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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018 أاير/مايو 7-18

 بشأن أوزبكستانجتميع   
 م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األم تقرير  

 علومات أساسيةم -أوالا  
 ، مع مراعاا  ووريا 16/21و 5/1هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعد   -1

 ضاهااادا ه ئاااا  ام الاااوارو  ق رقااااريراالساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  
مااوج   م ق شاا ي  واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  امتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد  

 رق ُّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

نطااااااق االلت اماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااع ا لياااااات وا ي اااااات الدولياااااة  -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان حلقوق

 ،ضاهاادا ، وامقاارر اصااا  امضاال يرياا  الااديأل أو امضتقاااده ئااا  امأو ااا الضديااد مااأل  -2
مااا رىقااى مااأل  اا و  وول اا  ألماا  امتةااد  صن ر اادق أونب سااتان علااى ل أخاارات عبضاا  ك ااا  و 

الربوروكااوا االخت اااري الرةاق اا  مااهعاا  التضااذي  و اام  مااأل  ف هااا، مبااا أساساا   حلقااوق اإلنسااان
االرةاق ااا  الدول ااا  حلمايااا    اااع و ضااارومل امضاملااا  أو الضقوبااا  القاسااا   أو الالملنساااان   أو امه اااا   

االرةاق   الدول   حلماي  حقوق   ع الضماا امهااجريأل وأفاراو و ا شخا  مأل االختةات القسري  
ارةاق اا  و خت اااري الرةاق اا  حقااوق التةااي امتضلااح  جاارات رقااد  الىال ااا   الربوروكااوا االو أسااره   

الربوروكااوا االخت اااري الرةاق اا  القعااات و حقااوق ا شااخا   وي اإلعاقاا  وبروروكوتااا االخت اااري  
الربوروكاااوا االخت ااااري املةاااح ابلضهاااد الااادو  اصاااا  و علاااى   اااع أشااا اا التم  ااا  ضاااد امااارأ   

والربوروكاااوا  االرةاق ااا  اصا ااا  بوضاااع الالجئااانو   (3)االجتماع ااا  والفقاف ااا ابحلقاااوق االقت ااااوي  و 
االرةاق ا  امتضلقا  و   االرةاق   امتضلقا  بوضاع ا شاخا  عادجلن اةاسا  و   اصا  بوضع الالجئن
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وارةاق اا    (5)نظاام رومااا ا ساسان للمة ما  اةااا اا  الدول ا و   (4)خبةا  حااال  انضاادام اةاسا  
 ر(6)(189)رق   2011مي الدول   بوأن الضماا اما ل ن، ماظم  الض

وحفا ةا  مااهع  التضذي  أونب ستان على روج ه وعو  واام  ملىل ام لةن باوالاي   -3
امقاارر اصااا  امضاال مبسااأل  التضااذي  و اام  مااأل ضاارومل ق ملطااار اإلجااراتا  اصا اا ، وال ساا ما 
ر وأو ااى مةااول ا ماا  امتةااد  السااامن (7)ن   أو امه ااا امضاملاا  أو الضقوباا  القاساا   أو الالملنسااا

مع نظام ا م  امتةاد  حلقاوق اإلنساان، مباا ق  رضاو ً أوثحأونب ستان    حلقوق اإلنسان صن رق
 ر(8)واإلجراتا  اصا   ه ئا  امضاهدا  لك 

 ساى، ر(9)2017امةول الساامن  ونب ساتان ق أاير/ماايو  اليت أجراها  اير الوخالا  -4
ةو ضاا   ا ماا  امتةااد  السااام   مالتو ااي ملىل ارةاااق مااع ام تاا  اإلقل ماان ىساا ا الوسااتى التااابع 

 ملقاارارامقاارر اصااا  امضاال يرياا  الااديأل  الحاا ر و (10)مسااتقىالً حلقااوق اإلنسااان لت ت اا  أونب سااتان 
 ر(11)مةو ض   حقوق اإلنسانالتضاون مع  ض ي عمي بوأن موا ل  ر خت  الربمان

  (12)اإلنساناإلطار الوطين حلقوق  -اثلثاا  
 رواا ي م اناا  ابرن  لل اياا  ق   ااع فئااا  حقااوق اإلنسااانأن الحاا  امةااول السااامن  -5

ر (2021-2017)ق اسااااجار ع   عمااااي الاااارا س  احملاااادو  اجملموعااااا  اصمااااس مااااأل ا ولااااواي 
لتاة اذ  ر اد احل اومنق عمل ا  الوشعع أونب ساتان علاى ر اد الاتاااف الةضل ا  حلقاوق اإلنساان 

 ر(13)االسجار ع  هذ  
أمن امظاا  التاابع للربماان  مأل  ن كالً وأعربا اللعا  امضا   يقوق اإلنسان عأل قلقها  -6

، ف ماا يىادو، للمىااومل امتضلقا  مبركا  ام سساا  الوطا ا  ال جلتافالن وامرك  الوطل حلقاوق اإلنساان
ر وأو اى امقارر اصاا  امضال يريا  الاديأل صن (14)ابرياس()مىااومل لتض ي  ومحاي  حقوق اإلنسان 

 ر(15)راوئ أونب ستان م سس  وطا   حلقوق اإلنسان متتفي امتفااًل كاماًل مىاومل ابريس

تنفيااا االلت امااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري 

 ة بني القطا اتاملسائل املشرتك -ألف 
 (16)املساواة و دم التميي  -1 

 ن أسىامل التم  ا  احملظاور  لتلان ماأل أعربا اللعا  امضا   يقوق اإلنسان عأل قلقها  -7
قانون ملىل آخر، و ن التواريضا  القااما  ال راوفر احلمايا  ماأل التم  ا  القااا  علاى   اع ا ساسر 

أن يقادم ملطارهاا القاانوحل احلمايا  ال املا  والةضالا  ماأل التم  ا  ق  وحفا أونب ستان على ضمان
ساااىامل  قاامااا  شاااامل   ويتعااامألحيظااار التم  ااا  امىاشااار و ااام امىاشااار وامتضااادو    اااع اجملااااال   و 

 ر(17)ياص على سىي انت اف فضال و التم     
   الضا ري وأن أونب ستان التم  ضر فأو ا ةا  القعات على التم    الضا ري صن رو  -8

نوااار ا ف اااار القاامااا  علاااى  مر  واااا  (18)ماااأل االرةاق ااا  ق رواااريضا ا 1رااادري   اااع عاا ااار امااااو  
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ظاار اماظمااا  وحتأعماااا الضااان  ا  ال اال    كاايأو ال راه اا  الضا ااري  و  رقاانالتةااوق الضأسااا  
 ر(19)راا ابلدافع الضا ري كظرف مودو ةم ع اة رقر  ل على التم    الضا ري  و اليت حتر  

أونب سااتان أي شاا ي مااأل أشاا اا   اااف أو ااا اللعااا  امضا اا  يقااوق اإلنسااان صن رو  -9
التةق ااح ورتااوىل اةاساان أو هااويته  اةاسااان     بسااى  ماا له التم  اا  أو الضااان ضااد ا شااخا  

سا  ممار م ماأل القاانون اةاااان، الايت اار   120امااو   رل انهاذ  ا فضااا  و  علاىضاقىا  امقاضا  و امو 
صهنا رضارل  مة د ً  ، رو  أونب ستان2016ق عام و ر (20)ابلجاضن بن الذكور الىال ن اةاس

أحااااد أسااااىامل انتوااااار فاااامو  نقااااص امااعااااا   رواااا ي ن الضالقااااا  امفل اااا   120ملل ااااات اماااااو  
 ر(21)الىوري /اإليدن ق الىلد ورتضارل مع رقال د شضومل أونب ستان

 (22)واأل مال التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والبي ة  -2 
ي ولوج ا  ق آ ر ال ارثا  اإلأعربا ةاا  القعاات علاى التم  ا  الضا اري عاأل قلقهاا ملنات  -10

 ر(23)ق اماتق   اإلثا   القاطا للمعموعا  حقوق اإلنسانعلى ير اىراا 

 (24)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
احلااا  م افةاا  قااانون ن ال  عااأل اسااتمرار قلقهاااق اإلنسااان اللعااا  امضا اا  يقااو  أعربااا -11

سااااتخدم يأنااااه  و ُكااارلإلرهاااامل وا نواااات  اإلرهاب اااا ،  فعةاضاااااً لل اياااا اإلرهاااامل يتعاااامأل رضريةااااً 
العما   القانون   ملنات   و اإلسالم   احملظور  حلركا ا ععات واموتىه ق ععويته  ق امقاضا  
 ر(25)جراا   ا   ل  هباملرهاب   أو   اهب  أفضاالً ألشخا  اموتىه ابررلامقدم  

 فااام ماااأل الالتتااارف ق  رضتاااربوالحااا  امقااارر اصاااا  امضااال يريااا  الاااديأل أن السااالتا   -12
رقاباااا   فاااارلاحلاجااا  ملىل ساااتخدم لتربياااار هااااو يلىلااااد، و الااااذي يواجاااه اا ح اااان التةاااادي الرا سااان 

إلرهااامل ل امااهعاا أن احلمااال   و كاارر (26)"ا مااأل الضااام"ل ااا  ح وم اا   ااارم  علااى ا واين 
ابإلرهاااب ن أو لاا س تاا  اررىااا   واعتقاااا أفااراو مساالمنوالتتاارف تلااا مل ااالق بضاا  امساااجد 

احل وماااا ر   ن هباااااملىل ممارساااا  وياااااه  خاااااري التاااارق الاااايت أ ال يسااااضون ملال  اةماعااااا  امتترفاااا ، و 
عرضا  رةسام  مساأل   ملىل رار وهو ماا يا وي رضرين واض  لا "التترف"،  خلص ملىل عدم وجووو 

 ر(27)ال مولمأل  لل فم

 ية والسياسيةناحلقوق املد -ابء 
 (28)حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن  لى شخصه -1 

ق الاوارو  ن رضريان التضاذي  عأل اساتمرار قلقهاا اللعا  امضا   يقوق اإلنسان  أعربا -13
هباااادف اإلر ااااام علااااى اإلوالت يقت اااار علااااى ا فضاااااا  اااام القانون اااا  امرر ىاااا    اةااا اااا ا التوااااريض
ةاااا  مااهعااا   وأعرباااار (29)ويااااتف عااااه ابلتاااا  ملفاااال  أشاااخا  آخاااريأل ماااأل الضقاااامل، بواااهاو 

التضااذي  علااى  ق اار ممارساا مااأل القااانون اةااااان ر 235 ن اماااو   عااأل اسااتمرار قلقهاااالتضااذي  
أشخا  آخرون يت رفون اليت يقوم هبا  ا فضااوال رومي أفضاا اموظةن ام لةن  نةا  القانون 

وحفا اللعا  امضا   يقوق اإلنسان أونب ستان على رضديي روريضا ا اةااا  ، ر (30)ب ة  رمس  
عاروري  كار  أونب ساتان أهناا ال رارات أن ماأل ال ،2016 وق عاام ر(31)235مبا ق  لك اماو  

 ر(32)235 أن رقوم، على وجه السرع ، بتضديي روريضا ا اةااا  ، مبا ق  لك اماو 
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لتضااذي  اا شااخا  الااذيأل يواات ون مااأل  مااا يتضاارل لااه وأعربااا اللعااا  عااأل قلقهااا ملنات -14
اخنةال مضدا امالحق  القعاا   وانتوار ظاهر  ملنات ، و ولوينأعماا انتقام    وأفراو أسره  مأل

 ساريض ر وحفا ةا  مااهع  التضذي  أونب ستان على ملجارات حتق قاا  (33)  مأل الضقاملاإلفال
أونب سااتان  صن رتىااح ر وأو ااا(34)امساا ولن عاهااا قاضااا ون يهاا  وفضالاا  ق هااذ  االوعاااتا  وم

 ر(35)وما يت ي به مأل ملفال  مأل الضقاملعدم التسام  متلقاً ملنات التضذي   اً يقوم علىهنع
امسال من عاأل قلقهاا ملنات االوعااتا  الايت رة اد صن بضا  ا فاراو  نةسهاوأعربا اللعا   -15

 ر(36)احتع  آخرون مبض ا عأل الضا  اصارجنو مأل بلدان جماور  خعضوا للتضذي  
الوحادا  اصا ا  لتةتا مل اماوظةن وأمان امظاا   ضادم فضال ا وأعربا اللعا  عأل قلقها ل -16

ر وحفاااا اللعاااا  امضا ااا  (37)ملىل االساااتقالا افتقاااار هاااذ  ات ئاااا التضاااذي  و الربمااااحل ق م افةااا  
 مااااع محاياااا  مقاااادمنلواااا اوات تقااااد  ايقااااوق اإلنسااااان أونب سااااتان علااااى ملنوااااات آل اااا  مسااااتقل  ل

ر والحاا  الةريااح القتااري التااابع لألماا  امتةااد  (38)وات مااأل أي شاا ي مااأل أشاا اا االنتقاااماالواا 
 فقااد ُعااد ا، 2013 ا  امقدماا  خااالا عمل اا  اسااتضرال عااام قىااوا أونب سااتان للتو ااه رىضاااً لأناا

 وهااو مااا يتاا  الواا اوات،  رقااد  الو ااوا ملىل آل ااا  ملم ان اا قااانون أماان امظااا  الربماااحل لتوساا ع 
 ر(39)أش اا خمتلة ق للمواطان رقد  التضون 

ونا  اااا أفاااو  ياادو وأعربااا ةااا  مااهعاا  التضااذي  عااأل قلقهااا ملنات رقااارير عديااد   -17
الااىض  ماهااا  جاا  عااأل التضااذي  أو ملسااات   او عاان أن، ق احلااىس وحاااال  وفااا  أثاااات االحتعااان

الوفاا  أثااات اال  ر وف ماا يتضلاح يا(40)ق حح أفراو مسلويب احلري عان جاسن أعماا ، و امضامل 
تى ااا  أعرباااا اللعاااا  امضا ااا  يقاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهاااا ملنات احلرماااان ماااأل الرعايااا  ال ،االحتعاااان

 ر(41)وعدم ملجرات حتق قا  فضال  الام ام
وظاااروف االحتعاااان السااا ئ  امىلااا   االعتاااداتا عاااأل قلقهاااا ملنات  نةساااهاوأعرباااا اللعاااا   -18
وماتقااادي احل ومااا  علاااى امااادافضن عاااأل حقاااوق اإلنساااان    ااام متااساااى  اااور الااايت رااا ثر بو ، عاهاااا

ةاااا  مااهعااا   أعربااار و (42)اإلساااالم  وا شااخا  امااادانن ابلضعاااوي  ق ا حاا امل واةماعاااا  
 ر(43)جاسل ك سعأل ا وضاع ق ملنات عأل قلقها الىال التضذي  

  ااع  لر اادعاادم وجااوو آل اا  وطا اا  مسااتقل   عااأل نةااس الوااوا ي ملناتاللعاتااان  أعرباااو  -19
اماظماااا  عماااي سااام الضقىاااا  الااايت حتاااوا وون حساااأل ملنات ، و  اااور  ماتظمااا أمااااكأل االحتعاااان ب

 ر(44)دول   امستقل  امضا   يقوق اإلنسان والو ون اإلنسان  الوطا   وال
 علااى أن رااوفر حااااًل، ق القااانون واممارساا ،وحفااا ةااا  مااهعاا  التضااذي  أونب سااتان  -20

يرفعاون ومقاضا  اموظةن الضماوم ن الاذيأل  ماذ بداي  االحتعانضما   قانون   ضد التضذي  
 ر(45)مسلويب احلري    لألشخا  العما   القانون   ا ساسروفم 
مسااأل  سااريع  الالنماا  إلداااو حاايتاادابم الواقااجا امةااول السااامن أن رتخااذ أونب سااتان  -21

هباادف   وضاااع السااااد  ق السااعون ومرافااح االحتعااانابف مااا يتضلااح اسااتمرار انضاادام الوااةاف   
ماااع الت امااااا   شاااا اً ا، متبوااا ي هنااااانساااوت امضاملاااا  ماااأل ضاااارومل  ضااامان وقااان التضااااذي  و ااام 

 ر(46)أونب ستان مبوج  ارةاق   مااهع  التضذي 
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ملنات اوعاااااتا  متديااااد أح ااااام وأعربااااا اللعااااا  امضا اااا  يقااااوق اإلنسااااان عااااأل قلقهااااا ملنات  -22
السعأل الوش    االنتهات ال اور  يح امدافضن عأل حقوق اإلنسان وماتقدي احل وم  وامادانن 

 ر(47)ىل احلركا  اإلسالم   احملظور ، ب ور  رضسة  ابلتترف الديل أو ابالنتمات مل
 قعاااااي  اااع  الاظااار قأونب ساااتان  رض ااادأو اااى امقااارر اصاااا  امضااال يريااا  الاااديأل صن و  -23

للدسااتور"  امخااالن" الاوااا  رتضلااح بااا "التتاارف الااديل" أو مىهماا ا شااخا  امسااعونن بااته  
أن يوضاع،  دا و ساراا   اع ساعاات الارأير  لاحرتويا ا   ام قانون ا "، و   اعا الضعوي  ق " أو

يضااو الاظار ف هاا بوا ي  لممارس  التضساة   امتمفلا  ق متدياد عقوبا  الساعأل أو على الةور، حد ل
هاا الت  ن اافملنواات آل ا  إل ر ودا  أيعاااً مراعاا  اإلجااراتا  القانون ا  الواجىا  أن رعامألو  كاماي

 ر(48)السعاات ورضويعه 
رحاااا  امةااااول السااااامن ابإلفااااراي عااااأل موظاااان سااااابح ق ، 2017ق آمل/أ سااااتس و  -24

اعتقاله ق متار طوقاد أثاات سةر   علىسا   11 مرور ، بضدملركن موساينا م  امتةد ، هو 
عااأل  أن رةااري ق أقاارمل وقااا مم ااألحلقاا  وراساا   ملقل م اا ر وحاات أونب سااتان علااى  للموااارك  ق

 ر(49)  ع السعاات الس اس ن امتىقن اىخريأل

 (50)اإلفالت من العقابا وسيادة القانون ذلك مسألة إقامة العدلا مبا يف -2 
ا مااأل الااوظ ةن للقعااا ، الااذيأل ااادو أشااار  اللعااا  امضا اا  يقااوق اإلنسااان ملىل انضاادام  -25

مضاهاادا  صن رعاامأل للر وأو ااا عااد  ه ئااا  (51)الساالت  التاة ذياا  واليااته  كااي  ااس ساااوا 
 ر(52)ب ور  كامل  ن اهتهاستقالا اةهان القعاان و  أونب ستان

رابتاا  وأعربااا ةااا  مااهعاا  التضااذي  واللعااا  امضا اا  يقااوق اإلنسااان عااأل قلقهمااا  ن  26
ر والحظاااا ةاااا  القعاااات علاااى التم  ااا  (53)احملاااامن ل ساااا مساااتقل  مباااا ي ةااان عاااأل ونار  الضااادا

وهااو مااا ، (54)ثااال  سااوا رخ ااه  كاي  الوار  امةاارول علاى احملااامن بتعديادالضا اري بقلااح 
رفا  ماا  راراخ ص لضاد   اامن ساىح تا  ملىل ةا  مااهعا  التضاذي ، ا أفاو  به م ، وفقاً أوات

 ر(55)للتضذي  يُدع ى رضرضه متف ي أشخا  
رتى اح أح اام اإلحعاار رتى قااً وحفا اللعاا  امضا ا  يقاوق اإلنساان أونب ساتان علاى  -27

أو ا ةاا  مااهعا  التضاذي  بتضاديي قاانون اإلجاراتا  اةااا ا  و ر (56)ضمل  وق قاً مأل الااح   ال
، وضامان أثااات اةلساا  احلعاوري  رتى ح بدااي لالحتعان ر ون أقي رق  داً لتم ن القعا  مأل 

ضامان أن ر اون   اع و  اةلساا  احلعاوري ،ق االستضان  مبةام مأل اخت اره  ق  تع يألحح احمل
 ر(57)لا   ومةتوح  للمراقىن امستقلناةلسا  احلعوري  ع

صن أشخا ااااً الااايت رة اااد االوعااااتا  الضدياااد  عاااأل قلقهاااا ملنات  نةساااهاوأعرباااا اللعاااا   -28
 أعربااو  ر(58)رضرضاوا للتضاذي  أو امضاملا  السا ئ  ب ارل ملكاراهه  علاى االعاجاف مسالويب احلريا 

االعجافا  امات ع  ابإلكارا  رساتخدم كأولا    ن عأل استمرار قلقهااللعا  امضا   يقوق اإلنسان 
 ر(59)و ن القعا  ال أيمرون ابلتةق ح ق اوعاتا  االعجاف حتا وطأ  اإلكرا  ،ق احمل م 

ابلتضااذي  أو سااوت  أوياااواشااخا    امماااواوأعربااا اللعاتااان عااأل قلقهمااا ملنات الضةااو  -29
 أن رعاع حاداً ممارسا أونب ساتان علاى ا تاماأل القاانون اةاااانر وحف 235امضامل  مبوج  امااو  

 ر(60)هبذ  اةراا  ورل  هاامدانن  لألشخا ما  الضةو 
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وأعربا ةا  مااهع  التضذي  عأل قلقها  ن أونب ساتان   رقادم أي رضاوي  لعاةااي  -30
وضااامان حاااح واجااا  الاةاااا  ق رضاااوي  عااااوا  راااوفم ساااىي االنت اااافالتضاااذي ، وحفتهاااا علاااى 

 ر(61)ملعاو  التأه ي ال امي لك ومااس ، مبا ق 
  اع م سساا  الدولا   ا  ال ال   تخاذوأو ى امقارر اصاا  امضال يريا  الاديأل صن ر -31

بتارق ماهاا ضامان إلعاو  أه ي وملوماي سعاات الارأي الساابقن،  الالنم  تدابمالواحمل م  الضل ا 
 ر(62)وب ور  كامل امدن   والس اس   واالقت اوي  واالجتماع   على الةور  حلقوقه  استضاو  

ملنات عادم ملجارات حتق اح كاماي ومساتقي  عاأل قلقهاااللعا  امضا   يقوق اإلنسان  وأعربا -32
ماأل جانا  ووااار اةا مل الاساات وا طةااا،  قتاي وفضاا ق عمل ا  القتي اةمااعن، مباا ق  لاك

لتأك ااد الدولاا   اعااأل أساةه ا  وأعربا2005عااام الايت وقضااا ق ددان خااالا أحادا  أنااوا ماأل 
 ن الدول  عرقلاا  عأل استمرار قلقهاةا  مااهع  التضذي  أعربا ر و (63) لقاأن امسأل  قد أُ 

ر (64)و  رسام   جارات أي حتق اح مساتقي ق ا حادا عمل ا  الر د امستقي حلقاوق اإلنساان 
 علااااى ضاااارور عاااادم نساااا ان ضااااةااي أحاااادا  أنااااددان و  ضاااارور وشاااادو امةااااول السااااامن علااااى 

 ر(65)مظامه  مضاة 
وأعربا اللعا  امضا   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والفقاف   عأل قلقها ملنات اساتمرار  -33

أونب ساتان مواروع قاانون م افةا  الةسااو ورضا ن  صن رضتماد وأو ا استةةاتاالةساو و ظاهر  
 ر(66)ق قعااي الةساوواف   ملجرات حتق قا   رعمألو الوةاف   ق ر د الةساو 

 (67)السياسيةاحلياة احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و  -3 
: ا ح اام القانون ا  عأل استمرار قلقها ملنات ما يلناللعا  امضا   يقوق اإلنسان  أعربا -34

تةاد  عااأل مللقااات القااى   اام القااانوحل واالحتعااان ا نواات  التىواامي   والتقااارير الاايت رالايت حتظاار 
والتضاااذي  وساااوت امضاملااا  واإلوانااا  ابالساااتااو ملىل  ااا  رتضلاااح ابلتتااارف الاااديل مسااالمن مساااتقلن 

وفارل رقابا  علاى اماواو خااري ات اكاي امساعل    وأفاراو أقل اا  ويا ا  جلارساون ويااه ومس ة ن 
الااداي   الرا ساا  ،  ااا  حقااوق التةااي عااأل قلقهااا  نر وأعربااا ة(68)الديا اا  ورق  ااد اسااتخدامها

لعع  ب اما، مفي التواان اإلسالم  ، وال هووي  وامس ة   امضجف هبا، هن وحدها امسموا هبا
 ر(69)ل  لألقل ا  لضقواب  جااا   و/أو ملواري ا نوت  الديا    م امسع  

تان رضتااارب نةساااها وولااا  علمان ااا  امقااارر اصاااا  امضااال يريااا  الاااديأل أن أونب سااا الحااا و  -35
 افةاا  التتاارف م وقاد ُماةااا ا ولويا ، ول األ ال يوجااد فها  واضاا  للضلمان اا ر الدسااتورمبوجا  

احلاااح ق حريااا  الاااديأل أو  حساااامل علاااى اإلثا اااا ورض يااا  التساااام  بااان اةماعاااا  والاااو م بااان 
التةسااما  وامواقاان  نلتعاااو مضااى الضلمان اا   بوااأنر وأو ااى  جاارات مااقواا  مةتوحاا  (70)امضتقااد

 ر (71)ملنةا  القانونه ئا  التق  دي  واخي اإلوار  و 
التساع ير  اسات ةات شار  ياج  ملىل نايو  عدو أرىاعها ب  ا  و كر أن اةماعا  الديا   -36

فلاااأل راااتم أل هاااذ  اةماعاااا  ماااأل التتاااور وون متتاااع أفراوهاااا ياااح ممارسااا  ويااااه  ماااع  وماااع  لاااك،
احلاااااح ق حريااااا  الاااااديأل  علاااااى ياااااو جسااااا   امةروضااااا  وقاااااد انته اااااا الق اااااوو أشاااااخا  آخاااااريألر

 ر(72)امضتقد أو
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كاملاا  مااأل جاناا  مااوظةن   رقاباا عااع للأن ممارساا  احلااح ق حرياا  الااديأل وامضتقااد  والحاا  -37
 ر(73)ح ا  امواطان( أيعاً Mahallaورراق  ةان ا ح ات )ا مأل الوطلر  واار الدول ، وال س ما 

اإلداايب ق  حاح الةارو عول رض يا جل ي ملىل رض ي  "التسام "،  الاهف احل ومنأن  رو ك -38
ر وشدو على أن االنتقاا مأل التسام  الديل ملىل حري  الديأل أو امضتقد ال جل أل (74)تهالتمتع يري

، مفاي حريا  التضىام بوا ي وث اح اأن يتةقح وون االعجاف اإلدايب ابحلاراي  ا خارات امررىتا  هبا
 ر(75)وحري  التعمع السلمن ور ويأل اةمض ا 

واماظمااا  الديا اا   عااممامتضلااح يرياا  ال 1998احل وماا  صن قااانون عااام  ملقااراروالحاا   -39
جديااد  بوااأن  اً وأح اماا اً جديااد أونب سااتان قااانو ً  صن رسااأل   ر وأو ااىحيتاااي ملىل مراجضاا  واسااض 

مااأل الضهااد  18ةاراا  اإلوارياا ، امتفااااًل للماااو  حريا  الااديأل أو امضتقااد ق القااانون اةااااان وقااانون ا
 ر(76)الدو  اصا  ابحلقوق امدن   والس اس  

وأعربا اللعا  امضا   يقوق اإلنسان عأل قلقها ملنات التقارير اليت رة د صن حريا  التضىام  -40
ضاامان بوااد ر وحفااا أونب سااتان علااى  مااأل الااح اا  الس اساا   مق ااد القعااااي احلساساا  بوااأن 

 ر(77)الضهد ورو حري  التضىم ل امتفاا أي ق د يةرل على
أونب ساتان  راواا أو ا ماظما  ا ما  امتةاد  للجب ا  والضلا  والفقافا  )ال ونسا و( صن و  -41

ق قااانون اإلعااالم اةماااهمي مااع الااوارو   اماافااذ اإلعالم اا ا ح ااام امتضلقاا   جااراتا  رسااع ي 
ااار  و   (78)تااساا  ف مااا يتضلااح ابلق ااوو امةروضاا  علااى حرياا  التضىاامللعاارور  وال نالاادول  اااريأل امض

 يسااااتوق امضااااايم  نواااات  اماااادونن اإلعالم اااا رق اااا   مااااا مل ا كااااان التاظاااا   احلااااا  و   (79)التوااااهم
 ر(81)رراخ ص الىت ا   وملنوات سلت  راظ م   مستقل  م(80)الدول  
التقاارير الايت رة اد بتضارل  ملنات استمرار قلقهاعأل اللعا  امضا   يقوق اإلنسان وأعربا  -42

 اااااةة ن مساااااتقلن، وماتقاااااديأل للة ومااااا  ومضارضااااان تاااااا، ومااااادافضن عاااااأل حقاااااوق اإلنساااااان، 
للمعايق  وامراقى  واالعتقاا واالحتعان التضسة ن والتضذي  وساوت امضاملا  علاى أيادي اماوظةن 

ر وأعرباااا ةاااا  (82)انتقامااااً ماااأل عملهااا  ام لةااان  نةاااا  القاااوانن و ااااكمته  علاااى  ااا  ملةقااا ،
مااهعاا  التضااذي  عااأل قلقهااا الضم ااح لضاادم ملجاارات حتق قااا  مسااتقل  وفضالاا  ق رلااك االوعاااتا ، 

ر (83)االوعاااتا  "ال أسااا  تااا مااأل ال ااة " هااذ  وأعربااا عااأل أسااةها إل اارار الدولاا  علااى أن
اماادافضن عااأل حقااوق اإلنسااان واإلفااراي عااأل امضتقلاان  بتااوفم اةاارب للعااةاايوأو ااا أونب سااتان 

 ر(84)مووعن السعألا
 ن قاانون اماظماا  وأعربا ةا  احلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والفقاف ا  عاأل قلقهاا  -43

ر وأعربا اللعا  امضا ا  يقاوق (85) م احل وم   يل م هذ  اماظما  ابلتسع ي لدات ونار  الضدا
والتق  ديا  امةروضا  علاى رساع ي ا حا امل  قولا  وامرهقا اإلنسان عأل قلقها ملنات الورو   م امض

الس اس   واةمض ا  الضام ، وملنات ملهنات رسع ي اماظماا  الدول ا  حلقاوق اإلنساان أو  ام  لاك 
 ر(86)مأل الضقىا  اليت حتوا وون عمي اماظما   م احل وم   امضا   يقوق اإلنسان

 حُتارمعاأل قلقهاا  ن ا حا امل الس اسا   امضارضا   وأعربا اللعا  امضا   يقوق اإلنساان -44
احلاااا  لالنتخاااااب  ال ي ةااااي، ن اإلطاااار القااااانوحل  ماااأل التساااع ي واموااااارك  ق االنتخاااااب ، و 

 جشاا  لالنتخااااب الت ااويا والاحلااح ق احلااح ق اموااارك  ق ملوار  الواا ون الضاماا  و يىاادو،  ف مااا
 ر(87)الق وو اليت ال مربر تابسى  
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ملنات التقارير اليت رة د بةارل ق اوو رضساة   علاى احلاح ق  عأل قلقها نةسهاوأعربا اللعا   -45
التعمع السلمن ق القانون واممارسا ، مباا ق  لاك التواويمل علاى التعمضاا  السالم   ماأل جانا  

 ر(88)اموظةن ام لةن  نةا  القوانن ومللقات القى  على امواركن واحتعانه  وضرهب  ومضاقىته 
التساع ي اإلل امان ملنات نظاام أشاما  اصاروي ونظاام  وأعربا اللعا  عأل استمرار قلقهاا -46

امادافضن عاأل  متااعالتقارير اليت رة د صن الدول  ملنات و  (propiska) لضاوان ا شخا / ي ملقامته 
اري حقاااوق اإلنساااان أو ال اااةة ن امساااتقلن أو أععاااات امضارضااا  الس اسااا   ماااأل الساااةر ملىل اصااا

ر وأعرباااا اللعاااا  امضا ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  (89)بتاااأخم مل ااادار أشاااما  اصاااروي
اى ر امجرىااا  علاااى مللااا ام امهااااجريأل الاااداخل ن بتساااع ي م اااان اإلقامااا   والفقاف ااا  عاااأل قلقهاااا ملنات

(propiska)   قعااات ةااا  الأعربااا ، ق حاان (90)للة ااوا علااى الضمااي والساا أل والرعاياا  ال ااة
علاااى احلقاااوق االقت ااااوي     ااام امتااساااى آ ر هاااذا الاظاااامملنات  عاااأل قلقهااااعلاااى التم  ااا  الضا اااري 

 ر(91)اإلثا   القاطا  خاري الضا م اجملموعا  واالجتماع    فراو 

  (92)حظر مجيع أشكال الرق -4 
االاااار  رقااارير رتةااد  عااألأعربااا ةااا  القعااات علااى التم  اا  الضا ااري عااأل قلقهااا ملنات  -47

  اااع  بةااارل عقوبااا  علاااىابلاسااات وا طةااااا، ماااأل اماااواطان أو ا جانااا ، وأو ااا أونب ساااتان 
 ر(93)حاال  االاار ابلاسات وا طةاا ومحاي    ع العةااي

 وأو اااا اللعاااا  امضا ااا  ابلقعاااات علاااى التم  ااا  ضاااد امااارأ  صن رضتماااد أونب ساااتان هنعااااً  -48
ا ق  لك راوفم امالجائ، وبارامف ملعااو  اإلومااي، وفار  بديلا  لى ات، مبظاهر  اللت دي ل شامالً 

 ر(94)الى ات رر لاسات الرا ىا  ق لمدر  للدخي، 
عامااً  16 وون ساألعلى الر   مأل التدابم امتخذ  للةد مأل الضماي القساري لألطةااا و  -49

التقاارير امسااتمر  ملنات  ، فقاد أعرباا اللعاا  امضا اا  يقاوق اإلنساان عاأل قلقهاا(95)ق قتااع القتاأل
عاماً وابل ان للق اام ابلضماي  16اليت رة د ب ايو  اللعوت ملىل استخدام أشخا  رتعاون أعماره  

القسري ق قتاعن القتأل واحلرير  واوعاتا  انتوار الةساو واالبت ان  وظروف الضماي اصتار  ق 
ر وشاعضا (96)ف اا قتاع القتأل وساوت ا حاواا امض وا  ، ا مار الاذي أوات حاد ملىل حادو  و 

ةا  اصربات التابض  ماظم  الضمي الدول ا  امضا ا  بتتى اح االرةاق اا  والتو ا ا  بواد  أونب ساتان 
الضماااي  مااااع الرام ااا  ملىللتض يااا  العاااما    علاااى االساااتمرار ق الاااا  رااادابم فضالااا  و ااادو  نما ااااً 

 باانضالقااا  الضمااي ل فضاااا مبااا ق  لااك عااأل طريااح رض ياا  نظااام ،القتااألجاال   ااوا ق  قسااريال
 ر (97)جامضن   وا القتأل

 اااع  القتاأل علاى حاح ا طةااا ق لامىاشار  تاأثموشدو  ةاا  حقاوق التةاي علاى ال -50
طلىا ةاا  و ر (98)عاماً  16مضلمن امدار  وا طةاا فوق سأل استخدام التضل   بسى  استمرار 

 طةااا ملجىاار اةضااا للتواريضا  الوطا ا  الايت حتظار اصربات التابض  ماظم  الضمي الدول ا  التاة اذ ال
القاارار ر والحاا  الةريااح القتااري (99)عاماااً علااى الضمااي وماا اولته  لألعماااا اصتاار  18وون سااأل 
حلظار رضىئا  التاالمل واماوظةن اماادن ن،  2017آمل/أ سااتس  8جملاس الاونرات ق  الاذي الاذ 

 ر(100)القتأل ل   واة، ونق اجملاا التيب وامضلم مبأل ف ه  الضاملون
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 (101)احلق يف اخلصوصية -5 
امقااارر اصاااا  امضااال يريااا  الاااديأل أن آل اااا  الر اااد الوقااااان، الااايت أنواااأ ا الدولااا    كااار -51
امتضلااح  1998أنواات  اماظمااا  الديا اا   اام امسااعل  وضاامان التاا ام امااواطان بقااانون عااام  ماااع

وعااادم ثقااا  الدولاااا   ق اص و ااا  عااادم احاااجام احلاااح  اواماظماااا  الديا ااا ، أثىتااا عااامميريااا  ال
 ر(102)مواطا ها ق

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (103)اتيةو احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة وم -1 

ملنات  عاأل اساتمرار قلقهاااللعا  امضا   ابحلقوق االقت ااوي  واالجتماع ا  والفقاف ا   أعربا -52
الىتالااا  بااان الاساااات  مضاااداالااق ااا ، ال سااا ما بااان الرحاااي وق القتااااع ال راعااان، واررةااااع  الضمالااا 

 ر(104)اظامناالقت او  م القتاع وانتوار الضمي ق 

 يُضااو الاظار ف اه ب اور احلد ا وىن الوطل لألجور الاذي  رتى حوحفا أونب ستان على  -53
موااروع واعتماااو وورياا  لتفى تااه عاااد مسااتوات ي ةاان لتااوفم الضاا مل ال اار  ةم ااع الضماااا وأسااره ، 

 ر(105)، الذي يتعمأل رضريةاً للةد ا وىن لألجور2008قانون ا جور لضام 
ر خلااو التوااريضا  مااأل ح اا   اادو يتضلااح ابحلااح ق اإلضااراملوالحظااا اللعااا  نةسااها  -54

على قانون الاقااب  واحلقوق والعما   امتاح   2007 رضديال  عاموحفا أونب ستان على 
 ر(106)ممارس  الاوا  الاقايب

  (107)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
 ملم ان ااا  الىلاااد ق كاار الةرياااح القتااري أن ضاااضن نظااام احلمايااا  االجتماع اا  قاااد قااول  -55

 خةعااااار وقااااد (108)علااااى مسااااتوات ا ساااار  امض واااا   ب ااااور  فضالاااا الت اااادي للةقاااار والعااااضن 
ق السااااوا   وقل ااا نتاااق الت ت اا االجتماع اا  االساااتةقاقا   حعاا  مااأل أونب سااتان راادرد اً 

الاايت لااديها أطةاااا    الاادخيلألساار اماخةعاا امماوحاا  االجتماع اا  ضااالو ا خاام ر وقااد اقت اار  ال
  حة ار وقد فرل هاذا التق  اد خمااطر و سا  14 ال رتعاون أعماره لديها أطةاا  ا سر اليتعلى 

 ر(109)والدخوا ملىل سوق الضمي الدراس على رر   سا  14ر يد أعماره  عأل الوىامل الذيأل 

  (110)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
اسااى  الأعربااا اللعااا  امضا اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  والفقاف اا  عااأل قلقهااا ملنات  -56
وروو ، وملنات سا ما ق اماااطح الرية اا  الو  - ىام  ماأل السا ان الاذيأل يض واون حتااا خا  الةقار ال

 ر(112)مستوات سوت الت ذي ملنات و  (111)مضلوما  عأل خة  مضاش الضاملن مأل امتقاعديأل
للتقااارير الاايت رة ااد بساال  اماا ارعن مااا جلل ونااه مااأل  عااأل قلقهااا نةسااهاوأعربااا اللعااا   -57

 ر(113)أرال، ولضدم راظ   مسأل  عدم ح ان  ا رل، وملنات ردحل نسى  مال  ا رل مأل الاسات
أونب ساتان وفر وف ما يتضلح ابلس أل، ال س ما ق اماااطح الرية ا ، أو اا اللعاا  صن را -58

رضويعاا  مااساى ، وحفتهاا علاى راوفم السا أل  مسااكأل بديلا  أو أجلاواةم ع ا شاخا  الاذيأل 
وامهموااان أفاااراواً    الااادخي، مباااا ق  لاااك السااا أل االجتمااااعن، ال سااا ما لألسااار اماخةعااالالااااحا

 ر(114)و اعا 
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 فااار  احل اااوا علاااىنساااى  كىااام  ماااأل السااا ان ملىل  فتقااااروأعرباااا اللعاااا  عاااأل قلقهاااا ال -59
، ال سااااااا ما ق ماتقااااااايت خاااااااوارنم امأمونااااااا م اااااااا  الوااااااارمل امااساااااااى  و مرافاااااااح ال ااااااارف ال اااااااةن 

 ر (115)اللتن رضان ان مأل اةةاف وكارث  ير آراا كاراكالىاكستانو 

 (116)صحةاحلق يف ال -4 

نوع ا  الرعايا  امقدما  ملىل ا مهاا  قىاي  رادحل أعربا ةا  حقوق التةي عاأل قلقهاا ملنات -60
اار  بضااد الااوالو ، ممااا ياا وي ملىل اررةاااع مضاادال  وف ااا  ا طةاااا حااديفن  الااوالو  وق مرحلاا  ُمى  

 ر(117)الوالو  والوف ا  الاةاس  
قلااا  وأعرباااا اللعاااا  امضا ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والفقاف ااا  عاااأل قلقهاااا ملنات  -61

و  ااامل عاادو امستوااة ا  ومااوظةن الرعاياا  ال ااة   مااأل  وي ال ةااات  الضال اا  ق امااااطح الرية اا  
الرساوم  شا وع جايبر وأعربا ةا  حقوق التةاي عاأل قلقهاا ملنات (118)ال ةننظام وطل للتأمن 

 الاظافااا  ونقاااص ا وويااا  ا ساسااا   وامضااادا  وماااواو ،التى ااا  والضاااالي ستواااارا  ااام الرمس ااا  لال
 كااار الةرياااح القتاااري أن امرساااوم الر سااان و ر (119)ال اااة   ق مرافاااح الرعايااا  ال اااة   احل وم ااا 

ختاا   رعاامألبواأن حتساان الرعاياا  ال اة   ا ول اا   2017مااار  /آ ارال اااور ق  2857 رقا 
  ر(120)صة  عدو مرافح الرعاي  ال ة   ا ول  

ق  االررةااع احلااووأعربا اللعا  امضا ا  ابلقعاات علاى التم  ا  ضاد امارأ  عاأل قلقهاا ملنات  -62
عربا ةا  القعات ر وأ(121)ماع احلمي واوعاتا  التضق   القسريأسلومل التضق   كعدو عمل ا  

قسااري لاساااات التضقاا   ال التقاااارير الاايت رتةااد  عاااألملنات  الىااال  اقلقهااعلااى التم  اا  الضا ااري عاااأل 
وعا اللعا  امضا   ابلقعات على التم    ضد امرأ  و ر (122)وامدافضا  عأل حقوق اإلنسانروما ال

ق  وامسااتام  للماارأ  علاااى اموافقاا  احلاار  وامساااى وااج أونب سااتان ملىل اعتماااو رضااديال  رواااريض   ر
 مااع احلماي   ع الاسات والرجاا ملىل خدما  راظ   ا سار  ووساااي سىي و وا، ورض ي  التضق  

ر وحفااا ةااا  القعااات علااى التم  اا  الضا ااري أونب سااتان علااى (123)احلديفاا   اام ام لةاا  وامأموناا 
 ر(124)سىي انت اف فضال  للعةااي ملعح التةق ح ق   ع اوعاتا  التضق   القسري للاسات و 

ال ااة  اةاساا   واإلةاب اا  والوقاياا  مااأل  اإلمااام مبسااااي ورجاا  والحاا  الةريااح القتااري أن -63
ر أو ااا ةاااا  (125)رايفالةت ااان وسااا ان ا  متدن ااا  لل اياا  ق أوساااا  اماقولااا  جاساا اً ا ماارال 

ع ت  ماأل امقاررا  الدراسا   اصا ا  كاإلةاب     بر جماً لل ة أونب ستان  ععحقوق التةي صن ر
ماع انتقاا فمو  نقاص امااعا  الىواري /اإليدن ماأل ا م ملىل  الالنم  تدابمالوأن رتخذ  اب طةاا،

ملنات التم  اا  الااذي يتضاار ل لااه ا طةاااا ام ااابون بةاامو  عااأل قلقهااا  أيعاااً  أعرباااو  ر(126)التةااي
 ر(127)نقص امااع  الىوري /اإليدن

امخادرا  عاأل  رتضاطى س ان ق أونب ستانمأل المضترب  نسى   الةريح القتري أن  كرو  -64
جلفااي ختااراً كىااماً علااى ال ااة   وهااو مااا، ف مااا ب اااه  احملاااقألوكفااماً مااا يتىاااوا أفراوهااا طريااح احلقااأل 

 ا مارال امضديا  اماقولا  ابلادم، وال سا ما فامو  نقاص امااعا  الىواري  ابنتقااالضام  ف ما يتضلح 
 رC"(128)"التهامل ال ىد فمو  و 

والحظا اللعا  امضا   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع ا  والفقاف ا  بقلاح أن رلاو  ام اا   -65
وامراضا   ا مارال اماقولا  ابماات قاد سااه  ق نايو وق ور شى   ال ارف ال اةن ورلاو  الجبا  

 ر(129)امررىت  ابمات
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 (130)ق يف التعليماحل -5 

قل ااا مااأل  اام الرمس اا  قااد  امدرساا   أعرباا ةااا  حقااوق التةااي عااأل قلقهااا  ن الرساوم -66
أونب ساتان الةسااو ق نظاام  صن حتاارمل ح اوا ا طةااا احملارومن علاى التضلا  ر وأو اا فر 

 ر(131)أو  م الرمس  /ملل ات   ع الت ال ن اصة   والتضل  ، مبا ق  لك 

 ن الاساات والةت ااا  ات علاى التم  ا  ضاد اماارأ  عاأل قلقهاا وأعرباا اللعاا  امضا ا  ابلقعاا -67
القوالااا  ساااتمرار ال، و  لأل خياااجن م ااااويأل رضل م ااا  ومساااارا  مها ااا   ااا مأل عل هاااا امااارأ  عااااو ً ياااال 

أعربااا ةااا  احلقااوق االقت اااوي  و ر (132)ماارأ  ق امااااهف وال تاا  الدراساا  ا عااألالامت اا  الساالى   
متفااي ثلاات نسااى  التااالمل نسااى  التالىااا  ق التضلاا   الضااا    نلقهااا واالجتماع اا  والفقاف اا  عااأل ق

ر وأو اااا ال ونسااا و صن رتخاااذ أونب ساااتان ختاااوا  ملضااااف   لتةق اااح الت ااااف  بااان (133)رقريىااااً 
التضلاااا    اااام التقل اااادي  الضقىااااا  الاااايت رضااااجل سااااىياةاساااان ق التضلاااا   الضااااا  والت لاااا  علااااى 

 ر(134)اتوامسارا  الوظ ة   للةت ا  والاس
بن امااطح احلعري  والرية   ق رونيع امضلمان ق  ةاو  القاا الح  الةريح القتري التو  -68

ر وأعرباااا اللعاااا  امضا ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  والفقاف ااا  عاااأل (135)التضلااا   االبتاااداان
ردحل مستوات التضل   ومستوات امدرسن ق امااطح الرية ا  واخنةاال عادو امادار  الايت  قلقها ملنات

 ر(136)ردر  بل ا  ا قل ا ، وال س ما ال اناخ   والجكمان  

 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -دال 
 (137)املرأة -1 

جاااا والاساااات ق مساااوا  بااان الر اأي قااانون بواااأن  عاادم اعتمااااوالحاا  الةريااح القتاااري  -69
عادم ملحاران رقادم  عأل بواعت قلقهاا ملناتمضاهدا  للعد  ه ئا   أعربار و (138)احلقوق والةر 

صن اااري أو ااا اللعااا  امضا اا  ابلقعااات علااى التم  اا  ضااد اماارأ  و ر (139)ق اعتماااو هااذا القااانون
 ر(140)روريضا  جديد  رتماشى مع االرةاق   رضتمدو  اً روريض  اً أونب ستان استضراض

عااأل قلقهااا لضاادم وجااوو ختاا  عمااي وطا اا  شااامل  لتض ياا   نةسااهااللعااا   أيعاااً  أعرباااو  -70
 ر(141)امساوا  بن اةاسن

 ا واين أرىااااع كاااان الااا واي بااان  حاااد وملنوالحااا  امقااارر اصاااا  امضااال يريااا  الاااديأل أناااه  -71
امتضلق  ابلديأل، مفي عدم وجوو أماكأل عىاو  للاساات  ساايمت    ق بض  ام ففم مم ااً،  امختلة 
 ر(142)، مفي احلعاملامالبس الديا   بوأنولواا  

ق  امتااادحل مااارأ االحظااا اللعاااا  امضا ااا  ابلقعاااات علاااى التم  ااا  ضاااد امااارأ  بقلاااح وضاااع و  -72
ل  تهاااا وضااامان م الاااا  رااادابم للت ااادي لةقااار امااارأ اماااااطح الرية ااا ، وأعرباااا عاااأل أساااةها لضااادم 

 ر(143)عدو مأل احلقوق وح وتا على اضنواستخدامها لألر 
الضاااان اماااا   ضاااد الاساااات والةت اااا  رضتااارب مساااأل  خا ااا   قعاااااي أن و كااار الةرياااح القتاااري -73
لتساويتها عاأل  (mahalla)ةاان ا ح اات ملىل  أساسااً  وحتااا هاذ  القعاااييىلَّ  عاها ابلقدر ال ااق،  وال

ولااا س هااااا  أي خااادما  امسااااعد  واحلمايااا  امقدمااا  للعاااةااير هااااا  نقاااص ق ام ااااحل ر و  طرياااح
ر وحفااا اللعااا  امضا اا  ابلقعااات (144)بوااأن ماااع الضااان القاااا  علااى نااوع اةاااس والضااان امااا   روااريع
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على التم    ضد امرأ  أونب ستان على الا  ردابم شامل  ماع الضان ضاد الاساات والةت اا  والت ادي 
 ر(145)االنت اف، مبا ق  لك التضوي  واحلماي  سىيمان ح وتأل على وض ،له

وأعربااا ةااا  مااهعاا  التضااذي  عااأل قلقهااا  ن الضااان امااا   واال ت ااامل ال وجاان  اام  -74
مضاهادا  أونب ساتان علاى اعتمااو قاانون للر وحفا عد  ه ئاا  (146)مضر فن ق القانون اةااان

 ر(147)ال وجندرم الضان اما   واال ت امل 
حااال  الا واي القساري والا واي امى ار  ملناتمضاهادا  عاأل قلقهاا للوأعربا عد  ه ئا   -75

رضااادو ال وجاااا  ي ااا   ظااااهر  اساااتمرارملنات ال سااا ما ق اماااااطح الرية ااا ، و و واختتااااف الضااارااس، 
 ر(148)على الر   مأل حظر هذ  اممارسا  مبوج  القانون الواقع،
 ن قااانون  عااأل اسااتمرار قلقهااااللعااا  امضا اا  ابلقعااات علااى التم  اا  ضااد اماارأ   وأعربااا -76

 18( والةت اااان )عامااااً  17الةت اااا  ) بااان  وايالاااا سااار  يااااص علاااى اخاااتالف احلاااد ا وىن لساااأل 
و ن اماارأ  ال رااتم  أل  الىاااً مااأل ، عاماااً  16باا واي الةت ااا  ق سااأل سااا (، مااع ملم ان اا  الجخاا ص 

ر و كار الةرياح القتاري (149) احل وا على ن    متساو  ق ممتل اا  ال وج ا ممارس  حقوقها ق
 ملال بضاااد بلاااوج الااا وجنرساااعي  أو ال ال رساااعي ب اااور  رمس ااا أن مضظااا  حااااال  نواي ا طةااااا 

 ر(150)السأل القانون   لل واي
ااد  ملنات الظاروف السا عاأل قلقهاااللعا  امضا   ابلقعاات علاى التم  ا  ضاد امارأ   أعرباو  -77

 قسااارايً  هألورضقااا م ضاااد امااادافضا  عاااأل حقاااوق اإلنساااان التم  ااا ملنات ق مرافاااح احتعاااان الاساااات و 
 ر(151)أثاات االحتعان واالعتدات عل هألتهأل وملسات  مضامل

قلقهاااااا ملنات رااااادحل الاساااااى  امئويااااا  للاساااااات اموااااااركا  ق احل اااااا   اساااااتمرار وأعرباااااا عاااااأل -78
يعااتلضأل  الالااان الاسااات عاادوامةااول السااامن أيعاااً أن ر والحاا  (152)الس اساا   واحل ااا  الضاماا 

وشاااادو علااااى أ  اااا  وجااااوو ام يااااد مااااأل الاسااااات ق ماا اااا  الساااالت   قل ااااي لل اياااا ، ق اوياااا  صووار
 ر(153)ومواركتهأل ال امل  على كي امستواي 

وخااوا  أونب سااتان وااععأو ااا اللعااا  امضا اا  ابلقعااات علااى التم  اا  ضااد اماارأ  صن رو  -79
روااريضا  ر ةااي مىاادأ امساااوا  ق ا جاار عااأل الضمااي امتساااوي  وراةااذاالقت اااو الرمساان،  ملىلاماارأ  

 ااادواً  اً ةااايضر ر يتعااامأل اً رواااريض رضتمااادو  ،الةعاااو  القاامااا  بااان اةاسااان ق ا جاااور ورسااادالق مااا ، 
 ر(154)وحيظر  الضمي م ان ق اةاسن لتةرشل

 (155)الطفل -2 
 ستعاااضةنآل ااا  وطا ااا  واحاااد  حلمايااا  ا طةااااا ام عااادم وجاااووالحااا  الةرياااح القتاااري  -80
اإلياااااداع ق علاااااى  وقاااااد ان ااااا  الجك ااااا ر ساااااق الاظاااااام احلاااااا  ملىل اساااااجار ع   وطا ااااا  متافتقاااااار و 

 ر(156)مضدوم أن ر ون خدما  وع  ا سر  ر او، و ام سسا 
نات اساتمرار وأعربا اللعا  امضا   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والفقاف   عأل قلقها مل -81

ر وأعربا ةا  حقوق التةي عأل قلقها (157)ممارس  الضقامل الىدحل اليت ال حيظرها القانون  راح ً 
 ر(158)لت رار حاال  اللعوت ملىل الضقامل الىدحل ق الس اق احمللن وق م سسا  الرعاي  الىديل 

  االعتاادات لإلبااالج عااأل حاااالنظااام فضاااا وحفااا اللعااا  نةسااها أونب سااتان علااى ملنوااات  -82
 ر(159)موور  والتضاق وملعاو  االندماي اجتماع اً اعلى التةي ومل اله وضمان ح وا ا طةاا على 
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اسات الا ا طةااا، الرام ا  ملىل م افةا  وأعربا اللعا  عاأل قلقهاا ملنات  دوويا  التادابم  -83
ر وأعرباااا عاااأل قلقهاااا (160)والى اااات واماااواو اإلابح ااا  ضماااي القسااارياساااتخدامه  ق المباااا ق  لاااك 
االساااااتخدام امت ااااارر للضماااااي القساااااري كوااااا ي  ماااااأل أشااااا اا عقاااااامل ا طةااااااا ق الواااااديد ملنات 

 ر(161)ام سسا  احل وم   مفي امدار  ووور ا يتام
اار  ب اع ا طةااا واسات الا  ب  ا أونب ساتان القاانون اةاااان راجاع أو ا اللعاا  صن رو  -84

 ر(163)رضرين ب ع ا طةاا ق روريضها الوطلردري وأن  (162)إلابح  ا طةاا ق الى ات وق امواو ا
الااذيأل يض وااون ويضملااون ماياا  ا طةاااا حلأونب سااتان راادابم  رتخااذأو ااا اللعااا  صن و  -85

 ح وت  على التضل   واصدما  ال اة   ومتااع رعمألق الووارع ومساعد   وملخراجه  ماها، و 
 ر(164)ضة   االاار واالست الا االقت اوي واةاسن وقوعه 

، وقاااد لقعاااات ا حاادا  ماة ااالً  اً نظامااا ال متلااكالةرياااح القتااري أن أونب ساااتان   كاارو  -86
الضاااام، ونقاااص عااادو   ااااك  القعااااتعلاااى عاااارح القعاااا  ق  ال ىااام املقاااىالضماااي  عااا ت يااا وي

 مل ادار ملىل، حقاوق التةاي بواأن  للقعاا امتااا ونقص التدري  امتخ ص اإلطارا  القعاا  ،
 ر(165)م ا  التةي الةعلى تااىف معر س ئ قرارا  قعاا   

بتضار ل ا طةااا امخاالةن وأعربا ةا  حقوق التةي عأل قلقها ملنات التقارير اليت رة اد  -87
وجوو ردابم مالام  رعمأل احتعاانه  ق ، وعدم للقانون للتضذي  أثاات االستعوامل واالحتعان

وجااااوو راااادابم بديلاااا  مالاماااا  ، وعاااادم أماااااكأل احتعااااان ماة اااال  عااااأل رلااااك امخ  اااا  للىااااال ن
 أيعاااً  أعرباااو ر (166)لالحتعااان، وعاادم ح ااوت  علااى التضلاا   واصاادما  ال ااة   بواا ي  مالااا 

 ر(167)استخدام ال ن ا   االنةراوي  كضقوب   ق سعون ا حدا عأل قلقها الضم ح ملنات 
عادم وضامان  ا طةاا فوراً بضاد والو ا ا أونب ستان على رسع ي وحفا اللعا  نةسه -88

 ر(168)فرل رسوم على رسع ي اموال د ومل دار شهاوا  ام الو
ق رواريضا ا حظاراً وارجلااً  ارحين لتعا اد جمموعاا  أونب ساتان وأو ا اللعا  صن رادري  -89

 ر(169)تخدامه  ق ا عماا القتال  مسلة   م عبض  للدول  ا طةاا وون سأل الفاما  عور  أو اس

 (170)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
 ر اادر عااأل م اااور ح وم اا  خمتلةاا  كاار الةريااح القتااري أن الى ااا   امتضلقاا  ابإلعاقاا   -90

 الاااهف التاايب ملىل اإلعاقاا تق اا   الااوطل لاظااام اليسااتاد و التوف ااح ب اهااا ورةساامهار  تضااذرمااا ي و الىاااً 
 ر(171)أو عمي اجتماعن لدع  ا شخا   وي اإلعاق  ملوار  للةاال ول سا هاا  أي  ر فق 
وأعربا اللعا  امضا   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والفقاف   عأل قلقها ملنات اخنةال  -91

اصدما   ملىل وا وون و وت مضدا الضمال  بن ا شخا   وي اإلعاق  واحلواج  اماوي  اليت حت
  ر(172)والتضل   االجتماع   وسوق الضمي

وأعربا ةا  حقوق التةي عأل قلقها  ن ال الى   الضظمى ماأل ا طةااا الاذيأل يض واون  -92
و مهاااا ماااأل خااادما  الااادع  االجتمااااعن ن  و   وي اإلعاقاااا طةااااا ماااأل ا   سساااا  هااا امق 

عاااأل قلقهاااا ملنات التة ااا  والو ااا   أيعااااً  أعربااااو ر (173) ااام كاف ااا  رظااايخااادما  الااادع  ا ساااري 
، وعاادم كةاياا  التاادابم الرام اا  ملىل رااوفم رضلاا   هاا الت ا طةااااضااد الواسااضن الاتاااق  نجتماااع اال

خااادما  الرعايااا  ال اااة    اااضوب  احل اااوا علاااى و  و اااضوب  االلتةااااق ابمااادار  الضامااا  ،شاااامي
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ر وأعربا اللعا  امضا   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع ا  (174)ا لألطةاا وامراهقن  وي اإلعاق
ر (175)نقااااص امااااوظةن اماااادربن ق اماااادار  وق ااااور امااااااهف الدراساااا  والفقاف اااا  عااااأل قلقهااااا ملنات 

لتاااوفم التضلااا   الواااامي ةم اااع  الالنمااا  وأو اااا ال ونسااا و صن روا اااي أونب ساااتان باااذا اةهاااوو
 ر(176)اصا  االحت اجا    ووا طةاا، مبأل ف ه  

 (177)األقليات -4 
أعربا ةا  القعات على التم    الضا ري عأل قلقها ملنات عدم وجاوو رواريع حيمان حقاوق  -93

 ر(178)الل   التاج     ف هال ا  ا قل ا ، مبا امماوا لتض ي  ا قل ا  اإلثا   وعدم كةاي  الدع  
ا قل اااااا  اإلثا ااااا ، مباااااا ق  لااااااك والحظاااااا اللعاااااا  نةساااااها نقاااااص متف ااااااي جمموعاااااا   -94

وال اناخ والتاج ك والارو ، ق القعاات واإلوار  الضاما ر وشاعضا والقر    والتتار   ال اراكالىا
وأو اااا صن راوااائ آل ااا  موعاااا  ق احل اااا  الس اسااا  ، اجمل مواااارك  هاااذ أونب ساااتان علاااى نايو  

 ر(179)مع ممفل ها ب ور  ماهع  للتواور 

 روماالو /ال رضاحل ماها  اع أل قلقها ملنات حال  التهم مل والتم    اليت وأعربا اللعا  ع -95
ماأل جانا  عاماا  الااا  ووساااا   ضااده  حااال  و ا  ومواقاان سالى  رة اد بوجااوو ملنات رقاارير و 

أراااارا   واجههااااايعااااأل  ااااضواب  رتةااااد  عااااأل قلقهااااا ملنات رقااااارير  أيعاااااً  أعرباااااو ر (180)اإلعااااالم
 اراكالىااا  اإلثا ا  علااى احلةااث علااى ثقااافته  ال جمموعاا او ، وعاادم قادر  بضاا  أفار (181)امساخ ا

 ر(182) اراكالىا الاستخدام ل    راجعوم اور كس  ع وه  ومن  ح ا   التقل دي، ور

 (183)الالج ون وملتمسو اللجوء -5 
ر (184)الجئ يضتربون مهاجريأل 200 قراب ن   عأل قلقهاةا  مااهع  التضذي  أعربا  -96
ملنات عاادم وجااوو ملطااار روااريضن  عااأل اسااتمرار قلقهاااةااا  القعااات علااى التم  اا  الضا ااري  أعرباااو 

 ر(185)حلماي  الالجئن
 ال الى اااا  الضظمااااى مااااألو كاااار  مةوضاااا   ا ماااا  امتةااااد  السااااام   لواااا ون الالجئاااان أن  -97

، هعل ار و (186) ا ملتمسن اللعوت والالجئن ال جلل اون جاوانا  ساةر وطا ا  و/أو أشاما  أونب 
 ول ساا هااا اصادما  الضاما ر الو اوا ملىل عماي و  احل اوا علاى فر ا مضظمه   فل س مبقدور

 ومواطاااااا  تاااا وجن مااااأل مااااواطانام والالجئااااا  حااااد ابلاسااااى  لالجئاااان فاااار  لالناااادماي  ل اااااً 
اللعااا  امضا اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا   أيعاااً  أعرباااو ر (187)مضهاا  والوأ  وتاا  اانأونب 

الرعاياا   خاادما  ا شااخا  عاادجلن اةاساا   والالجئاان علااى تضااذر ح ااواوالفقاف اا  عااأل قلقهااا ل
 ر(188)ال ة   والتضل   والضمي القانوحل

وجااوو حاااال  قامااا ف هااا أونب سااتان بجح ااي لوأعربااا ةااا  حقااوق التةااي عااأل قلقهااا  -98
" وون أشااام  أو بساااى  بقاااااه  ق الىلاااد "ب اااور   ااام قانون ااا  الجااائ يتمتضاااون ب اااة  أشاااخا 

رفاا  رساع ي نواي ا شااخا  الالجئاان امتا وجن مااأل مااواطان ، و ر اري  ملقاماا  ساارين امةضااوا
 ر(189)أونب  ن ورف  ماةه  ر اري  ملقام 
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 (190) دميو اجلنسية -6 
يتعاامأل مةوضاا   ا ماا  امتةااد  السااام   لواا ون الالجئاان أن قااانون اةاساا   ال  كاار   -99

ح اما ال ي ون انضدام اةاس  ، مبا ق  لك مأل خالا ما  اةاس    حاال  ضما   كاف   ماع
 ضااجو ا ةا  القعات على التم  ا  الضا اري صن روأ ر(191)جاس   أخرات  يالوخص حاماًل  

 ر(192)ملجراتا  التعا سرسريع ورم  أونب ستان حاال  انضدام اةاس  ، مبا ق  لك عأل طريح 
لعااا  القاارارا   اسااتمرار أثاامو كاار  مةوضاا   ا ماا  امتةااد  السااام   لواا ون الالجئاان  -100

، سا ظلونامق من ق اصاري، الذيأل   نعلى اىالف مأل امواطان ا ونب ضا   بقعااي اةاس   ام
جااوانا    ااالح    اام قاااوريأل علااى متدياادو ق حالاا  فقاادان اةاساا  ، عااالقن ق بلاادان أجاى اا ، 

ولااااأل ي ااااون أو الضااااوو  ملىل أونب سااااتانر  علااااى جااااوانا  جديااااد  ونب  اااا  أو احل ااااواا  ه سااااةر 
أك ااد   عاادم وجااوو ظااي انضاادام اةاساا   ق بلااد ملقااامته  ق وضااعاحل ااوا علااى   م اااهن  أيعاااً 

 ر(193)مواطان أونب  ن ية د صهنا   رضد رضتربه  مأل السلتا  ا ونب    كتايب
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