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 املنهجية -أوال   

العدددددا حت ا ادددداد الطوسددددة أللدددطا  ا ولددددة ال ال ددددة مددددن  عدددد هددددذا التقطيددددط الدددو   و ارةُ أ   -1
ا سدددتعطا  الددددوري الابدددامد، ىل سدددتناد إىل املعرومدددات الدددد أوردادددا هي دددات اااديدددة حت السدددر ة 

ا جتماعيدددة حت ا اددداد، واملدددداف  عدددن وقدددوع اننسدددان واملدددداف  عدددن  الابددد ون التنفيذيدددة، ولطفدددة
سة، م  مطاعاة نتائج املاباورات الد ُأجطيت م  منظمدات وقوع ال فد ومها هي تان اتبعتان لرطائ

 اجملتم  املدين. 
العمد املتواصد عرى تو يد ان دار املعيداري وامل سسدة لتع يد   هذا التقطيط نتائج   ويعط  -2

تنفيدذ التوصديات  نتدائج   يعدط ومحاية وقوع اننسدان حت ييد  أءداق إمرديم ا اداد الطوسدة، كمدا 
 ة مد مبرتها ىلعتبارها الت امات  وعية عقب النظط حت تقطيطها الو   ال اين. الد كانت الدول

حت سدياع إعدداد التقطيدط، مابداورات مد   ،، ُعقددت2018وحت م ر  شهط شدبا//فربايط  -3
منظمات لري وكومية شارك فيهدا ث ردون عدن نقابدة ا داما ا ااديدة ونقابدة ا داما حت مقا عدة 

ة، إىل جاندب امدة العطامبدلرهي ات احلكومية و ان املالتابعة ا جتماعية ون الاب  موسكو، وجمالس 
من مبيد اااد دافعدة الردطائب وااداد املت دوعا وراب دة القدانونيا  يةرحبلري ث را عن منظمات 

 من املنظمات.  هاوجمرس القانونيا الابباب حت ا ااد وصندوع دعم املبادرات التابطيعية، ولري 

 اإلطار املعياري لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية -اثنيا   
 1الضماانت الدستورية وااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنساان االتويايات  -ألف 

 (23-21و 12و 9-7و 2و
ا ااد الطوسة دولة فيدرالية دميقطا ية ومائمة عرى سيادة القدانون تتخدذ شدكد وكومدة  -4

 لفة من أماليم الكياانت املكونة لالااد، املتساوية حت احلقوع. يهورية، م  
عريدا. ومدن واجبدات  ووقومد  ووطايتد  مديم   مدن الدسدتور، فدان الابدخ    2و بقاً لرمدادة  -5

الدولدددة ا عدددايا  حبدددطايت ووقدددوع الابدددخ  واملدددوا ن واوايامهدددا ومحايتهدددا. والف دددد ال ددداين مدددن 
ن بيددددداانً مستفيرددددداً ىلألمدددددالك القانونيدددددة املابدددددمولة الدسدددددتور مكدددددطا لرحقدددددوع واحلدددددطايت ويتردددددم

لريهدا مدن ط تعداد احلقوع واحلطايت األساسية حت الدستور أبن  حيدط  مدن فس  جيب أّ  يُ ىلحلماية. و 
. فداحلقوع األساسدية منهدا يدنق أو أبن   املعاي  هبا عاملياً األشخاص واملوا نا وقوع ووطايت 

األشددخاص منددذ و داددم ويكددون ت بيقهددا مباشددطاً. واظددى  لددري مابرددة لرت ددط  وهددة تعددود  ميدد 
 هومواعددددالقدددانون الددددو  احلقدددوع واحلدددطايت ىل عدددايا  وىللردددمان وفدددب مدددا تدددن  عريددد  مبددداد  

 املعاي  هبا دولياً. 
عتدرب املبداد  والقواعدد املن دوص عريهدا حت القدانون الددو  املعداي  هبدا و بقاً لردسدتور، تُ  -6

املعاهدات الدولية ج قاً   يتج أ من املنظومة القانونية حت ا ااد الطوسة. فاذا أنابدتت دولياً وحت 
ختتردددن عدددن تردددع املن دددوص عريهدددا حت  معاهددددة دوليدددة يكدددون ا اددداد الطوسدددة  طفددداً فيهدددا مواعدددد  

 عريها حت املعاهدة املذكورة.  اً ب ىلعتبارها من وصت ب   ترع القواعد التابطيعات، فان



A/HRC/WG.6/30/RUS/1 

3 GE.18-03185 

اد الطوسددة  ددط  حت األلربيددة العظمددى مددن املعاهدددات الدوليددة األساسددية املتعرقددة وا ادد -7
عت   مواصرة توسي  ن اع الت امات  الدولية حت هذا اجملاا م  مطاعاة كد مدن هو يحبقوع اننسان و 

 النتائج املالية وضطورة تغيري القوانا واملمارسات الو نية. 
وتوكدددوا ا اتيددداري  تفاميدددة وقدددوع ال فدددد ع البردددد عردددى الرب ، صددددّ 2013فدددة عدددا  ف -8

 املواد انىلوية. حت و  بغاقاملتعرب ببي  األ فاا واستغالا األ فاا حت ال
ا مدن ا فدمحايدة األبابدتن جمردس أوروىل  معاهددةوحت السنة نفسها، صدمت الدولة عردى  -9

 اق ا نسة. عتدا ستغالا وا 
 ت الطايضية. بارايملىلس أوروىل بابتن التالعب ، ومّ  البرد عرى اتفاع جمر2014وحت عا   -10
 جمرس أوروىل ملكافحة ا جتار ىلألعراق البابطية.  ية، ومّ  البرد عرى اتفام2015وحت عا   -11
جمرددس أوروىل بابددتن األمددن واأدددمات أثندداق  يددة، صددّدع البرددد عرددى اتفام2017وحت عددا   -12

 ة. مبارايت كطة القد  ولريها من التظاهطات الطايضي
مايدة األوروبيدة حلاملعدِّا لالتفاميدة  15عرى الربوتوكوا رمم البرد وحت العا  نفس ، صّدع  -13

 وقوع اننسان واحلطايت األساسية. 
 بتسريم اجملطما. املتعرقة وصّدع أيراً عرى الربوتوكوا انضاحت الطاب  لالتفامية األوروبية  -14
النفددداذ إىل امل دددنفات املنابدددورة لفائددددة تيسدددري لش وانردددم البردددد أيرددداً إىل معاهددددة مدددطاك -15

 .األشخاص املكفوفا أو معامة الب ط أو ذوي إعامات أاطى حت مطاقة امل بوعات
املرحدددب ىل تفاميدددة األوروبيدددة بابددددتن وومّددد  البردددد أيرددداً عردددى الربوتوكدددوا انضددداحت ال ددداين  -16

 . املساعدة املتبادلة حت املسائد ا نائية
الدددد شددداركت فيهدددا عددددة م سسدددات وتناولدددت إمكانيدددة ا نردددما  إىل  راسدددةالدوأكددددت  -17

ا تفامية الدولية حلماية يي  األشخاص من ا اتفاق القسطي أن هدذا ا نردما  سديكون سدابقاً 
ألواند ، ويدإ إن أوكامدداً عديددة من دوص عريهددا حت هدذا ال دع تتسددم ىللغمدو  وتتندام  مدد  

العديدددددد مدددددن أوكدددددا  هدددددذه املعاهددددددة حت  . ومددددد  ذلدددددع، أُدر مواعدددددد املنظومدددددة القانونيدددددة الطوسدددددية
 ب فعرياً حت املمارسة. ت ب   هةالتابطيعات ذات ال رة و 

اتفاميددة جمرددس أوروىل لرومايددة مددن العنددن ضددد النسدداق والعنددن وا ادداد الطوسددة لدديس  طفدداً حت  -18
 تفداع تتندام  مد  املبداد  )اتفامية اس نبوا(، ويإ إن أوكاماً بعينها حت هدذا ا املن   ومكافحتهما

ألسدطة جتداه االد تقدو  عريهدا محايدة وتع يد  القديم األاالميدة واألسدطية التقريديدة ومد  إ دار سياسدة الدولدة 
هتمددا  أكددرب مدددر مددن ا . ومددن جهددة أاددطى، يددو  البرددد 2025عددا   لايددة السدداري إىل دااددد ا ادداد

كافحة العنن عرى املطأة. فالتابطيعات الو نية السارية توفط احلماية الكافيدة مدن العندن داادد األسدطة مب
 وليس مثة ضطورة نضافة مواعد مانونية من أجد تنظيم العالمات حت هذا املرمار. 

 30-27و 24الضااماانت التشااريعية والدسااتورية حلقااوق اإلنسااان االتوياايات  -ابء 
 (61-56و 33و 32و

 اسا وتو يد آليات محاية وقوع اننسان. سعيها تدرجيياً إىلتواصد السر ات  -19
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ومحاية وقوع اننسان من اات اص السر ات التابطيعية والتنفيذيدة والقردائية. ورئديس  -20
 الابخ  واملوا ن. توقوع ووطاي كافدا ااد الطوسة هو ضامن الدستور و 

لدديها مدن يتدوفط مدا  حت وددوداً، تبذا جهدود ااد الطوسة ا كمة الدستورية حت ا   تفتتو  -21
موارد، من أجد مطامبة ت ابب األوكا  التابطيعية م  الدستور، وكذلع م  املعدايري القانونيدة الدوليدة. 
وحت الفدداية املابددمولة ىللتقطيددط، ومبقترددى مددطارات صددادرة عددن ا كمددة الدسددتورية، جددطى تعددديد مواعددد 

ا تتعرددب حبددب األجانددب وعدددمية ا نسددية الددذين يعددانون مددن مددط  بسددبب مددوان صدديغت مابدداري ُ  أو
حت  كددو املحت  فوا مددن مددط  السدددفددريوا نقدد  املناعددة البابددطية املكتسددب أو الددذين ُشددإصددابتهم ب

البرد وانمامة في ؛ وبابتن وب ا كو  عريهم حت ترقة  ايرات م ولة؛ وبابتن تسجيد األجاندب حت 
ط  بسدي  مبوجدب التابدطي  من البرد بسبب ارتكداب ُجد  طدوا ت ال سجد اهلجطة، واحلد من عدد

 املتعرب ىلهلجطة حت وب األجانب الذين لديهم عالمات اجتماعية موية حت ا ااد الطوسة.
وأُنابد ت م سسددة املددداف  عددن وقددوع اننسددان حت ا ادداد الطوسددة وم سسددة املددداف  عددن  -22

، وييد  هدذه اهلي دات اتبعدة لطائسدة ب املابداري أصدحاوقوع ال فد وم سسة املداف  عدن وقدوع 
ا ااد. ولدى الكياانت املكوندة لالاداد مددافعون إمريميدون عدن وقدوع اننسدان ووقدوع ال فدد 

. وحت منددا ب معينددة، هندداك مدددافعون عددن وقددوع الابددعوب األصددرية. أصددحاب املابدداري ووقددوع 
لد جيطي إدرا  مطك ها القانوين ووظائفها وتوجد أيراً هي ة املداف  عن عمالق امل سسات املالية، ا

الابددددد ون سدددددر ات الدولدددددة عدددددن  طيدددددب جمردددددس  أجهددددد ةحت التابدددددطيعات. ويتعددددداون اجملتمددددد  املددددددين و 
وم سسدات تنسديب أادطى، م دد اجملددالس العامدة حت األجهد ة ا ااديدة التابعدة لرسددر ة  ةا جتماعيد

 التنفيذية ولركياانت املكونة لالااد.
 ايدة إىل  مدو  يطمدة إىل إضدفاق م يدد مدن املطوندة عردى مدانون العقدوىلت و  وُأجن  مابطوع -23
الدد تن دوي عردى مسد ولية جنائيدة حت وداا  ت . وُأضيفت إىل مائمة ا طائم ا مت ادية ا طائمُ نأنس

دف  تعويرات عن األضطار الناية عنها؛ واسُتحدثت آلية جديدة لإلعفاق من املس ولية ا نائيدة 
دف  النفقة لألبناق أو لروالدين  عد    لطامة مرائية؛ وتقطر أن املس ولية ا نائية عنعن  طيب دف

حت وددداا تكدددطار املخالفدددة  مدددن يتخردددن عدددن دفعهددداعردددى عددداتب رقدددى العمدددد تُ  ردددىلدددري القدددادرين ع
انداريددددة؛ و ِّيددددد املبرددددال األعرددددى حت وددددا ت السددددطمة ال ددددغطى، الددددد تُفرددددة إىل اميددددد املسدددد ولية 

 يها بعقوىلت بسي ة.ك م فضمن ا ُنح الد حيُ  ةالتجار  ت الطشوة حت املعامالتأُدرجاندارية؛ و 
، تتردمن 2014وأُدارت اسينات عرى عمد املداف  عن وقوع اننسان. فمنذ عا   -24

  إىل أجه ة سر ات الدولة وخير  تنفيذ التقاريط السنوية الد يُعدها املداف  توصيات حمددة توج  
ة الددد تُددنظم التعدداون بددا تنظيميدد، مت تعددديد القاعدددة ال2016لرمطامبددة. وحت عددا   هددذه التوصدديات

أجه ة سر ات الدولة واملداف  عن وقوع اننسدان، مبدا حت ذلدع إجدطاق النظدط حت التقطيدط السدنوي 
 عن أناب ت .

، صددددع مكتدددب الرجندددة الدوليدددة لرتنسددديب مدددا بدددا امل سسدددات الو نيدددة 2014وحت عدددا   -25
حلقددوع اننسددان التدداب  جملرددس وقددوع اننسددان حت األمددم املتحدددة عرددى اعتمدداد هي ددة املددداف  عددن 

 باد  ىلريس.ملً  امت اوقوع اننسان ضمن الف ة ألن، 
ن انمريميدون عدن وقدوع اننسدان ، مد  املدافعو 2017و 2013وحت الفاية ما با عامة  -26

 تقاريط تتناوا خمترن أشكاا محاية وقوع اننسان. 105 إىل سر ات الكياانت املكونة لالااد
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عددن وقددوع ال فددد حت ييدد  الكيدداانت املكونددة لالادداد. ومت  اوأُنابدد ت هي ددات املدددافع -27
ملددداف  عدددن وقدددوع ال فدددد عقدددد اتعددديد القدددانون املتعردددب مببدداد  عمدددد هي دددات املدددافعا هدددذه. وي  

 التاب  لطائسة ا ااد اجتماعات تنسيب سنوية م  املدافعا انمريميا.
 2016واعُتمدددت تدددابري مددن أجددد  ايدة كفدداقة املددداف  عددن وقددوع ال فددد. ففددة عددا   -28

 000 20باللداً وعقدد أك دط مدن  000 18ووده، نظط املداف  عن وقوع ال فد حت أك ط مدن 
الددذي مددد  فيدد  املتخ  ددون مددن مكتددب املددداف  املسدداعدة أل فدداا حت أك ددط  مابدداورة حت الومددت

ذي صددرة ىللدددفاع عددن وقددوع  اً باللدد 187، نُظددط حت 2016جرسددة مرددائية. وحت عددا   80 مددن
 األ فاا الطوا حت اأار .

جملتم  املدين ووقوع اننسان يتدتلن مدن رنهو  ىلولدى رائسة ا ااد الطوسة جمرس ل -29
 ومن ارباق مستقرا.  ذائ  صيُتهاملنظمات لري احلكومية الث را عن ا

مددانونيا  الدذي يرددم وحت إ دار إصددال  التحكديم، أُنابددإ جمرددس إصدال  إجددطاق التحكدديم -30
 وحماما ىلر ين.

وحت ا ادداد الطوسددة،   ينفددع العمددد الت ددوعة ينمددو ويت ددور. فقددد  ددت املوافقددة عرددى  -31
 - روسدديا ومت وعدد - وأُنابددإ مومدد  عرددى شددبكة انناينددتا ددة عمددد تابددجي  العمددد الت ددوعة 

 600، ترقددى أك ددط مددن 2016ذ حت هددذا املرددمار. وحت عددا  ألنابدد ة الددد تُنف ددرتعطيددن ىلمكدطا ل
متخط  من مطاك  التعريم العا  تدريباً من املدرسة الو نية لرمت وعا. وأُنابإ فطيدب ادرباق اادادي 

  ددادر عددن رئدديس ا ادداد الطوسددةال 572 رمددمطسددو  ملامعدد  بتابددجي  العمددد الت ددوعة. ومبوجددب 
كدددانون األوا/ديسددمرب يومددداً   5، أُعرددن عدددن اعتبددار يددو  2017تابددطين ال ددداين/نوفمرب  27املدد ر  و 

، 2017كددانون األوا/ديسددمرب   6املدد ر   583لرعمددد الت ددوعة. وعمدداًل ىلملطسددو  الطائسددة رمددم 
 سنة العمد الت وعة.  2018أُعرن عن سنة 

، ُسدددجد أك دددط 2013ي ا نتهددداق مدددن محردددة مك فدددة ملكافحدددة الفسددداد. ففدددة عدددا  وجيدددط  -32
خمالفة لرقانون فيما يتعرب مبطامبة النفقات واخُتدذت إجدطاقات يديبيدة حت ودب أك دط  14 000 من
موظدن بسدبب جدطائم  700أك دط مدن  أُميد  ، 2017و 2016 ةموظن. وحت عام 2 000من 

فسداد، مُددِّ  مرية  141 000التقطيط، مت التحقيب حت أك ط من الفساد. وحت الفاية املابمولة هبذا 
إىل ا ددداكم. ويدددتم التددددميب حت ييددد  مابددداري  القدددوانا مدددن أجدددد منهدددا  43 000 ي يدددد عردددىمدددا 

سددداعد عردددى الفسددداد. وحت جمددداا اسددديس املدددوا نا مبكافحدددة الفسددداد، الدددد تعناصدددط اسدددتجالق ال
ا وتفدداق ىلليددو  الددو   لطعايددة املددوا نا  ،يد امل ددااعرددى سددب ،نُدفِّددذت جمموعددة مددن األنابدد ة منهددا

لريها من أجهد ة موام  واليو  الدو  ملكافحة الفساد. وأُناب ت حت موم  املفتابية العامة لالااد و 
  املوا ندون مدن االهلدا معرومدات عدن خم  ة لكة يقدّ  صفحاتسر ات الدولة عرى انناينت 

 أفعاا الفساد الد انتهت إىل عرمهم. 
واسنت اآللية ا نائية ملكافحة الفساد، واخنف  املعددا األد  حلسداب الغطامدات الدد  -33
ى حت إ ار جدنح الفسداد ومت الدن  عردى عقدوىلت بديردة مدن مبيدد اسدتمطار العمدد الط دة مد  ت د  

 لتقديط ا كمة.  فطضها ايكيُ عقوىلت تكميرية عرى   أداق لطامات، و ومن دف  الطاتب أو م
ت دديب الىل لت امدات الدوليدة الناشد ة عدن  عردى النحدو الواجدبوألجد اسدتكماا الوفداق  -34

ملنظمدة  رشوة املدوظفا العمدوميا األجاندب حت املعدامالت التجاريدة الدوليدة،عرى اتفامية مكافحة 
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 الفسدداد،لقددانون ا ندائة بابددتن ىل يدة املتعرقددةتفام اعرددى ا مت ددادي، و يددان حت املالتعداون والتنميددة 
عقوبة عرى ا رتاباق  وأُدرجتديد العقوىلت عرى جطائم الفساد ابجمرس أوروىل، مت ت ا وضعهدال

 لري املباشط.
فتحدة عردى ن، وافقت الرجنة احلكومية املعنية بتنسيب أناب ة احلكومدة امل2013وحت عا   -35
  انفتدددددا  األجهددددد ة ا ااديدددددة التابعدددددة لرسدددددر ة التنفيذيدددددة. ولالسدددددتمطار حت تع يددددد  ا نفتدددددا  مبددددداد

عردددى إ دددار انفتدددا   2014والابدددفافية فيمدددا يتعردددب أبنابددد ة أجهددد ة الدولدددة،  دددت املوافقدددة حت عدددا  
األجه ة ا اادية التابعة لرسر ة التنفيذية وعرى ا ة ت بيق . وجيطي بذا جهود كبرية من أجدد 

   لرموا ن بابتن اأدمات العامة.اق نظا  معرومات موج  إناب

، 74-72، و64-62و ،55التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنساان االتويايات  -جيم 
 (230و

  سياسدياً بابدتن مردااي اق ولدري موّجدب  ا ااد الطوسة سياسة منهجية لتقوية ووار بنّديتّ  -36
قددوع اننسددان؛ وهددو ُيابددجِّّ ، حت ظددد املسدداواة حت السدداعة املدرجددة حت جدددوا األعمدداا الدددو  حل

عردددى تع يددد  ومحايدددة وقدددوع اننسدددان  بقددداً ملبددداد  القدددانون  الابدددطو/ وا ودددايا  املتبدددادا، التعددداون  
اسددتخدا  موضددوع وقددوع اننسدددان مددن " و الكيدددد مبكيددالا"هنددج الدددو ؛ ويسدداند الددتخر  مددن 

 دة. ذريعة لرتداد حت الاب ون الداارية لردوا ذات السيا
مكافحددة العن ددطية وكددطه األجانددب والقوميددة القائمددة عرددى ا عتددداق عرددى اآلاددط وتابددكد  -37

 مسدائد  والتع ب انث  والدي  والنا يدة ا ديددة ومحايدة الدذاكطة التارخييدة ومكافحدة ت ويدط التداري  
ىللنسبة لالااد الطوسة. فالبرد يقد  حت كدد سدنة إىل ا معيدة العامدة لألمدم املتحددة مابدطوع  مبدأ  

مطار بعنوان "مكافحة  جيد النا ية والنا ية ا ديدة ولريمها من املمارسات الدد تسدهم حت مفاممدة 
 دب". تعما يت د بذلع من األشكاا املعاصطة من العن طية والتميي  العن طي وكطه األجانب و 

ا اداد الطوسدة  مّدم عرى مطار  اووافقت ا معية العامة لألمم املتحدة، حت دوراا التاسعة والست
 بعنوان "الذكطى السبعون لنهاية احلطب العاملية ال انية".

ويدددو  ا اددداد الطوسدددة أمهيدددة كبدددرية ألنابددد ة جمردددس وقدددوع اننسدددان حت األمدددم املتحددددة  -38
سددم اجملرددس(. ومببددادرة مددن ا ادداد الطوسددة، وافددب اجملرددس عرددى القددطارات )املابددار إليدد  فيمددا بعددد ىل

وقددددوع اننسددددان و ن اهددددة نظددددا  القردددداق؛ و ة موضددددوع ا سددددتعطا ل محايددددة الطومددددا؛ فدددداي التاليددددة حت ال
األوملدد ؛  األعرددى واحلطمددان التعسددفة مددن ا نسددية؛ تع يدد  وقددوع اننسددان بواسدد ة الطايضددة وامل دداا

افقدة عردى العهددين الددوليا اأاصدا حبقدوع اننسدان والدذكطى األربعددون الدذكطى اأمسدون لرمو و 
والددذكطى السددبعون لإلعددالن العدداملة حلقددوع اننسددان؛ والددذكطى اأامسددة  ؛لددداوهلما ويدد  النفدداذ

 والعابطون نعالن وبطانمج عمد فيينا.
 دددد  ، ومببددددادرة مددددن ا ادددداد الطوسدددة، عقددددد اجملرددددس مدددد  طاً اُ 2015وحت آذار/مدددارا  -39

دولدددة  65حلمايدددة مسددديحية العددداا، و  سددديما الابدددطع األوسددد . وحت أثنددداق ذلدددع املددد  ط، صدددالت 
اننسدددان لرمسددديحيا ولدددريهم مدددن ال وائدددن،   سددديما حت  وقدددوعِّ  دعدددمإعدددالانً مابدددايكاً بعندددوان "
، وىللتددوا ي مدد  الدددورة الطابعددة وال الثددا لرمجرددس، 2017آذار/مددارا  7الابددطع األوسدد ". وحت 

رفي  املستوى ات عنوان "ا وايا  املتبادا والعيش املابايك السرمة من أجدد السدال     ط  نُظم م
 وا ستقطار با األداينل دعم املسيحيا ومعتنقة الدايانت األاطى".
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وقددوع  ، نظدطت حت التقدداريط الو نيدة لالاداد الطوسدة  ندةُ سدتعطا وحت الفداية موضدوع ا  -40
قراق عرى التميي  ضد املطأة و نة القراق عرى التميي  العن طي والرجنة ال فد والرجنة املعنية ىلل

 املعنية ىلحلقوع ا مت ادية وا جتماعية وال قافية. 
بددددا  مدددا ويواصدددد البردددد تعاونددد  مددد  انجدددطاقات اأاصدددة التابعدددة لرمجردددس. ففدددة الفددداية -41
من املقطرة اأاصة املعنية ىلستقالا القراة  ة كد، ترقى ا ااد الطوسة  اير 2017و 2013 عامة

التمتد  حبقددوع اننسددان.  حت ا نفطاديددةثددط السددر  لرتددابري القسددطية وا داما واملقددطر اأدداص املعد  ىلأل
دورات آليدددة اأدددرباق التابعدددة لرمجردددس تناولدددت  توُعقددددت اجتماعدددات اارجيدددة حت الفددداية الدددد ختررددد

 تدى الدائم لألمم املتحدة املع  بقرااي الابعوب األصرية.وقوع الابعوب األصرية وكذلع املن
 األمم املتحدة السامة لاب ون الالج ا. ،  ار البرد مفو ُ 2017وحت شبا//فربايط  -42
وقدددوع اننسدددان،  ار طصدددد وحت سدددياع تابدددجي  التعددداون مددد  اآلليدددات انمريميدددة املعنيدددة ب -43

سان؛ ورئيسدة شدعبة املسدائد ا نسدانية حت منظمدة الطوسة مفو  جمرس أوروىل حلقوع انن ا ااد  
كافحدة الابخ ة املع  مباألمن والتعاون حت أوروىل؛ وث د رئيس منظمة األمن والتعاون حت أوروىل 

ث رددد  و  ،كافحدددة التع دددب والتمييددد  حت ودددب املسدددرماث رددد  الابخ دددة املعددد  مبمعددداداة السدددامية، و 
أيراً ىللتع ب والتميي  حت ودب  ع جانب والتميي  املكافحة العن طية وكطه األالابخ ة املع  مب

املسدديحيا ومعتنقددة دايانت أاددطى، ورئيسددة مكتددب امل سسددات الدميقطا يددة ووقددوع اننسددان حت 
ة مبكافحددة ا جتددار عنيددومنسددقة منظمددة األمددن والتعدداون حت أوروىل امل ةاأاصدد ةذات املنظمددة؛ واملم ردد

 ماية األمريات الو نية.حلجمرس أوروىل ان ارية  ة  تفاميةىلألشخاص؛ وث رو الرجنة ا ستاباري
ويسددتجيب البرددد حت الومددت املناسددب  ميدد  ال ربددات الددد يقدددمها املكرفددون بددو ايت حت  -44

إ ار انجطاقات اأاصة التابعة جملرس وقوع اننسان. وحت الفاية الد ترت النظط حت التقطيدط الدو   
أجوبدددة عردددى  108 ا سدددتعطا  الددددوري الابدددامد، بعدددإ ا اددداد الطوسدددة بددددأثنددداق ا ولدددة ال انيدددة مدددن 

 وقوع اننسان.  انتهاكادعاقات استفسارات تتعرب مبسائد مواضيعية وبباللات فطدية بابتن 
، يقدددد  البردددد مسدددامهة  وعيدددة سدددنوية مببردددال مريدددوين دو ر إىل األمدددم 2006ومندددذ عدددا   -45

 حت مي انية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوع اننسان.   من املتحدة مسامهةً 
ويقدددددد  ا اددددداد الطوسدددددة املسددددداعدة الدوليدددددة مدددددن أجدددددد التنميدددددة. ففدددددة الفددددداية موضدددددوع  -46

ىل شداياك مابطوعاً مدن مابداري  املسداعدة عردى التنميدة  70ا ستعطا ، شارك البرد حت أك ط من 
ر فولددددة وصددددندوع األمددددم املتحدددددة لاألمددددم املتحدددددة  منظمددددةبددددطانمج األمددددم املتحدددددة ان ددددائة و  مدددد 

أللذيددددة الرسددددكان ومنظمددددة األمددددم املتحدددددة لأللذيددددة وال راعددددة ومنظمددددة ال ددددحة العامليددددة وبددددطانمج 
 مريون دو ر. 200العاملة، إىل جانب منظمات دولية أاطى مد  هلا ءو 

 تطور محاية احلقوق واحلرايت الفردية -اثلثا   
 (97-93و 78و 77التمييز االتوييات املساواة وعدم  -ألف 

اظددط تابددطيعات ا ادداد الطوسددة ييدد  أشددكاا تقييددد وقددوع املددوا نا ألسددباب تتعرددب  -47
 ىلألصد ا جتماعة والعطع ونوع ا نس وانثنية والرغة والدين وأي سبب آاط.
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سباب تتعرب والتميي  هو انتهاُك وقوع الفطد واملوا ن أو وطايت  أو م احل  املابطوعة أل -48
بنوع ا نس أو انثنيدة أو الرغدة أو األصدد أو املركيدة أو املطكد  املهد  أو مكدان انمامدة أو املومدن 
مددن الددددين أو املعتقددددات أو ا نتمددداق إىل راب دددات أو لريهدددا مدددن اجملموعدددات ا جتماعيدددة؛ ويُعتدددرب 

 جطميًة إذا ارُتكب بواس ة استغالا النفوذ والسر ة.
 فعددد مددن أفعدداا العنددن، ب ددط  النظددط عددن الف ددة ا جتماعيددة الددد تنتمددة ويسددتتب  أي   -49

إليها الرحية أو عن أي سياع آاط، الطد الواجب من أجه ة وفظ النظا  العدا . ومدن الظدطو  
 املابددة لرعقوبة ارتكاُب جطمية بسبب التحي  أو بسبب كنِّ العداق لف ة اجتماعية بعينها.

ط  عردى أي شددكد مدن أشددكاا التمييد . ففددة الفداية موضددوع وحُيظدط نابددط معرومدات ادد -50
ا ستعطا ، ُوددت املس ولية اندارية عدن نابدط إعدالانت عدن وظدائن شدالطة تتردمن تقييددات 

 ذات  اب   يي ي.
وتتجرددى حت ضددعلة عدددد الابددكاوى الددد يدددعى فيهددا ودددو  وددا ت  ييدد  املقدمددة إىل  -51

حت املائدة  0.2، 2017و و /يوليد   2012ن ال اين/يندايط أجه ة وفظ النظا  العدا  )مدا بدا كدانو 
 2013مددددن الباللددددات املقدمددددة( كفدددداقة التدددددابري الددددد اختددددذها البرددددد. ففددددة الفدددداية مددددا بددددا عددددا  

 ، ا ُتسج د سوى أرب  جطائم  يي .2017وو يطان/يوني  
اد ال ددادر عددن وكومددة ا ادد 410، ومبوجددب املطسددو  رمددم 2017آذار/مددارا  8وحت  -52

( الدددد تطسدددم التوجهدددات 2022-2017الطوسدددة، اُمدددط ت ا سددداياتيجية الو نيدددة لرنهدددو  ىلملدددطأة )
العامددة لسياسددة الدولددة إ اق املددطأة. والغددط  مددن هددذه الوثيقددة إنابدداق ظددطو  تسدداعد عرددى مابدداركة 

جتماعية النساق الكامرة وعرى مد  املساواة م  الطجاا حت احلياة العامة السياسية وا مت ادية وا 
وال قافيدددة. وت بيدددب ا سددداياتيجية هدددذه مدددن اات ددداص جمردددس التنسددديب التددداب  لرحكومدددة ا ااديدددة 

 الذي يرم با أعرائ  ث را عن السر تا التنفيذية والتابطيعية وعن اجملتم  املدين.

تشجيع التسامح. مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصال  -ابء 
 (212و 138، 85-80، 42-34عصب االتوييات بذلك م  ت

من الدستور، حُيظط الددفاع عدن كدنِّ العدداق أو الكطاهيدة ا جتماعيدة أو  29 بقاً لرمادة  -53
 العن طية أو انثنية أو الدينية أو تابجيُعهما.

ويدن  القددانون عردى عقوبددة جنائيدة عرددى ا ددطائم الدد تُطتكددب بدداف  التحيدد  السياسددة أو  -54
يولوجة أو العن دددطي أو العطمدددة أو الددددي  أو حت ودددب ف دددة اجتماعيدددة بعينهدددا، وتُددددر  تردددع انيدددد

 الدواف  ضمن الظطو  املابددة لرعقوبة.
دعدوى جنائيدة بسدبب  2 525، مّت النظدط حت 2016و 2013وحت الفاية ما بدا عدامة  -55

 بيان ااا . 1 599التحطي  عرى الكطاهية أو املس بكطامة الابخ . وُمد  إىل ا اكم 
ويترقددى أفددطاد مددوات وفددظ النظددا  دورايً تدددريباً عرددى مكافحددة التمييدد  العن ددطي وت بيددب  -56

 مواصفات  يي ية.
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وحيظدط القدانون عردى مددوظفة الدولدة وظدطاً ىلاتً تفرديد ف ددة اجتماعيدة بعينهدا عردى لريهددا  -57
جمموعددة إثنيددة عرددى ودددة  كددان ذاك التفردديد، ويقددّط برددطورة مطاعدداة ااصدديات كددد  مددن الف ددات أايً 

 وعرى ضطورة تع ي  ا نسجا  با األعطاع وانثنيات وبا األداين.
وين  القانون عرى أن    جيو  احلّ  عرى القيدا  أبنابد ة مت طفدة و  مسداندة الت دط   -58

أو تربيطه حت أي بدطامج انتخابيدة يردعها املطشدحون أو األود اب أو احلطكدات السياسدية، و  حت أي 
ع آاددط مددن أنددواع مددواّد احلمددالت ا نتخابيددة و  لرتددداالت فيمددا يتعرددب ىلألفعدداا العامددة أو حت نددو 

 وسائد التواصد.
وانسجاماً م  القدانون، يُعدد مدن األنابد ة املت طفدة احلد   عردى  رع الابدقاع ا جتمداعة  -59

بب أصدددرهم أو العطمدددة أو انثددد  أو الددددي ؛ وتربيدددط تفدددوع أشدددخاص عردددى لدددريهم أو دونيدددتهم بسددد
ا جتمدداعة أو عددطمهم أو إثنيددتهم أو ديددنهم أو لغددتهم أو مددومفهم مددن الدددين، وتابددجي  أو إظهددار 
عالمات ورمو  النا ية أو ما يقايب من النا يدة عرنيداً؛ والتحدطي  عرنداً عردى القيدا  هبدذا الندوع مدن 

والتحردري هلددا،  األنابد ة؛ وإعدداد مدواد  تترددمن م دد هدذا ا تددوى ونابدطها؛ وتنظديم هددذه األنابد ة
 إىل جانب  ويرها والتابجي  عرى تنفيذها.

ومددن املبدداد  األساسددية الددد تطتكدد  عريهددا سياسددة الدولددة حت معا ددة الابدد ون انثنيددة مندد   -60
ا جتمداعة أو العدطع أو انثنيدة أو الرغدة أو الددين،  صددأي شكد من أشكاا التميي  بسدبب األ

حت معا دة الابد ون انثنيدة السياسدة احلكوميدة حت اسداياتيجية  ا هذا املنظدوروالقراق عريها. ويكط  
كددددانون   19املدددد ر   1666املطسددددو  الطائسددددة رمددددم بواسدددد ة  أُمددددط ت، الددددد 2025إىل لايددددة عددددا  
 . 2012األوا/ديسمرب 

  ، أنابدددإ ا هدددا  ا ادددادي لرابددد ون انثنيدددة، الدددذي تسدددتهد  أنابددد تُ 2015وحت عدددا   -61
لرسياسة املتبعدة حت هدذا اجملداا، وأنابدإ اجملردس ا ستابداري لرمنظمدات معا ة ا وانب األساسية 

انثنيددة ال قافيددة املسددتقرة بددذااا، الددذي يددنظم دورايً ورقددات دراسددية ومدد  طات ومنتدددايت وندددوات 
ظهدددور أي شدددكد مدددن أشدددكاا التمييددد    ولدددري ذلدددع مدددن األنابددد ة املدددطاد هبدددا تع يددد  التسدددامح ومنددد

 العن طي أو كطه األجانب. 
، أ رددب اجملرددس ا ستابدداري لرمنظمددات انثنيددة ال قافيددة املسددتقرة بددذااا 2016وحت عددا   -62

 تنمية انثنية ال قافية لابعوب روسيا. البطانمج تو يد وودة األمة الطوسية و 
ويعقددد جمرددس العالمددات بددا انثنيددات وجمرددس التفاعددد مدد  الطاب ددات الدينيددة، التابعددان  -63

 عات دورية. لطائسة ا ااد، اجتما
ا  حت العالمددات بددا األداين، تابددج  أجهدد ة سددر ات نسددجوحت إ ددار سياسددة اقيددب ا  -64

تع ي  السدرم بدا األداين  اهلادفة إىلالدولة التعاون فيما با الكياانت لري احلكومية والتنسيقيات 
وبا انثنيدات. ومدن أهدم املنظمدات لدري احلكوميدة الناشد ة حت هدذا اجملداا جمردس ا اداد الطوسدة 

الكنيسددة األرثوذكسددية  1998كددانون األوا/ديسددمرب   23حت  تت املابددايك بددا األداين، الددذي أنابدد
روسيا والبردان األوروبية األعراق ة روسيا، واندارة الطووية املطك ية ملسرمة يالطوسية، وجمرس مفت

وسددددانغا  ،حت ياعددددة الدددددوا املسددددتقرة، ومدددد  ط املنظمددددات والطاب ددددات الدينيددددة اليهوديددددة حت روسدددديا
 بوديستا التقريدية حت روسيا. 
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واعُتمدت سرسرة من التددابري مدن أجدد جدرب الردطر النداجم عدن ودا ت مدن الظردم التدارخية  -65
نيددددة واألرمينيدددة والبرغاريددددة املاسددددة وا جتمددداعة والطووددددة لر وائدددن األومدددن أجدددد تع يدددد  ا نبعدددا  السي

 ،لددري مانونيددة ولرقمدد  السياسددة  ددطدواليواننيددة واني اليددة وتتددار القددط  وهددة  وائددن تعطضددت حلمددالت 
 دااد إمريم اااد ا مهورايت ا شاياكية السوفياتية.  ،ألسباب إثنية ولغريها من األسباب

ا بتدائيدددة وال انويدددة املعمدددوا بددد  حت ييددد  مطاكددد   طورتااملددد التعريمدددة حتاملنهدددا  مد تويابددد -66
إنابددداق ثقافدددة ا ودددايا   هبدددد ت ا ي ددداً ممُصددددروا عردددى التعرددديم العدددا  احلكدددومة والبرددددي 

املتبددادا وتابددجي  القدديم ال قافيددة والدينيددة واألاالميددة التقريديددة والتعطيددن ىللتقاليددد ال قافيددة والدينيددة 
 د. لابعوب ا اا

وحت يي  مطاك  التعريم العا  يُع ى درا يسمى "أسدس ال قافدات الدينيدة واألاالميدات  -67
 العرمانية". 

الدددربانمج احلكدددومة لرايبيدددة الو نيدددة ملدددوا   ا اددداد الطوسدددة  إمدددطار ، مت2015وحت عدددا   -68
تابدددجي  الايبيددة املدنيددة و  دروا حت (. ومددن األهدددا  الطئيسددية لرددربانمج إع دداق2016-2020)

هم جتداه األفدطاد مدن فديالتسدامح  رو عرى القيم القانونية وال قافيدة واألاالميدة و رع  الابباب تناب ة
 خمترن ا ماعات انثنية. 

رة ا اب الكطاهية الد أ رقها ، انرم ا ااد الطوسة إىل وطكة مناه  2013وحت عا   -69
 األما العا  جملرس أوروىل. 

أوا تددددريب دو  ىللطوسدددية عردددى مكافحدددة   إ دددار هدددذه احلمردددة، مُدددد  حت2015وحت عدددا   -70
، 2016نوفمرب ا اب الكطاهية عن  طيدب الت قيدن حت ميددان وقدوع اننسدان. وحت تابدطين ال داين/

 ال انية من هذه التدريبات.  نُظمت دااد إمريم ا ااد الطوسة ا ولةُ 
ابددباب مددن أجددد وودددة األمددة الطوسددية، ، ُعقددد املنتدددى الددو   ال دداين لر2017وحت عددا   -71

 ات شعار "روسيال فراق احلوار با الابعوب". 
وهبد  تع ي  هنرة إثنية ثقافية لابعوب ا ااد، نُفذت األناب ة التاليدةل أنابد ة املطاكد   -72

انثنيدددة ال قافيدددة لرابدددعوب األصدددرية ذات األمريدددة حت الابدددماا وحت سددديبرياي وحت الابدددطع األم دددى حت 
لطوسددة، واملنتدددى ال قدداحت لألمريددات انثنيددة؛ ومعددط  أفرددد مابدداري  امل سسددات ال قافيددة ا ادداد ا

 انمريمية حت جماا تو يد وودة األمة الطوسية والنهرة انثنية ال قافية لابعوب ا ااد. 
 115-106و 54-43و 31االتويااايات  اجتماعياااا   محاياااة الف اااات الضاااعيفة -جيم 

 (216-213و 143-141و
عدددد  مبدددوا عردددى و  ،عردددى ضدددطورة تقويدددة األسدددطةمدددائم األسدددطة حت ا اددداد الطوسدددة  مدددانون -73

ردددى عو  ،هم حبطيدددةالتدددداالت التعسدددفية حت الابددد ون األسدددطية، وعردددى ضدددمان ثارسدددة أفطادهدددا وقدددوم  
مابريددة ترددع احلقددوع لرتقاضددة. ويسددتجيب نظددا  العالمددات األسددطية أوً  ومبددد كددد شددةق ألولويددة 

 تناب ة األ فاا حت وس  أسطي. 
، 2017-2012، مت الت ددديب عرددى ا سداياتيجية الو نيددة ل ددا  ال فولددة 2012وحت عدا   -74
 . ويدن 2025سطة إىل لايدة عدا  سياسة الدولة جتاه األ إ ارُ  2014ت بيقها حت عا  ألجد  أُمط  الد 

ان دددار عردددى تنفيدددذ أنابددد ة تطمدددة إىل اي دددة الظدددطو  الدددد تسددداعد عردددى إنابددداق األسدددط وتو يددددها 
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حت إ ددار السياسددة األسددطية، إىل جانددب تو يددد وتقويددة م سسددة  حبكددم القددانونىلعتبارهددا كيدداانً مسددتقالً 
 لدددى عمددو واألبددوة يددة واسددا صددورة األمومددة األسددطة ىل سددتناد إىل القدديم ا جتماعيددة وال قافيددة التقريد

رئدددديس ا ادددداد  . وألجددددد مواصددددرة إصددددال  سياسددددة الدولددددة الطاميددددة إىل محايددددة ال فولددددة، سددددن  ا مهددددور
 عقداً لر فولة.  2027-2018، املطسو  الذي يعرن الفاية 2017أاير/مايو  29الطوسة، حت 

طعايددددددة ال فولددددددة ودددددد  هددددددو  بالن،  ددددددت املوافقددددددة عرددددددى اسدددددداياتيجية 2015وحت عددددددا   -75
مددد إ دار ت ددويط ، الدد  ددنح تعرديم األ فدداا صدفة األولويدة ا سدداياتيجية الو نيدة. واعتُ 2025 عدا 

التعرديم التكميرددة لفائدددة األ فداا، الطامددة إىل اويددد هدذا النددوع مددن التعرديم إىل عامددد مددن عوامددد 
 اندما  حت تعريم مفتو  ومتنوع. 

املوجهة إىل ال فدد الدذي يطمدة  ات ديب عرى إ ار أمن املعروم، مت الت2015وحت عا   -76
لريه حت عمرية تابكيد جمتم  وقوع وقوع متساوية م   اً ذاإىل ا عايا  ىلل فد ب فت  مابارك

 . اتاملعروم
سددددالمة  وحت الفدددداية املابددددمولة ىل سددددتعطا ، مت تابددددديد العقددددوىلت عرددددى جددددطائم انتهدددداكِّ  -77

 القاصطين ووطيتهم ا نسية. 
ندد  مابدداركة املم رددا القددانونيا لرددحية ماصددط مب تسددمح التابددطيعات أبوكددا    ترمكواسددتُ  -78

ال فدددد.  سيردددط مب دددا رهم افدددايا  أن تددددا  تددددعو إىل حت دعدددوى جنائيدددة عنددددما تتدددوفط أسدددباب 
كدددون فيهدددا ا طميدددة حت ودددب القاصدددط مدددد توتكتسدددة هدددذه القاعددددة أمهيدددة ااصدددة حت احلدددا ت الدددد 

 ىلئ . أود أمط  هاارتكب
، اخنفرددت نسدددبة األ فدداا ا ددطوما مدددن رعايددة والددديهم املسدددجرا حت 2016وحت عددا   -79

حت املائدددة، واخنفردددت نسدددبة األ فددداا الدددذين يعيابدددون حت  51.2 بنحدددوماعددددة البيددداانت انمريميدددة 
 حت املائة.  50.3يهم بنسبة يتامى وا طوما من رعاية والدِّ مالجإ ال

لالات دددا  ونظدددطاً إىل انردددما  ا اددداد الطوسدددة إىل ا تفاميدددة املتعرقدددة ىل واندددب املدنيدددة  -80
 ربات استعادة ق حت ط القرانظتنظيم املسائد املتعرقة ب بق دمت تعديد القانون  ،لأل فاا الدو 

 . ةاملذكور  ية تفامىلالقاصط أو  ربات ثارسة وقوع ال ايرة فيما يتعرب 
هدا، وهدو مدن أهددا  ا سداياتيجية يالعنن عرإمهاا اجملتم  لرمطأة وثارسة من  يقترة و  -81

(، إصال  التابطي  املتعرب ىللنساق السجينات حت مطاك  2017-2022ملطأة )لرنهو  ىلالو نية 
املطونددة شدةق مدن احلطمدان مدن احلطيدة بسدبب ارتكداهبن جدطائم بسدي ة، مبدن فديهن أمهدات، وإضدفاق 

 مانون من  العنن املن  . إىل جانب إصال   ي ،عر
 وجيطي اطيط مابطوع مانون ملن  العنن املن  .  -82
سددنة مددن العمددط  18مددن مددانون األسددطة، جيددو  لرمددوا نا الددذين أ ددوا  13و بقدداً لرمددادة  -83

ظددط  وا  شخ ددا عندددما يكددون أودددمها القددانون، حيُ  اتمددن ذ 14قدداً لرمددادة  بعقددد الدد وا . و 
 اط. عرى األمد مت وجاً آب

وتنظط أجه ة وفظ النظا  العا  حت الباللدات عدن ومدوع أي ندوع مدن أندواع العندن عردى  -84
 وحت واا ثبوت وموعها تتم املعامبة عريها وفقاً لإلجطاق املن وص عري  حت القانون.  ،املطأة
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(، 2020-2011الدددربانمج احلكدددومة املتعردددب بتيسدددري الوصدددوا ) ، أُمدددط  2011وحت عدددا   -85
ة إىل إدمددددا  األشددددخاص ذوي انعامددددة حت اجملتمدددد  وإىل اسددددا مسددددتوى معيابددددتهم. الددددذي يطمدددد

مددى تيس دط ألشدخاص ذوي انعامدة إىل املطافدب ادادوا  تيس دطن أجه ة خمت ة مبطامبة مدى وتكر  
 اأدمات.  و وهلم عرى

تابددددجي  توظيددددن لإجنددددا  أنابدددد ة بغددددط   ُوضددددعتجمموعددددة مددددن التدددددابري جيددددطي ت بيددددب و  -86
ا دددة عمدددد ألجدددد أُمدددط ت و ذوي انعامدددة وضدددمان و دددوهلم عردددى التددددريب املهددد . األشدددخاص 

 (. 2018-2016و وا األشخاص ذوي انعامة عرى التدريب امله  )

ألشددخاص ا ب دورة تكفدد لدواويدتم تدوفري التعرديم العددا  والتددريب املهد  والتتهدد املهدد   -87
 .فطدية إعادة يهيديهيد و ولربامج  ملناهج تعريمية ّ ت مواقمتهاذوي انعامة  بقاً 

انعامدددة  واملطامبدددة السدددنوية لرظدددطو  وددد  يسدددت ي  األشدددخاص ذو جيدددطي ا نتهددداق مدددن و  -88
 مطاك  التعريم. حتاحل وا عرى التدريب امله  من الدرجة املتوس ة 

مدددن  ذوو انعامدددة األيتدددا  أو ا طومدددون يترقدددى مبوجبهدددا األ فدددااُ  القاعددددة الدددداعُتمدددت و  -89
 حت م سسددات اأدددمات ا جتماعيددة، بعددد برددولهم سددن ال امنددة عابددطة، قيمدداوامل همرعايددة والدددي

ولوية  املدا أن الدربانمج الفدطدي نعدادة التتهيدد أو التتهيدد اأداص عرى سبيد األعرى حمد سكن 
 بكد منهم ين  عرى أن ىلست اعتهم العيش عيابة مستقرة ومكتفية.

ا اادي أوكا  تن  عرى دف  معاش تكميرة اجتماعة يردا  وأُدرجت حت التابطي   -90
إىل املعدداش املخ دد  لأل فدداا ذوي انعامددة، إىل جانددب احلددب حت التسددجيد حت مطاكدد  التدددريب 

 .الذي ميو ا من و ة خم   ة من املي انية امله  من الدرجة العريا
عامددة ن ددن الدددوا  ويددن  القددانون عرددى إمكانيددة أن يعمددد أوددد والدددي ال فددد ذي ان -91

 نح إجا ات حت األومات الد يطاها مناسبة ل . وعرى أن ميُ 
 املمنو  لر فد ذي انعامة.  مو يد حت مبرال اأ -92
مكتبدة حت اجملمدوع( ب ددد ا نتهداق  61يبرال عدددها الد واملكتبات اأاصة ىلملكفوفا ) -93

طية مدن األدب العداملة والدو  . تقطيب األشخاص ذوي انعامدة الب د يطمة إىلمن جهد مك ن 
 300 000، امتندددت املكتبددات اأاصددة ىلملكفدددوفا 2017و 2013ففددة الفدداية مدددا بددا عددامة 

 مريون نسخة. 9.5فتصبح بذلع ما لديها من الكتب ي يد عرى  ،ابوراتننسخة جديدة من امل
تقدد أعمدارهم  )الدذين ودعماً لرف ات ا جتماعيدة ا طومدة مدن املدوا نا، ميكدن لأل فداا -94
ن يال ائددط ت ب ددب أسددعار ااصددة عرددى سددنة( داددوا املتدداون التابعددة لددو ارة ال قافددة ىلجملددان و  16عددن 

 .2015منذ فاتح كانون ال اين/ينايط ، وذلع  أب فاااامل حوب
، تُددنظ م حت روسدديا الب ولددة الو نيددة لرمهددارات املهنيددة لألشددخاص ذوي 2015ومنددذ عددا   -95

 "(. Abilimpiksانعامة )"
 5املددد ر  و وكومدددة ا اددداد الطوسدددة  دددادر عدددن لا 164رمدددم  التدددوجيهة مدددطومبوجدددب األ -96

لغايددة ا، و 2025كبددار السددن ودد  عددا    ا سدداياتيجية الو نيددة ل ددا  أُمددط ت، 2016شددبا//فربايط 
ويداام،  يدةالعون لرمدوا نا الدذين جتداو وا سدن التقاعدد واسدا نوع من ترع ا ساياتيجية تقديُ 

مبددددا حت ذلددددع وددددالتهم املاديددددة والطعايددددة ال بيددددة واأدددددمات ا جتماعيددددة الددددد يترقوهنددددا. وحت الومددددت 
 حت املائة من جمموع سكان البرد. 23احلاضط، يابكِّد كبار السن ءو 
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احلريااة واألماا  علاا. م صااة. مكافحااة اال ااار ابألماا ا  يف احلياااة و حاق الشاا    -دال 
 (231و 137و 119-116و 104و 103و 101االتوييات رام 

 يعاي  الدستور حبب كد شخ  حت احلياة. -97
ويواصد ا ااد الطوسة التقيد ىللومن ا اتياري لتنفيذ عقوبة انعدا  ىلعتبارها عقوبدة  -98

   أاير/ 16، املددد ر  724وظدددط عقوبدددة انعددددا  مبوجدددب املطسدددو  الطائسدددة رمدددم  إمدددطار جنائيدددة. ومت
، 1344مدطار ا كمدة الدسدتورية رمدم مبوجب و  ،عن رئيس ا ااد الطوسةال ادر ، 1996مايو 
ر دة حت  وظط. وهكذا فان احلظط القانوين لترع العقوبة 2009تابطين ال اين/نوفمرب  19امل ر  

 ا ااد الطوسة.
، فددان البرددد يتقيددد تقيددداً اتمدداً ىل لتدد ا  األساسددة الددوارد حت الربوتوكددوا ا اتيدداري عريدد و  -99
 ل اين املرحب ىللعهد الدو  اأاص ىلحلقوع املدنية والسياسية، رلم أن  ا ينرم إلي .ا

أشدكاا مدن  ذلدع أي شخ  لرتعذيب أو العنن أو لري تعطي ويكفد الدستور عد   -100
ب عردددى ارتكددداب هدددذه األفعددداا انجطاميدددة مبوجدددب عام ددديُ أو املعامردددة القاسدددية أو املهيندددة. و  ةعقوبدددال

 .أوكا  القانون
األدلدة عدد  جدوا  ا سدتناد إىل  ااد الطوسة عرى حت ا ةوين  مانون انجطاقات ا نائي -101

 هددار اعتبعرددى اد عريهددا ىللتعددذيب أو العنددن أو املعامرددة املهينددة نثبددات امددة مددن الددتهم و الددد حي  دد
 لري مقبولة. 

مردددة أو التعددددذيب أو عدددايا  بوسددددائد منهدددا العندددن أو سددددوق املعاانرلدددا  عرددددى ا  ط  وجيددد -102
التهديد أو ا بت ا  أو لري ذلدع مدن األفعداا القانونيدة الدد يطتكبهدا الابدخ  املكر دن ىللتحقيدب، 

 أو مبوافقة ضمنية من أول ع األشخاص. ه،ساعدمن يأو 
، 2020ومددن األهدددا  األساسددية ن ددار ت ددويط نظددا  السددجون حت ا ادداد ودد  عدددا   -103
تع يد  ظطو  وبس األشخاص ا تج ين اوتيا ياً واألشخاص ا كو  عريهم، إىل جاندب  أنسنةُ 

 الرماانت الد تكفد اوايا  وقومهم وم احلهم املابطوعة. 

مطامبددددة اسددددتخدا  العنددددن فعالددددة مددددن مددددانون ينابددددإ أشددددكاً   مت إمددددطار، 2016وحت عددددا   -104
نا واألشددخاص ا تجدد ين اوتيا يدداً، املددداعرددى األسددرحة اسددتخدا  ا سدددي والوسددائد اأاصددة و 

ويدنظم املسد ولية عدن الابد   حت اسدتخدا  السدر ة حت وداا انتهداك وقدوع األشدخاص ا تجد ين 
 حت امل سسات السجنية. 

ييدددد  وددددا ت اسددددتخدا  القددددوة ا سدددددية والوسددددائد  وتددددتم حت األجهدددد ة انمريميددددة مطامبددددةُ  -105
 األشخاص املدانا. اأاصة م  األشخاص ا تج ين اوتيا ياً و 

اعتماد تددابري و نيدة ودوليدة مدن أجدد مكافحدة ا جتدار بنابا/ وتواصد سر ات ا ااد  -106
ىلألشخاص  بقداً ألوكدا  اتفاميدة األمدم املتحددة ملكافحدة ا طميدة املنظمدة عدرب الو نيدة وبطوتوكدوا 

 هلا. النساق واأل فاا، املكمد  خباصةة ا جتار ىلألشخاص، و ومعامبمم  من  و 
 ،وأُدرجدددددت حت القدددددانون الدددددو   مفددددداهيم "ا جتدددددار ىلأل فددددداا"، و"اسدددددتغالا األ فددددداا" -107

دذت تددابري ملكافحدة ا جتدار ىلأل فداا  و"ضحية ا جتار ىلأل فاا و/أو اسدتغالا األ فداا"، واخت 
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واسدددددتغالا األ فددددداا. وأُداردددددت تعدددددديالت مدددددن أجدددددد الوفددددداق ىل لت امدددددات املن دددددوص عريهدددددا حت 
كددوا ا اتيدداري املرحددب ىلتفاميددة وقددوع ال فددد بابددتن بيدد  األ فدداا واسددتغالا األ فدداا حت الربوتو 

محايدة األ فداا مدن ا سدتغالا وا عتدداق  بابدتنجمردس أوروىل  ومعاهددة، البغاق وحت املواد انىلوية
ا نسدددة. ومت اديدددد املسددد ولية ا نائيدددة عدددن اي دددة الظدددطو  الدددد تسددداعد عردددى ا جتدددار ىلأل فددداا 

 تغالا األ فاا. واس
والت ددط . وتتفددب التابددطيعات  انرهدداب   الدولددةِّ  وم سسددة ملكافحددة نظددا  معيدداريإ وأنابدد -108

ا ااديدددددة السدددددارية فيمدددددا يتعردددددب ىلنرهددددداب والت دددددط  مددددد  ا لت امدددددات الدوليدددددة لالاددددداد الطوسدددددة 
 أي تنقيح جذري.  ت ربت و 

ولتحقيدددب األمدددن العدددا ل ويدددإ  تددددابري إضدددافية ملكافحدددة انرهددداب تابدددطيعاتوتتردددمن ال -109
 عن انبالغ عن جطائم وأفعاا انرهاب الدو  ىلعتباره جطمية.  ن التقاعس  وصِّّ ت

تفامية جمرس أوروىل ملند  املرحب ىل، مت ا نرما  إىل الربوتوكوا انضاحت 2017وحت عا   -110
 جانب. انرهاب، املتعرب مبكافحة التهديد الذي يابكر  املقاترون انرهابيون األ

أو يددد  الوسدددائد أو تقددددي اأددددمات املاليدددة لتغ يدددة نفقدددات تنظددديم  ومت توصدددين تدددوفريِّ  -111
 ها جطمية. ىلعتبار ا طائم ذات ال اب  املت ط  أو األناب ة املتعرقة ىللتنظيمات انرهابية 

ومت توصين املاباركة، دااد إمرديم دولدة أادطى، حت ياعدات مسدرحة لدري مانونيدة أو حت  -112
اعدددات جيدددطي تابدددكيرها مدددن أجدددد ارتكددداب أفعددداا إرهابيدددة، إىل جاندددب يسددديس ياعدددات أو ي

 منظمات إرهابية أو املاباركة حت أناب تها، ىلعتبارها جطمية. 
وتعتمددددد أجهدددد ة وفددددظ النظددددا  العددددا  ييدددد  التدددددابري الرددددطورية مددددن أجددددد الكابددددن عددددن  -113

فددانبالغ عددن وددا ت ا اتفدداق  القومددا . لدداا مالبسددات وددا ت ا اتفدداق القسددطي حت من قددة
 دعاوى جنائية. ورف  هذه ي دي إىل فتح اقيب 

 (131-123و 121و 120إاامة العدل والنظام القضائي االتوييات  -هاء 
عمددد  يددنظم الدسددتور والقددوانا ا ااديددة الددد  ددت املوافقددة عريهددا مبوجددب الدسددتور سددري   -114

أجهددد ة السدددر ة القردددائية وإمامدددة العددددا. فا اددداد الطوسدددة يتقيدددد تقيدددداً صدددارماً ىلملعدددايري الدوليدددة 
 .  ووطايتالابخ   جهداً حت كفالة أم ى درجة من احلماية حلقوعيّذاط نمامة العدا، و  

ت   عرددددى ا دددداكم وتنفيددددذ القددددطاراة الدددددعاوى الددددد تعددددط  فعاليددددتحسددددا نوعيددددة و توايدددداً لو  -115
سددر ات ا ادداد الطوسددة حت الومددت  شددطعتالقرددائية، إىل جانددب تو يددد ال قددة حت إمامددة العدددا، 

 النظا  القرائة.  إصال حت الطاهن 
املعددداي  هبدددا دوليددداً املتعرقدددة ىلنفتدددا   القدددانون الددددو  ى أمهيدددة ىللغدددة ملبددداد  ومعدددايريوتع  ددد -116

 العدالة.  تيسري وصوا يي  املوا نا إىلبو تها ا اكم وشفافي
وتن بددددب مبدددداد  الابددددفافية وا نفتددددا  نمامددددة العدددددا بواسدددد ة اسددددتخدا  نابددددي  لابددددبكة  -117

 انناينت إىل جانب وسائد أاطى. 
 ا رسدات العرنيدةحت وردور أشدخاص  ومن ضماانت مبددأ الوصدوا إىل العدالدة إمكانيدةُ  -118
ومدن أجدد ضدمان الوصدوا إىل  حت الددعاوى، مبدن فديهم ث ردون عدن وسدائ  انعدال . اً أ طافليسوا 
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دددد   العدالددددة، أنابددددإ نظددددا  وكددددومة مُ  التحكدددديم  هلي دددداتت لرقردددداق ونظددددا  العدالددددة انلكايونيددددة   
ا ااديددددة، وموامدددد  ر يددددة عرددددى شددددبكة انناينددددت لرمحدددداكم العاديددددة وهي ددددات التحكدددديم ا ااديددددة 

 والطاب ات املهنية لرقانونيا وأجه ة و ارة العدا. 
النظا  احلكومة امل  دت لرقرداق، الدذي يتديح ت ديب ، مّت اعتماد مطك  2015وحت عا   -119

 ووددده 2017حت عددا   أصدددر هددذا املطكدد مددد اسددتخدا  التوميعددات الطمميددة حت النظددا  القرددائة. و 
  حة توميعات رممية.ت ديب ل 26 000أك ط من 

عدالة ونظدا  املعرومدات وأُناب ت آلية تتيح تبادا البياانت با النظا  احلكومة امل  ت لر -120
 لرابط ة القرائية ا اادية.

. ويدإ يد ور ة ومدد أىلن عدن كفاقتد فاك بستخد  النظا  احلكومة امل  ت حت العدالة ويُ  -121
سددددتخد  املوا نددددون أيردددداً ب ددددورة نابددددي ة حت املتوسدددد . وي   مسددددتخد    120 000  شددددهطايً مومع دددد
، ترقدددت هدددذه املوامددد  أك دددط 2016و 2010 اننايندددت اأاصدددة ىل ددداكمل فمدددا بدددا عدددامة موامددد 
مريددون وثيقددة بواسدد ة  3.5، أُرسددد أك ددط مددن ووددده 2016مريددون  ايرة. وحت عددا   3 000 مددن

 ة".مِّ ك  اأدمة املعروماتية املسماة "و  
عرددددى نظددددا  نابددددط القددددطارات القرددددائية عرددددى املوامدددد  الط يددددة  إمددددطار ، مت2017وحت عددددا   -122

 .إدارة القراق حت ا كمة العرياعادية وهي ات التحكيم وأجه ة لرمحكمة العريا وا اكم ال
مبوامعهددا عرددى شددبكة  وىلسددت اعة املددوا نا التوجدد  إىل ا دداكم عددرب ا ت دداا انلكددايوين -123

 .انناينت
 الدستور والقانون. حت اكط  مومبدأ استقالا القراة  -124
تنفيدددذ هدددذا تو يدددداً لى القدددانون ، أُداردددت سرسدددرة مدددن التعدددديالت عرددد2013ففددة عدددا   -125

دددد اسددددُتحد القردددداة و  أداقالتددددتثري عرددددى  ا القددددانون وظددددط  املبدددددأ. وكددددط   د لرنابددددط عرددددى إجددددطاق موو 
أادطى  عقدوىلت   انناينت يتعرب بنابط املعرومات عن املطاسدالت ادار  إ دار الددعاوى. وأضديفت

لواجددب اتباعدد  حت جددطاق اناأا دداق السددروك واألسددباب و  تددإىل مائمددة العقددوىلت التتديبيددة، وُودد
 القراة ومحايتهم ا جتماعية. ختاذ تدابري يديبية حت وب القراة. واّسنت رواتبُ ا

اسدددتخدا  نظدددا  م  دددت لتابدددكيد هي دددة  ومدددن بدددا ضدددماانت اسدددتقالا القرددداة إمكانيدددةُ  -126
 ترارب امل ا  حت تو ي  عبق العمد. ن بجت وهو ما يتيحالقراة. 
حت الرجددوق إىل  ط   نتهداك وقومهددا أو وطاياددا انتهاكداً جسدديماً احلددب  ولكدد ضددحية تتعدد -127

فقدددد وافقددت ا كمدددة العريدددا ا ااديدددة عردددى مدددطار بابدددتن  .ا دداكم عدددن  طيدددب إمامدددة دعدددوى جنائيدددة
 ثارسة هذا احلب.

ر فددط  لطامددات مرددائية حت وحت إ ددار جعددد مددانون انجددطاقات ا نائيددة أك ددط مطونددًة، تقددط   -128
نعفاق من املس ولية ا نائية؛ و يدت مائمة ا طائم حت وب املركية وا دطائم ا مت دادية الدد واا ا

ا ددددد   يُعامدددب عريهدددا ىلحلدددبس ا وتيدددا ة؛ واسدددُتحد  التحقيدددب املدددوج ؛ ومّت تق دددري األجدددد 
 تابدخ   لدديهم انصدابة عتماد مدطار انعفداق مدن احلدبس ا وتيدا ة حت ودب األشدخاص الدذين 

 .يت ايد  هي ة حمرفا استخد  يفتت اط  ا ري يربر ذلع؛ و مب
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ت داحلة عردى األ فداا الدذين  شبكة اددمات الوسدا ة بغدط  ت بيدب مرداق   توسي ومت  -129
ملسد ولية تحم د ايطتكبون أفعاا ا رية من الناوية ا جتماعية ولكنهم ا يبرغوا بعد السن الدنيا ل

 ا نائية.
ترقددة  حتليددة احلددب حت محايددة القردداق، أُنابددإ إجددطاق ادداص يتجرددى ومددن أجددد ضددمان فعا -130

احلددب حت تنفيددذ مددطار عرددى انتهدداك ا اكمددة ضددمن أجددد معقددوا أو  حتب احلددتعددوي  عرددى انتهدداك 
احلدب حت  نح،  يدت مائمة القطارات القرائية الدد  د2016مرائة ضمن أجد معقوا. وحت عا  

 من أجد معقوا.احل وا عرى تعوي  حت واا عد  تنفيذها ض
إىل  2013ومت الفدددطوغ مدددن إصدددال  النظدددا  القردددائة وانجطائدددة، الدددذي تُدددطجم حت عدددا   -131

ل ويدددإ أُنابددإ إجدددطاق اسددت نا  واودددد تهدداومطاجع تغيددري كبددري حت إجدددطاق مطامبددة القدددطارات القرددائية
اجعدة )مطامبدة انجطاقات املتبعة حت حمداكم الدنق  واملط  تريِّّ ولُ  ا ست نا ُيستخد  حت يي  حماكم 

ومدددائ  الردددماانت انجطائيدددة( وإجدددطاقات إعدددادة فدددتح الددددعاوى بسدددبب ظهدددور ومدددائ  جديددددة أو 
 معطوفة. تكن ا

 2014حت عدا   ا ااديدةت حمكمدة التحكديم العريدا لغي د، أُ ات املدذكورةونتيجة لإلصدالو -132
مبطامبددددة التغيددددري هددددذا يسددددمح ا كمددددة العريددددا. و ا إىل اات اصدددده كانددددت مددددنالقرددددااي الددددد  ونُقرددددت 
 رمن اتساع املمارسة القرائية.مب يد من الفعالية ويا اكم إجطاقات 

ثارسدددات هي دددات معاهددددات  ةدوريددد ب دددورةتسدددتعط  ا كمدددة العريدددا لالاددداد الطوسدددة و  -133
تع يد   حت جمدااوقوع اننسان وانجطاقات اأاصة جملردس وقدوع اننسدان بابدتن جواندب حمدددة 

دددددالتعددددذيب وفعاليددددة وطيددددة التعبددددري(.  مددددنان )م ددددد مسددددتلة احلمايددددة وقددددوع اننسددددومحايددددة   وتُطس 
 .درجة ا كمة العريا وا اكم األد  وموظفةإىل القراة املت رة بذلع ا ستعطا  املعرومات 

دددوُ و ذ، نفددداانجدددطاقات انداريدددة ويددد  ال ، دادددد مدددانون2015حت عدددا  و  -134 وقدددوع ن ددداع   سِّّ
 انجطاقات.األشخاص املاباركا حت هذه 

 سددبدمددن القددطارات الددد وسددعت ن دداع  جمموعددة ا ااديددة أصدددرت ا كمددة الدسددتوريةو  -135
 القاضددة ىلسددتحالةحلكددم ابعددد  دسددتورية ا عددايا   ل، والددد تابددمد مددا يرددةا نت ددا  القرددائية

، دميبوتنظيميدة ىلملعدا الد مانونيدةاً ليسدت صدكوك الدد ،مطارات دائطة الرطائب ا ااديدة ال عن حت
ع املدددعا حت محايددة وقددو و ؛  ددات الرددطائب ميدد  هيمر مددة لرتابددطيعات الرددطيبية  اتفسددرياالكددن 
بابددتن  معينددة عامددة هم الدددعاوى املتعرقددة خبالفدداتل دداحل ُتسددو ى ذينانجددطاقات انداريددة، الددإ ددار 

محايدددة ودددب النددداابا حت ال عدددن حت مدددطارات الرجدددان و ؛ يتكب ددددوهناالدددد  قانونيدددةسدددداد التكدددالين ال
والدددن  عردددى أن ؛ ا نتخددداىلت ائجيدددد نتددداد  فيمدددا خيدددها أو تق دددري  اإجطاقاادددحت ا نتخابيدددة أو 

 ةعقوبدددالانتظدددار تنفيدددذ  م سسدددات ااصدددة حت ألشدددخاص عددددمية ا نسدددية ا تجددد ين حتإبمكدددان ا
 الايويددإجطاق تنفيذ تظهط استحالة  د ظطو ، وحت واا وجو  طد من انمريماملتم رة حت الدارية ان

ل ردددب التحقدددب مدددن شدددطعية سدددرب ودددطيتهم حت تردددع ا كمدددة  الرجدددوق إىل، مدددن الناويدددة العمريدددة
عداد يُ األشدخاص الدذين  القاضدة مبند   بعد  دستورية احلكدم اعاي  او ؛ امل سسات وسبب  ديده

تقددي  عدن جديدد عدن  طيدب من ،  أن يُنظط فيدون  ة،كمة املناسبا إىل ماضة  عنهم ىللنق  
رهم ت يدددد أعمدددا الدددذين طجدددااالو لرنسددداق  حت حماكمدددة أمدددا  هي دددة حمرفددداىلحلدددب   اعددداي  وا ؛الدددنق 

أو عقوبددة انعدددا  امل بددد ملتهمددا ىلرتكدداب جددطائم تن ددوي عرددى عقوبددة السددجن اسددنة،  65 رددىع
 هذه الف ة من األشخاص.عرى  ان  تن بق رتاال
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ضددمان احلددب حت مددطارات مددن أجددد  سددباتا كمددة الدسددتورية حت عدددة منا أصدددرتومددد  -136
خيرد   عمدد ا داما عنددماسدطية لرمان الدنيا لابطو/ مبا يابمد القطار املتعرب ىلحماكمة عادلة، 

 اما. ا  ا مانون ين  عرى ضماانت إضافية ل مداعتُ ، ذا القطارهل اً تنفيذو . تحقيبلر ه  ق
الف ددات ا طومددة إودددى أولددوايت   مددنرمددوا نالسدداعدة القانونيددة اجملانيددة مي ددد تددوفري املو  -137

جدددودة املسددداعدة  اسددداهبدددد   اتالسياسدددة الدااريدددة لالاددداد الطوسدددة. وجيدددطي تعدددديد التابدددطيع
 اجملانية عرى أيدي أشخاص م هرا و ايدة تيسري احل وا عريها.القانونية 
تقددي تنظديم من أجدد  تابطيعيةصكوك ، اعُتمدت الطوسة املكونة لالاادحت الكياانت و  -138

. تدوفري هدذه املسداعدةاهلي دات التنفيذيدة املسد ولة عدن ضدمان  تددِّ ُود، و اجملانيةاملساعدة القانونية 
وددددب املددددوا نا حت مددددن أجددددد إعمدددداا ضددددماانت إضددددافية  تضددددعوُ ، من قددددة مددددن ا ادددداد 72 حتو 

 انية.اجملقانونية ال ساعدةاملاحل وا عرى 
مدن  كيداانً   60ا داما حت  عدن  طيدبو  يقد  النظا  العا  املساعدة القانونيدة اجملانيدة إ   -139

مثانيدددة كيددداانت حت  مسددداعدة القانونيدددةلر وكوميدددة مكاتدددب وعدددن  طيدددب الكيددداانت املكوندددة لالاددداد
 .ا امون ومكاتب املساعدة القانونية كر ن بتقدي هذه املساعدةيُ ، كياانً   16. وحت أاطى
مدن مطاكد  املسداعدة القانونيدة لدري احلكوميدة اً مطك   170اً أير ، يوفط  العا واار  النظا -140

تنظديم الددعم  من أجداً صكوكالعديد من الكياانت املكونة لالااد  ومد اعتمد. ىلجملانساعدة امل
 ترددددع الددددد تقددددد هددددا ري الطحبيددددة ذات التوجدددد  ا جتمدددداعة، مبددددا فيلرمنظمددددات لدددد كددددومة املقددددد احل

 املساعدة القانونية اجملانية.
حمددداكم حت حمرفددا  اتاكمدددات أمددا  هي دددا إجددطاق  قدددطر، مددن امل2018عدددا  مددن اً واعتبددار  -141

 .العسكطيةاحلاميات املقا عات وحماكم 

 (136-132إنفاذ القانون االتوييات  هي اتو  نظام السجون -واو 
 رهددنتعتمددد السددر ات الطوسددية سرسددرة مددن التدددابري التدرجييددة لتحسددا والددة السددجناق  -142

 .ا وتجا  السابب لرمحاكمة
حت ا ادداد الطوسددة ودد   حت إ ددار ت ددويط نظددا  السددجون ى اختاذهدداأوددد التدددابري املتددواو  -143
 ألهددددا  منهدددا، وذلدددع عردددى ءدددو أفرددددتو يددد  م سسدددات السدددجون حت البردددد هدددو  2020عدددا  

الددد وصدوا أمددطىلئهم إىل امل سسدات  تيسددريو  لرُمددانا املفيدددةا جتماعيدة عالمددات الحلفدا  عردى ا
 يوجدون فيها.

، تُبدددذا جهدددود منتظمدددة لنقدددد السدددجون الوامعدددة حت مندددا ب ي دددعب هلدددذه الغايدددةاً واقيقددد -144
 سجناً. 80 أُلرب، 2011منذ عا  و موام  أاطى. يقد فيها عدد السكان إىل الوصوا إليها أو 

 مندا ب تُنابت حت جممعات السدجون، املدانا من أماكن إمامةالسجون  تقطيبمن أجد و  -145
مدن هدذا  مندا ب تسد  ُهيّدتت، 2015منذ عا  و اً. ما هو حت السجون عمومخمترن عذات نظا  

 القبيد.
(" 2025-2017مابدددطوع ا دددة العمدددد ا ااديدددة املعنوندددة "ت دددويط نظدددا  السدددجون ) ابدددمديو  -146
 وإعدادة بنداقاً، سجين 7 120جمموع  س ُ  ما سجون تحت  نو وودة لر 34من مبيد تابييد  ريتداب

ددددُ  مددددا سددددجون تحت  وودددددتا لرنددددو  دددددُ  ت وثددددال  م سسددددات عقابيددددةاً سددددجين 132جمموعدددد  س  س 
 .سجيناً  1 345جمموع   ما
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امل يدددد مدددن األمددداكن  وتجدددا  املابدددتب  فددديهم واملتهمدددا. وحت إ دددار ا دددة  إنابددداقجيدددطي و  -147
وتجددا  لالاً مطكدد   14 ُشدديِّّد، ("2016-2007"ت ددويط نظددا  السددجون )العمددد ا ااديددة املعنونددة 

 سدددددتيعاب اً يدددددأمناً جناوددددد 34واً سدددددجين 5 243جمموعددددد   سدددددتيعاب مدددددا محاكمدددددة لر السدددددابب
 .سجيناً  9 158جمموع   ما

جديددة مطاك   عابطةتابييد إىل ( 2025-2017مابطوع ا ة العمد ا اادية ) ةطميو  -148
 سد أجنحدة أمنيدة جديددة ت سدتةو اً سدجين 9 430ما جمموع  سُ  محاكمة ت  لر الساببوتجا  لال

 100 سددتيعاب جتهيدد ه و واوددد   عددن إعددادة بندداق جنددا  أمدد ، فرددالً سددجا 1 800مدا جمموعدد  
 سجا إضاحت.

 20 مطاكدد  ا وتجددا  السددابب لرمحاكمددة، أُنابددإ عمريددات النقددد امل متددة إىلرحددد مددن ول -149
 شخ اً. 898 ذه املوام ه ج  حتتوحيُ ، عقابيةت الحت امل سسااً انتقالياً ومعم

 لالوتجددددا  السددددداببكمطاكددددد  تسددددتخد   اً مطفقددددد 98تابددددغيد  بددددددأ، ضددددافة إىل ذلددددعوىلن -150
 رمحاكمة.ل

وسددددالمة  تجدددد ين مبددددد ا اكمددددةاق املدددددانا وا مددددن أجددددد اسددددا ظددددطو  نقددددد السددددجنو  -151
املطكبدات وحت تددابري لتجديدد وتوسدي  أسد وا املطكبدات والسديارات اأاصدة. اً واليد تُدت خدذ، القوافد
 .طكيب مطوا  كيميائة، ميكن ت2013منذ عا   امل نعةاأاصة 
مطوددا  لدديس فيدد  ، مددن السدديارات اأاصددةحد   ددوذ  جديددد ، اسددتُ 2015وحت عددا   -152

لتنقيدة وأجهد ة  مطامبدة ىللفيدديونظدا  و  أفردونظا  إضاقة  هوائةتكيين اً بباب فق  بد في  أير
، 2016حت عدا  و سدجناق. ال إىل مق دوراتوا  أانبيب ملياه الابدطب ي دد مباشدطة  املياه واهلواق

 ااصة من هذا النوع.سيارة  26استخدا   بدأ
مستابدددفى  136حت  بيدددة الطعايدددة مبدددد ا اكمدددة ال ا تجددد ونويترقدددى السدددجناق املددددانون و  -153

، السددددجون نفسددددها، وكددددذلع حت املطافددددب أو املطاكدددد  ال بيددددة املوجددددودة حت ذات خت  ددددات خمترفددددة
اتبعدددة  مطاكددد   بيدددة تسدددعةوحت  ،طضدددى السددددمباً وااصددد ندارة السدددجوناً اتبعددداً  بيددداً مطكددد   57 وحت

د لت ويدددددد األشدددددخاص ذوي انعامدددددة جهدددددو بدددددذا تُ و دم  املخددددددرات. مبددددد ندارة السدددددجون وااصدددددة
 ىللوسائد الال مة نعادة يهيرهم.

م ددداع تعدددديالت عردددى التابدددطيعات املعمدددوا هبدددا حت ، أُداردددت 2015أبطيد نيسدددان/ حتو  -154
انذن  اتإجدددطاق، و سدددرب احلطيدددةأمددداكن حت املنظمدددات الدينيدددة  وردددورتنظددديم مدددن أجدددد السدددجون 

دينيدة حت  قدوا اوتفا ت و  وإبمامة نظمات،املهذ اجتماعات ااصة با السجناق وأفطاد بعقد 
املدديط  أنابدإ من دب، ائطة السدجون ا ااديدةلددمريمية ان من الوودات السجون. وحت كد وودة

 امل منا. جناقاملساعد املس وا عن تربية ا وتياجات اأاصة لرس
، د الطوسدددةاددداحت ا  عردددى ن ددداع واسددد  بديردددةعقدددوىلت  ُتسدددتخد  احلدددا ،حت الومدددت و  -155
 سدربهنداك عقدوىلت   تن دوي عردى و   عددد السدجناق ا تجد ين حت السدجون. فدخب سدمحي ثا

أو العمد ادت العمد انجباري،  وأأدمة العسكطية، اأو اف  بد ت احلطية، م د الغطامات، 
 وأاألهريدة لتدو  مناصدب أو وظدائن معيندة،  إسقا/ وأالطاتب،  إشطا  سر ة مرائية م  وجط

تعريدب و ، عقوبدةولريهدا مدن التددابري م دد يجيدد التنفيدذ الفعردة لر قسدطي؛أو العمد ال ،تقييد احلطية
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ترقة العال  مدن إدمدان ي  بلت ا  املفطو  عرلال مطامبة مدى امت اا شخ  مدانو عقوبة، تنفيذ ال
 من يرة أمور أاطى. جتماعةا    و/ أو التتهيد الاملخدرات وإعادة 

حت ا ادداد الطوسددة كتدددبري اوددايا ي بددديد  انمامددة ا ربيددةُتسددتخد  ، 2012 ومنددذ عددا  -156
هذا انجطاق   ُبِّّب، 2017  يولي و /و  2012با عا  وحت الفاية . سابب لرمحاكمةلالوتجا  ال

 شخ . 46 800ا وايا ي عرى 
دددد -157 اسددددتكماا العقوبدددة بابدددتن املدددددانا املعددداي  حبدددالتهم كمددددمنا إىل ودددا تنفيدددذ  ويُ ج 

، 2012مندذ عددا   ومددد بددأ العمدد هبددذا انجدطاق أو ا جتمداعة،عالجهدم وإعدادة يهدديرهم ال د  
 مدة   ت يد عرى مخس سنوات.  ينح ط حت لكن

 ةبديردددالعقدددوىلت المدددن  ةجديدددد ، بددددأ ت بيدددب عقوبدددة2017يندددايط كدددانون ال اين/  1 ذمندددو  -158
وهددة ، مددطةوا ا ددورة أو جددطائم ا ددرية أل جددطائم صددغرية أو أمدددعرددى مددن يطتكبددون  لسددرب احلطيددة

طاكدددد  ىللعمددددد القسددددطي عقددددوبتهم حت املاألشددددخاص ا كددددو  عردددديهم "العمددددد القسددددطي". ويقرددددة 
. وا في أدين الذي كانوا يعيابون فيها أوالذي  لالااد كون إمريم الكيان امل ية املوجودة حتانصالو

منذ و انصالوية.  ك من املطا  منظومةإناباق  بغيةتدابري عمرية وتنظيمية وحت الومت الطاهن، تُتخذ 
 عقوبة ىللعمد القسطي. 401 نُفذت، 2017بداية عا  

 دددان  كيددداانت املكوندددة لالاددداد الطوسدددةمدددن ال كيددداانً   81 كدددان لددددى  ،2016حت عدددا  و  -159
، شدددددخ . وحت العدددددا  نفسددددد  1 000مدددددا جمموعددددد   بردددددال عددددددد العدددددامرا فيهدددددارمطامبدددددة العامدددددة، ل

من قددة  44حت  العددامرا حت إ ددار تندداوب املددوظفا ،الرجددانترددع إىل اً جديددداً عرددو  642 انرددم
عمدد  بتقددي تقداريط عدن املتعردب جدطاقان أُمدط  ، لتقطيطىل املابمولةاالا الفاية و من ا ااد الطوسة. 

 .إىل ا مهور هذه الرجان
السدددددجون،  ة إىل اير  3 300 دددددان املطامبدددددة العامدددددة أعرددددداق  أجدددددطى، 2016وحت عدددددا   -160

 سددجناق مدددن املددددانا وا تجددد ين مبدددد ا اكمدددة 5 110مدددا جمموعددد   واالهددا مدددابروا ب دددورة فطديدددة
 شكوى. 975وترقوا منهم أك ط من 

 38 941ل سددجينة امدطأة 48 131 هنداك ، كانددت2017 يندايط/كدانون ال اين  1وود   -161
ومطاكدد  العددال  والومايددة،  السددجوناملطاكدد  ال بيددة املوجددودة حت و  جممعددات السددجونحت  امددطأة مدانددة

. ثداثالً اً استخدامُتستخد   أو املطافب الدا وتجا  السابب لرمحاكمة حت مطاك   امطأة 9 190و
 . فالً  540لسجون ويإ يعيش ىل حقةلأل فاا مراً دار  13هناك ما جمموع  و 

تعرقددددة مدددن اأ دددائ  املعردددى جمموعدددة  طيعات السدددجون حت ا اددداد الطوسددددةابدددوتدددن  ت -162
لدديهن ملدداانت احلوامدد أو الردوا  رنسداق اوجيدو  لعقدوىلت املفطوضدة عردى النسداق. بكيفية مراق ال

، شطاق حت السجوناملوجودة حت املطاك  ال بية  تج ات، والنساق ا ذوات انعامةن أو و أ فاا معال
 أاص.وساهبن اعرى ساسية أومواد من منتجات لذائية  ما يطلنب في 

ات جمعددمب ةرحقدداملاأل فدداا  حت دور نمدد  أ فدداهلالرددوا  يعابددن ملددداانت ا رنسدداقلو  وجيدد -163
وجيددو  ؛ الغددري لدددى نأ فدداهلأجددد إيددداع غددادرة السددجن لفددايات وجيدد ة مددن مب  رددب إذن نالسددجو 

 سنوية م رية. ايرة  أ فاهلن  ايرة السجناار   وذوو إعامات ُم  ط أ فاالروا  لديهن 
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نظددا  ل ااضددعةسددكنية جممعددات احلطيددة حت  سددربالطجدداا ا كددو  عردديهم بوميكددن لرنسدداق و  -164
 وحت شكد م بوعات.اً الربيدية الد ُتسر م هلم شخ يلري حمدود من ال طود اً عدد واترقمفتو  أن ي

 شإىل عدددددي نتقددددداا التددددددرجية املتعرقدددددة ىل دددددة ال طيدددددب يط ا اعُتمددددددت ،2015حت عدددددا  و  -165
 .2021-2016 الفايةحت  ااملقطر تنفيذهوالد من ، أ فاهلنم   تااناألمهات املد

. التكيدددددددن الدددددددوظيفةمريددددددة حت ع امددددددطأة مداندددددددة 26 300 تشدددددددارك، 2016عددددددا  وحت  -166
حت  واأددددمات العامدددةم اعدددات اننتدددا   دائمدددة حت هن عردددى وظيفدددةمدددنامدددطأة  24 800و دددرتو 

هددد . وىلنضدددافة إىل جمدداا التعرددديم والتدددريب املحت  مدددنهن عرددى وظيفدددة دائمدددة 1 500و املنابددعت
 .امطأة التدريب امله  ىللتوا ي م  عمرهن 3 500ووا   رقتت ذلع،
هددذه طضددت ، فُ 2016حت عددا  و . عقددوىلت سددرب احلطيددة املفطوضددةعدددد افدد  يسددتمط و  -167

من إيا  عددد األشدخاص حت املائة  27.8 وهو عدد مي د، اً شخ  206 134عرى عقوىلت ال
 .2015عا   حت املائة املسجرة حت 28.8مقارنة م  ، املدانا
 ويددددإ؛ سددددرب احلطيددددة مدددد  ومددددن تنفيددددذ احلكددددمب عردددديهم د األشددددخاص ا كددددو عددددد  ادو  -168
 .2016حت عا   حت املائة 25إىل  2015حت عا  حت املائة  23.3من  تهمنسب ارتفعت
 عول دددوأ املائدددة؛حت  1.7لطامدددة بنسدددبة  عددددد األشدددخاص ا كدددو  عرددديهم بدددف اً أيردد  ادو  -169

 حت املائة. 7.6بنسبة إجبارية ا كو  عريهم أبعماا 

 145و 144 اجملتمااع املاادل االتويااياتمنظمااات احلقااوق املدنيااة والسياسااية و  -زاي 
 164و 160و 159و 157و 156و 154و 152و 150-148و
 (192-185و 177و 175و 173و 170و 167و 166و

وطيدة الفكدط والتعبدري ُتكفدد ظط الطمابة و اُ من دستور ا ااد الطوسة،  29مبوجب املادة  -170
 .ووطية وسائ  انعال 

 .اجتماعااا كافةابارك حت  ي، و فينيسيابنابا/ م   نة  تعاون ا ااد الطوسة ويواصد  -171
 19لرمددادتا اً وفقددو . التجمدد  السددرمة  ميدد  النددااحت ب احلددوطيددة الفكددط والتعبددري و وُتكفددد  -172

ثارسدددة هدددذه احلقدددوع  مدددد خترددد ، اص ىلحلقدددوع املدنيدددة والسياسددديةاأدددمدددن العهدددد الددددو   21و
تابدددكد تددددابري ضدددطورية، حت جمتمددد  دميقطا دددة،  واحلدددطايت لرقيدددود الدددد يدددن  عريهدددا القدددانون والدددد

ل يانة األمن القومة أو السالمة العامة أو النظا  العا  أو محاية ال حة العامة أو اآلداب العامة 
 .وطايامأو محاية وقوع اآلاطين و 

ثارسدددة احلدددب حت وطيدددة  عردددىميدددود لدددري متناسدددبة  ة عردددى أيالطوسدددي اتن  التابدددطيعتدددو   -173
 .حت وطية التعبري أو التجم  السرمة

ت اجتماعددا حت تنظدديموبدددون أسددرحة و   طيقددة سددرميةيكفددد الدسددتور احلددب حت التجمدد  بو  -174
أشددكاا اعت ددامات. و  ددد ثارسددة هدذا احلددب شددكاًل مهمدداً مددن وجتمعدات ومظدداهطات ومسددريات و 

 ماباركة املوا نا حت إدارة الاب ون العامة.
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ميكددن لرسددر ات و  عامددة. ال بتنظدديم األودددا ا ددار لإلعرددى إجددطاق  اتن  التابددطيعوتدد -175
، تنظديم ، مبوجب القانون  حيب ل  شخ من انا ار  إذا ُمدِّ عا  إ   تنظيم ود أن تطف  

 ار.ا   أو إذا كان القانون حيظط عقد أودا  عامة حت املكان املابار إلي  حت انعا ود 
 .عن حت مطار السر ات أما  ا اكمألفطاد أو املنظمات ال لميكن و  -176
 عردددى إجدددطاقتغيدددريات  ومدددد أُداردددت ،ا جتماعددداتابدددتن التابدددطيعات ب ويُواص دددد تعدددديد -177

 عمد.لري أاي  الاً يوم لتقدي انا اراملوعد النهائة   فيها تتعرب ىلحلا ت الد ي اد انا ار
قدددانون أصدددرت ا كمددة الدسدددتورية لالادداد الطوسدددة تقييمددات بابددتن خمتردددن أوكددا  الو  -178

 ودد  عدا م بدا املسد ولية املدنيدة ملدنظِّّ فدطع بوضدو  دارت تعديالت تأُ املتعرقة ىل جتماعات. و 
 وددا لرماانت الدد امدة وقدوع منظمدة األاُوس  ن اع ، و في س ولية اندارية لرماباركا وامل

 بتنظدديم هددذه األودددا ،ا ددار إجددطاق انوُأجطيددت تغيددريات أاددطى بابددتن  .العامددة واملابدداركا فيهددا
 .ة عريهاوافقاملقطار بابتن ال الد تتخذ ال الويات التقديطية لرسر اتتقييد بابتن و 

حلمايدددة وطيدددة التعبدددري والدددطأي.  ومتكدددامالً  شدددامالً اً جدددهن ةالسددداري ةالطوسدددي اتالتابدددطيع وتتردددمن -179
ددددى  ؛عمددددد ال ددددحفيالظدددط أي عطمرددددة واُ  مددددطار مرددددائة ادددداص  و  بددددد مددددن؛ م ددددادر املعرومددداتوُام 
 إجطاق لدو  صحة أي معرومات. ات عرىلتابطيعوتن  ام در املعرومات؛  كابنعرى  إلجبار ل

وكومددة ا ادداد  الددد  نحهددادعددم ال ددحفيا حت ا ددوائ   الوسددائد الطاميددة إىلوتتم ددد إودددى  -180
 حت يرددة، ية ددحفالتحقيقددات ال عرددى /بنابدداالددذين يطكدد ون  حت هددذا اجملدداا الطوسددة لرمهنيددا العددامرا

ىللسر ات ا رية. وميكن اعتبار هذا الددعم الدذي تقدمد  امل سسدات العريدا  ذات ال رةأاطى  واضي م
  وتابجيعها عرى ءو موضوعة. ل حافة املستقرةامحاية  ضمان من أشكاا شكالً لردولة 
 عدن وقدوع اننسدان آسر سدربية ا واملددافعاال حفي تستهد طائم الد تنجم عن ا و  -181

إنفداذ تدو  هي دات  ولدذلع،مفهدو  سديادة القدانون.  طسدي تعردى   و طمتاجملتم  بنمية ا رية عرى ت
 يغ يهددا حت الفدداية الدددو . ومندد  ارتكاهبددا هددذه ا ددطائمم ددد رتحقيددب حت لالق ددوى ولويددة األالقددانون 

 29 وُكابدفت هويددة، املابدطوعالعمدد ال دحفة ثارسدة متعرقدة بعطمردة جطميدة  25 ترجالتقطيدط، ُسد
 من مطتك  هذه ا طائم.اً شخ 
من املي انية ا اادية لتنفيذ إعاانت مالية ُ نح ومن االا عمرية تنافسية، ، حت كد عا و  -182

امج الددرب  ن مبيددد، مددةوانلكايونيدد ةانعددال  امل بوعددوسددائ  اا مابدداري  ذات أمهيددة اجتماعيددة حت جمدد
 حمتدوى اجتمداعة الابدبكية ذات وامد املانذاعية والترف يونية واألفال  الوسئقية وانعدالانت العامدة و 

 .طبويوت
املندددداا سدددهرة متنوعدددة  إعالميدددةالسدددكان م دددادر عردددى أن تكدددون لددددى الدولدددة  طصادددو  -183

منددددوات هندددداك عابددددط اجملدددداين لرددددربامج الترف يونيددددة وانذاعيددددة ) يابددددمد البددددإ، مبددددا وميسددددورة التكرفددددة
 حم ات إذاعية( واملنابورات امل بوعة. ثال ترف يونية و 

 اهلياكددد األساسدديةحت تطكيددب  يتم ددداً هدددفوىللنظددط إىل ت ددور انناينددت، وددددت الدولددة  -184
عددددد  بردددالاملطاكددد  السدددكانية الدددد ي كدددد مطكددد  مدددنيتسدددا لكدددة لالت دددا ت حت ييددد  أءددداق البردددد  

 .العطي  الن اعإودى شبكات الوصوا إىل  أو ما فوع نسمة 500 سكاهنا
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د الوصدددوا إىل تقيِّّدددأوكددا  التابدددطيعات ندرا   ُعدددِّلت، ابددمولة ىللتقطيدددطاددالا الفددداية املو  -185
، ميكددن . وحت الومددت احلددا امل لددنعرددى ءددو ينهددع وقددوع الددد تنابددط املعرومددات  ابددبكيةوامدد  الامل
 .ل احلهم تدابري اوايا ية كة تتخذهذه احلقوع الرجوق إىل ا كمة  صحاب أل

معرومددات نابددط الددد تقييددد الوصددوا إىل وسددائد انعددال  ت، أُدر  وكددم ل2013حت عددا  و  -186
حت  اركةعردى املابدناب ة مت طفة أو أب أو عرى القيا عرى ارتكاب أعماا العنن ا ماعة، اط  

 دون اوايا  انجطاق ا دد هلذا الغط . منظمةعامة أودا  ياعية أو 
أصدبح ا كمة الدسدتورية لالاداد الطوسدة،  مدمت  ذيتفسري القانون الدستوري اللاً وفقو  -187

التابدددطيعات املتعرقدددة ىلألوددددا  العامدددة خمالفدددة الوقدددة ا نائيدددة حت ودددا ت تكدددطار تنفيدددذ تددددابري امل
 م  الدستور.اً متماشي
وظيفدددة وكدددا ت نابدددا/ املنظمدددات لدددري الطحبيدددة الدددد  دددارا لم نظِّّ ومدددد ارددد  القدددانون املددد -188
حت أمهيددة وا ددة  الددذي يكتسددةية"، مفهددو  "األنابدد ة السياسدد وُودددِّدملطاجعددة موضددوعية.  أجنبيددة
هددذا   ددائ  إىلم يددد مددن اأاً وُأضددين أيردد. ةأجنبيدد الددةة ا عددايا  مبنظمددة لددري رحبيددة كوكعمريدد
 عد  اليقا القانوين. من تقريدال، ثا أدى إىل املفهو 
دد نالددد تُ  األنابدد ةُ ندددر  حت إ ددار األنابدد ة السياسددية و  ت -189  ،وال قافددة ،حت جمددا ت العرددم ج 
واملسدددددداعدة  ،واأدددددددمات ا جتماعيددددددة ،ومحايددددددة صددددددحة املددددددوا نا ،والومايددددددة ،وال ددددددحة ،والفددددددن

ومحايدددددة األمهدددددات واأل فددددداا، وتقددددددي املسددددداعدة ا جتماعيدددددة  ،ومحايدددددة املدددددوا نا ،ا جتماعيدددددة
، ومحايدددددة لدددددنم  ويددددداة صدددددحة، والايبيدددددة البدنيدددددة والطايضدددددة ايويج، والدددددشدددددخاص ذوي انعامدددددةلأل

 واألناب ة اأريية. ،احليواانت والنبااتت
 تقدديب ا ت أجنبيدةاملنظمات لدري الطحبيدة الدد تعمدد كوكد املفطو  عرىو  مين  ا لت ا   -190

مددن دوليددة أو و ا  مددن منظمددات أجنبيددة املدددعم الددمددن ترقددة  املناسددب رددب لرتسددجيد حت السددجد 
مدددن إمكانيدددة املابددداركة حت  ُادددط   ا عددددمية ا نسدددية. كمدددا أهندددمدددن أشدددخاص مدددوا نا أجاندددب أو 
املنظمات لري وبا  يوجد  يي  بينها  و ، د جتطي حت أراضة ا ااد الطوسةاألناب ة السياسية ال

 الوكا ت األجنبية.د سج اب بها منهناك إجطاق لو اً. أجنبي لطحبية الد   تترقى  ويالً ا
       تابددددددطين األوا/ 3 وودددددد اً. كبددددددري اً  ت ددددددور حت ا ادددددداد الطوسددددددة  اجملتمدددددد  املدددددددين يابددددددهدو  -191
حت األشدهط السدتة و منظمة لري رحبيدة مسدجرة.  220 000 كان هناك أك ط من  ،2017أكتوبط 

رت  ،2017األوىل من عا    حت السجد احلكومة.منظمة  11 000 أك ط منُسجِّّ
 أمدالكتقددي الددعم حت شدكد  ويدد أو  هدو كوميدةسياسة احلرأود األهدا  الطئيسية لو  -192

عدددن  طيدددب هدددذا الددددعم لدددري الطحبيدددة. ويُقدددد   جددد ق كبدددري مدددن أو معرومدددات أو مابدددورة لرمنظمدددات 
رئديس ا اداد الطوسدة لرمنظمدات لدري الطحبيدة الدد تسداهم حت ت دويط اليدة الدد مينحهدا انعاانت امل

اجتماعيددة أو ذات صددرة حبمايددة وقددوع أمهيددة مابدداري  ذات  الددد تنجدد اجملتمدد  املدددين و  نظمدداتم
ددد  هلدددذا الددددعم ، 2017حت عدددا  و واملدددوا ن.  نسدددانوودددطايت ان مريدددون  7 000أك دددط مدددن ُا ِّّ

. 2016  حت عدا  الغدط ا ضدعن املبردال املخ د  هلدذمدا يقدارب ، أي يدةاادا ملي انية من اروبد 
نددر  يو . ااديدةمدن الوكدا ت ا  ابعة جملموعدةاجملتم  املدين الت نظماتمدعم لبطامج اً وهناك أير

 لرمنا ب املتمتعة ىلحلكم الذا . ةاهلي ات انداري ضمن اات اصاتالعمد حت هذا اجملاا 
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ا ائ ة احلكومية لإلجنا ات املتعرقة ىللدفاع عن وقوع اننسدان،  ود  لنيد سنوايً م نظ  يُ و  -193
لرسددديدة ليدددودميال ألكسدددييفا، رئددديس منظمدددة اجملتمددد  املددددين انمريميدددة،  2017الدددد ُمنحدددت حت عدددا  

 املعطوفة ىلسم فطيب موسكو لت بيب وثيقة هرسنكة اأتامية )فطيب هرسنكة حت موسكو(.
، اسددُتحد  مفهددو  "املنظمددة لددري الطحبيددة الددد تقددد  2017ينددايط  /ال دداين كددانون  1وحت  -194

تيحدددت إمكانيدددة تقددددي وأُ  ،هدددذه املنظمدددات ددداق ووضدددعت مائمدددة أب "،اددددمات ذات فائددددة عامدددة
 املساعدة املالية واملادية هلا عرى مدى فاية   تقد عن سنتا.

ىلألوددددددد اب السياسدددددددية حت وبعدددددددد بددددددددق نفددددددداذ التعدددددددديالت عردددددددى التابدددددددطيعات املتعرقدددددددة  -195
، ُلووظت  ايدة حت النابدا/ السياسدة بدا مدوا   ا اداد الطوسدة، جترّدت حت إنابداق 2012 عا 

منهدددا ودددب املابددداركة حت  67ولددددى ، مسدددجالً اً سياسدددي وددد ىلً  69اً أوددد اب جديددددة. ويوجدددد واليددد
 ا نتخاىلت.

ية السابعة جملرس تابطيعالالدورة و ىلً سياسياً حت انتخاىلت  14، شارك 2016عا  وحت  -196
 الدوما حت ا معية ا اادية لالااد الطوسة.

ودددد ىلً سياسددددياً وسددددت يعيددددات مدنيددددة حت ا نتخدددداىلت الددددد جددددطت عرددددى  42وشددددارك  -197
 . 2017أيروا/سبتمرب  10مستوايت خمترفة حت 

اعُتمدد  ،2015د تنفيذ بطانمج نعادة يهيدد ضدحااي القمد  السياسدة. وحت عدا  ويُواص   -198
 إ ار السياسة احلكومية من أجد صون ذاكطة ضحااي القم  السياسة.

 201-194التمتاااع ابحلقاااوق االاتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة االتويااايات  -حاء 
 (229-227و 204و 203و

 ين  الدستور عرى أن ا ااد الطوسة دولة اجتماعية. -199
املتعرب ىللددعم ا جتمداعة لرمدوا نا، ومدن اعُتمد الربانمج احلكومة  ،2014وحت عا   -200

 با أولوايت  اف  معدا الفقط.
وادددالا الفددداية املابدددمولة ىللتقطيدددط، شدددهد احلدددد األد  لألجدددور  ايدات سدددنوية حت ا اددداد  -201

 72 اً وهددو يعددادا واليدداً، تقطيبدد 1.7امددد الطوسددة. ومددد تردداعن حت السددنوات اأمددس األاددرية مبع
 د  لركفا  ىللنسبة لرسكان الذين هم حت سن العمد. حت املائة من احلد األ

حت املائددة مددن القيمددة احلقيقيددة لرحددد  85، يعددادا احلددد األد  لألجددور 2018وحت عددا   -202
نابدت آليدة دائمدة ، ستُ 2019األد  لركفا  ىللنسبة لرسكان الذين هم حت سدن العمدد. وحت عدا  

لرموا نة با احلدد األد  لألجدور والقيمدة احلقيقيدة لرحدد األد  لركفدا  ىللنسدبة لرسدكان الدذين 
 اخنف  ال اين.حت واا هم حت سن العمد، عرى الطلم من أن األوا   ميكن ختفير  

عنددد  ، ُ ددنح مسدداعدة فطيدددة مددن نوعهددا تسددمى "رأا مدداا األمهددات"2007ومنددذ عددا   -203
منذ بدق العمد هبدا اً برغها تقطيب، ومد تراعن مل فد ال اين )واأل فاا الالوقا(دة أو تب  او 

دو ر مدن دو رات الدو ايت املتحددة. ومدن املتومد   7 800ءدو اً وتبرال واليد ،رف  ميمتهانتيجة 
وسة، الكياانت املكونة لالااد الط . وحت معظم 2021و  عا   ةاملساعديستمط العمد هبذه أن 
 وُاددد دانمريمددة  بطصدديد مددا  يدددف  لألمهددات عرددى املسددتوىيددة اادا  ةسددتكمد هددذه املسدداعدتُ 
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حت  إىل املسدددداعدةتترقددددى األسددددط ا تاجددددة ، 2013منددددذ عددددا  و . كيددددان عرددددى ودددددة  كددددد  ميمتدددد  حت
 ،أل فددااىللنسددبة ل ركفددا احلددد األد  ل عدداداماليددة شددهطية ت ةمسدداعد الكيدداانت املكونددة لالادداد

هددددذه دف  تُددددو  .2012ولدددددوا بعددددد عددددا   الالوقددددا الددددذينواأل فدددداا ال فددددد ال الددددإ د و دة بعدددد
بابدتن مدانون ، أُمدط  2017حت أوااط عدا  و ثال  سنوات من العمط.  يبرال األ فااو  املساعدة 

عددن احلددد األد   1.5مبعامددد ال فددد األوا لألسددط الدد يقددد دارهددا ة عنددد و دة شددهطي إعانددة دفد 
 ال فد. وياة األوىل من أشهط  18الد االا وذلع  املع ، املكونكيان الحت دد لركفا  ا 

 .الترخمىللتناسب م   سنوايً  التقاعدية يي  املعاشاتواد د  -204
روبدد دفعدة واوددة  ميد  املتقاعددين  5 000 مبرال نحمُ  2017ينايط كانون ال اين/حت  و  -205

 طوسة.املقيما إمامة دائمة حت أراضة ا ااد ال
 تددددوفري املسدددداعدة ا جتماعيددددة العامددددة عرددددى املسددددتوى انمريمددددة  اد، 2013منددددذ عددددا  و  -206

 العقود ا جتماعية. ىل ستناد إىل
املسدداعدة ا جتماعيددة حت  لتقددديواحلاجددة  قا نتقددا ، بدددأ العمددد مبعيدداري2015حت عددا  و  -207

 الكياانت املكونة لالااد.
وضدددعت سرسدددرة مدددن التددددابري  ،الكيددداانت املكوندددة لالاددداد وحت معظدددم، 2017حت عدددا  و  -208

 ايدة رسددكان واحلددد مددن الفقددط، و  سدديما اددد  إىل  ايدة الددداد احلقيقددة لالددد  ويرددة األجددد ال
ا واملسددامهة حت اإنتاجيددة العمدد رفدد فددطص العمددد مدد   إجيدداد، و ا مت دداد احلقيقددةامرا حت أجددور العدد
 أاطى. هدا ، من با أتجاريةداد املستمد من األناب ة ال ايدة ال
العدودة إىل  ويطلبون حت تقاعدايً اً رموا نا الذين يترقون معاشتُقد   ل، 2014ومنذ عا   -209
 سوع العمد. وتكميرية مت رة ىلأ ائ  امل روبة حت ةأساسي ةمهني يةتدريبدورات العمد 
سدددداعدة ا جتماعيددددة ساسدددديات املاملتعرددددب أب، داددددد القددددانون ا اددددادي 2015عددددا  حت و  -210
اسدا فعاليدة  يردة أمدور منهدا إىلنفداذ. ويهدد  هدذا القدانون ن حت ا ااد الطوسة وي  اللرسكا
ة اأدمات ا جتماعيجودة  ضمان عن  طيباً،  ام خترنساعدة ا جتماعية ا ديد واملنظا  امل

 ا تداجاولدريهم مدن األشدخاص كبار السن انعامات و  وألشخاص ذو ا أن ي د إليهاإمكانية و 
 إىل املساعدة ا جتماعية.

حت و املنافسددة. تابددجي  ال ددغرية واملتوسدد ة و   سسدداتاصددد ا ادداد الطوسددة تابددجي  امليو و  -211
اد ال دددددغرية واملتوسددددد ة حت ا اددددد سسدددددات املت دددددويط ا سددددداياتيجية األوىل ل أُعدددددد ت ،2016عدددددا  

عنددددوان اددددت ولويددددة األ مددددن املابدددداري  ذاتع مابددددطو اً أيردددداعُتمددددد . و 2030الطوسددددة ودددد  عددددا  
 (.2018-2017الفطدية" ) تجاريةبادرات الاملال غرية ودعم   سساتامل"

ميكددن  ،2016منددذ عددا  و لرمطاجعددة.  ابدداري مسدد ولية أصددحاب املت ودددود ومددد ارددع -212
مبجدطد  إدارية   تايتب عريها آسر ضارةخمالفة الذين يطتكبون ألوا مطة  اباري معامبة أصحاب امل

 توبي .
املتعرقددددة بعددددد  التدددد ا  أصددددحاب املابدددداري  لابددددكاوى حت اب األو  يددددرتحقوأنابدددد ت هي ددددة ل -213

 .ملت ربات انل اميةىل
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ا مت داا لدبع  مريدون روبدد مدن  400السدنوي عدن الد يقد دارها   سساتاملعفى تُ و  -214
 ال غرية. سسات  ملاأاصة ىلاملت ربات اندارية  كما ُبسِّّ تا وتكار،   أوكا  وظط

 ا سدتفادة معهدا عتبة الدداد الدد ميكدن رُفعت، و استخدا  النظا  الرطي  املبّس  وُع ِّ  -215
 ات الرطيبية.تخفيرت سرسرة من الاعُتمدمن هذا النظا ، و 

ا يسدط ، ثدال دغرية واملتوسد ة م سسداتلسجد الواود لرىل العمد، بدأ 2016وحت عا   -216
اآلن ا يعدددد مدددن الردددطوري تقددددي وسئدددب تدددربر وضددد  و ة احلكوميدددة. سددداعداملتددددابري سدددتفادة مدددن ا 
 احلكومية. ةال غرية أو املتوس ة لالستفادة من بطامج املساعد  سساتامل

ال ددغرية   سسدداتمريددون روبددد لرنهددو  ىلمل 11 100 مبرددال  دد اُ  ،2016وحت عددا   -217
، ومدددن ردددى مسددداعداتاحل دددوا ع صددداوب مابدددطوع 100 000 ميكدددن ألك دددط مدددنو واملتوسددد ة. 
 فطصة عمد. 20 000 املتوم  توليد

 املمتركات ا اادية ألصحاب املاباري . يجري األوكا  املتعرقة إبجطاق ومد نُدقِّّحت -218
ددد  -219 ل دددا   ،أمدددور أادددطى حت يردددة، إجدددطاق فدددتح وسددداىلت حت امل سسدددات ا ئتمانيدددة وُبسِّّ

 .كومةسجد احلالسجرا حت املاباري  املقانونية أو فطادى أصحاب الكياانت ال
 إعفاق العامرا حلساهبم اأاص من دف  الرطائب. قطرمن امل ،2018-2017حت الفاية و  -220
تعددة الوظدائن لتدوفري اأددمات املمابطوع يهد  إىل إناباق شبكة من املطاك   ومد نُدفِّذ -221

 .م سساتاحلكومية والبردية لر
 التجارة انلكايونية.ت اطي ة  طيب لتابجي  عد  أُ و  -222
وسدة يمدا يوجدد حت ا اداد الط  عامليداً،وفقاً ملباد  ومواعد القدانون الددو  املعداي  هبدا و  -223

احلمايدددددة    مدددددن عناصدددددطيابدددددكد عن دددددطاً لدددددري مابدددددد لرت دددددط  فيددددداجتمددددداعة إجبددددداري لرعمددددداا، و 
 اعة.ا جتماعية لرسكان ويساهم بابكد كبري حت ضمان استقطار وضعهم املا  وا جتم

ىللتدتما ا جتمداعة  ةاملتعرق اتالتابطيع ُعدِّلت ،2016و 2013وحت الفاية با عامة  -224
 األمومة.حت والة عج  امل مت عن العمد و انل امة حت وا ت ال

سدتحقامات وع املدوا نا حت احل دوا عردى ا وقدإعمداا  من أجددموانا  ومد اعُتمدت -225
ملاليدة ا سدتحقاماتا و  ،الدو دةو العج  امل مدت عدن العمدد واحلمدد  تالد تكفرها الدولة حت وا 
بددداد  األساسدددية لرتدددتما امل ضدددمان اودددايا  أودددد وكدددذلع مدددن أجدددد، الابدددهطية لأل فددداا املعدددالا

،   سددديما الردددماانت ا جتماعيدددةعردددى   ّمن عريددد املدددابدددخ  الو دددوا ل أ  وهدددو، ا جتمددداعة
)عرددى سدتحقامات ا ذه شدطكة التدتما هلدد  دفد  عنددما يكدون هنداك مدطار مردائة هندائة بابدتن عد

رصديد كددا  حت  أو عنددما   يكددون لدديها، عددن العمدد ةاألادري ، عنددما تتومددن هدذه سدبيد امل داا
 من الظطو  املماثرة(. ذلع أو لري ية سسات ا ئتماناملوساىلاا حت 

العجدد  امل مددت عددن العمددد لتابددمد رعايددة األ فدداا ذوي  فدداية مدددِّدت ،2015حت عددا  و  -226
 .بقاق حت املستابفىأمطا  تت رب ال ذويانعامة أو 

حت و يرددات عرددى أسدداا سددنوي. يعدداد تقيدديم التحددويالت ا جتماعيددة وا سددتحقامات والتعو و  -227
 ماتسددتحقاالتحددويالت ا جتماعيددة وا تحديددد إجددطاق عرددى املسددتوى التابددطيعة ل اعُتمددد، 2018عددا  

 السنة السابقة.مقارنة م   الطمم القياسة ألسعار ا ستهالك ىللتناسب م  ارتفاعوالتعويرات 
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ل دندوع املعاشدات  اشداياكاتبددف  مرد ما اب العمد صحأ، أصبح 2015منذ عا  و  -228
لعمدداا األجاندددب ىللتددا ، أصدددبح لدددى العمدداا األجانددب. و اأددداص ىل التقاعديددة لالادداد الطوسددة

ترددع  ، م دددالرددمان ا جتمدداعةاحلددب حت اسددتحقامات وسددة م متددة حت ا ادداد الط   ددورةاملقيمددا ب
 لعج  امل مت عن العمد.املتعرقة ىل
إبدددددطا  معاهدددددات التعدددداون الددددددو  املتعرقددددة ىللردددددمان السددددعة إىل يواصددددد ا ادددداد الطوسدددددة و  -229

 .معاهدة من هذا النوع 21 ا ااد الطوسة عرى ا جتماعة واملعاشات التقاعدية. وو  اآلن، وم 
مدددن الدسدددتور، يتمتددد  ييددد  األشدددخاص ىلحلدددب حت السدددكن.  40وفقددداً ألوكدددا  املدددادة و  -230

الددددذين  اتالتابددددطيع فددددطاد ف ددددات أاددددطى حمددددددة حتاملوا نددددون ذوو الددددداد املددددنخف  أو أ وحي ددددد
و لريهدا أ تالدولدة أو البرددايمدن  ثدو ا حيتاجون إىل السكن عرى سكن جماين أو ميسور التكرفة

 .هات احلكوميةمن ا 
ألسدباب املسدكن  تقييد وق  حت اسدتخدا  أو، سكن ماأي شخ  من م و   طد  جيو  -231
 .ذي ادده التابطيعاتإلجطاق الخمالن لنجطاق اً أو وفقن  عريها التابطيعات   ت

إىل تداجا  بسجد لرمدوا نا الرمنا ب املتمتعة ىلحلكم الذا   ةاهلي ات اندارياتفظ و  -232
 .سكن إبجيار اجتماعة

، حيب  مي  األشخاص احل وا عرى ادمات  بية جمانية حت إ ار وحت ا ااد الطوسة -233
احل دوا عردى  كمدا حيدب هلدم،  لطعايدة ال بيدة اجملانيدة لرمدوا نالتدوفري ا الردماانت احلكوميدةبطانمج 

عرددى   ددوعةمددن اأدددمات، مبوجددب عقدد يمددا صددحة املدفوعددة األجددط ولريهدا  اأددمات ال بيددة
 .اسبيد امل ا

األمددطا  لددري أعمدداا الومايددة مددن لتنظدديم وتنفيددذ أُمددط  النظددا  الددداارة ، 2015وحت عددا   -234
    وياة صحة حت امل سسات ال بية. ابجي تالطامية إىل ناب ة أداق األاملعدية و 
، ال ددددحة ااا وقددددوع املددددوا نا حت جمددددمددددامددددن أجددددد إعو ، لتقطيددددطابددددمولة ىلحت الفدددداية املو  -235
آسر داددان  مددن مددانون حلمايددة صددحة املددوا ناسددن ل تابددمد مددن بددا مددا تابددمدتدددابري  تدمدداعتُ 

لألشددخاص الددذين  األدويددة نظم تددوفريتدد دالدد ةالتكميريدد قاعدددةتعددديد الو ؛ التبددال وعوامددب اسددتهالك 
ابا بفددريوا نقدد  لألشددخاص امل دداسددا بددطانمج تددوفري األدويددة و ؛ بعدد  األمددطا  يعددانون مددن

مدددن  األيتدددا  أو ا دددطوماتدددوفري الطعايدددة ال بيدددة لأل فددداا املتعرقدددة باملناعدددة البابدددطية؛ وتع يددد  التددددابري 
 الوالدين. رعاية
كمدا الدو دة حت ا اداد الطوسدة،   مبددطعايدة المطاكد  تحسا ل خمترفة بطامج ومد اعُتمدت -236

، (2013)حت عدا   2025طوسدة ود  عدا  ية لسدكان ا اداد التوفري األدو اساياتيجية  اعُتمدت
حت ا ادداد  لطعايددة املبكددطةت ددويط ادددمات اوإ ددار  ،(2014والددربانمج احلكددومة لتع يدد  ال ددحة )

 (.2016) 2020الطوسة و  عا  
طعايدددة ال بيدددة اجملانيدددة كوميدددة لتدددوفري الاحلردددماانت بابدددتن البدددطانمج  ، يُعتمددددحت كدددد عدددا و  -237
 الت امات الدولة حت هذا اجملاا. ُاد د في ، الرموا ن
ردددددى وجددددد  وعمدددددد لتحسدددددا محايدددددة العمددددداا. الع اتتابدددددطيع تل، ُعددددددِّ 2013حت عدددددا  و  -238

الدد تدربر  ألسدبابىلكتابدة   التبريدالاالهلدا  جيب عرى صاوب العمدالد فاية ُودِّدت ال، التحديد
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  لتحويددد رواتددبهم،نح العمدداا احلددب حت تغيددري امل سسددة ا ئتمانيددة مُيدد، و مددااً شخ دد عددد  تعيددامددطاره 
 إجطاق دف  األجور. عرىر ة  اب  كما ُأضفة 

 ذ سياسة فعالة حت جماا هجطة اليد العامرة حت ا ااد الطوسة.نف  تُ و  -239
و ا سددددتعانة توظيددددن عمدددداا أجانددددب أألصددددحاب العمددددد أو األ ددددطا  املتعامدددددة وحيددددب  -240

 الال  . اي الاي  ى ه  ق العماايكون لد شطي ة أندماام خب
يقتردددة، عندددد اً التابدددطيعات ا ااديدددة وكمددد أُدر  حتلتقطيدددط، ىل املابدددمولةوادددالا الفددداية  -241

 ةسددداري  دددوعةصدددحة يمدددا أن تكدددون لددددى العامدددد األجنددد  وثيقدددة  عمدددد،العقدددد  عردددى توميددد ال
  سسداتمد  إوددى امل عقددعردى   العمدد مدد وم د أن يكون صداوبمدة العقد أو   واااملفعوا 

 األجانب. مال لتوفري اأدمات ال حية لع
يدددن العمددداا األجاندددب عردددى توظلاب العمدددد احلدددب حت تقددددي  ربدددات صدددحأاً أيرددد نحُمدددو  -242
ت لد ايدة عددد العمداا تقددي عددة مقايودابركيداانت املكوندة لالاداد الطوسدة ح لُ دو ، سنةمدار ال

الرجان املخت ة املابدايكة بدا  تنظطهد ال منية ا ددة لكة ومُدر  ت امل، نة ا اريةالسحت الال ما 
  وتتخذ مطارات بابتهنا.العمد  صحاب ربات أحت  الوكا ت
 العمددد الددد يقردديها أصددحاب دةاملددخبفد   2015حت عددا   الددذي اعُتمددد انجددطاقو دح  -243

مددن أجددد أداق وظيفددة  دالبردد لددداوا دعددواتإرسدداا و  العمددد ت دداريح حت إجددطاقات احل ددوا عرددى
 .أشهطوثالثة  ما، لت بح هذه املدة ما با شهطين ون ن

لرددمان ا جتمدداعة واملعاشددات التقاعديددة ىل املتعرقددةالرددماانت ، ُوددددِّّت 2014حت عددا  و  -244
صداوب العمدد بددف   وتُرد ِّ  هدذه الردماانت عدن العمدد. لرعماا األجاندب ادالا فداية العجد  امل مدت

  ندوع املعاشات التقاعدية وصندوع التتما ا جتماعة لالااد الطوسة. شاياكات الال مة لا

 (211-205، يف مجلة أمور، بشأن حقوق اإلنسان االتوييات ثقيفالت -طاء 
لر الدب   ىللرغدة األ متابعتد ان وميكدن ىلجملالتعريم ال انوي العا  يتا  ، حت ا ااد الطوسة -245

 ادة من املواد التعريمية.دراستها أيراً كمالد ميكن 
لابدعوب مدن لغدات الغدة  22 هدامبدا في كمدواد تعريميدةلغدة و نيدة   74تُددر ا ، حت روسياو  -246
 من الرغات الو نية لطوسيا. لغة 24متابعة يي  مطاود التعريم بد ميكن و . القريرة العدد األصرية
 .ةتنافسي عن  طيب عمرية ىلجملانانية الدراسة تتيح مطاك  التعريم العا  العامة إمكو  -247
، التعرددديم العدددا اتبعدددوا دراسدددتهم حت مريدددون شدددخ   27.9، يوجدددد وحت ا اددداد الطوسدددة -248
 شدهادةعردى  اصدراوشدخ   اليدام 7.1 يوجدد، و ماليا ا يكمروا تعريمهم العدا  5.4منهم 

 يدامال 6.4و شدخ  مريدون 13و شدخ  مريدون 21.8اً وهنداك أيردالتدريب امله  املتوس . 
 .األساسة والتعريم ا بتدائةوالتعريم التعريم ال انوي ، ، عرى التوا شخ  أكمروا

الطيفيدددة حت ا اددداد  مندددا باسددداياتيجية التنميدددة املسدددتدامة لر اعُتمددددت، 2015حت عدددا  و  -249
 لأل فدداا النهاريددةالددد اددد  إىل تقدددي املسدداعدة إىل مطاكدد  الطعايددة ، 2030وسددة ودد  عددا  الط 

 ة الوامعة حت املنا ب الطيفية.وودواملدارا امل
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حت نظددددا  التعردددديم و القددددانوين.   قيددددنيواصددددد ا ادددداد الطوسددددة اختدددداذ تدددددابري حت جمدددداا التو  -250
التعرديم  واق عردى مسدتوىال دالب، سد بداثقافدة مانونيدة  نابدط، هناك العديد مدن الفدطص لاملدرسة

التعرددددديم  وعردددددى مسدددددتوىسدددددنوات األادددددرية مدددددن التعرددددديم ال دددددانوي. حت الأو األساسدددددة و  ا بتددددددائة
، "املبدددداد  األساسددددية لرقددددانون" مددددن بينهدددداميكددددن لر ددددالب ااتيددددار وودددددات خمترفددددة، ، األساسددددة

ن  و قدم دد "املطاه خمترفدة،عردى مواضدي   ن ب الايكيد "، وياليوميةقوع احل"، وقانون األساسة""الو
".  جتماعيدددددة وا مت دددددادية وال قافيدددددةاحلقدددددوع او"، ""احلقدددددوع املدنيدددددة والسياسددددديةو كمدددددوا نا"،

القدانون.  ادةوا جتماعيدة وا مت دادية مد ،الدراسية لرفطوع ا جتماعية واننسدانية ربامجالتابمد و 
تددوىل أمهيددة ااصددة لرددنهج املفاهيميددة والقانونيددة ملفهددو  ، "التدداري  العدداملة" ةاملعنونددإ ددار املددادة حت و 

القردااي بابدتن املنداهج الدراسدية إضدافية واارجدة عدن أناب ة  املداراتنظم وقوع اننسان. كما 
 إنفاذ القانون. هي ات م ىللتعاون  ،أمور أاطى حت يرةالقانونية، 

الدددد  يدددةربامج التعريموضددد  الدددحت  مفدددو  وقدددوع اننسدددان حت ا اددداد الطوسدددة ويابدددارك -251
 كتدددب مدرسددديةنابدددط  حت ، و تهددداايومحمارسدددة ودددطايت ووقدددوع اننسدددان مبالقردددااي املت دددرة  تتنددداوا

ومابدداري  البحددإ  كمددا يابددارك حت تنظدديم أنابدد ة،  يةعمددد املطاكدد  القانونيددة ا ستابددار حت وكتيبددات و 
حت جمدداا محايددة املتخ  ددا رخددرباق القددانونيا ل الددد تددوفط التدددريببددطامج املاجسددتري ابددجي  تحت و 

 وقوع اننسان.
"احلمايددة الدوليددة حلقددوع اننسددان" مبسدداعدة مفوضدددية املعنددون  بددطانمج املاجسددتريويُقددد    -252

ملطك  األورويب املابايك بدا ا امعدات من ادعم منهجة باألمم املتحدة السامية حلقوع اننسان، و 
 املابدايك بدا ا امعدات طكد امل أنابدإ، ميقطا ية. وحت إ ار هدذا الدربانمجالدإرساق حلقوع اننسان و 

إشدددطا  إدارة القدددانون الددددو  التابعدددة لرجامعدددة الطوسدددية ادددت ، قدددوع اننسدددانرقدددة حبرمدددوارد املتعل
 لر دامة با الابعوب.

لردراسدات العريدا. ومدد  ترفدةمطاكد  خممد   مفو  وقوع اننسان حت ا اداد الطوسدة ويتعاون -253
حت جمدا ت منهدا  - الدوعةإذكاق أناب ة عرمية وعمرية و  جنا اتفامات بابتن تبادا الوسئب وإوم   عرى 

 .مفو  وقوع اننسانحت مكتب  يةتدريبدورات وتنظيم  - اجملا ت املواضيعية الدولية
ىلليدددو  الدددو   لرمسددداعدة القانونيدددة  حُيت فدددد ،نوفمرب مدددن كدددد عدددا تابدددطين ال ددداين/ 20حت و  -254

األنابددد ة املتعرقدددة بتدددوفري املسددداعدة القانونيدددة  حتأهدددم جددد ق مدددن هدددذا ا وتفددداا ويتم دددد لأل فددداا. 
مددددن أجددددد تعددددطيفهم ، وآىلئهددددموأوليدددداق األمددددور واألسددددط احلاضددددنة واأل فدددداا ذوي انعامددددة لأليتددددا  

حت أماكن خمترفة،  وهلذا الغط ، توض  ا و/ هاتفية لتقدي املساعدة ومطاك  إعالميةقومهم. حب
مطاكد  الطعايدة النهاريدة  حت بوناملط ودورات وألعاب تطبوية موجهة إىل أشخاص منهم  ندواتتنظ م و 

 املطافب انصالوية لألودا .حت و  فاالأل 
 بابدددددتن ال ددددحة انجنابيدددددةعية يضدددداووددددددات مو وميكددددن لرمطاكددددد  التعريميددددة احل دددددوا عرددددى -255

 .احت سياع عمره هذه الوودات استخدا  هاوميكن والت قين ا نسة،

 (224و 222-217والسكان األيليني االتوييات  ثنيةاألاليات اإل حقوق -ايء 
عرددى النحددو ويتمتعددون، ، وياعددة إثنيددةاً بشددع 190أك ددط مددن حت ا ادداد الطوسددة يعدديش  -256

صددون وتع يدد   السددكان حت الددد يتمتدد  هبددا لددريهم مددن نفسددها حلقددوعىلحت القددانون،  املن دوص عريدد 
القريردددة الدولدددة تددددابري تكميريدددة لددددعم الابدددعوب األصدددرية  تخدددذ. كمدددا تموتقاليدددده موثقدددافتهم لغدددته
 انثنية.األمريات لريها من سيبرياي والابطع األم ى، و ا و حت الابماالعدد 
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 الددد يعدديش فيهددا خمترددن الابدددعوبالبي ددة هاباشدددة و  لرددعن  دد  احليدداة التقريدددياً ونظددط  -257
مددددن ا متيددددا ات  عددددددعرددددى  يددددن  القددددانون ومرددددة عدددددد األشددددخاص الددددذين يكونوهنددددا، األصددددرية

 كمددا يددن  عرددى،  ال بيعيددة واألراضددةتخدا  املددوارد سددىلل ددا  هددذه الابددعوب تتعرددب  واألفرددريات
 .اأاصة هبا تدابري املساعدة ا جتماعية

تربيدة  ويدن  عردى ضدطورةشدعوب األمريدات محايدة وقدوع  دستور ا ااد الطوسةويكفد  -258
ا ميد  إمكانيدة و دوا مدن الدسدتور  43ادة مدوا نا. وتكفدد املدانثنيدة لر قافيدة الوتياجات  ا

حت أمدددداكن منهددددا املطاكدددد  التعريميددددة احلكوميددددة أو البرديددددة ، ىلجملددددان عددددا عرددددى التعردددديم األساسددددة ال
 حيب ملوا   ا ااد الطوسة ااتيار لغة التدريس حبطية.وامل سسات التجارية. و 

ىللرغددات التعرديم تددوفري ، ميكدن يهدورايت ا ادداد مدداليموجدودة حت أحت املطاكد  التعريميددة املو  -259
حت الومددددت ادة مددددن املددددواد التعريميددددة. و دراسددددتها كمدددداً لددددد ميكددددن أيردددداالط يددددة هلددددذه ا مهددددورايت، 

كدن اسدتخدامها حت ر يدة حت يهدورايت ا اداد ومي اتلغدة و نيدة روسدية لغد 34 تابدكد ،طاحلاض
 الطوسية. الرغة عرى مد  املساواة م لالااد ة كونهذه الكياانت امل

الرغدات من بدا لرغة األ  ىلتعريم متابعة ال تطتيبات خمترن  بيبتقد  الدولة املساعدة لتو  -260
 ات املوا نا.ف ة، وفقاً  وتياجات وم ا  الو نية لالااد الطوس

مبددن  ،مدد  الددربانمج التعريمددة األ فددااف ددات معينددة مددن  مددن أجددد تكيددنتدددابري  وتُدت خددذ -261
الددتعرم بسددبب  الددذين يعددانون مددن صددعوىلت حتواأل فدداا املهدداجطون وأ فدداا الطومددا  ااأل فددافديهم 

 طيقدددة لتعرددديم األ ديدددة  أُعددددت، طومدددامدددن أجدددد اسدددا التنابددد ة ا جتماعيدددة أل فددداا الو املدددط . 
رغدة ب كما أعددت كتيبدات،  الطوسيةالذين   يتقنون الرغة طوما أ فاا ال ا  ل حت املدارا الطوسية
 .ا بتدائية ل فو  املطورةالطوما 
القريردة العددد،  األصدرية الدد تعديش فيهدا الابدعوبوسدة حت الكياانت املكونة لالااد الط و  -262

 حت الابماا. هذه الابعوبتنمية ا   عمد إمريمية لتع ي   اعُتمدت
لتنميددة املسددتدامة لرابددعوب اتنفيدذ إ ددار الطاميددة إىل تدددابري الا ددة ، اعُتمدددت 2016حت عدا  و  -263

 .(2025-2016الابماا وسيبرياي والابطع األم ى لالااد الطوسة ) قريرة العدد حتاألصرية ال
 أ فددددداا ينتمدددددون إىلهدددددا ماليمحت أالدددددد يعددددديش حت الكيددددداانت املكوندددددة لالاددددداد الطوسدددددة و  -264

وم لفات ومنابورات  كتيباتو مدرسية تب قريرة العدد ويدرسون فيها، ُاط ر كلابعوب األصرية الا
حت يهورية كدومة، عردى سدبيد امل داا، و الطوسية. فاا املخترفة عن ىللرغات األ  هل  ق األ  دورية
نظددددا  التعردددديم العددددا  وبدددددأ مددددن أجددددد  2016و 2015 عددددامة بددددا رغددددة كددددومةب كتيبدددداً   17ُوددددطِّر 
 رغة كومة.بإلكايونية مدرسية أربعة كتب اً نابطت أيرو  .آاطاً كتيب  12 إعداد
لابددددعوب الددددد تعيابددددها اطاعدددداة أسددددروب ويدددداة الطوددددد مبلتعردددديم حت جمدددداا ا يقددددد  الدددددعمو  -265

املقدمدة التعريميدة لرت الدربامج  امل اا،، عرى سبيد 2016/2017حت العا  الدراسة و األصرية. 
 تسدددعة مطاكددد  لرطعايدددة النهاريدددة لأل فدددااحلكدددم الدددذا  ىل ا املتمتعدددةايمدددالو نينيتسددد من قدددة إمرددديمحت 
مددددارا حت املندددا ب الدددد يسدددكنها  وثدددال  واوددددة ذات مطكددد  لرطعايدددة النهاريدددة لأل فددداا مدرسدددةو 
أ فدداا  106الطوددد. وكددان هندداك  مددن السددكاناً مدرسدد 24 تددوىل  مهددا  التدددريس، ويددإ ط ودددال

 العا . التعريم ا بتدائةحت  مسجالً   فالً  77و، التعريم ما مبد ا بتدائةمسجرا حت 
الردددماانت اأاصدددة التاليدددة عردددى ، مدددن بدددا مدددا تدددن  عريددد ، ةا ااديددد تابدددطيعاتال تدددن و  -266

مبس د ة آليدة م دى لالاداد الطوسدةل حت الابماا وسديبرياي والابدطع األ القريرة العدد لرابعوب األصرية
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هددا حت األراضدددة الدددد تسدددكنها تنظيمنظددا  اددداص ندارة الغددداىلت و و املدددوارد البيولوجيدددة؛ لروصددوا إىل 
منظمدات لدري رحبيدة املنابتة ك مبا فيها،  معيات هذه الابعوب احلكومةودعم ؛ هذه الابعوبعادة 

 هاامت دددادو أسدددروب وياادددا  ن وتع يددد وصدددو ا عدددن بي دددة أجدددداده الدددد تدددداف ذات توجددد  اجتمددداعة، 
 .التقريديةتها وثقاف هاوطفو 

بوابدددة متعدددددة الرغددددات لرتعرددديم التفددداعرة ىللرغدددة الطوسدددية حت إ ددددار  إنابددداقاً وجيدددطي واليددد -267
التدريبيددة العديدد مدن امل سسددات التعريميدة الكدربى الددورات  ومددد أ عدد  ". ةطوسديىللرديم مابدطوع "التع

د فيهددا  نايندتنااملك فدة األوىل عرددى  شددخ  مدن اددالا من ددات  10 000 أك ددط مدنالددد ُسدجِّّ
الدددورات هدذه حت  ا ققددةاألكادمييدة عداي   ىللنتددائج حت العدداا، ويُ اً خداماألك ددط اسدت رم املفتوودةالدتع

 .حت إ ار بطامج التعريم التقريدي

    


