدد ي  ل ددب  

ى أب  . وأوصدددنر يددد  مددد  تدضددداي اايتينظدددع يف قضددداايام دندددم تععبدددهم  وتعيددد  ،وتيرجردددم تي دددنري
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تعنرا  درا  متكدال تدد تفعال عد    دو  ت   دا  مد  تالبدفيع أب شدفرهم تدشددعوع  ةو   تضدر 
 1تيورقد  تدشدرتن   أوصدتو  .(100)هلدا مدربرأو مضاي اا قا و ي  وإةتريد  ال  قيوة أو ععتقيلخو  أو 

و  يهدددد  وشددددامن  يف  يددددم تالةعدددداءتا تدرعن دددد  ابال رجددددار فوريدددد   ي دددداا أب  جتددددع  تعنرا  ددددرا  حت
 ت ددددره  تيددديت  تألخدددع   رهاندددداا   دددو  ت   دددا وابتيرع دددوي وتيرعدددلي  وتالعرددد تءتا تيب  يددد  

 .(110)وأ  حُتاس  تانار عاربال،ت ررم تد ين وتدشفي ان
 (102)توصددي  قدد  تن ددت، أثندداء تالسددرععتض تألول، أ  تعنرا  ددرا  1كنددعا تيورقدد  تدشددرتن  و  -44

تيدل  يعدوة إىل و  ت قامد  مكدا  ر جيلل تدرعنق نظامالت تي في ي تل يةاء  ظام لعول كا. ومم كي ، 
 1أوصددت تيورقدد  تدشددرتن  و  .(103)أخدع  ا  تحلدق يف تيرن ددل و  وقدد عندى حنددو ي يدد  انفددلت  تحل بد  تي ددوفيري  

يف  عيد   دق تي دكا   ير ييد ر دجيل ت قامد  تدرعن   لشعوط تيتسر  تم أب  تضر  تعنرا  را  ع م 
 .(104)تألساسي  تألخع    وقهمتالزرراعي  وتالقرصاةي  أو    وقهمتيرن ل أو 

تالسددددرععتض  تيصدددداةرر عدددد روصددددي  تيأ  تعنرا  ددددرا  قبنددددت  3تيورقدددد  تدشددددرتن  كنددددعا و  -45
ير تماهتددا مبوزدد  تيعهدد  اب نددي توددي  تدرعنددق ابهلجددعرقا وهنددا يرعدد يل  2013تيدد ور  تيشددامل يعددام 

وتي يدددوة كتا تي يدددوة تيرع دددوي   ومدددم كيددد ، ال تددد تلتيددد ويل تخلدددا  ابحل دددو  تد  يددد  وتي ياسدددي . 
عندى  فدا  وتسدم،  توعضعنى  عي  تيرن ل، وال سيرا عنى تي وع إىل تخلارس، تي وتفم تي ياسي  

 ظددع تي ددوع مدد   تحليددار.  يكثدد ي  مددنهمفُددعض عنددى تشدد ى  20 000 حبددوتيل واددو مددا يضددع
مصدا  هلجدعر اب تدرعندق  دا و تي أورة. و إييده تحلدق يف مةداةرر تيبند  وتيعدوةر عندى تي سرور ينى وال

أ   3تيورقد  تدشدرتن  تي وع إىل تخلارس. وكنعا  ت ّي أ   تألسباع تييت ابعرباراا  تألم  تي ومي
، وعددد م   تأل كدددام تي ا و يددد  كتا تيصدددن يةردددوض تيددل  يكرندددوتعدد م وزدددوة بدددرا  ةسدددرور ، 

وك  ةوتفددم تع ددوي  ايددأ تألربددي  يوددعض  ظددع ،يألمدد  تي ددومي تعدداري وزددوة معدداي  قا و يدد  أو 
مسدداء تي ددنفاا قائردد  سددوةتء نبدد ر أب وبددعتتيبندد . و  سياسددي  يف أريندد  تأل يددا  عنددى مةدداةرر

يف  تيونددداالا تألمنيددد  ويكددداة يكدددو  إبمكدددا  ندددلتألشددد ا  تجدددعومال مددد   دددق مةددداةرر تيبنددد . 
يع م تشدرتتط  وين رس الت ت زعتء خارس  فا  تي ضاءعنى تي وع.  تعنرا  را  أ  توعض  ظعت  

 .(610)مي ظاا مماثن  1تيورق  تدشرتن  ق مت و  .(510)م  تجكر  ص ور أمع
عندددددى  تحلظددددع تيرع دددددوي تدوددددعوضتعنرا  دددددرا   نهدددديأب  ت 1تيورقدددد  تدشدددددرتن   أوصددددتو -46

عندى  تيديت حتظدع تسدر  تم مدا ي درى ابي دوتئم تي دوةتءتروق  عد  و  تيلي  يةاةرو  تيبن ال تدوت ن
 تألسددددباع تيدددديت صدددديةتتألفددددعتة تد ددددره فال تي ددددوع إىل تخلددددارس. وأوصددددت تي ددددنفاا أب  تنةددددي 

أ   تضددر   دددقو  ،ت ييدد  تي ددوع إىل تخلددارس مبوزدد  قددا و  تهلجددعروأةا إىل  لعبددارتا فضوابدد 
 .(710)الت تي عتر تيفع  يفحلظع تي وع يف خيضم ش ى 

وخنى مكر  تدؤس اا تي مي عت ي  و  و  ت   ا  تيرالم دنظر  تألمد  وتيرعداو  يف  -47
زددددعا يف ليئدددد  قدددد   2017عددددام تيدددديت  ُظرددددت يف أورواب يف ت عيددددعم إىل أ  تال ر دددداابا تيع سددددي  

وعد م وزدوة عشد  تيشداريل ينرنصد  هدير  ينرتدوقد   دّ  تدعند  . شد ي رسياسي  خابع  يعقال  
 تنظيريد  وزدوة يدوتئ  وأثع عد م. عنى تالخريار تيناخبال ق ررم   زاةرمعارب    ي ي  وتع ةي  

يف تد ددروايا ال سدديرا عنددى إةترر تال ر دداابا، و  أتثدد ت  سددنبيا  وتبددة  ينجوت دد  تيعئي ددي  ينعرنيدد  
  ظررها ان  تال ر اابا تدعن يد  تأل  تأ تييت فا  خارس  ينةرن  أ   ضور ومل يك تألةىن. 
تدعش  تيشاريل ت عيم تد ي ر لشكل صارم  ومكنت وسائاال ر اابا وتالسروراءتا، تدعني  اب

 .(810)ينرنص  م  تيرررم مبي ر وتبة 
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مكرددد  تدؤس ددداا تي مي عت يددد  و  دددو  ت   دددا  تيردددالم دنظرددد  تألمددد   تضدددر  ت عيدددعو  -48
حت دال تيعرنيد  تال ر اليد   موتصدن  إىل تي دنفاا مد  أزدلقُدّ مت توصي   27 وتيرعاو  يف أورواب

 تت ددددا  تي ددددنفااتكوددددل أب  رة يدددد ، عنددددى وزدددده تي تدكردددد ، ىيف تي ددددا و  وتدرارسدددد . وأوصدددد
منظرد  تألمد  وتيرعداو  يف أورواب وتدعداي   مم تالير تمداا تد فوعد  يف إ دار ر الي  تالرشعيعاا تي

تال ر اليدد  تخلفدد ر مثددل  تيرجدداورتاتدد تل  دنددم  تضددم مي عت يدد ، و تيابا  ر دداييتي وييدد  تألخددع  
 تشددعيعي  خاصدد  تر ددل تدد تل تيرصددويت ابيونايدد ، وتيرصددويت تدرعدد ة، و شددو صددناةيق تالقددرتتع، و 

 .(910)مشارن  تدعأر يف تحليار تي ياسي مؤقر  يرع ي  

 (110) ظع  يم أشكال تيع   
مدد  نددل عدددام، تي فدد   زدددينموسددم  خدديل تحلكومددد  جتددرب، أ  2تيورقدد  تدشددرتن  كنددعا  -49

تي فددد ،  زددينعنددى  ،تدرعبددااتدرعبددو  و و تد رسددو  وتأل بدداء  مبدد  فدديهمعرددال تي فدداع تيعددام، 
، مبددا يف كيدد  ف دد ت  تألزددور تيره يدد  ابيع ولدد   ائندد  تي فدد  حتددت ينعامددل لدد يل ادد توظيدد  أو

تي فدد  عندى تيروقيددم عنددى  زدديني  ُأزددربوت عندى تألشد ا  تيددل ويُددعريم أيضددا  . وتير دعي  مدد  تيعردل
تخلاصدد  عنددى  ؤس دداارب تد ددؤويو  تدوأدد. زددين اددلت تجصددولدشددارن  تيفوعيدد  يف تصددعحياا اب
 .(111)ابيةندددقره يددد  تي  ائنددد  حتدددت ت ددد مي م ددداتاا ماييددد  أو عينيددد تيعردددال، أو ردددوف  تد دددات  ل

تدد ترعال  جتدربفعر تيكامن  عنى إ رداس تي فد  و أ  تحلكوم  حترون ابي ي 2تيورق  تدشرتن  كنعا و 
 ،يع ولد ابره يد  تي  ائند  تي وي  حتدت تييت حت ةااي ف  م  منروس تصى تي نوي   نيم تحلعنى ت

 .(211)مبا يف كي  ف  ت  أرتبيهم
أ ه عنى تيدعريم مد  تيرد تل  تيديت تختدلهتا تحلكومد  حلظدع إشدعت   2تيورق  تدشرتن  وكنعا  -50

ف دد  أةا تيضددةوط تيعتميدد  إىل تيوفدداء ابحلصددى تدفنولدد  مدد  حمصددول تي فدد ،  زددىتأل وددال يف 
 .(311)وتي يهم زنبا  إىل زن  مم يف زين تي ف  وال تسر  تم تألإىل  تي ف 
تي دددوت ال  وددداك  نددد  أمدددور، إب يفا ، تعنرا  دددر ضدددفنمأب  ت 2تيورقددد  تدشدددرتن   أوصدددتو -51

ير تماهتدا مبوزد  اب وتوي لشكل نامدلوعرل تأل وال،  عرل تارب تيو ني  تييت حتظع تسر  تم تي
ضددم وتنوددل خفدد  عرددل تيعرددل تاددرب ، و اب تدرعن رددال 105و 29منظردد  تيعرددل تي وييدد   يتتتودداقي

 .(411)أسباله تالري معاا  عرل تارب  يف قفاع تي ف  و ين ينرص   و ني  حم ةر رمنيا  

 احلقوق االتت اديت واال تما يت والثقافيت -2 

 (115)تحلق يف م رو  معيشي الئق  
صدوةرا تيدلي    كا تحلكوم  تعويضاا نافي  ين لع م ت  مي 1تيورق  تدشرتن  أفاةا  -52

لندداء تدنددا ق تحلضددعي ، وتيبنيدد   يصددا  تدشدداريم تيوتسددع  تينفددا  تدرعن دد  إبعدداةرمنددارهلم  وادد مت
ةورر تأليعداع تسسديوي   تييت سدب ت ت ع داة عوتمتأل خيل تييت  ولا تيرةري ، ومشاريم تيرجريل

ميددددن  تدددددي  تيددددلي  . وال ظددددت أ  تي ددددا و  2017يف عددددام  ينصدددداالا تدةن دددد  وتيونددددو  تي راييدددد 
قيرد   تدصاةرر، ويكد  نارلع  تد ا  مايي ا  أو تعويض معاةي  ل ين  عيش اام ا  صوةرا منارهلم

 أصددةاعتي يردد  ت  اييدد  دررنكدداا ، عدد  يف تيع يدد  مدد  تحلدداالا شدد ق تيرعددوي  ت ددل لكثدد ،
تي دددنفاا ،  دددعةا ت ريازددداا تألسدددع. ويف  ددداالا أخدددع  قنينددد  ينةايددد  يرنبيددد  ادددي، أو ندددارلتد

أزدرب تي دكا   واو مدا، تد صص  هلمش ق تيرعوي   أصةاع تدنارل قبل تال رهاء متاما  م  لناء
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، نا دت يف  االا أخدع و . تصب  الم تيش ق زاا ر تسرئجار أمان  ينعيش إىل  ال أ عنى 
تييت ت م يف مبا  تشه  ت عابا ينريدام وعفدل ينرصداع  يف ش ق تيرعوي  ظعو  تيعيش سيئ  

تدنددارل عنددى قبددول  أصددةاعأ  تي ددنفاا أزددربا  1تيورقدد  تدشددرتن  كنددعا و  ومشددانل أخددع .
تي يرددد  تد ددد رر  لدددالتيودددع   تألسدددع لددد فم  ايبدددت دددن " م الدددل مندددارهلم تده مددد ، ويكنهدددا حمشدد ق "
  .(611)و عمرهم م  تحلصول عنى سن  تدنكي  إىل  ال تي فمتيش   "تج ن "،  قير دنارهلم و 

أصةاع  تدفعوةي  ق عت  م  أب  تضر  تعنرا  را   صول 1تيورق  تدشرتن   أوصتو  -53
عنددددى تعددددوي  عدددداةل ونددددا هت عدددد  خ ددددارر ممرنكدددداهتم  عشددددق اابةيف  تد يرددددال وتي ددددكا  تدنددددارل

 .(711)وتيركايي  تييت تكب واا ل ب  عرنياا ت خيء تي  ع 
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