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مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووت مووة املصوواع شوواح ت امل وول ت ش و ن
تركمانستان*
تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسيت
ددو ت ددا  1/5و ،21/16مددم معتعددار ةوري د
 -1أُع د ه اددلت تير عيددع عرددي ل دعتر إلن د
تالسرععتض تي ور تيشامل .وتير عيع مدوز ينرعنومداا تد مد مد  11زهد صدا ب مصدنة ( )1إىل
عرني تالسرععتض تي ور تيشامل ،واو م ّ م يف شكل موز ت ي ت ابحل تألقصى يع ة تيكنراا.

اثني ا -املعلوماع املقدمت مة املصاع شاح ت امل ل ت
ألف -نطاق االلتواماع الدوليت والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدوليت حلقوق اإلنسان

()2

 -2أُوصد دي أب تصد د تعنرا ددرا عن ددى تالتواقيد د تي وييد د حلرايد د ي ددم تألشد د ا مد د
تالخرواء تي ع ( )3وتيربوتونول تالخريار التواقي منااض تيرعدلي وريد م مد بدعوع تدعامند
أو تيع ول تي اسي أو تييإ ا ي أو تدهين (.)4
و ت ا أ تعنرا را مل تص لعد ُ عندى تالتواقيد تي وييد
 -3وال ظت مؤس
حلراي و يم تيعرال تدهازعي وأفعتة أسعام ،وتيربوتونول تالخريار تدنةق ابيعه تي ويل
تخلا ابحل و تالقرصاةي وتالزرراعي وتيث افي  ،وتيربوتونول تالخريار التواقي دو تيفودل
تدرعنق إبزعتء ت مي تيبيرياا(.)5
__________

*

مل حتهعر الم تيوثي قبل إرساهلا إىل ةوتئع تيرت ابألمم تدرة ر.
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 -4وأوص دت مؤس د ددو ت ددا أب تص د تعنرا ددرا عن ددى ظ ددام روم ددا تألساس ددي
ينرةكرد تانائيد تي وييد ( .)6وأوصددى معند منااض د تي رددل يف تيعددامل أب تصد تعنرا ددرا عنددى
تتواقي منم زعمي ت ابةر تاراعي وتدعاقب عنيها ،وف ا دا أُوصي له( )7أثناء تالسرععتض تيثاين(.)8
 -5وأفدداةا تيورقد تدشددرتن  3أب تعنرا ددرا مل تددعة عنددى تيعسددائل تيدوترةر مد فعيددق تألمددم
تدرة ر تيعامل تدعين حباالا تالخرواء تي ع لشأ ع ر قضااي(.)9
 -6وال ظددت تيورقد تدشددرتن  1أ خفد تيعرددل تيو نيد حل ددو ت ددا ينوددرتر 2020-2016
ددو
تض ددرنت تعهد د تا ابي ددرا ينركنو ددال ل ددوالايا يف إ ددار ت زد دعتءتا تخلاصد د ند د
ت ددا إبزدعتء رايرتا ز يد ر .ومددم كيد  ،أفدداةا تيورقد تدشددرتن  1أب تيع يد مد تيفنبدداا
تد مد مد تدكنوددال لددوالايا يف إ ددار ت زدعتءتا تخلاصد ال تد تل معن د منددل ع ددوة وأ تيد ايرر
تيو ي ر ينبن نا ت تن تييت أزعتاا تد عر تخلا تدعين حبعي تي ي أو تدعر يف عام .2008
ومل توزدده تحلكوم د ةعددور ةتئرد إىل تدكنوددال لددوالايا يف إ ددار ت زدعتءتا تخلاص د ( .)10وأوصددت
و ت ا أب توزه تعنرا درا ةعدوتا إىل خمرند تد دعري تخلاصدال وندلي إىل
مؤس
تيوعيق تيعامل تدعين ابال رجار تيرع وي و/أو ت رجي يفنباا تي ايرر تييت ق مواا( .)11وعيور
عنى كي  ،أوصت تيورق تدشرتن  1أب تضم تحلكوم خف وز وال رمنيا يري د رايرتا يدم
تدكنوال لوالايا يف إ ار ت زعتءتا تخلاص تيلي نبوت رايرر تيبن ( .)12وقد م تيرةداي تيعدادي
دشارن تدوت نال وتيورق تدشرتن  3توصياا مماثن (.)13

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()14

 -7ال ظ ددت تيورقد د تدش ددرتن  1أ تي ددنفاا ابةرا ،من ددل تالس ددرععتض تيد د ور تيش ددامل
تي الق ،إىل تعرراة خف تيعرل تيو ني تألوىل لشأ و ت ا وإ شاء مكر أمال تدظامل
وتعررداة تشدعيعاا ز يد ر ترعنددق حب ددو ت ددا  .وأفدداةا تيورقد تدشددرتن  1أ اددلم تخلفدوتا
نا ت موبم تع ي ويكنهدا مل حتد أ أيد حت ديناا منروسد يف تدرارسد تيعرنيد وأ تحلكومد
وتصنت ت يي تحل و وتحلعايا تألساسي أو منم تيرررم هبا(.)15
 -8وال ظت تيورق تدشرتن  1ع م وزوة براانا مؤس ي تكول تسر يل مكر أمال
تدظامل .وأفاةا أب تيربدا تخرار أمال تدظامل م لال معشةال تقرت هم تيعئي (.)16
 -9وأوصددى تيرةدداي تيعددادي دشددارن تد دوت نال أب تُن ّوددل تحلكوم د اييدداا شددواف وشددامن
زعتء مشاورتا عام مم منظراا ت ررم تد ين ،ومتك ت رردم تدد ين مد تدشدارن لوعاييد يف
إعد تة تي دوت ال وتي ياسداا ،وتع د مشداورتا منرظرد مدم ت ررددم تدد ين لشدأ تنويدل تيروصددياا
تد م يف تالسرععتض تي ور تيشامل(.)17
 -10وأوص ددى تيرة دداي تيع ددادي دش ددارن تدد دوت نال أب تد د رس تي ددنفاا ر ددائ تالس ددرععتض
تيد ور تيشددامل تد بددل يف خفددا عرنهددا تدرعن د حب ددو ت ددا وت د ّ م ت عي دعت ت ييريددا دنرص د
و ت ا لشأ تنويل تيروصياا(.)18
تد ر إىل إلن
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يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووت املتعلقووت قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1احلقوق املدنيت والسياسيت

ق تيوعة يف تحليار وتحلعي وتألما عنى ش صه

()19

 -11أفاةا تيورق تدشرتن  1أب تيرع يل تيل أةخل عنى تي ا و تانائي يف عدام 2012
يرضر ماةر جتعم تيرعلي  .لي أ تي نفاا مل تفبدق ادلت تحلكدم يف تدرارسد تيعرنيد  ،وتةعدت
أهنددا مل ترنددق ،منددل ةخددول تحلكددم تا يد يد تينودداك ،أيد شددكاو مد تجرجد ي لشددأ تيرعددلي
وسوء تدعامن ( .)20ومم كي  ،ال ظت تيورق تدشرتن  1وتيورق تدشرتن  3وزوة ت اريع موثوقد
ترة أ عد ت رشدار تسدر تم تيرعدلي وسدوء تدعامند يف أمدان تال رجدار( .)21وأشدارا تيورقد
تدش ددرتن  1إىل أ تعنرا ددرا تن ددت توص ددياا( )22م د د تالس ددرععتض تيث دداين ز د دعتء حت ي دداا
م ر ن يف يم تةعاءتا تيرعلي ومعاقب معتكبيه(.)23
 -12وأوصددت تيورق د تدشددرتن  1أب تضددر تعنرا ددرا تفبيددق تحلكددم تدرعنددق ابيرعددلي يف
تي ددا و تانددائي يف تدرارسد تيعرنيد  ،وإزدعتء حت ي دداا شددامن و يهد يف أيد تةعدداءتا ابيرعددلي
وسوء تدعامن  ،وأ حيانم معتكبواا ويعاقبوت مبدا يرناسد مدم جدم زدعتئرهم( .)24وقد مت تيورقد
و ت ا توصياا مماثن (.)25
تدشرتن  3ومؤس
 -13وأفدداةا تيورق د تدشددرتن  1ابسددررعتر دداالا تالخرودداء تي ددع وتسددر تم تال رجددار
تيرع وي وتحلب مبع ل عد تيعدامل تخلدارزي وتال رجدار لد وتفم سياسدي ( .)26وكندعا أ عشدعتا
تألش د ا تي ددلي ُس ددجنوت س ددال ا لعد د حم ددانررهم يف حمانر دداا مةن د د ال ي تي ددو خمرو ددال ق د دعت.
ومنعددت عددنهم تي ددنفاا تيد ايرتا أو تيعسددائل أو أيد وسددين أخددع مد وسددائل تالتصددال أبسددعام
تيدديت مل ترنددق منددل سددنوتا أي د معنومدداا عد مص د ام أو أمددان ت رجددارام( .)27وابدثددل ،أفدداةا
و ت دا اب رجدار  19تعنرا يدا تع دوا يف هنايد عدام  ،2016ةو أ ت د م هلدم
مؤس
مددلنعر توقي د وةو أ يُبنة دوت ابيددرهم تيدديت ةفعددت إىل تددوقيوهم .وأفدداةا أبهنددم تععب دوت ينرعددلي
وسددوء تدعامن د أثندداء تالسددرجوتع وأوةع دوت تحلددب تال ريددا ي مبع د ل عد تيعددامل تخلددارزي .ومل تددر
ينرةرج د ي فعص د تالتصددال أبسددعام ،ومل يرركن دوت م د تالتصددال مبةدداميهم أثندداء فددرتر تال رجددار
تي دالق ينرةانرد  .وأند ا مؤس د دو ت دا يف تخلردام أ ادؤالء تجرجد ي قد ونردوت
هم يف تجانر وفق تألصول تي ا و ي (.)28
يف حمانر مةن وت ره
 -14وأفدداةا تيورق د تدشددرتن  3لر تي د ع د ة تي ددجناء تجرج د ي يف ع ي د ةم د ةو أ تتصددال
ابيعامل تخلارزي .وين رس بدر ادؤالء تي دجناء تألشد ا تدد ت و لرهرد تجاويد تد عومد الريريدال
رئ ددي تارهوريد د ا ددلت  ،ص ددالع مد دعتة ي ددارو  ،وم ددؤويو نب ددار س ددال و أةيند دوت جبد دعتئم تقرص دداةي
خمرنو  ،وأش ا مرهرو ابيرفع ت سيمي .وحت ثت ع ت عد تم معنومداا ميكد تيرة دق منهدا
لشأ أمان وزوة اؤالء تألش ا و ايرهم منل توقيوهم أو حمدانررهم  -ابسدرثناء داالا قنيند
أعدداةا فيه دا تي ددنفاا زثددس تي ددجناء تدرددوفال إىل أسددعام( .)29وأفدداةا تيورق د تدشددرتن  3لر تي د
ع ة تيوفياا يف صوو تألش ا تجرجد ي مبعد ل عد تيعدامل تخلدارزي لعد مدعور سدنوتا ع يد ر
عنى ع هلم يف ظعو قاسي ةتخل تي جو (.)30
GE.18-03090
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 -15وكنددعا تيورق د تدشددرتن  1أ تير دداريع ترة د أ ع د تع ددعض تألش د ا تد د ت ال ي د وتفم
سياسددي أو يف قضددااي كتا ددالم سياسددي دعامند تع ددوي أثندداء تال رجددار .ويُعر د  ،يف تيكثد م د
تحل دداالا ،أ ا ددؤالء تألش د ا حمرج د و يف س ددج أوف دداةت ةي د تدش د ة تحلعتس د ( .)31وق د مت
تيورق د تدش ددرتن  3مي ظ دداا مماثن د وأف دداةا اب رش ددار ممارس د تيرع ددلي يف س ددج أوف دداةت ةي د .
وأ ا ت عنرا ابير اريع تييت أفاةا أب ر تانا سج "أوفاةت ةي " تدش ة تحلعتس مع وي متامدا
وأ تالتصدال حمظدور لددال ادلم تي د تانا .وقد ريُفيدت تينوتفددل يف لعد تي د تانا .وتديدام تدرا د يف
تي د تانا وسد وتددعت ي م امد ةتخددل تي د تانا ةو ت درتتم خلصوصددي تي دجناء .وانددا شددة
يف تيفعام تد م مم ما ير م له م رةتءر يف تينوعي  .ويف تحلاالا تي نيند تيديت أعيد ا فيهدا زثدس
تي جناء تد روال إىل أسعام ،ل ا عنى الم تاثس ،فيرا كُنع ،ااثر تاوع(.)32
 -16وأفد دداةا تيورق د د تدش د ددرتن  3مبوتف د د تعنرا د ددرا عن د ددى تنويد ددل تيروص د ددي تيص د دداةرر ع د د
ددو تألشد د ا تي ددلي ي ض ددو ع ددوابا
تالس ددرععتض تيد د ور تيش ددامل يع ددام  2013لش ددأ
سددج يودرتتا ويند وف ددا ينرعدداي تي وييد ( .)33ومددم كيد  ،مل تر ددل تحلكومد أيد تد تل يرنويددل
اددلم تيروصددي ورفضددت تالع درتت ابدشددكن  .ومنعددت تي ددنفاا تدنظردداا ت ددا ي تي ويي د مد
تيوصول إىل تي جناء تيلي أةرزت أمساؤام يف قوتئم تد روال .وتععض أقارع بةااي تالخرواء
يضةوط منهجي  ،مبا يف كي ظع تي وع وتن ي تيره ي تا(.)34
 -17وأوص ددت تيورق د تدش ددرتن  1أب تض ددم تعنرا ددرا د ت درارس دداا تالخرو دداء تي ددع
وتال رج ددار تيرع ددوي وتحل ددب مبعد د ل عد د تيع ددامل تخل ددارزي؛ وت د د م معنوم دداا عد د مصد د ي ددم
تد روددال يف تي ددجو وأمددان وزددوةام ،وترددي هلددم إمكا ي د تالتصددال مبةدداميهم وأف دعتة أسددعام؛
وتود ددعس فد ددورت ع د د يد ددم تألش د د ا تيد ددلي أةين د دوت ي د د وتفم سياسد ددي يف حمانرد دداا مةن د د وري د د
عاةي ( .)35وق مت تيورق تدشرتن  3توصياا مماثن (.)36

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

()37

 -18أفاةا تيورقد تدشدرتن  1أب تي دنفاا ودلا لعانإلدا صدي ظدام تي دجو وإعداةر
لنائه .وتفرُر يف عدام  2013سدج ز يد ينن داء يف منف د ةتشدوريور .وأةا ادلم تيرد تل إىل
حت د أوب دداع لعد د فئ دداا تجرجد د ي  .وم ددم كيد د  ،ف د د أُفيد د أ تألوب دداع تي ددائ ر يف معتف ددق
تال رجددار تألخددع ال ت د تل مرتةي د ينةاي د يف ظددل اي د تالنرظدداو وسددوء تيرةلي د وتوشددي تي ددل
وع م تحلصدول عندى تيععايد تيفبيد تيكافيد ( .)38وأوصدت تيورقد تدشدرتن  1أب تعردل تي دنفاا
عنى موتءم تألوباع يف يم معتفق تال رجار مم تدعاي وتدرفنباا تي ويي (.)39
 -19وكنددعا تيورقد تدشددرتن  1عد م وزددوة رصد م ددر ل ألمددان تال رجددار يف تعنرا ددرا مد
أزددل محايد ددو تجرجد ي ومنددم تدعامند تد دديئ  .وأفدداةا أب تحلكومد مل تنشد اييد وقائيد و نيد
م د ددر ن  ،وا د ددو م د ددا مل ي د ددر هل د ددا تنوي د ددل تيروص د ددياا تيعئي د ددي تيص د دداةرر تالس د ددرععتض تي د د ور تيش د ددامل
يعددام  .)40(2013وأوبددةت أ اددا تيعص د تدنشددأر مبوز د معسددوم ر سددي ص د ر يف عددام 2010
ترأي م ممثنال دؤس اا تي وي  ،وم مث ،فهي ال متثدل نيداانا م در ن  .وأُ يفدت ابدكرد تا يد
ألمددال تدظددامل مهر د إز دعتء رايرتا ري د معنن د إىل أمددان تال رجددار وتينظددع يف تيشددكاو تدعفوع د م د
تي جناء .ومم كي  ،ال ظت تيورقد تدشدرتن  1عد م وزدوة بدراانا مؤس دي السدر يل تدكرد .
وال ظت أ تدوترة تييت نعسها مكر أمال تدظامل يعص تي جو يي ت وتبة (.)41
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 -20وأفدداةا تيورق د تدش درتن  3اب ددةاع تينجن د تي ويي د ينصددني تألمحددع م د تدواوبدداا
تدرعن ابيرعاو مم تعنرا درا  ،وأورةا عد م رريبد تي دنفاا يف قبدول تالشدرتت اا تينروكزيد
ينجن تي ويي ينصني تألمحع فيرا يرعنق ل ايرتا تي جو (.)42
 -21وأوصت تيورق تدشرتن  )43(1وتيورق تدشرتن  )44(3أب تضم تعنرا را ظامدا و نيدا
م ددر ي ينعص د تيوع ددال وتدن ددرظم اري ددم أم ددان تال رج ددار ةو إش ددعار م ددبق .وأوص ددت تيورق د
تدشددرتن  3أب تضددر تي ددنفاا ينر دعتقبال تد ددر نال إمكا ي د تيوصددول إىل تي ددجو  ،مبددا فيهددا
سج أوفاةت ةي تدش ة تحلعتسد ( .)45وأوصدت تيورقد تدشدرتن  1أب تردي تعنرا درا ينجند
تي وييد د د ينص د ددني تألمح د ددع إمكا يد د د تيوص د ددول إىل معتف د ددق تال رج د ددار ةو عوتئ د ددق ،وت د ددر هل د ددا
ابالبفيع أب شف تيعص وف ا زعتءتهتا تينروكزي (.)46

تحلعايا تألساسي وتحلق يف تدشارن يف تحليار تيعام وتحليار تي ياسي

()47

 -22أفدداة تدنر د  18لع د م ت ددجيل أ حت د يف تيرررددم ابحلددق يف عي د تيوكددع وتيضددر
وتدعر د منددل ز دوييت تالسددرععتض تي د ور تيشددامل تألوىل وتيثا ي د  ،وابسددررعتر ت رهاندداا تحلكوم د
هلددلت تحلددق لص ددورر منهجي د ( .)48وال ددن أ تي ددا و تا ي د تدرعنددق ابألةاي ( )2016يرض ددر
ظ ددع إعر ددال تحل ددق يف عيد د تيد د ي أو تدعر د د ةو إك مد د تي ويد د  ،وي ددنى عن ددى رف ددم تيعد د ة
اعد ةينيد مد  5أشد ا إىل  50ش صدا .ومبوزد قدا و عددام ،2016
تدفندوع يرأسدي
()49
ختضم تيفوتئ تي يني تييت تعري يف تال رواو مبعن اا تي ا وين عاةر تير جيل ت زبار .
 -23وكنددع تدنرد  18أ تحلكومد فعبددت ظدعت ،حبكددم تيوتقددم ،عنددى معظددم تدنشددورتا تي ينيد
وأ تي ددنفاا تصدداةر لصددورر تعرياةي د تدؤيودداا تي يني د م د تي ددكا تد يرددال يف تعنرا ددرا وم د
تألش د ا تيددلي ي د خنو تيبن د أو يةاةرو دده( .)50وأورة تدنر د  18معنومدداا ع د تي يددوة تدوعوب د
عنى إمكا ي تحلصول عندى مكدا ييزررداع لةدعض تيعبداةر وأفداة أب مد تتاا تزرراعداا تيفوتئد
تي ينيد د حتد د أ لش ددكل مرك ددعر .وال ت ددرفيم تيع يد د مد د تيفوتئد د تي ينيد د أ ُجت ّر ددم ن ددل أعض ددائها
أو ال ميكنها سو تالزرراع يف إلروعاا صة ر خوفدا مد ريدارتا تيشدع ( .)51وقد م تدعند تألورو
ين ا و وتيع تي مي ظ مماثن (.)52
 -24وكنددع تدنرد  18أ دده زددع يف تي ددنوتا تدابددي تد م  14م ددج ت ونني د م دديةي
ومعب ةلم حلعند ادار نعيشدنا( .)53وأفداة تيرةداي تيد ويل يند فاع عد تحلعيد لرجاادل تيفنبداا
تد م السرعاةر مبا وممرنكاا نن ي صوةرا خيل تحل ب تيشيوعي م ع ر ننائ (.)54
 -25وكنددع تدنرد  18أ ايئد ت فردداء تي ددني  -واددي تينرددوكس تيو يد تد ددرو لدده يإلسدديم -
تعال ورترر تيع ل تدويت تألندرب ،وتع ّدال مؤس د ت فرداء تألئرد عندى م درو
ختضم ي يفعر تحلكوم  .و ّ
تد ا عد داا .و"ت ددرت " تي ددنفاا عن ددى تألئرد د موتب دديم خفبد د ص ددير تارعد د  .وقد د منع ددت تي ويد د
تيشددباع تد ددنم يف لع د تدنددا ق م د إرخدداء تينةددى .و ُ ظددع عنددى تين دداء ترت د تء تحلجدداع .ومسةددت
تي نفاا يإلسيم تي ين ابينشاط بر وة بي  ،ويكنها ععقنت شاط ت سيم تيشيعي(.)55
 -26وأفاة تدنر  18ابسررعتر موظوي تي وي يف ممارس تيضةوط عنى ري تد نرال يرةيد
معر د تهتم وتعايد د أ و ددال تد د ترمل ريد د تد ددنرال ووتيد د يهم وأويي دداء أم ددورام .وأفيد د ابس ددر عاء
لعوت ددرا ت تعنر ددا مد د قد دعتام أو م ددرو نراام وتععب ددهم ينض ددةا حلرنه ددم عن ددى تير ن ددي عد د
تد يةي ( .)56وكنع تدنر  18معنوماا أ تيربوت را ت وشهوة يهوم يرععبدو يف تيكثد مد
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تأل يددا ين ددج يو درتتا تصددل إىل  15يومددا درارس درهم دعيرهم يف تي د ي أو تدعر د ( .)57وأورة
تدعن د تألورو ين ددا و وتيع تي د معنومدداا ع د دداالا ع د ر ُسددج فيهددا شددهوة يهددوم يعفضددهم
تخل م تيع كعي ت ي تمي ل ب تالسرنكا تيضر (.)58
 -27وأوص دى تيرة دداي تي د ويل ين د فاع ع د تحلعي د أب تبف ددل تعنرا ددرا ش ددعوط تير ددجيل
تدعا د تدوعوب د عنددى تاراعدداا تي يني د  ،وتنةددي تدرارسدداا تحلكومي د تير خني د  ،مبددا يف كي د
تدعتقب د وتد د تتاا ،وتُنهددي أوزدده تحلظددع تانددائي عنددى تيفوتئ د تي يني د أو تيع ائ ي د تيدديت تنشددا
ةو تسريواء شعط تير جيل ،وتضر تحلراي تيكامن حلق تيش ى يف إظهار ةينده أو معر د م،
مبوددعةم أو مددم اع د  ،وإعرددال اددلت تحلددق إعردداال ةمددا .وأوص دى تي ددنفاا إب ددي س دعت يددم
سجناء تيعأ تجبوسال أو تجرج ي تع وا ل ب معر تهتم(.)59
 -28وكندعا تيورقد تدشددرتن  1أ تعنرا ددرا تن ددت ،أثندداء تالسددرععتض تيد ور تيشددامل يف
عددام  ،2013ع د ر توصددياا( )60لشددأ عي د تيرعب د ووسددائا ت عدديم ،ويكنهددا مل تنوددلاا(.)61
وقد م نددل مد تيورقد تدشددرتن  )62(2ومنظرد معتسددنو لددي د وة( )63وتيرةدداي تيعددادي دشددارن
تد دوت نال( )64مي ظدداا مماثن د  .وكنددعا تيورق د تدشددرتن  3أ وسددائا ت عدديم وسددبل تحلصددول
عنددى تدعنومدداا ال تد تل خابددع ي دديفعر تحلكومد ( .)65وكنددعا تيورقد تدشددرتن  1أ تي ددنفاا
تعتق وسائا ت عيم وتر خل يف سياساهتا تيرةعيعي (.)66
 -29وكنعا تيورقد تدشدرتن  1أ تسدر تة تيصدة تألزنبيد خيضدم ينر ييد  ،وأ تي دنفاا
قد د و ددلا مح دديا يروكيد د تألزهد د ر تخلاصد د الير دداط تي ند دوتا ع ددرب تي د دوتتل وتي دديت ت ددر م
()68
ينوصدول إىل تجفداا تيرنو يو يد وت كتعيد تألزنبيد ( .)67وقد مت منظرد معتسدنو لدي د وة
وتيورق تدشرتن  )69(3مي ظاا مماثن .
 -30وكنددعا تيورق د تدشددرتن  3أ تيعقال د تيدديت توعبددها تحلكوم د عنددى ت رت ددت ق د ترةتةا
منل تعرراة قا و لشأ ت رت ت يف عام  .)70(2015وكنعا تيورق تدشرتن  1أ فا تينواك
إىل ت رت ت ال ي تل م ي ت وأ سدعع تيشدبك لفيئد وأسدعاراا معتوعد  .وعديور عندى كيد  ،ف د
ُمنعددت وسددائا ت عدديم تألزنبي د و ُ جبددت موتقددم تدنظردداا ري د تحلكومي د  .وفُعبددت قيددوة عنددى
إمكا يد د تينو دداك إىل وس ددائل تيروتص ددل تالزرر دداعي وتفبي دداا تالتص دداالا ت يكرتو يد د  ،وحتجد د
لش ددكل من ددرظم تدوتق ددم ريد د تدباش ددعر تي دديت تُ ددر م يييرو ددا عن ددى تي ي ددوة تدوعوبد د ( .)71وقد د م
تيرةاي تيعادي دشارن تدوت نال( )72وتيورق تدشرتن  )73(3مي ظاا مماثن .
 -31وأفاة تيرةاي تيعادي دشارن تدوت نال أب تيرشه يشكل زعميد زنائيد مبوزد تي دا و
تانائي .وق يؤة تيرشه ابيعئي إىل ع ول ابي ج د ر تصل إىل مخ سنوتا(.)74
 -32وأوصددت تيورق د تدشددرتن  1أب تُنوددل تي ددنفاا ،يف تدرارس د تيعرني د  ،أ كددام تي ددا و
تدرعنق لوسائا ت عيم ،وحتري تع ة وسائا ت عيم ،وحتظع تيعقال  ،وتري يوسائا ت عيم أ
تعرد ددل ةو ت د د خل كد ددومي ،ومترند ددم ع د د أ شد ددكل م د د أشد ددكال تير وي د د وتال ر د ددام ب د د
م ددر مي وسددائل تيروتصددل تالزرردداعي وري د ام م د تألش د ا تيددلي ي ددعو ينةصددول عنددى
معنوماا م ر ن تدص ر أو ل يند لشدأ تيوبدم تي دائ يف تيبند أو شدعاا .وأوصدت أب تضدم
تعنرا ددرا د ت درارسد توكيد أزهد ر تير دداط تي ندوتا عددرب تي دوتتل يضددرا إمكا يد وصددول
تي ددكا ةو قيددوة إىل تدصدداةر تألزنبي د ينرعنومدداا ،وتع د ر إمكا ي د تينودداك إىل ت رت ددت ةو
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عوتئ ددق ،وتك د ع د تدن ددم تيرع ددوي ي ددبل تيوص ددول إىل تألخب ددار ووس ددائل تيروتص ددل تالزرر دداعي
وتدوتقددم تيشددبكي تألخددع ( .)75وق د م نددل م د تيورق د تدشددرتن  )76(3وتيرةدداي تيعددادي دشددارن
تدوت نال( )77ومنظر معتسنو لي وة( )78توصياا مماثن .
 -33وأف دداةا منظر د معتس ددنو ل ددي د وة لرص دداع تب ددفهاة تيص ددةويال تد ددر نال خ دديل
تي ددنوتا تيددثيأ تدابددي  .وق د أصددب تدعتسددنو تيددلي يعرنددو يف وسددائا ت عدديم تيدديت توز د
م عتهتددا يف تخلددارس تاه د تد ددره ف تيعئي ددي  .وحت د ثت منظر د معتسددنو لددي د وة عد تسددررعتر
ت رجار تيصةويال لرُهم ُمن ّو أو ألسباع ري مععوف وت رها تحلق يف حمانر عاةي  .وأند ا
تع ددعض أق ددارع ا ددؤالء تيص ددةويال دض دداي اا مر تيد د ر عن ددى يد د تي ددنفاا( .)79وأورةا منظرد د
معتسنو لي وة معنوماا ع ع ر قضااي مد ادلت تي بيدل ،مبدا فيهدا قضدي تيصدةوي تد در ل
سدداابرمامي يبي ددكوييي  .وق د ت رج د تي ددي يبي ددكوييي  ،واددو أ د تد دداتال يف تخل م د
تيرتنرا ي د كتع د أورواب تحلعر/إكتع د تحلعي د ووناي د أخبددار تعنرا ددرا تيب ين د  ،مبع د ل ع د تيعددامل
تخل ددارزي يعد د ر أس دداليم لعد د تخروائ دده يف  7متور/يويي دده  .2015ومل تبن ددس أسد دعته مبك ددا وز ددوةم.
وع د ا يدده لعد كيد حمانرد سدعي ةو أ ميثندده فيهددا حمددام ،و كددم عنيده ابي ددج دد ر ثدديأ
سددنوتا لرهر د منو د ترعنددق ابد د رتا .وال ظددت منظر د معتسددنو لددي د وة أ فعيددق تألمددم
تدرة ر تيعامل تدعين ابال رجار تيرع وي ق تعررب سجنه تع ويا(.)80
 -34وأوص ددت منظرد د معتس ددنو ل ددي د د وة أب تض ددم تعنرا ددرا د د ت ينرض دداي اا تي دديت
يرع ددعض هل ددا تيص ددةويو وتدعتس ددنو وأ تكو ددل أم ددنهم( .)81وأوص د دى تيرة دداي تيع ددادي دش ددارن
تد دوت نال أب تض ددر تي ددنفاا إمكا ي د أ يعر ددل تيص ددةويو حبعي د وةو خ ددو م د تيع ول د
اس (.)82
ل ب تعب ام ع ارتء ي أو تةفيرهم موتبيم ق جت اا تحلكوم
 -35وكن ددعا تيورق د تدش ددرتن  1أ ق ددا و تيرجرع دداا يع ددام  2015ي ددر ين ددكا لع د
جترعدداا سددنري لشددعط إلدديا تي ددنفاا تجني د م ددب ا وموتف رهددا عنددى مكددا تيرجرددم .وحيظددع
تي د ددا و تيرجرع د دداا يف ع د د ة م د د تألم د ددان  ،مب د ددا فيه د ددا تدوتق د ددم تي عيب د د م د د تدب د دداين تحلكومي د د ،
وتد رشددوياا ،وتد د ترمل ،ووسددائل تين ددل تيعددام ،ونددلي يف "أمددان أخددع " تعررباددا تي ددنفاا
تجني ري ميئر  .وميكد ف دا تي درا ابالعرصداماا تيديت ينظرهدا شد ى وت د ةو إخفدار
م بق( .)83وق م تيرةاي تيعادي دشارن تدوت نال مي ظاا مماثن (.)84
 -36وأفدداةا تيورق د تدشددرتن  1أب تيرجرعدداا تيعام د انةرر ،وق د يُع د كي د إىل تيره ي د
تيضرين ابال ر ام ،ري أ ه أُفي أب تال رجازاا تيعووي تدرعن د ابد دائل تيديت تدؤثع عندى تحليدار
تييومي ينروت نال حت أ م ال إىل اخع .وق رةا تي نفاا تجني عنى الم تال رجازداا
ابي عي إىل تع تاهاا تدباةرر وحتليعاا( .)85وعنى تيعك م كي  ،أفاة تيرةداي تيعدادي
دشارن تدوت نال حبشد تحلكومد ينردوت نال و نبهدا مدنهم تدشدارن يف تيرجرعداا تاراا يد تيديت
ت ام يي روال ابدناسباا تيو ني وتي ايرتا تييت يؤةيها تيعئي إىل خمرن أحناء تيبن (.)86
 -37وأوصددت تيورقد تدشددرتن  1أب تنةددي تعنرا ددرا تي يددوة تيدديت ال مددربر هلددا عنددى تيرجرددم
تي نري ،مبا فيها تشرتتط تنظيم تيرجرعاا يف أمان حم ةر سنوا وإهناء ممارس تحلش ت زبار
ين ددكا ينرشددارن يف تأل د تأ تاراا ي د تيدديت تنظرهددا تحلكوم د ( .)87وق د م تيرةدداي تيعددادي
دشارن تدوت نال توصياا مماثن (.)88
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 -38وكنعا تيورق تدشرتن
يرفويع ت ررم تد ين .ومم كي
تيرةدداي تيعددادي دشددارن تد دوت
تي ور تيشامل لشأ تحلق يف
وخنصت إىل أ تحلكوم مل تر

 1أ ةسرور  2016ينى عنى أ توفع تي وي تيظعو تييرم
 ،ف د ظندت ليئد ت رردم تدد ين تر دم لفدالم قرعدي( .)89وال دن
نال أ تحلكوم د أي د ا ع د ر توصددياا ص د را ع د تالسددرععتض
عي تكوي تارعياا وهتيئ ليئ موتتيد دنظرداا ت رردم تدد ين.
ل تير تل تديئر يرنويلاا(.)90

 -39وكنددعا تيورقد تدشددرتن  1أ قددا و عددام  2014تدرعنددق ابارعيدداا تيعامد أل ددى عنددى
تيشعط تيل يوعض عنى تارعياا تير جيل ت ي تمي ي تي وي ووبم قوتع ت دجيل صدارم
ينجرعي دداا تي ائرد د عن ددى تد ددرو تي ددو ين ،وتي دديت أد د أ تض ددم  400عض ددو ينةص ددول عن ددى
تير دجيل( .)91وأعددعع تيرةداي تيعددادي دشدارن تددوت نال عد قن دده إرتء تيرعد ييا تيدديت أةخنددت
يف عددام  2017عنددى اددلت تي ددا و  ،وفعبددت قيددوةت إبددافي عنددى منظردداا ت ررددم تدد ين ،لفددع
منهددا تحلد مد قد رهتا عنددى تير ددجيل وتيعرددل نرنظردداا م ددر ن وتحلصددول عنددى متويددل مد ةول
أخع ( .)92أوبةت تيورق تدشرتن  1أ قياةر تارعياا ري تد جن أو تدشدارن يف أ شدفرها
ختضعا يع وابا إةتري ( .)93وأفاة تيرةاي تيعادي دشارن تدوت نال لوزوة  118منظر إلررم
مد د ين ف ددا ،ومتث ددل تارعي دداا تيعايب ددي تيوععيد د  40يف تدائد د منه ددا .وخن ددى تيرة دداي تيع ددادي
دشددارن تد دوت نال إىل أ دده م د شددبه تد ددرةيل أ تددررك منظردداا ت ررددم تد د ين تد ددر ن م د
تير جيل ل ب تينظام تي ا وين تير يي تي ائ (.)94
 -40وكن ددعا تيورق د تدش ددرتن  1أ تيرش دعيعاا مت ددن تي ددنفاا ص ددي ياا وتس ددع تينف ددا
يعص د د ومعتقب د د تأل شد ددف وتيشد ددؤو تدايي د د ينجرعيد دداا ةو بد ددراانا نافي د د حتد ددول ةو وقد ددوع
جتاورتا .وال ميك دنظراا و ت ا تد ر ن أ تعرل لشدكل عندين ،ويوتزده تيناشدفو
يف إلال و ت ا هت ي تا خف ر تععبهم ال ر ام تحلكوم (.)95
 -41وأوصددت تيورقد تدشددرتن  1أب تنةددي تعنرا ددرا تيشددعط تيددل يوددعض عنددى تارعيدداا
ري د تحلكومي د تير ددجيل ت ي تمددي ي د تي وي د ددت تددررك مد تيعرددل لصددورر قا و ي د يف تيبن د ،
ونددلي تيع ددوابا ت ةتري د تدنصددو عنيهددا فيرددا يرعنددق ابدشددارن يف تارعيدداا ري د تد ددجن .
وأوصددت أب تضددر تعنرا ددرا  ،يف إ ددار عرنيد عاةيد وشددواف  ،إة د إمكا يد تحلصددول عنددى
تدعن تي ا وين يكل منظر ري كومي تعري يف كي  ،ومتكينها م تالبفيع أب شفرها ةو
ت د خل ك ددومي ري د م ددربر( .)96وابدث ددل ،أوص دى تيرة دداي تيع ددادي دش ددارن تد دوت نال أب تع د ّ ل
تعنرا ددرا تي ددا و تدرعنددق ابارعيدداا تيعام د م د أزددل إيةدداء تي يددوة ري د تدددربرر تدوعوب د عنددى
عيد تكدوي تارعيداا ونوايد تت دا أ كامده مدم تدداةتال  21و 22مد تيعهد تيد ويل تخلددا
ابحل و تد ي وتي ياسي (.)97
 -42وال ددن تيرةدداي تيعددادي دشددارن تددوت نال أ تعنرا ددرا تن ددت عد ر توصددياا لشددأ
محايد تدد تفعال عد ددو ت ددا وممثنددي ت ررددم تدد ين .ومددم كيد  ،مل تنوددل تحلكومد أاي مد
ا ددلم تيروص ددياا( .)98وأف دداةا تيورق د د تدش ددرتن  1لرع ددعض انش ددفي ت رر ددم تدد د ين وريد د ام م د د
تألش ا تيلي جتعأوت عنى ت ر اة سياساا تحلكوم ينره ي تا وتدضاي اا وتي ج (.)99
 -43وأوص دى تيرةدداي تيعددادي دشددارن تد دوت نال أب تفنددق تعنرا ددرا س دعت يددم تد د تفعال
ع د ددو ت ددا تجرج د ي ل ددب إعردداهلم حل ددوقهم يف عي د تكددوي تارعيدداا و عي د تيرعب د
وتيرجرددم تي ددنري ،وتعي د تينظ ددع يف قض دداايام دن ددم تععب ددهم ينر ي د م د تدض دداي اا .وأوص دى أب
8

GE.18-03090

A/HRC/WG.6/30/TKM/3

تضدر تعنرا درا متكدال تدد تفعال عد دو ت دا مد تالبدفيع أب شدفرهم تدشددعوع ةو
خو أو قيوة أو ععتقيل أو مضاي اا قا و ي وإةتريد ال مدربر هلدا( .)100وأوصدت تيورقد تدشدرتن 1
أب جت ددع تعنرا ددرا حت ي دداا فوريد د و يهد د وش ددامن يف ي ددم تالةع دداءتا تدرعن د د ابال رج ددار
تيرع ددوي وتيرع ددلي وتالعرد د تءتا تيب يد د واب رهان دداا ددو ت ددا تألخ ددع تي دديت ت ددره
انشفي ت ررم تد ين وتدعاربال ،وأ ُحتاس تانار(.)101
()102

 -44وكنددعا تيورق د تدشددرتن  1أ تعنرا ددرا ق د تن ددت ،أثندداء تالسددرععتض تألول ،توصددي
يةاء ظام لعول كا .ومم كي  ،في ي تل الت تينظام تدرعنق لر جيل مكدا ت قامد وتيدل يعدوة إىل
تحل بد تي ددوفيري انفددلت عندى حنددو ي يد تحلدق يف تيرن ددل و وقدا أخدع ( .)103وأوصددت تيورقد تدشددرتن 1
أب تضر تعنرا را ع م تسر تم تيشعوط تدرعن لر دجيل ت قامد ير ييد دق تي دكا يف عيد
تيرن ل أو وقهم تالزرراعي وتالقرصاةي أو وقهم تألساسي تألخع (.)104
 -45وكن ددعا تيورقد د تدش ددرتن  3أ تعنرا ددرا قبن ددت تيروص ددي تيص دداةرر عد د تالس ددرععتض
تيد ور تيشددامل يعددام  2013يرع د يل قا وهنددا تدرعنددق ابهلجددعر نددي توددي ابير تماهتددا مبوز د تيعه د
تي د ويل تخلددا ابحل ددو تد ي د وتي ياس ددي  .ومددم كي د  ،ال ت د تل تي ي ددوة تيرع ددوي وتي ي ددوة كتا
تي وتفم تي ياسي عنى عي تيرن ل ،وال سيرا عنى تي وع إىل تخلارس ،توعض عندى فدا وتسدم،
واددو مددا يضددع حب دوتيل  20 000ش د ى فُددعض عنددى تيكث د ي مددنهم ظددع تي ددوع م د تحليددار.
وال ينى تي سرور عندى تحلدق يف مةداةرر تيبند وتيعدوةر إييده .وأورة تي دا و تدرعندق ابهلجدعر مصدا
تألم تي ومي ابعرباراا أ تألسباع تييت ت يّ تي وع إىل تخلارس .وكنعا تيورقد تدشدرتن  3أ
ع د م وزددوة بددرا ةسددرور  ،وتيةرددوض تيددل يكرن د تأل كددام تي ا و ي د كتا تيصددن  ،وع د م
وزددوة معدداي قا و يد أو تعدداري يألمد تي ددومي ،ايددأ تألربددي يوددعض ظددع تع ددوي وك ةوتفددم
سياسددي يف أرين د تأل يددا عنددى مةدداةرر تيبن د  .ووبددعت تي ددنفاا قائر د سددوةتء نب د ر أبمسدداء
تألش د ا تج ددعومال مد د ددق مة دداةرر تيبند د  .ويك دداة يك ددو إبمك ددا ن ددل تيون دداالا تألمنيد د يف
تعنرا را أ توعض ظعت عنى تي وع .وين رس الت ت زعتء خارس فا تي ضاء يع م تشدرتتط
ص ور أمع م تجكر ( .)105وق مت تيورق تدشرتن  1مي ظاا مماثن (.)106
 -46ﻭأوصد ددت تيورق د د تدشد ددرتن  1أب تنهد ددي تعنرا د ددرا تحلظد ددع تيرع د ددوي تدود ددعوض عند ددى
تدوت نال تيلي يةاةرو تيبن وتروق عد تسدر تم مدا ي درى ابي دوتئم تي دوةتء تيديت حتظدع عندى
تألفد دعتة تد ددره فال تي ددوع إىل تخل ددارس .وأوص ددت تي ددنفاا أب تنة ددي تألس ددباع تي دديت ص دديةت
لعبددارتا فضواب د وأةا إىل ت يي د تي ددوع إىل تخلددارس مبوز د قددا و تهلجددعر ،وتضددر ددق أ
ش ى خيضم حلظع تي وع يف تيفع يف الت تي عتر(.)107
 -47وخنى مكر تدؤس اا تي مي عت ي و و ت ا تيرالم دنظر تألمد وتيرعداو يف
أورواب يف ت عي ددعم إىل أ تال ر دداابا تيع س ددي تي دديت ُظر ددت يف ع ددام  2017ق د د ز ددعا يف ليئ د د
سياسي خابع يعقال شد ي ر .وقد د ّ تدعند تدهدير ينرعشد تيشداريل ينرنصد وعد م وزدوة
معارب ي ي وتع ةي زاةر م ق رر تيناخبال عنى تالخريار .وأثع عد م وزدوة يدوتئ تنظيريد
وتبددة ينجوت د تيعئي ددي ينعرنيد أتثد ت سددنبيا عنددى إةترر تال ر دداابا ،وال سدديرا يف تد ددروايا
تألةىن .ومل يك ينةرن أ ضور خارس فا تأل تأ تييت ظررها ان تال ر اابا تدعن يد
تدعني ابال ر اابا وتالسروراءتا ،ومكنت وسائا ت عيم تد ي ر لشكل صارم تدعش تيشاريل
ينرنص م تيرررم مبي ر وتبة (.)108
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 -48وتض ددر ت عي ددع مكرد د تدؤس دداا تي مي عت يد د و ددو ت ددا تير ددالم دنظرد د تألمد د
وتيرعاو يف أورواب  27توصي قُد ّ مت إىل تي دنفاا مد أزدل موتصدن حت دال تيعرنيد تال ر اليد
يف تي ددا و وتدرارس د د  .وأوص د دى تدكر د د  ،عن ددى وز دده تيرة ي د د  ،أب تكو ددل تي ددنفاا تت ددا
تيرشعيعاا تال ر الي مم تالير تمداا تد فوعد يف إ دار منظرد تألمد وتيرعداو يف أورواب وتدعداي
تي ويي د تألخددع يي ر دداابا تي مي عت ي د  ،وتضددم ت د تل دنددم تيرجدداورتا تال ر الي د تخلف د ر مثددل
تيرصددويت ابيونايد  ،وتيرصددويت تدرعد ة ،و شددو صددناةيق تالقدرتتع ،وتر ددل تد تل تشدعيعي خاصد
مؤقر يرع ي مشارن تدعأر يف تحليار تي ياسي (.)109

ظع يم أشكال تيع

()110

 -49كنددعا تيورق د تدشددرتن  2أ تحلكوم د جتددرب ،خدديل موسددم زددين تي ف د م د نددل عددام،
عرددال تي فدداع تيعددام ،مب د فدديهم تد رسددو وتأل بدداء وتدرعبددو وتدرعبدداا ،عنددى زددين تي ف د ،
أو توظيد عامددل ل د يل ا دين تي فد حتددت ائن د تيره ي د ابيع ول د  ،مبددا يف كي د ف د ت تألزددور
وتير دعي مد تيعردل .ويُدعريم أيضددا تألشد ا تيددلي أُزددربوت عندى زددين تي فد عندى تيروقيددم عنددى
تصددعحياا ابدشددارن تيفوعي د يف زددين اددلت تجصددول .وأ درب تد ددؤويو تدؤس دداا تخلاص د عنددى
تد ددات لرددوف تيعرددال ،أو ت د مي م دداتاا مايي د أو عيني د حتددت ائن د تيره ي د ابيةنددق(.)111
وكنعا تيورق تدشرتن  2أ تحلكوم حترون ابي يفعر تيكامن عنى إ رداس تي فد وجتدرب تدد ترعال
عنى ت نيم تحلصى تي نوي م منروس تي ف تييت حت ةاا تي وي حتدت ائند تيره يد ابيع ولد ،
مبا يف كي ف ت أرتبيهم(.)112
 -50وكنعا تيورق تدشرتن  2أ ه عنى تيدعريم مد تيرد تل تيديت تختدلهتا تحلكومد حلظدع إشدعت
تأل وددال يف زددى تي ف د  ،ف د أةا تيضددةوط تيعتمي د إىل تيوفدداء ابحلصددى تدفنول د م د حمصددول
تي ف إىل تسر تم تأل وال يف زين تي ف زنبا إىل زن مم وتي يهم(.)113
 -51ﻭأوص ددت تيورق د تدش ددرتن  2أب تض ددفنم تعنرا ددرا  ،يف ن د أم ددور ،إب و دداك تي دوت ال
تيو ني تييت حتظع تسر تم تيعرل تارب وعرل تأل وال ،وتوي لشكل نامدل ابير تماهتدا مبوزد
تتودداقييت منظر د تيعرددل تي ويي د  29و 105تدرعن رددال ابيعرددل تاددرب  ،وتضددم وتنوددل خف د عرددل
و ني حم ةر رمنيا ينرص ينعرل تارب يف قفاع تي ف ومعاا أسباله تالري (.)114
 -2احلقوق االتت اديت واال تما يت والثقافيت

تحلق يف م رو معيشي الئق

()115

 -52أفاةا تيورق تدشرتن  1لع م ت مي تحلكوم تعويضاا نافي ين كا تيدلي صدوةرا
وا د مت منددارهلم يصددا تدشدداريم تيوتسددع تينفددا تدرعن د إبعدداةر لندداء تدنددا ق تحلض دعي  ،وتيبني د
تيرةري  ،ومشاريم تيرجريل تييت ولا خيل تألعوتم تييت سدب ت ت ع داة ةورر تأليعداع تسسديوي
ينص دداالا تدةن د د وتيون ددو تي راييد د يف ع ددام  .2017وال ظ ددت أ تي ددا و مي ددن تد ددي تي ددلي
صوةرا منارهلم م ا اا عيش ل ين معاةي أو تعويضا ماييا ع تدنارل تدصاةرر ،ويكد قيرد
شد ق تيرعددوي ت ددل لكث د  ،يف تيع ي د م د تحلدداالا ،ع د تي ير د ت ايي د دررنكدداا أصددةاع
تدنددارل ،أو اددي قنين د ينةاي د يرنبي د ت رياز دداا تألسددع .ويف دداالا أخ ددع  ،ددعةا تي ددنفاا
أصةاع تدنارل قبل تال رهاء متاما م لناء ش ق تيرعوي تد صص هلم ،واو مدا أزدرب تي دكا
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 نا دت،  ويف االا أخدع.عنى تسرئجار أمان ينعيش إىل ال أ تصب الم تيش ق زاا ر
ظعو تيعيش سيئ يف ش ق تيرعوي تييت ت م يف مبا تشه ت عابا ينريدام وعفدل ينرصداع
 أ تي ددنفاا أزددربا أصددةاع تدنددارل عنددى قبددول1  وكنددعا تيورق د تدشددرتن. ومشددانل أخددع
 ويكنهددا ايبددت تألسددع ل د فم تيوددع لددال تي ير د تد د رر، ش د ق "حم ددن " م الددل منددارهلم تده م د
.)116( و عمرهم م تحلصول عنى سن تدنكي إىل ال تي فم،" دنارهلم وقير تيش "تج ن
 أب تضر تعنرا را صول تدفعوةي ق عت م أصةاع1  وأوصت تيورق تدشرتن-53
تدن ددارل وتي ددكا تد ير ددال يف عش ددق اابة عن ددى تع ددوي ع دداةل ون ددا هت ع د د خ ددارر ممرنك دداهتم
.)117( وتيركايي تييت تكب واا ل ب عرنياا ت خيء تي ع
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