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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2016أيار/مايو  2-13

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 

 *طاألكستان  

إىل عا يذذ   (1)مصذذ   وهذذ  حذذا     18هذذ ا اقريريذذر هذذو مذذووم ق امل ومذذان ا ي مذذ  مذذ    
شهذذذو ير  ذذذد ا  ذذذاهي اقروويهيذذذ  اقملامذذذ  اقذذذ  اعراذذذ ها   ذذذ   يذذذو   االسذذذرملرال اقذذذ شرم اق ذذذام  

قكنذذذذي ال يرأذذذذا  أم وراا أش شوهذذذذان نتذذذذر أش ا  ا ذذذذان مذذذذ    17/119اإلنسذذذذام ر ميذذذذر ر  
كانذ،  شال أم  كذم أش  ذرار ن ذ م   وانب مفوضي  األمم ا ر  ة اقسامي  حليو  اإلنسذام  أيذا  

ش ذذ  أهروذ، نصذذورة منه يذذ  ر  وا ذل صايذذ  اقذذنو مراوذد ا مل ومذذان اقذذوارهة اهعذااان نملينهذذا  
  16/21نيذرار ال ذ   شعاذ   ر اقريرير  شتُرك، اقنصذو  األحذ ي  ع ذا  اقذا  ذ ر ا سذر ا   

طنيذذذ  حليذذذو  اإلنسذذذام ُُيصذذذو   سذذذب ميرأذذذا احلذذذا   هذذذر  مسذذذري  إلسذذذهامان ا  سسذذذ  اقو 
شترذا  ع ذا اقرانمل  ق  شق  موضو  االسرملرال شا ملرا ة نناا ع ذا اقرييذ  اقكامذ  د ذاهي نذاري   

ا و د اق  كل ق افوضي  اقسامي  حليو  اإلنسام اقنصو  اقكام   اق  ترأا  مجيد ا مل ومان 
 ران اق  طرأن ر ت ك اقف ة اقوارهة  ش   رشعل ر إع اه ه ا اقريرير هشري  االسرملرال شاقر و 

 

__________ 

  حترر ه   اقوثيي      إرساقا إىل هشائر اق مج  اقر ريري  ر األمم ا ر  ةمل  *
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   المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللة  
  المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

  (2)نطاق االلتعامات الدوللة -1 
 (3)أشحذذذذل نذذذذ م تصذذذذ   طاويكسذذذذرام ع ذذذذا اتفا يذذذذ   يذذذذو  األ ذذذذ ا   شم اإلعا ذذذذ  -1

شاقربشتوكو  االخريارم التفا ي  مناهأ  اقرمل يب شغري  م  ضرشب ا ملام   أش اقمليون  اقياسي  أش 
  شاقربشتوكذذذو  االخريذذذارم اقلذذذاا ا   ذذذو ناقملهذذذ  اقذذذ ش  ا ذذذا  نذذذاحليو  (4)اق إنسذذذاني  أش ا هينذذذ 
   (6)ا رمل يرني نانمل ام اجلنسي   شاالتفا يرني (5)إقغاا عيون  اإلع امإىل هف ااقا  ني  شاقسياسي  

ن م تي م طاويكسرام إع نذان ق عذ اف ناخرصذا  جلنذ   5شأشح، اقور   ا   ك   -2
   (7)مناهأ  اقرمل يب ر ت يل اق  غان اقفرهي  شاقنتر هيها

  اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
  ال ين  و

  ومدابلر السلاسة العامة والبنلة ادساسلة للقوق اإلنساناإلطار المؤسسي  -٣ 
   (8)نأاام اسري   عا  هيوام ا تامل ا ملين حبيو  اإلنسام 5ا   ك  أشح، اقور    -3
نإ ذذرامم لل ذذل ا نتاذذان غذذري احلكوميذذ  ا سذذري   ر عأذذوي   3شأشحذذ، اقور ذذ  ا  ذذ ك   -4

   (9) يو  اإلنسام ر مي اماق شقي  طاويكسرام اقرمامان  اق  ن  ا ملني  نرنفي 
ن ذذذ م اقرملذذذ يب تفريذذذر إىل  2013أم خ ذذذ  اقملاذذذ  قملذذذام  3شال تذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -5

 ياس تنفي ها  شمل ُت َرمم منتاان  يذو  اإلنسذام اي يذ  ر حذياغ  متك   م  م  ران شاض   
   (10)خ   اقملا 

 2020-2011قفذ ة أم اس اتي ي  اقنهول نذ شر ا ذرأة ر ا 6ش كرن اقور   ا   ك   -6
رحذذ  تنفيذذ ها  شقذذ  نيذذو ر ا يمنذذ  اجلنسذذاني  شاقراويذذ   يذذومل ت ذذا  ا   ذذران  األمذذر اقذذ م يمل

   (11)ا ن ر إطار االس اتي ي احلكومل قرنفي  اقربامج شخ ط اقملا  اق  اعرُ 

  التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
احليذو  اجلنسذي  نذ م نملذذظ ا نتاذان اقذ  تملاذ  ع ذذا /م ذذاهرة 7أهذاهن اقور ذ  ا  ذ ك   -7

محايذ   يذو  ا ل يذذان  شا ل يذني  شممهشوذل ا يذذ  اجلنسذل  شمغذايرم اقويذذ  اجلنسذاني   شا  ذذرغ ني 
احلذذذو ر اقصذذذذ   اجلنسذذذي  شاإلدانيذذذ  مل تُذذذذ مل  إىل ا  ذذذارك  ر ا نا  ذذذذان ع ذذذا محايذذذذ  نذذذاجلن   ش 

 ،  شخ صذذ2011أثنذذاا االسذذرملرال اقذذ شرم اق ذذام  ر عذذام  ا رمل يذذ  نرنفيذذ  اقروحذذيان ا ي مذذ 
ا رمل يذذذ  نإ ذذذرامم الراذذذد ا ذذذ ا ر  9-88  ناقكامذذذ  اقروحذذذي  ر ذذذم إىل أم طاويكسذذذرام مل تنف ذذذ

   (12)عا ي  مرانمل  االسرملرال اق شرم اق ام 
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  التعاون مع اإلأراءات الخاصة  
ني نواليذذذان ر إطذذذذار فذذذإىل مجيذذذذد ا ك روويذذذذي هعذذذوة هائاذذذ  ن 5أشحذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -8

  شأشحذذ، منتاذ  ا  مذذ  اق شقيذ  حليذذو  اإلنسذذام (13)اإلوذرااان ا احذذ  ل ذ   يذذو  اإلنسذام
مذذذ   يذذذ  نسذذذرع  ش  رهن هرهيذذذ   نذذذاقاالحبذذذ  ذذذي هياذذذا يرمل ذذذونروثيذذذو اقرملذذذاشم مذذذد األمذذذم ا ر ذذذ ة  

نواليذذذذان ر إطذذذذار  ومك فذذذذا  اقذذذذ  يصذذذذ رها اقنذذذذ ااان اقملاو ذذذذ ع ذذذذا رسذذذذائ  االهعذذذذاا ش  ا أذذذذاوم
   (14)اإلورااان ا اح 

منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي  -ألس 
  التطبلق اإلنساني الواأب

  المساواة وهدم التمللع -1 
عذذذذ م شوذذذذوه ت ذذذذريد  ذذذذام   كاه ذذذذ  اقراييذذذذم  شال تذذذذنو  5ال تذذذذ، اقور ذذذذ  ا  ذذذذ ك   -9

شع ذا تملريذل ق راييذم  سذ ب اإلعا ذ  شاقسذ  شا يذ  اجلنسذلاقر ريملان اي يذ  ع ذا  تذر اقراييذم ن
   (15)ا  ا ر شغري ا  ا ر

ش ذذا  مكرذذب ا  سسذذان اق ةيراطيذذ  ش يذذو  اإلنسذذام اقرذذاند  نتاذذ  األمذذ  شاقرملذذاشم ر  -10
نذذ هشار اقنسذذذاا شاقروذذا  شمسذذذ شقيا م ر أشرشنذذا إم ا ملذذايري االورااعيذذذ  شاقلياهيذذ  شاق ينيذذذ  ا رمل يذذ  

  شأ ذذار ا ركذذم اقذذ ش   ناهأذذل اقراييذذم إىل اقراييذذم اق نيذذوم ر (16)األسذذرة شالراذذد ال تذذما   ائاذذ 
   (17) و ا رأة

ع ذذذذذا تياسذذذذذم نذذذذذ م ت ذذذذذ د طاويكسذذذذذرام اقروذذذذذ  شا ذذذذذرأة  6شأشحذذذذذ، اقور ذذذذذ  ا  ذذذذذ ك   -11
قنا يذ  شا وا ذل اقري ي يذ  اقذ  تن ذوم ع ذا متييذم ر اقيواقذب ا ترمما س شقيان األسري  ع  طريو 

 و ا رأة؛ شاقيأذاا ع ذا أشوذي اقرفذاشن اق نيذوم شاقفصذ  ا هذين  شاعراذاه تذ انري قرأذييو اقف ذوة 
   (18)هاس   قر األوور نني اجلنسني ش 

راهي  /م اهرة احليو  اجلنسي  انر ار كراهي  ا ل ي  اجلنسي  شك7شال ت، اقور   ا   ك   -12
ا ل يذذان شا ل يذذني شممهشوذذل  ر شسذذائ  اإلعذذ م  شاقراييذذم ر  ذذو  ذذيمغذذايرم اقويذذ  اجلنسذذاني   

  (19) اقصذ ر   ذا  ع ذا يذ  ا هنيذني ش ا ي  اجلنسل شمغايرم اقويذ  اجلنسذاني  ر أمذاك  اقملاذ  
 ع ذذا يذذ  مذذو فني ذذي  هذذ الا األ ذذ ا مذذورس هيهذذا اقملنذذل ع ذذا شأ ذذارن إىل  ذذاالن موثيذذ  

ان ع ا مناطو جيراد هيها مل يذوم شروذا  مذ  م امهإنفا  اقيوانني  هي   ن ، اق رط  ن مك فني
أم حف  رغم  خارج ن ا  اقيانوم مشا ر م  كلريي  منهم  ع اممهشول ا ي  اجلنسل  ش  أ، 

   (20)1998ع  اقس ومم اجلنسل ا ل ل عام  اجلُرم    نُمع،
وذرائم اقكراهيذ  شاقراييذم  ارتكذاب رة احليذو  اجلنسذي  إىل/م اه7شأ ارن اقور   ا   ك   -13
مملام ذ   ما ذ مان اق  يذ  أش يملذام وص مرمذوصحي األخصائيوم اق  يوما  رغ ني ناجلن   ه  و ر

أثنذذاا ا ذذ امهان  مذذا يرملرضذذوم ق ملنذذل ع ذذا يذذ  اق ذذرط   شيُرغاذذوم   شكلذذريا  قفتيذذا   يُهينذذوصمسذذي   أش 
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 ونسذيا  ا نيوقذ   مذرالخر ار هريشس نيو ا ناعذ  اق  ذري  شاألا أو  الع ا  اق  تنف  ها اق رط 
   (21)م  اإلورااان اق  ي   قك شغري
 /م ذذذذاهرة احليذذذذو  اجلنسذذذذي  نذذذذ م تذذذذ ي  طاويكسذذذذرام اقملنذذذذل7شأشحذذذذ، اقور ذذذذ  ا  ذذذذ ك   -14

ع ذا ا ل يذان شا ل يذني شممهشوذل ا يذ   ةارسذي ا و فذوم ا ك فذوم نإنفذا  اقيذوانني شاقرمل يب اق م
 ا ذذذذ امهانإقغذذذذاا كاذذذذا أشحذذذذ، ناجلنسذذذذل شمغذذذذايرم اقويذذذذ  اجلنسذذذذاني  شع ذذذذا ا  ذذذذرغ ني نذذذذاجلن    

   (22)" اق  ُت   ع يهمخ  ي "األ
 ذريد  ذام  عذ  ورةذ  نسذ   ت أيأذا   /م ذاهرة احليذو  اجلنسذي 7اقور ذ  ا  ذ ك   شأشح، -15

رنفيذ  نذرامج  نذد نر يذم  ش مذ  أسذ اب اقجلنسل شاقوي  اجلنسذاني  نوحذفهاا ا ي  ا رناش اقكراهي  ي
  ، دكاه ذذذ  خ ذذذاب اقكراهيذذذ  ر شسذذذائ  شأشحذذذ(23)وذذذرائم اقكراهيذذذ   شكذذذ قك اقراييذذذم شاقملنذذذل

ا ل يذان شا ل يذني شممهشوذل ا يذ  اجلنسذل  شم  مج ري خ ذاب اقكراهيذ  اقذ م يسذره فاإلع م  
   (24)شا  رغ ني ناجلن شمغايرم اقوي  اجلنساني  

  حق الفرد  ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
اإلعذذ ام  خريذذارم قمليونذذ االو ذذل اق  ر مملذذرل  ذذ يلها عذذ  2اقور ذذ  ا  ذذ ك   ال تذذ، -16

اقربشتوكذذذو  االخريذذذارم اقلذذذاا ا   ذذذو  طاويكسذذذرام مل تصذذذ   ع ذذذا أمشتنفيذذذ  أ كذذذام اإلعذذذ ام  
 ا  وقذذ رغذذمإقغذذاا عيونذذ  اإلعذذ ام إىل هف ااقذذناقملهذذ  اقذذ ش  ا ذذا  نذذاحليو  ا  نيذذ  شاقسياسذذي  

عيونذذذذذ   اقمل يذذذذذ  مذذذذذ  توحذذذذذيان االسذذذذذرملرال اقذذذذذ شرم اق ذذذذذام  اقذذذذذ  هعذذذذذ، إىل  قذذذذذك  شمل ت ذذذذذ َ 
   (25)اإلع ام
  ال يذذماالم منر ذذري  شسذذوا ا ملام ذذ  اقرملذذ يب م منتاذذ  هيذذوم  رايذذر  ششتذذ  نذذشأهذذاهن  -17

هاق ذذرط  شايييذذوم يسذذر  موم اقرملذذ يب النرذذما  االع اهذذان  ش ك ذذرن نذذ م طاويكسذذرام أيذذ ن 
   (26)توحي  االسرملرال اق شرم اق ام  ني د هانر اقرمل يب

  ر مملذذذذرل إ ذذذذار ا إىل توحذذذذيان االسذذذذرملرال اقذذذذ شرم 3اقور ذذذذ  ا  ذذذذ ك   ال تذذذذ،ش  -18
ق رملذذذذ يب ر اقيذذذذانوم  أم طاويكسذذذذرام أهروذذذذ، تملريفذذذذا    (27)  نرملريذذذذل اقرملذذذذ يباق ذذذام  ا رمل يذذذذ

 ع ذذذا اقذذذ  كلذذذريا  مذذذا حُيكذذذم  ذذذااجلنذذذائل يرواهذذذو مذذذد اتفا يذذذ  مناهأذذذ  اقرملذذذ يب  غذذذري أم اقمليونذذذان 
   (28)ال ترناسب شخ ور ا ورائم اقرمل يب مرتكيب
حب ذذذم م ذذذك    شأشحذذذ، منتاذذذ  هيذذذوم  رايذذذر  ششتذذذ  نذذذ م تملذذذ ف طاويكسذذذرام ع نذذذا   -19

تنفذذ  اقروحذذيان اقذذ   ذذ مها ا يذذرر ا ذذا  ا ملذذين دسذذ ق  اقرملذذ يب شاقذذ  نذذ م اقرملذذ يب شخ ور ذذا ش 
   (29)2014ش 2012إىل زيارتي اق    نني عامل  ر شضملها اسرن 
 ي   يذذذو  النذذذ ي  اإلنسذذذاني إىل انرهذذذامم لل ذذذل هشائذذذر اجلذذذ 4شأ ذذذارن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -20

االعريذذذذذاالن اقرملسذذذذذفي  شا ملام ذذذذذ  اق إنسذذذذذاني   ش كذذذذذرن أم ا ال ذذذذذني    رمذذذذذل     شير  ذذذذذا  قذذذذذك
قإلتيام نالنذ ي  إىل ت ذك اقذ شائر    اقملسكريني يسر  موم أساقيب  ي  مل  اقأرب شاالنرماز
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ناقيأذذذاا ع ذذذا مجيذذذد أ ذذذكا  اقر نيذذذ  غذذذري ا  ذذذرشع   نيذذذو عذذذ ه  شنملذذذ  أم أحذذذ ر اقذذذرئي  أمذذذرا  
   (30)ن ر الن ي  ناإلكرا  يان عااالعرياالن اقرملسفي  ش 

إىل  االن تمل يب شسوا مملام   موث ي  ر اقيوان ا س      3شأ ارن اقور   ا   ك   -21
  ش كذذرن (31)النذذ ي  اجلذذ ه لارسذذ  مملرذذاهة ر اجلذذي مم ئهم منهذذا اقرنكيذذ   هرنكيذذ  اجلنذذوه نذذش 

  قذذاحتيييذذان  ذذام   ر  ذذاالن ا ملام ذذ  اق إنسذذاني   مل جتذذرأم طاويكسذذرام  4اقور ذذ  ا  ذذ ك  
م  تذان  5شأن ن اقور ذ  ا  ذ ك    (32)كاهيا     أ ايا تملويأا  مل ت هد قم ش و عسكريا قيرملرل 
   (33)لاث  
اعُراذذذذ  ر  ذذذذ  م اقملنذذذذل ا نذذذذم  ن ذذذذ  ش اقذذذذ، منتاذذذذ  هيذذذذوم  رايذذذذر  ششتذذذذ  إم  انونذذذذا   -22
ر توحذذذيان عذذذ ة ق سذذذرملرال اقذذذ شرم اق ذذذام   قكذذذ مل  يذذذ  إم  ننذذذاا ع ذذذا مذذذا وذذذاا 2013 عذذام

ا  مذذ    ش اقذذ، منتاذذ  (34)اقيذذانوم مل ي  ذذو  ذذط  ش ذذ  ضذذ ايا اقملنذذل ا نذذم  نذذ  محايذذ  كاهيذذ 
  شأ ذذارن (35)اق شقيذذ  حليذذو  اإلنسذذام إم اقملنذذل ا اذذارس ع ذذا ا ذذرأة ال يذذما  يملذذ   أذذي  خ ذذرية

 اقذذ  عنذذل منذذم  شا ذذ ة  شقذذو اجلنسذذي  إىل أنذذي مل تسذذ    ر يذذا  /م ذذاهرة احليذذو  7اقور ذذ  ا  ذذ ك  
 خماهذ  أالني خ ي  االضذ هاه ش  غوم هائاا    هأ ايا ه ا اقنو  م  اقملنل ال ي    2013من  عام 
أم اقملنل ا نم   6  ش كرن اقور   ا   ك  (36)اسر ان  اق رط  شاقيأاا اسر ان  مناس  تكوم 

   (37)ملررب خماقف  إهاري ا  يُ   قكني ال يم يمل  ورما   ال
 ذذذذ ه  ذذذرش  إحذذذذ ار أشامذذذر محايذذذذ   2013أم  ذذذذانوم عذذذام  6ش كذذذرن اقور ذذذذ  ا  ذذذ ك   -23

ش كذذذذذذذذرن اقور ذذذذذذذذ    (38)اإلوذذذذذذذذرااان اق زمذذذذذذذذ  نو ع ذذذذذذذذاضذذذذذذذذ ايا اقملنذذذذذذذذل ا نذذذذذذذذم   قكنذذذذذذذذي مل يذذذذذذذذ
أم عذذذذ ه ا ذذذذصشم ا  صصذذذذ  قأذذذذ ايا اقملنذذذذل ا نذذذذم    يذذذذ   /م ذذذذاهرة احليذذذذو  اجلنسذذذذي 7 ا  ذذذذ ك 

   (39)و ا  
شال ت، ا  اهرة اقملا ي  إلصاا مجيذد أ ذكا  اقمليونذ  اق  نيذ  قلطفذا  أم طاويكسذرام  -24

 م، ر االسذذذرملرال اقذذذ شرم اق ذذذام  تذذذ عو إىل  تذذذر مجيذذذد أ ذذذكا  هعاذذذ، توحذذذيان عذذذ ة  ُذذذ
 رسذ    شحيتر  انوم اقرمل يم حرا   اقمليون  اق  ني  ر ا (40)اقمليون  اق  ني  ا س     ع ا األطفا 

شر اقرمل ذذيم   ذذ  ا  رسذذل  شمذذد  قذذك  ال يذذنو  ذذانوم اقملنذذل ا نذذم  ع ذذا  تذذر حذذري  ق مليونذذ  
ال يووذذ   تذذر حذذري  ق مليونذذ  اق  نيذذ  ر مجيذذد م سسذذان اقرعايذذ  اق  ي ذذ  كاذذا اق  نيذذ  ر اق يذذ،   
ا نكاه  أ ذكاقن م حتتر طاويكسرام اقمليون  اق  ني  ا اارس  ع ا األطفا   شاقس وم  شأشحلَ 

   (41)شسا ر مجيد األ
ر ميذذذاهي   ذذذي   وم ر أعاذذذا  كلذذريةسذذذر  مأم األطفذذا  يُ  6ش كذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -25

   (42)ر  يو  اقي    ي شأشح، دكاه   أسوأ أ كا  عا  األطفا  شإقغاا ه   ا اارس 
  إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب، وسلادة القانون -٣ 

هاقيأذذاة يملي نذذوم شييذذاقوم نيذذرار مذذ   أم اقيأذذاا غذذري مسذذري   5 كذذرن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -26
  شأشحذذذ، (43)ن   ذذذ  اقيأذذذاا  شهذذذو هي ذذذ  تانملذذذ  ق سذذذ    اقرنفي يذذذ ااقذذذرئي  ننذذذاا ع ذذذا ا  ا ذذذ
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  شأشحذذ، ران ذذ  (44)اسذذري   اقنتذذام اقيأذذائل أذذااممنتاذذ  ا  مذذ  اق شقيذذ  حليذذو  اإلنسذذام ن
ايذذامني نذذ م تواحذذ  طاويكسذذرام تنفيذذ  توحذذيَ  االسذذرملرال اقذذ شرم اق ذذام  حمذذامل اقذذ ها  عذذ  

   (46) سنا   كل يسري نتام اقيأاا سريا    (45)45-88شر م  44-88ر م 
دنذذذذد ايذذذذاكم اقملسذذذذكري  مذذذذ  لارسذذذذ  شاليذذذذ   أذذذذائي  ع ذذذذا  4شأشحذذذذ، اقور ذذذذ  ا  ذذذذ ك   -27

   (47)ا  نيني
امني أم اقنيانذذذ  اقملامذذذ   ذذذيا  ع ذذذا اإلوذذذرااان شال تذذذ، ران ذذذ  حمذذذامل اقذذذ ها  عذذذ  ايذذذ -28

نإخأا  س  ان اقنيان  اقملام  ق املايري اق شقيذ  مذ  أوذ   5  شأشح، اقور   ا   ك  (48)اجلنائي 
ر اإلورااان اقيأائي   شين غل جتري  اقنيان  اقملام  م  س    ش ذل شسائ  اق ها  تكاه   ضاام

   (49)تنفي  األ كام اقصاهرة
م ايامذاة ن ذ  ي ا  و  ممله   يو  اإلنسام اقراند قران   ايامني اق شقي  إم  انونا  ش ا   -29

 مجيذد ايذامني يُ ذَممأن ذ  نيانذ  حمذامني شا ذ ة ش   2015هخ   يم اقنفا  ر عام   شنيان  ايامني
   ذذ، ران ذذ  حمذذامل اقذذ ها  عذذ  شر   (50)كذذل حتذذ  حمذذ  نيانذذان ايذذامني ا ووذذوهة  ناالنأذذاام إقيهذذا 

ايامني نإن اا احلكوم  نيان  شطني  ق ا امني  قك  اقيانوم أن   جلن  ت هي  تانمل  قوزارة اقمل   
هذذ    ألم ر هذذ ا اق ذذ م مذذ  مهامهذذا مذذن  حذذف  ايذذامل أش سذذ  ها  شأعرنذذ، اقران ذذ  عذذ    يهذذا

اقسذذ     نيأذذايا ملذذرية ق  ذذ   نسذذ ب تذذ خ   ني  اقيذذا   ا ذذامني ا ذذوك  ق  ذذ  ال مُتذذن   ذذ ها  اقصذذف  
   (52)  شأعرب ممله   يو  اإلنسام اقراند قران   ايامني اق شقي  ع  خماشف لاث  (51)اقرنفي ي 

لارسذذ  ر ش اقذذ، ران ذذ  حمذذامل اقذذ ها  عذذ  ايذذامني إم ايذذامني يصذذ  موم نصذذملونان  -30
ما ةنملوم ايامني مذ   ن م حمييل اق رط  كلريا   3  شأهاهن اقور   ا   ك  (53)مهنرهم ناسري قي 

اجل سذ   يهم ألش  مرة أثناا يرشم موك   ر كلري م  األ يامشأم ايامني  ا  اح  مد موك  يهم أياماقرو 
  شأ ذذارن اقران ذذ  إىل ممل ومذذان (54)انملذذ ه أش  ذذياحل   اال ريذذاطل  اقذذ  حُيكذذم ع ذذيهم هيهذذا نذذ

 ر ويذل قش اعرذ ااان وسذ ي   ش يأايا نذارزة ناسذرارار قره يذ ان أمك فني نع  تملرل حمامني 
   (55)ني أش عناحر شكاالن إنفا  اقيواننيعني اقملام  م  ا     ا  اقل ق يانوم ر خ  قش 

حتذو  أم عرا يذذ  هشم تواحذ  ايذذامني مذذد  نذذاحلر  ع ذذا أال   3شأشحذ، اقور ذذ  ا  ذ ك   -31
اقذ ها   لان ذ  حمذام  شأشحذ، ر (56)موك  يهم ر مجيد مرا   اال ر از شر مجيد مراهو اال ر از

و  طاويكسرام هشم   ي  ايامني أش ختذويفهم أش مأذاييرهم أش اقرذ خ  ر ع  ايامني ن م حتُ 
اقر ييذذذو اقفمل ذذذل ر  تأذذذا هم شاو ذذذا م ا هنيذذذ   شأم إدذذذاز  ذذذ شصم خذذذارج ن ذذذا  اقيذذذانوم عنذذذ  

شمياضذاة  ر  ذو ايذامني شإهانرهذا ع نذا   اقذ  تُرتكذب اجلرائم شا أاييان شغريمها م  االنرهاكذان
م  جلن  اقر هي   يكف  إخراجنرمل ي   انوم اياماة حبي     شأشح، اقران   أيأا  (57)م  يرتك ها

ُي رب مجيذذد سذذ هذذ قكاخر ذذار اقر هيذذ  اجل يذذ  نذذ ثر روملذذل  عذذ م ت  يذذو حتذذ، سذذ    شزارة اقملذذ   ش 
   (58)ر هي اقع ا إعاهة  ايامني ا اارسني
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ش كذذر مملهذذ   يذذو  اإلنسذذام اقرذذاند قران ذذ  ايذذامني اق شقيذذ  أم تذذوهري ا سذذاع ة اقيانونيذذ   -32
شمذذد  نملينهذذا؛ انيذذ  ر  ذذرشفاليانونيذذ  اقسذذاع ة ا الانيذذ   احذذر  هاقر ذذريملان تذذنو ع ذذا تيذذ   

 ضذذذذ ا  قذذذذك  ال تووذذذذ  ميمانيذذذذ   كوميذذذذ  قرذذذذوهري ا سذذذذاع ة اقيانونيذذذذ   شاحلكومذذذذ  م ينذذذذ  د ذذذذاق  
   (59)امني ع  اقملا  ا ن مق ا 
أم اقر ذذذريملان اي يذذذ  تذذذوهر ق ا ر ذذذمي  ضذذذاانان  انونيذذذ    3ش كذذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -33

يملررب اق  و    ها  اقنا ي  اقملا ي   غاق ا  قكنها غامأ  خبصو  مي يملررب   و ما حمر ما  
نملذذذذذ  االعريذذذذذا  اقفمل ذذذذذل  شمذذذذذد أم   سذذذذذاعان عذذذذذ ة  نذذذذذ  أيذذذذذام عذذذذذ ة أ يانذذذذذا   حمر ذذذذذما  نملذذذذذ  مذذذذذرشر

نذذذذإهراج هويذذذذ  ا ملريل ذذذذني ر سذذذذ    (60)طاويكسذذذذرام ت يذذذذ  توحذذذذي  االسذذذذرملرال اقذذذذ شرم اق ذذذذام 
   (61)اال ر از  هإم  انوم اإلورااان اجلنائي  مل يمل    ع ا شلهو  قك

عي  و سان ورااان اجلنائي  ينو ع ا ضرشرة أم  انوم اإل 3ش كرن اقور   ا   ك   -34
سذذاع  مذذ  اال ر ذذاز  قكذذ  مذذ  اقنا يذذ   72سذذراا  ر إطذذار احلذذ   اال ريذذاطل ر غأذذوم اال

  شأشحذذ، نرملذذ ي   ذذانوم (62) ذذال نملذذ  هذذ   ا ذذ ة نكلذذري ممذذا ةلذذ  اير ذذمشم أمذذا اقملا يذذ   غاق ذذا  
احلذذ   اال ريذذاطل ر  ق  ذذ، راإلوذذرااان اجلنائيذذ  حبيذذ  يذذنو ع ذذا عيذذ  و سذذان االسذذراا  

   (63)ساع  نمل  االعريا  48م ة ال تر اشز 
ع م شووه وقي  ق ر ان  اقملام  ع ا األماك  اقذ  يووذ  هيهذا  5شال ت، اقور   ا   ك   -35

مكرذذب أمذذني  هاخذ إن ذذاا هريذو رحذذ   3  شال تذذ، اقور ذ  ا  ذذ ك  (64)أ ذ ا  ُسذذ  وا  ذريرهم
 لراذذذد ا ذذ ا  قكذذذ مل أثذذذرينعذذذ  اشلل ذذني  ا كرذذذبو فل   شيرذذذ قل مذذ  مذذذ2014ا تذذامل ر عذذذام 

شي ذ ش أم  نغرذ   شنذ   يذوه  عا يذان رحذ  ع ذا إوذراا ة أعأذاا هريذو اقرحذ خماشف م  ع م  ذ ر 
رغذم أم اإلخ ذار ا سذ و مل  ت   ذ  نميذاران هريذو اقرحذ  مسذ يا   مراهو اال ر از كان، هائاذا   ةإهار 

 شاهيذذ، رملذذ يب  ق اقرملذذرلاقفريذذو اهعذذااان  ت يذذاما   شعنذذ 2015منذذ  م  ذذد عذذام  يملذذ   ذذرطا  
مذ   لل ذل الراذد ا ذ امنملذ، ا تذامل ش  مكرذب أمذنيمذو فل  ع ذا هخذو مراهو اال ر از  ةإهار 

   (65)اق خو 
راكذذذني اق  نذذذ  اق شقيذذذ  ننإن ذذذاا وقيذذذ  ش ائيذذذ  شطنيذذذ  هملاقذذذ  ش  3شأشحذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -36

احلكوميذذذ  ا سذذذري   مذذذ  زيذذذارة مجيذذذد أمذذذاك  اال ر ذذذاز شجلذذذام ق صذذذ يب األمحذذذر شا نتاذذذان غذذذري 
   (66)اقر ني  اإلقمامل شاقو  ان اقملسكري 

فذر  إال ر عذ ه أم حتيييذان ر يذ  ر اهعذااان تملذ يب مل تُ  3ش كرن اقور   ا  ذ ك   -37
   يذذ  مذذ  احلذذاالن؛ شر  ذذاالن كلذذرية أخذذرو  مل يُفذذرل سذذوو إوذذرااان ت هي يذذ   شمل ييذذ م كلذذري

توحذذذيرني إ ذذذار ا إىل   شأهذذذاهن  ر مملذذذرل (67)مذذذ  ضذذذ ايا اقرملذذذ يب  ذذذكاشو خ ذذذي  االنريذذذام
 اقنيانذذذ  اقملامذذذ   م  نذذذ(68)السذذذرملرال اقذذذ شرم اق ذذذام  نإن ذذذاا وقيذذذ  تت  ذذذم مسذذذري  من ليرذذذني عذذذ  ا
   (69)صق  ع ه اق كاشوضإىل  واا هيي أني ال  او  إىل وقي  م   قك اقي ي  نترا   أح رن نيانا  
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شأشحذذ، منتاذذ  هيذذوم  رايذذر  ششتذذ  نذذإوراا حتيييذذان سذذريمل  ش ذذام   شنميهذذ  ر مجيذذد  -38
  شأشحذذذ، اقور ذذذ  (70)أثنذذذاا اال ر ذذذاز ةاقوهذذذا ذذذاالن اهعذذذااان اقرملذذذ يب شسذذذوا ا ملام ذذذ  شمجيذذذد 

نإن ذذذاا هي ذذذ  مسذذذري   قذذذ يها مذذذا يكفذذذل مذذذ  اقسذذذ    شاالخرصذذذا  إلوذذذراا حتيييذذذان  3ا  ذذذ ك  
   (71)ب شسوا ا ملام  مسري   ر اهعااان اقرمل ي

سذرملاا  أم نيذام أش اعذ اف انرُذم  ناقرملذ يب عذ م اأذاام ن 3شأشح، اقور ذ  ا  ذ ك   -39
  يُذذ  عا   مذذا عذذ ا اق يانذذان شاالع اهذذان ا رمل يذذ  دذذهعذذاشو  أذذائي ر أم  أش سذذوا ا ملام ذذ  هقذذي   

ر احلذ   ق  ذ، سذراا  م طاويكسرام اقيأاة ر و سان االن م تُ مل  اجلناة  شأشح، أيأا  أصم 
تذذ مر نذذ م ش  أثنذذاا شوذذوههم حتذذ، احلراسذذ  مش اير ذذم  سذذ ا  عذذ  ا ملام ذذ  اقذذ  ي ياهذذااال ريذذاطل ناق

 مذا يذ   ع ذاكام ق    م  اقرمل يب أش سوا ا ملام   أش إممل  إ ا ما ا ركا حمرَ مناقر ييو اقفملا  
   (72)ل   و ما  ملام   م   قك اقي ي تملر  
أم اقر ذذريملان اي يذذ  ال تسذذرلين مذذرتكيب أعاذذا  اقرملذذ يب أش  3ا  ذذ ك  ش كذذرن اقور ذذ   -40

  شأعرن، ع    يهذا ألم اقر ذريملان ترأذا  ع ا اقس ناا سوا ا ملام   م  االسرفاهة م  اقملفو
سذر مل  مذرتكيب ي نسذ  ت ذريد  شأشحذ، (73)و ع ذا وذرائم اقرملذ يب شسذوا ا ملام ذ م ة تياهم ت   ذ

 ة اقريذذذذاهم ر  أذذذذايا اقرملذذذذ يب شسذذذذوامذذذذ  ي غذذذذلش   ملام ذذذذ  مذذذذ  اقملفذذذذوأعاذذذذا  اقرملذذذذ يب أش سذذذذوا ا 
   (74)ا ملام  
االهريذذار إىل ت ذذريملان عذذ  إعذذاهة ت هيذذ  ضذذ ايا اقرملذذ يب  5شال تذذ، اقور ذذ  ا  ذذ ك   -41

  شأشحذ، اقور ذ  (75)عذاه  شكذاف   تملذويظ ال حيصذ وم ع ذا مذا ا اقرملذ يب كلذريا  ش اق، إم ض اي
ره اقرملذذويظ اقملذذاه  شاقكذذار ش  ي ذذو اقأذذ ايا ر اجلذذرب  دذذا هيذذ ر اقيذذانوم ج رَ  م يذذنذذ 3ا  ذذ ك  

   (76)اقرمل يب نصرف اقنتر ع  ملو  اجلناة أمام اقمل اق   ا حليهم م  أ و نس ب االعر ار قم
أم خ ذذذ  اقملاذذذ  اقوطنيذذذ  ن ذذذ م إحذذذ    أذذذاا األ ذذذ ا   5ش كذذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -42
 ملشأم تيذذذارير منرصذذذل ا ذذذ ة عذذذ  تنفيذذذ  ا  ذذذ    ةعذذذ سذذذ  يان  رهذذذاتملرول  2015-2010 ق فذذذ ة

قل ذ ا   شيذوه   تُن ر  شأعاهن طاويكسذرام اقملاذ  نذاحل   االنفذراهم ناعر ذار  إوذراا ت هي يذا  
األ ذذذذ ا  مذذذذد اق ذذذذاقغني ر مراكذذذذم اال ر ذذذذاز ا   ذذذذ، أش اقسذذذذانو ق ا اكاذذذذ  اقذذذذ  تيذذذذد خذذذذارج 

األطفذا  ر اقيأذايا اجلنائيذ  ضذملل د إوذرااان تراعذل هش انيب  شمل تُر   أم ت انري حم هة قوضذ
اقر ذذريملان ا  ذذارك  اإلقماميذذ  يذذام أش   ذذ    شال تاقذذ  يكذذوم هيهذذا األطفذذا  ضذذ ايا أش  ذذهوها  

   (77)يهاع  ورائم أش  هوها   عامل نف  ر اقيأايا اق  يكوم هيها األطفا  ض ايا
  اللق  ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية -٤ 

 /م ذاهرة احليذو  اجلنسذي  ناسذر  ا  شتنفيذ  إوذرااان شاضذ  7أشح، اقور   ا  ذ ك   -43
 مل ومذان و مغايرم اقويذ  اجلنسذاني  اقذ ي  يريذ شم تغيذري ا قنو  اجلن  قرغيري األ اا شم  ران 
   (78)م شغريها م  شثائو اقوي   سب هويرهم اجلنساني اقوارهة ر ووازان سفره
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 18/م ذاهرة احليذذو  اجلنسذذي  أم احلذ  األها قسذذ  اقذذمشاج هذذو 7قور ذذ  ا  ذذ ك  ا ش كذرن -44
  ع ذذذا اقذذذمشاج  شال ةكذذذ  صاقواقذذذ ي  ي   ذذذوم إىل ننذذذا م تذذذرمم ا  رسذذذ  شيكرهذذذو  مذذذ  هكلذذذري سذذذن  

سذذن ؛ قذذ ا  ي  ذذ    18ألم سذذ  اقمشوذذ  ييذذ  عذذ   ألزشاج مذذ  هذذ ا اقي يذذ  تسذذ ي  زشاوهذذم ر يذذا  
هشم تسذ ي  ر ذل  شت  ذب احلكومذ  إىل  يراذوم عيذ  اقنكذا اي يني اقذ ي   اقفيهااكلريشم إىل 

 ا  غذذري أم هذذ ا ا ذذمشاج اقذذقذذلزشاج اقذذ ي  قذذي  قذذ يهم  ذذهاهة  إمتذذام عيذذ  اقنكذذا عذذ م  اقفيهذذاا
   (79)هشم تس ي  ر ل تملَي  اقمجيان ا  كرةال تما    ناقكام   ش اقيرار ال ينف  

  هاألطفذذذا  فذذذل نذذذاقغرلأم نتذذذام اقكفاقذذذ  أش اقوحذذذاي  ال ي 6ش كذذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -45
ر هشر األيرذام أش ا ذ ارس اق اخ يذ  ةكلذوم ر هذ    ايرشموم م  رعاي  اقواق ي  شا يياذوم م  رذا  

   (80)األماك  سنوان شير وقوم إىل ما يساا "األيرام االورااعيني"
الجمعلووات والتجمووع السوولمي، واللووق  ووي حريووة الوودين تو المعتقوود وحريووة التعبلوور ومكوووين  -5 

  المشاركة  ي الللاة العامة والللاة السلاسلة
 كرن منتا  هيوم  راير  ششت  أم اقس  ان تيي   احلريان اق يني   دذا هيهذا اقرمل ذيم  -46

أم  ذذانوم احلريذذ  اق ينيذذ  حيتذذر  2  هيذذ   كذذرن اقور ذذ  ا  ذذ ك  (81) ذذ ي ا   اقذذ يين شاقمل ذذاهة  تيييذذ ا  
 ذذذ ي ة ع ذذذا أمذذذاك  اقمل ذذذاهة شاألهنيذذذان  أن ذذذ   ا نتاذذذان اق ينيذذذ  غذذذري ا سذذذ    شيفذذذرل  يذذذوها  
  شمح ذذذذذذ  (83)18  شأنذذذذذ و ا نرذذذذذ و (82)اق ينيذذذذذ  شاقرمل ذذذذذيم اقذذذذذ يين شغريهذذذذذا مذذذذذ  األن ذذذذذ   اق ينيذذذذذ 

 (86)  شاقر ذذذذذاقل اقذذذذذ ش  ق ذذذذذ ها  عذذذذذ  احلريذذذذذ (85)  شا ركذذذذذم اقذذذذذ ش   ناهأذذذذذل اقراييذذذذذم(84)اقيونيذذذذذ 
ا سذذذي يني إىل أم طاويكسذذذرام مل    صذذذ، اقران ذذذ  األشرشنيذذذ  ق ذذذهوه يهذذذو اث ذذذ   شخم  تذذذان ل

   (87)تنف  توحي  االسرملرال اق شرم اق ام  نأاام  ري  اق ي  شاقمل اهة
 نذذ م إنرذذاج ا ذذواه اق ينيذذ  شاسذذررياهها شتوزيملهذذا يسذذر مم ترخيصذذا   2شأهذذاهن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -47

  ش كذذرن مح ذذذ  (88)مذذ  اق  نذذ  احلكوميذذذ  ق  ذذ شم اق ينيذذ   شتصذذذاَهر ا ذذواه اقذذذ  تملذذ   غذذري مناسذذذ  
يي ذ  سذفر مذ  يريذ شم ت يذل تمل ذيم هيذين إىل تع ذا  ذانوم اقذ ي   2011اقيوني  أم تمل ي ن عام 

 ر اق  ذذ   مرخ صذذ  مذذ  قذذ م اق شقذذ ا ذذارج مذذا مل حيصذذ وا ع ذذا تمل ذذياهم اقذذ يين األش  ر م سسذذ  
؛ شع يذذي  ال ةكذذ  ق اسذذي يني ت يذذل مسذذي يا   تووذذ  م سسذذان مذذ  هذذ ا اقي يذذ  تذذوهر تمل ياذذا   شال

   (89)تمل يم الهويت ال هاخ  اقوط  شال خاروي
ش كذذذرن منتاذذذذ  هيذذذذوم  رايذذذذر  ششتذذذذ  أم طاويكسذذذذرام اسذذذذرارن ر  تذذذذر مجاعذذذذان  -48

  ي  ا سذي ي   ملذ   تر نملظ طوائل األ إس مي  ع ة ن ريمل  مكاه   اقر رف  شاسرار أيأا  
ا سذي يني اقأذوا ع ذا اقذرهظ ا ركذرر مذ    قي، اقران   األشرشني  ق ذهوه يهذو   شأ(90) هوه يهو 

رمذوا احلذو ر عيذ  اورااعذان هينيذ    هيذ   ُ (91)اقس  ان ق   ان  هوه يهو  نإعذاهة اقرسذ ي 
ق عريذذذذا  شاال ر ذذذذاز شاقأذذذذرب شاق ذذذذره نسذذذذ ب  اقران ذذذ  حذذذ ار أهنيذذذذان هينيذذذذ   شتملذذذذرل أهذذذذراهشإ

   (92)أن  رهم اق يني  ا معوم أصا غري م رشع 
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ع ذا  سذاب ا ذ اهب  اإلسذ مل إىل ترشيج ا  هب احلنفذل 2شأ ارن اقور   ا   ك   -49
اقييذذوه ا فرشضذذ  ع ذذا عذذ ه ا سذذاو  ا سذذاو  نذذي قملذذ ه مملذذني  18  شال ذذا ا نرذذ و (93)األخذذرو

  ش كذرن منتاذ  هيذوم  رايذر  ششتذ  أم (94) كر أم ا ساو  غري ا ذرخو قذا ُ ذ ماقسكام  ش 
إهاريذذذ  ع ذذا اقوعذذاق  شترا ذذذب  احلكومذذ  تو ذذل اقرمل ذذذيم اإلسذذ مل غذذري ا سذذذ    شتفذذرل رسذذوما  

 تذر اقذوعا اإلسذ مل ر مجيذد ا سذاو  إال  18  شال ذا ا نرذ و (95)مأاوم ا  ب اق ينيذ 
  شأ ذذذارن منتاذذذ  هيذذذوم  رايذذذر  ششتذذذ  إىل اقييذذذوه ا فرشضذذذ  ع ذذذا اق  ذذذاس (96)ا سذذذاو  اقكذذذربو

أم أش ذذذ   تغ يذذذ  اقذذذرأس حمتذذذورة ر ا  سسذذذان اقرمل يايذذذ   شحُتتذذذر اق  ذذذا ر ا  ذذذاا إىل اقذذذ يين ش 
 و هيها مو فو إنفا  اقيوانني كرها   َ حباالن  َ  18شا نر و  2  شأهاهن اقور   ا   ك  (97)اقملام 
   (98) ر نيمس اني م  وم 
م مسذذذ شقي  اقواقذذذ ي  يذذذنو ع ذذذا ن ذذذ  ش كذذذرن منتاذذذ  هيذذذوم  رايذذذر  ششتذذذ  أم  انونذذذا   -50

شووب أم ةند اقواق ام أطفاقاا م  ا  ارك  ر أن    هيني   ما عذ ا اقرمل ذيم اقذ يين اقذ م تيذر  
 ناهأذذل   شا ركذذم اقذذ ش  (100)  شأنذذ ن مح ذذ  اقيونيذذ (99)عامذذا   18اق شقذذ    ذذي ي  غذذوا مذذ  اقملاذذر 

  م  تذذذان لاث ذذذ   (103)18  شا نرذذ و (102)  شاقر ذذذاقل اقذذذ ش  ق ذذ ها  عذذذ  احلريذذذ (101)اقراييذذم
مذذذ  اقملهذذذ  اقذذذ ش  ا ذذذا  نذذذاحليو   18شخ ذذو اقر ذذذاقل اقذذذ ش  إىل أم اقيذذذانوم ينرهذذذك ا ذذذاهة 

   (104)م  اتفا ي   يو  اق ف  14ا  ني  شاقسياسي  شا اهة 
ت  نرمل ي  اقيوانني اقرييي ي  ا رمل يذ  ناحلريذان اق ينيذ  أشح، منتا  هيوم  راير  شش ش  -51

  (105)جلمل ها ترواهو مد االقرمامذان اق شقيذ  شاالقرمامذان ر إطذار منتاذ  األمذ  شاقرملذاشم ر أشرشنذا
  (108)  شا ركذذذذذم اقذذذذذ ش   ناهأذذذذذل اقراييذذذذذم(107)  شمح ذذذذذ  اقيونيذذذذذ (106)2ش ذذذذذ م، اقور ذذذذذ  ا  ذذذذذ ك  

    توحيان لاث   (109)احلري شاقر اقل اق ش  ق  ها  ع  
أم اقيذذذذانوم يذذذذنو ع ذذذا أم قكذذذذ   ذذذ و احلذذذذو ر خ مذذذذ   4ش كذذذرن اقور ذذذذ  ا  ذذذ ك   -52

 ملذذذذذ  اقرارذذذذذد  ذذذذذ ا احلذذذذذو أمذذذذذرا  جيا  مذذذذذ  اق  ي ذذذذذ   عذذذذذ ن ي ذذذذذ   قكذذذذذ  عذذذذذ م شوذذذذذوه  ذذذذذانوم خذذذذذا  
   (110)مسر ي   

سذذرملرال المن ليذذ  عذذ  اتوحذذيان  6أم طاويكسذذرام أيذذ ن  1ش كذذرن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -53
قكذذ  شضذذد   نونيذذ  اإلجيانيذذ رمل ذذري  شأوذذرن نملذذظ اإلحذذ  ان اقيا ريذذ  اق ختذذواقذ شرم اق ذذام  

  ش كذذذذذرن منتاذذذذذ  هيذذذذذوم  رايذذذذذر  ششتذذذذذ  أم (111) ريذذذذذ  اقرمل ذذذذذري مل ير سذذذذذ  ع ذذذذذا أرل اقوا ذذذذذد
   (112)اقس  ان حتاش  تييي   ري  شسائ  اإلع م شاحلصو  ع ا ممل ومان مسري  

 قذذذي عذذذ ة 2012ناعراذذذاه  ذذذانوم عذذذ  شسذذذائ  اإلعذذذ م عذذذام  1 ذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك  شر    -54
قر انذذ  شاالضذذ هاه اقسياسذذل اإجيانيذذ   منهذذا ا سذذ شقي  عذذ  انرهذذامم  ريذذ  اإلعذذ م ش تذذر  ووانذذب
نذذ م اقذذرهم    نيذذ  أم اقصذذ فيني ال يماقذذوم يرملرضذذوم ق اأذذاييان اقيانونيذذ   ع اذذا  ا نريلذذ ةقذذاراا 

   (113)ي إىل األحوان ا نري ةما توو   ي  كلريا  اجلنائي  شا  ن
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ع ا إهان  اقرئي   ا  ششت  ن م طاويكسرام تملا ب ونائي شأهاهن منتا  هيوم  راير  -55
اقيذذذ ف مذذذ   اعر ذذذار اقيانونيذذذ  اقذذذ  أقغذذذ، 2012أش أم مسذذذ ش   كذذذومل رغذذذم تملذذذ ي ن عذذذام 
ذذذرن اقور (114)اجلذذذرائم ا نصذذذو  ع يهذذذا ر اقيذذذانوم اجلنذذذائل شمنتاذذذ  هيذذذوم   1 ذذذ  ا  ذذذ ك    ش ك 

نم  حذف  اجلُذرم عذ  راير  ششت  ن م طاويكسرام أي ن توحيان االسرملرال اق شرم اق ام  ن
   (115)اقر هري شاإلهان 

مذذذا تُرهذذذد ع ذذذا اقصذذذ فيني  أم هعذذذاشو اقر ذذذهري ا  نيذذذ  كلذذذريا   1ش كذذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -56
  شأشض ، أم أ كذام (116)مسكا  ص  إ هيهام اق  اكم عيونان شتفرل ع يهم اي  ي ا نري 

اقر هري ا نصو  ع يها ر اقيانوم ا  ا ال ترواهو مد ا ملايري اق شقي  ن  م  ري  اقرمل ري  هر ذك 
م ع ذذذا ت ذذذهري  األ كذذذام تذذذنو ع ذذذا تملويأذذذان ماقيذذذ  ناهتذذذ  ر  ذذذاالن اق يانذذذان اقذذذ  تن ذذذو 

 متيذذم نذذني نيانذذان اقوا ذذد شنيانذذان اهعذذااان اقر ذذهري  شال قذذ  ظكاهيذذ    تذذنو ع ذذا ههاعذذان شال
   (117)شاسمل اقرأم   قك أم نيانان اقرأم ر اقيانوم اق ش  حتتا حبااي  

   شمذذا هر ذذ،  مل أم تنفيذذ   ذذانوم احلصذذو  ع ذذا ا مل ومذذان َضذذ 1ش كذرن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -57
أم  2   شوذذذاا ر اقور ذذذ  ا  ذذذ ك (118)احلكومذذذ  تسذذذملا إىل اقذذذر كم ر احلصذذذو  ع ذذذا ا مل ومذذذان

ي مم اقوكاالن احلكوميذ  نإرسذا  ن غا ذا شن ذرا ا اقصذ في  إىل  2015ُس  عام  و ي ا   ت ريملا  
تكرفذل ناإلخ ذار نا ناسذ ان  يذ اإلع م ا ناهذ شكاق  أن اا خوهار احلكومي  ر  ني أم غريهذا مذ  

هذذ   اقوكاقذذ   شأعذذرب لل ذذوم إع ميذذوم عذذ  خ ذذيرهم مذذ  أم يو  ذذل اقر ذذريد  نيذذ   عذذ احلكوميذذ  
   (119)م  مص رها م ا رة    نملهم م  احلصو  ع ا ممل ومان ع  ا ناس ان اقر ي 

ملييذذي ا اارسذذ  ا ر ملذذ  اقياضذذي  تنذذ م احلصذذو  ع ذذا ا مل ومذذان  5شأهذذاهن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -58
سذذري   ش ذذ كان اقرواحذذ  االوراذذاعل  ش قذذك خذذارج ا عذذ م إلانرمل يذذ  ا وا ذذد اق ذذ كي  قوسذذائ  

هأنذذ، ع ذذا   شأشضذذ ، منتاذذ  هيذذوم  رايذذر  ششتذذ  أم شكاقذذ  االتصذذاالن (120)ن ذذا  اقيأذذاا
عذذذ   1  شأن غذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك  (121)نرمل يذذذ  موا ذذذد  ذذذ كي  ن ريملذذذ  محايذذذ  األمذذذ  اقيذذذومل األمذذذر

اإلن نذذ، شإىل موا ذذد  ذذ كي  هشم  ذذراران   ذذاالن عذذ ة ُع  ذذ  هيهذذا اقنفذذا  إىل مذذواره كلذذرية ع ذذا
  شأهذذاهن نذذ م طاويكسذذرام أهخ ذذ، (122) أذذائي   ش قذذك قياذذد اقن ذذا  اقسياسذذل شاالوراذذاعل

تمل يذ  خذ مان اقذاتل اياذو  شاقنفذا  إىل  مذ  حلكوم ا متك   2014تمل ي ن  انوني  ر عام 
   (123)عيب اإلع م ع   اق  اق واري ن قك اإلن ن، هشم أمر  أائل

شأشحذذ، منتاذذ  هيذذوم  رايذذر  ششتذذ  نذذ م ترهذذد طاويكسذذرام اقييذذوه غذذري ا ذذربرة ع ذذا  -59
اقذ  متنذذد شسذائ  اإلعذذ م مذ  اإلخ ذذار نذذاإلورااان  2015شسذائ  اإلعذذ م  دذا هيهذذا  اعذ ة عذذام 

 م نذ م حتذقلن ذاا احلكوميذ  اقر يذ   ش  خوهذارشاقسياسان احلكومي  هشم اإل ارة إىل تيذارير شكاقذ  
نذ م ترو ذل  2  شأشحذ، اقور ذ  ا  ذ ك  (124)ا  ذرش  كذ مم مجيذد أ ذكا  اقيجت  اإلع م  ش  ري

 م نذش   طاويكسرام ع  اقرملسل ر تمل ي  اقنفا  إىل ا وا ذد اق ذ كي  شخذ مان اقذاتل اياذو 
   (125)تكف  ق ايياني احلصو  ع ا ا مل ومان هشم عرا ي 
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ي ذذذا مذذ  أ كذذذام اقر ذذهري شاإلهانذذذ  مذذ  اقيذذذانوم نإقغذذذاا مذذا ت  1شأشحذذ، اقور ذذذ  ا  ذذ ك   -60
أم  كذذذام  انونيذذذا   أال  ُيسذذذ  رملذذذ ي  اقيذذذانوم ا ذذذ ا حبيذذذ  يذذذنو ع ذذذا أمذذذور منهذذذا ن  ش (126)اجلنذذذائل

   (127)نس ب تمل ري  ع  رأم ر نيانان ع  مسائ  ترمل و ناق  م اقملام
شاإل اعل حبي  ن م تص   طاويكسرام  انوم اق   اقر فمم  1شأشح، اقور   ا   ك   -61

يراا ذذذا مذذذد ا ملذذذايري اق شقيذذذ  ا رمل يذذذ  حبريذذذ  اقرمل ذذذري  دذذذا ر  قذذذك إن ذذذاا هي ذذذ  تنتيايذذذ  مسذذذري    
   (128)شضاام ا  ام  ري  اقسياس  اقر ريري 

  (129)نذإط   سذرا  مجيذد اقصذ فيني اير ذمي  تملسذفا  أيأا   1شأشح، اقور   ا   ك   -62
  طاويكسذذذذذرام ختويذذذذذل شسذذذذذائ  اإلعذذذذذ م شاقصذذذذذ فيني نذذذذذ م تذذذذذ ي 2شأشحذذذذذ، اقور ذذذذذ  ا  ذذذذذ ك  

  شتيذذ  شنميهذذا    ذذام    اقر ييذذو ر أم  اهثذذ  مذذ   قذذك اقي يذذ  حتيييذذا  نذذ م تأذذا  ش   شمأذذاييرهم
   (130)اجلناة إىل اقمل اق 

نذذ م طاويكسذذرام  ي ذذ ن  ريذذ  تكذذوي  اجلامليذذان شمارسذذ،  2شأهذذاهن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -63
عذ    يهذا إزاا تمايذ   3  شأعرنذ، اقور ذ  ا  ذ ك  (131)ع ا ا  اهملني ع   يو  اإلنسذام ضغوطا  

نذ م   شأهاهن منتا  ا  م  اق شقيذ  حليذو  اإلنسذام (132)اقأغو  ع ا ا نتاان غري احلكومي 
   (133)ههم  اهملني ع   يو  اإلنسام ش    ا احلكوم  ال تنفك تأايو

سياا ا نتاان غري احلكومي   أشضا  الراد ا  ا  ال أم 2شأشض ، اقور   ا   ك   -64
  شمنذذذ  2015ر عذذذام  اقذذذ  ت ذذذرغ  حبيذذذو  اإلنسذذذام ش أذذذايا أخذذذرو  ساسذذذ   تفا اذذذ، وذذذ ا  

   عاذذذ ن جلنذذذ  اقأذذذرائب ششكذذذاالن أمنيذذذ  إىل تفرذذذي 2011االسذذذرملرال اقذذذ شرم اق ذذذام  عذذذام 
شزاه  احلذاالن إنذ اران شعيونذان  كلري م  ا نتاان غذري احلكوميذ  ترت ذب ع يذي ر نملذظ  أن   

  هيذذذ  تذذذذ هورن ني ذذذ  ا ذذذذ اهملني عذذذ   يذذذذو  اإلنسذذذام  شمورسذذذذ، 2015االجتذذذا   ذذذ ة ر عذذذذام 
ضغو   كومي  ع ذا ا ناضذ ني شايذامني شاقصذ فيني كذل ي اوملذوا أش حي اذوا عذ  تنذاش   أذايا 

   (134)حم هة  ساس  م  اقنا ي  اقسياسي 
اقذ  ع ا  ذانوم اجلامليذان اقملامذ   2015ىل تمل ي ن عام إ 5شأ ارن اقور   ا   ك   -65

 انتاذان غذري احلكوميذ  قذ و ق ا ذن  اقذ  ُتصذرفت    تس ي  اقراوي  مذ  مصذاهر خارويذ  ش 
أم اق ذذذذذذواغ  اقذذذذذ  ه اإلعذذذذذراب عنهذذذذذا مذذذذذذ  إىل  2  شأ ذذذذذارن اقور ذذذذذ  ا  ذذذذذ ك  (135)شزارة اقملذذذذذ  

مي  شأصا    ُتسرملا  ق  ي وقذ  نتاان غري احلكو اقرمل ي ن تأد أع اا إهاري  ال قمشم قا ع ا ا 
   (136) صو  ا نتاان غري احلكومي  ع ا اقراوي  هشم
شأشحذذ، منتاذذ  ا  مذذ  اق شقيذذ  حليذذو  اإلنسذذام نرملذذ ي   ذذانوم اجلامليذذان اقملامذذ  كذذل  -66

  شأشحذ، منتاذ  (137)يرواهو مذد اقيذوانني اق شقيذ  حليذو  اإلنسذام د ذارك  الراذد ا ذ ا اقفاع ذ 
ع  طريو   اا  راد م ا  وم ش يوم شمسري هيوم  راير  ششت  ن م ت عم طاويكسرام إن

هشم  ناقملاذذ  ااعذذان  يذذو  اإلنسذذام شغريهذذا مذذ  مجاعذذان الراذذد ا ذذ ا ا سذذري  جل اق خذذيو
   (138)عرا ي 



A/HRC/WG.6/25/TJK/3 

13 GE.16-02599 

 ذذام  أم طاويكسذذرام هعاذذ، أثنذذاا االسذذرملرال اقذذ شرم اق 1ش كذذرن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -67
  غري أم اال ر اوذان ال تذما  (139)توحي  شا  ة ترمل و ناحلو ر اقر اد اقس ال 2011قملام 

ع ذذذا أنذذي   يذذذ  قلمذذذ    جنذذاهرة  شاحلكومذذذ  مسذذرارة ر تيذذذ   أم  ذذك  مذذذ  أ ذذذكا  اال ر ذذا 
 ذذ ي ة ع ذذا احلذذو ر  ريذذ  اقر اذذد  ن ذذ م اقر املذذان اقملامذذ   يذذوها   2014شيفذذرل  ذذانوم عذذام 

   ر اقيانوم اقسانو  إ  إني ينو ع ا ضرشرة أم حيصذ  كل كرر اال  اطان ا  مل اقس ال  ههو ي
مذذذذ  تنتذذذذيم جتاذذذذد مجذذذذاهريم شيي  ذذذذو مذذذذ ة اقر املذذذذان  يومذذذذا   15ا نتاذذذذوم ع ذذذذا تذذذذرخيو   ذذذذ  

 شأماكنها  األمر اق م أحذ  ، مملذي نملذظ ا نذاطو حمتذورة ع ذا اال ر اوذان شاال ر ذاج قذي   
ا ذذواطنني األوانذذب  شعذذ ةل اجلنسذذي   شاأل ذذ ا  اقذذ ي  قذذ يهم   شةنذذد اقيذذانوم مذذ  ا انوعذذان

شأشحذذذذ، اقور ذذذذ    (140)مذذذذ  تنتذذذذيم تتذذذذاهران أش جتاملذذذذان مجاهرييذذذذ   سذذذذ   نانرهاكذذذذان إهاريذذذذ 
شا ملايري اق شقي  ا رمل ي  ناحلو مروائاا  طاويكسرام  انوم اقر املان اقملام   جتمل ن م  5 ا   ك 

   (141)ر اقر اد اقس ال
، منتاذذ  هيذذوم  رايذذر  ششتذذ  نذذ م اقسذذ  ان شس ذذمل، ن ذذا  ن  ذذها نا ملارضذذ  شأن غذذ -68

  شأهذذذذاهن منتاذذذذ  ا  مذذذذ  اق شقيذذذذ  حليذذذذو  اإلنسذذذذام نذذذذ م ا ملارضذذذذني اقسياسذذذذيني (142)اقسياسذذذذي 
مكرب ا  سسان اق ةيراطي  ش يو  اإلنسام اقرذاند    شال ا(143)يرملرضوم ق ر ويل شاقره ي 

أم  ذذذمب اقنهأذذذ  اإلسذذذ مي  ق اويكسذذذرام ا ملذذذارل يرملذذذرل   نتاذذذ  األمذذذ  شاقرملذذذاشم ر أشرشنذذذا
اسذُر مل  ا ملارضذ   ذ    شأهاهن منتاذ  هيذوم  رايذر  ششتذ  نذ م  ذمب (144)ة    ناقغ  اققأغو  

خ ذي  ا   يذ  اقيأذائي  نذرهم زائفذ   شأمذرن  نفذازعياذي إىل ا  غذاهر  ش 2015م  اقرب ذام عذام 
شزارة اقمل   حب   احلمب
ا  سسان اق ةيراطي  ش يو  اإلنسذام اقرذاند  نتاذ    شأهاه مكرب (145)

شنذذذ م  2015ر احلذذذمب ر أي و /سذذذ رارب  عأذذذوا   13األمذذذ  شاقرملذذذاشم ر أشرشنذذذا نذذذاقي ظ ع ذذذا 
 اقذذ  كانذذ،  ذذ   ذذ ث، ر اال ذذر اكان ا سذذ   نذذاقرور   ا ذذ عل اقملذذام ا ذذم رئذذي  احلذذمب ر يذذا  

   (146)نأي و /س رارب  شنفا اقرئي  ه   اال اما 4 ر
األ ذذماب اقسياسذذي  ن ذذاطها هشم عرا يذذ   نأذذاام أم متذذارس 2شأشحذذ، اقور ذذ  ا  ذذ ك   -69

  شأشحذذذ، منتاذذذ  ا  مذذذ  اق شقيذذذ  حليذذذو  اإلنسذذذام نذذذاإلهراج عذذذ  مجيذذذد رمذذذوز (147)أش مأذذذاييان
   (148)ا ملارض  اقسياسي  اير مي  تملسفا  

اقرذذاند  نتاذذ  األمذذ  شاقرملذذاشم شأشضذذ  مكرذذب ا  سسذذان اق ةيراطيذذ  ش يذذو  اإلنسذذام  -70
ر أشرشنذذذذا نذذذذ م نسذذذذ   م ذذذذارك  ا ذذذذرأة ر احليذذذذاة اقسياسذذذذي  شاقملامذذذذ  ال تذذذذما  مر نيذذذذ  رغذذذذم اعراذذذذاه 

 واهم كل ال اس اتي ي  شطني  ق نهول ن شر ا رأة  شمل تملرا  طاويكسرام ت انري خاح  م  ر  ش 
تر    األ ماب اقسياسي  نساا  
(149)   

اقرب انيذذذذذ  أوريذذذذ، ر هأذذذذذاا  2015إىل أم انر انذذذذذان عذذذذام   كورا ذذذذ شخ ذذذذو ا كرذذذذذب -71
ذذذ   ش ذذذريَ  اقرمل ذذذري شاقر اذذذد   سياسذذذل ميي ذذذ   ش ذذذ  َ ذذذ  ن اقييذذذوه ا فرشضذذذ  ع ذذذا احلذذذو ر اق   

  شال ذذذذا أم  ذذذذرش  (150)شاقوحذذذو  إىل شسذذذذائ  اإلعذذذذ م  مذذذذ  هرحذذذذ  االخريذذذذار حبريذذذذ  شعذذذذ  ني نذذذذ 
شتمل هي  واهة أثناا انر انذان    يييي شووه خيارانع م تس ي  ا ر  ني اقرييي ي  ت هم إىل 
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توحذذذيان عذذذ ة  2015ش 2013  ش ذذ م، تيذذذارير ا كرذذذب ر عذذامل (151)اقرئاسذذذي  2013عذذام 
مذذد اقرمامذذان منتاذذ  األمذذ  شاقرملذذاشم ر أشرشنذذا شا ملذذايري اق شقيذذ   جبملذذ  االنر انذذان تراا ذذا ك يذذا  

   (152)ق نر انان اق ةيراطي 
  االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئقاللق  ي الضمان  -6 

نذذ م ميذذا  اق ذذرب غذذري مرذذوهرة ألكلذذر مذذ  نصذذل اقسذذكام شأم  6أهذذاهن اقور ذذ  ا  ذذ ك   -72
   (153)ا رياوان األسرر  ي  ق  رب شق ُتسر  ما يا  م  مصاهر غري م مون  

ه ذذذان نوضذذذد سياسذذذ  قإلسذذذكام االوراذذذاعل قفائذذذ ة أ ذذذ   6شأشحذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -73
احلصذو  ع ذا  نرسهي يي  مساك  م عوم   ش ر قمياهة ا  صصان احلكومي  نش   اقسكام ضملفا  

ر ذذذذ يد م ذذذذارك  اقنذذذذاس ر شضذذذذد ت ذذذذك نا مل ومذذذذان عذذذذ  خ ذذذذط اق نذذذذاا ر ا نذذذذاطو احلأذذذذري   ش 
   (154)ا  ط
نذذذ م تصذذذوم طاويكسذذذرام احليذذذو  االورااعيذذذ   شأشحذذذ، منتاذذذ  هيذذذوم  رايذذذر  ششتذذذ  -74

شاال رصذذذاهي  جلايذذذد األ ذذذ ا  اقذذذ ي  أعيذذذ  تذذذوطينهم نسذذذ ب سذذذ  رشغذذذوم شحم ذذذ  توقيذذذ  اق ا ذذذ  
يكفذذذذل  أذذذذا  ن هم تملوينذذذذ م متذذذذ  ش اقذذذذ ي  تأذذذذررشا منهذذذذا نذذذذ م  ذذذذك  مذذذذ  األ ذذذذكا اقكهرمائيذذذذ  أش 

اقصذ ل اقسذ يم  احلصذو  ع ذا ميذا   ذرب كاهيذ   شاقصذرف  نذ م تأذا قيسروطنوا م  و يذ   ش 
اق  يذذذذ  شهذذذذر  اقملاذذذذ  ر منذذذذاطو إعذذذذاهة اقرعايذذذذ  اقرمل ذذذذيم ش ق  صذذذذو  ع ذذذذا اقفذذذذر  نذذذذ م ترذذذذي  ش 

   (155)اقروطني
  اللق  ي الصلة -٧ 

نذ م اقرذ مني اقصذ ل اإلقمامذل اقذ م تغ يذي ميمانيذ  اق شقذ  قف ذ   6أهاهن اقور ذ  ا  ذ ك   -75
   (156)فل ناقغرل منينملينها م  اقناس ال ي

 /م ذذذذذذاهرة احليذذذذذذو  اجلنسذذذذذذي  إىل أم ق اويكسذذذذذذرام عذذذذذذ ها  7شأ ذذذذذذارن اقور ذذذذذذ  ا  ذذذذذذ ك   -76
اقسياسذذذان شاقذذذربامج اقذذذ  ترنذذذاش  احلذذذو ر اقصذذذ   اجلنسذذذي  شاإلدانيذذذ   قكنهذذذا حمذذذ شهة شغذذذري  مذذذ 

  شأشحذذذ، اقور ذذذ  (157)هملاقذذذ   شال تنف ذذذ  اقذذذربامج ر اقغاقذذذب ألسذذذ اب  ذذذي  منهذذذا اقأذذذائي  ا اقيذذذ 
هرة احليذذو  اجلنسذذي  نر سذذني نوعيذذ  نرنذذامج اقرمل ذذيم اقلذذانوم عذذ  اقرلييذذل اجلنسذذل /م ذذا7ا  ذذ ك  

قروويهذذان اقيونسذذكو شحذذن ش  األمذذم ا ر ذذ ة  شهيذذا   ريذذ   نرنذذامج لاثذذ  ق ر ميذذ  األحذذغر سذذنا  نش 
نر هيذذذذ  اق ذذذذ اب شا ذذذذراهيني شتليذذذذيفهم    شأشحذذذذ، أيأذذذذا  (158)ق سذذذذكام ن ذذذذ م اقرلييذذذذل اجلنسذذذذل

ت يذذذذذل خذذذذذ مان اقصذذذذذ   اجلنسذذذذذي   هم رنسذذذذذي  شاإلدانيذذذذذ  شزيذذذذذاهة هرحذذذذذحبيذذذذذو هم ر اقصذذذذذ   اجل
   (159)شاإلداني 

يذذذ  ال يكفذذل شأم م ذذرش  اسذذذ اتي ي  ملي أم متويذذ  اقصذذ   اق 6ش كذذرن اقور ذذ  ا  ذذذ ك   -77
   (160)ملرا  نمل مل يُ  2015-2012ي  ق ف ة ملي شسياس  اقص   اق
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  اللق  ي التعلس -٨ 
  ذذذذ  عذذذذ ه ا  رسذذذذني  ش  ذذذذ  هذذذذر  االقر ذذذذا  نا  سسذذذذان  6ال تذذذذ، اقور ذذذذ  ا  ذذذذ ك   -78

هذا زيذاهة مج ر م ن مور اقرمل ياي      ا  رسي   شممل الن اقرسرب ا رتفمل  نني اقفريان  شأشح، 
هذر  ت يذل اقرمل ذيم شحتسذذني نوعيرذي  خاحذ  ر ا نذذاطو اقريفيذ   ششضذد نذذرامج متك ذ  األطفذا  مذذ  

   (161)رمل يم     ا  رسلاالقر ا  ناق
  ادشخاص ذوو اإلهاقة -٩ 

ا ملذذايري ش ناعراذذاه ميذذايي  و يذذ ة قرملريذذل اإلعا ذذ  تراا ذذا  6أشحذذ، اقور ذذ  ا  ذذ ك   -79
   (162)اق شقي 
ق رمل ذذذيم اجلذذذامد شيذذذوهر  ن ذذذ م اقرمل ذذذيم يرأذذذا  تملريفذذذا   2013شأهذذذاهن نذذذ م  ذذذانوم عذذذام  -80

ا ذذ ارس اقملامذذ   قكذذ  مذذ ارس اقرمل ذذيم اجلذذامد تيذذد ضذذاانان القر ذذا  األطفذذا   شم اإلعا ذذان ن
ق اصاعب  شيذ ثر نيذو ا ذواه  اقرمل يم اجلامد ر ا ناطو مص را   ال يما ر ا  م اقكربو ش  أساسا  

 ا ملذذارف نيا مل اذذ ذذي  قذذ و شاقذذربامج اق راسذذي  ق رمل ذذيم اجلذذامد ر وذذوهة هذذ ا اقنذذو  مذذ  اقرمل ذذيم  ه
رمل ذذيم األطفذذا   شم اإلعا ذذان اق  نيذذ  ه  اال رياوذذان ا احذذ اقكاهيذذ  ق ملاذذ  مذذد األطفذذا   شم 

ضذذد هذذ الا األطفذذا  ر م سسذذان شُ   ر م سسذذان تمل يايذذ  خاحذذ  شمذذ  مييذذ  م  كذذامشاقملي يذذ   
   (163)خاح   م

أم األ كذذذام اقيانونيذذذ  ا رمل يذذذ  ناحلصذذذو مذذذ  هذذذر  اقملاذذذ   6ش كذذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -81
َفذ   ا   شم اإلعا  قل   نسذ ب االهريذار يقيذان إنفذا ؛ قذ ا  هذإم عذ ه  شم اإلعا ذان مل تُذنذمل

أ يذذذ  هيهذذذا  شش   ذذذاالن   6ا ذذذو فني نواسذذذ   نتذذذام احلصذذذو ضذذذ ي   شال تذذذ، اقور ذذذ  ا  ذذذ ك  
   (164)م خرا   إعا ان
ا  ذذاا اقملامذذ  م اإلعا ذذان إىل ا راهذذو اقملامذذ  حمذذ شه شأم ش أم شحذذو    شال تذذ، أيأذذا   -82
   (165)ا رياوان  شم اإلعا ان عاوما   يام ي  اقني  اقملام الشسائ  ش 

  ادقللات -1٠ 
 كذذر مكرذذب ا  سسذذان اق ةيراطيذذ  ش يذذو  اإلنسذذام اقرذذاند  نتاذذ  األمذذ  شاقرملذذاشم ر  -83

  إىل األ  يذذذان اقيوميذذذ   قكنذذذي يذذذنو ع ذذذا م ذذذ َأم عذذذ م اقراييذذذم ق ر ذذذاأشرشنذذذا أم اق سذذذرور ال ي ذذذري 
اق سرور اق غ  اق اويكي  قغ  اق شق  شاق غ  اقرشسذي  قغذ  اقرواحذ  نذني شا ساشاة ر احليو   شكرس 

   (166)اقيوميان
نإن ذذاا ش ذذ ة ر شزارة اقرمل ذذيم تأذذد مذذواه هراسذذي  ق اذذ ارس  6شأشحذذ، اقور ذذ  ا  ذذ ك   -84

خ ذذذذ  طوي ذذذذ  األوذذذذ   شتملراذذذذ  شاقيريغيميذذذذ  شاق كاانيذذذذ  اقرشسذذذذي  شاألشزنكيذذذذ  اناقذذذذ  تذذذذ رس ناق غذذذذ
   (167)م رسي  شمواه هراسي  قر ك ا  ارسإلح ار كرب 
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  المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -11 
أم اسذذذ اتي ي  ه ذذذرة اقيذذذ  اقملام ذذذ  اق اويكيذذذ  إىل ا ذذذارج ر  6 كذذذرن اقور ذذذ  ا  ذذذ ك   -85

أن  ن وقي  إلعاهة إهمذاج ا هذاوري  اقملائذ ي  ر اال رصذاه  قكذ  مراكذم  2015-2011اقف ة 
ال تملا  نس ب     اقراويذ  شا ذو فني ا ذ ه ني   2012نإعاهة اإلهماج أن  ، عام ع ة مملني  

   (168)شخ ص، إىل أم ت انري إعاهة إهماج ا هاوري  اقملائ ي  شتو يفهم غري كاهي 
ييي   ذو اق و ذني ر اإل امذ  ر منذاطو   كوميا   أم مرسوما   6ش كرن اقور   ا   ك   -86
   (169)يها هش انيب شخوهوان   شأشح، نإقغاا ا رسومة م  اق  ه  دا هي ع 
أم اقر ذذذريملان تكفذذذ   ذذذو اق و ذذذني ر احلصذذذو  ع ذذذا ا سذذذاع ة ا اقيذذذ   ش كذذذرن أيأذذذا   -87

   (170)مل تُنَ   قك  ايقيان اقكفي   نري   ه   ا ساع ة  شغري ا اقي 
شاسذر  ام إوذذرااان نوضذذد إوذرااان قروثيذو عذذ ةل اجلنسذي   6شأشحذ، اقور ذ  ا  ذ ك   -88

   (171)م س   السرملرال ط  ان ه الا األ  ا  ق  صو  ع ا اإل ام  اق ائا 
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