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جتميع بشأن أوزبكستان
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق رق ااارير ه ئ ااا امضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا امتةااد ا ال اال  ،وهااو مقاادم ق ش ا ي مااوج
رقُّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

اثنيا -نط ا اااق االلت ام ا ااات الدولي ا ااة والتع ا اااون م ا ااع ا لي ا ااات وا ي ا ااات الدولي ا ااة
()2()1
حلقوق اإلنسان
 -2أو ااا الضديااد مااأل ه ئااا امضاهاادا  ،وامقاارر اصااا امضاال يري ا الااديأل أو امضتقااد،
وك ااا أخاارات عبض ا لألم ا امتةااد صن ر اادق أونب سااتان علااى مااا رىقااى مااأل ا و وول ا
أساس ا حلقااوق اإلنسااان ،مبااا ف هااا الربوروكااوا االخت اااري الرةاق ا مااهع ا التضااذي و اام مااأل
ض اارومل امضاملا ا أو الضقوبا ا القاسا ا أو الالملنس ااان أو امه اا ا واالرةاق ا ا الدول ا ا حلمايا ا ااع
ا شخا مأل االختةات القسري واالرةاق الدول حلماي حقوق ع الضماا امهااجريأل وأفاراو
أسااره والربوروكااوا االخت اااري الرةاق ا حقااوق التةااي امتضلااح جارات رقااد الىال ااا وارةاق ا
حقااوق ا شااخا وي اإلعاقا وبروروكوتااا االخت اااري والربوروكااوا االخت اااري الرةاق ا القعااات
عل ااى ااع أشا ا اا التم ا ض ااد ام ارأ والربوروك ااوا االخت اااري املة ااح ابلضه ااد ال اادو اص ااا
ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماع ا والفقاف ا ( )3واالرةاق ا اصا ا بوضااع الالجئ اان والربوروك ااوا
اصا بوضع الالجئن واالرةاق امتضلقا بوضاع ا شاخا عادجلن اةاسا واالرةاق ا امتضلقا
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خبةا حااال انضاادام اةاسا ( )4ونظاام رومااا ا ساسان للمة ما اةااا ا الدول ا
ماظم الضمي الدول بوأن الضماا اما ل ن( 2011 ،رق )6()189ر

()5

وارةاق ا

 -3وحفا ةا مااهع التضذي أونب ستان على روج ه وعو واام ملىل ام لةن باوالاي
ق ملطااار اإلجاراتا اصا ا  ،وال س ا ما امقاارر اصااا امضاال مبسااأل التضااذي و اام مااأل ضاارومل
امضامل ا أو الضقوب ا القاس ا أو الالملنسااان أو امه ا ا ()7ر وأو ااى مةااول ا م ا امتةااد السااامن
حلقوق اإلنسان صن رق أونب ستان رضاو ً أوثح مع نظام ا م امتةاد حلقاوق اإلنساان ،مباا ق
لك ه ئا امضاهدا واإلجراتا اصا ()8ر
 -4وخالا ال اير اليت أجراها امةول الساامن ونب ساتان ق أاير/ماايو  ،)9(2017رساى
التو ااي ملىل ارةاااق مااع ام ت ا اإلقل ماان ىس ا ا الوسااتى التااابع مةوض ا ا م ا امتةااد السااام
حلقااوق اإلنسااان لت ت ا أونب سااتان مسااتقىالً()10ر والحا امقاارر اصااا امضاال يريا الااديأل ملقارار
الربمان خت عمي بوأن موا ل رض ي التضاون مع مةوض حقوق اإلنسان()11ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()12

 -5الح ا امةااول السااامن أن ااع فئااا حقااوق اإلنسااان رو ا ي م ان ا ابرن لل اي ا ق
اجملموعا ااا اصما ااس ما ااأل ا ولا ااواي احملا اادو ق اس ا اجار ع عما ااي ال ا ارا س ()2021-2017ر
وشعع أونب ساتان علاى ر اد الاتاااف الةضل ا حلقاوق اإلنساان ق عمل ا الر اد احل اومن لتاة اذ
هذ االسجار ع ()13ر
 -6وأعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل قلقها ن كالً مأل أمن امظاا التاابع للربماان
وامرك الوطل حلقاوق اإلنساان ال جلتافالن ،ف ماا يىادو ،للمىااومل امتضلقا مبركا ام سساا الوطا ا
لتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (مىااومل ابرياس)()14ر وأو اى امقارر اصاا امضال يريا الاديأل صن
راوئ أونب ستان م سس وطا حلقوق اإلنسان متتفي امتفاالً كامالً مىاومل ابريس()15ر

رابعا -تنفيااا االلت امااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -1املساواة و دم التميي

()16

 -7أعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل قلقها ن أسىامل التم ا احملظاور لتلان ماأل
قانون ملىل آخر ،و ن التواريضا القااما ال راوفر احلمايا ماأل التم ا القااا علاى اع ا ساسر
وحفا أونب ستان على ضمان أن يقادم ملطارهاا القاانوحل احلمايا ال املا والةضالا ماأل التم ا ق
ااع اجملاااال وحيظاار التم ا امىاشاار و اام امىاشاار وامتضاادو ويتعاامأل قاام ا شااامل سااىامل
التم وياص على سىي انت اف فضال ()17ر
 -8وأو ا ةا القعات على التم الضا ري صن رضرف أونب ستان التم الضا ري وأن
راادري ااع عاا اار اماااو  1مااأل االرةاق ا ق رو اريضا ا( )18وا ارم نواار ا ف ااار القاام ا علااى
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أسااا التةااوق الضرقاان أو ال راه ا الضا اري وكااي أعماااا الضااان ا ال اال وحتظاار اماظمااا
اليت حترل على التم الضا ري ورقر ابلدافع الضا ري كظرف مودو ةم ع اةراا ()19ر
 -9وأو ااا اللعاا امضا ا يقااوق اإلنسااان صن ر اااف أونب سااتان أي شا ي مااأل أشا اا
التم ا أو الضااان ضااد ا شااخا بسااى ما له اةاساان أو هااويته اةاسااان ورتااوىل التةق ااح
وامقاضا وامضاقىا علاى هاذ ا فضااا ورل ان امااو  120ماأل القاانون اةاااان ،الايت اارم ممارسا
اةاس ابلجاضن بن الذكور الىال ن()20ر وق عام  ،2016رو أونب ستان مة د ً صهنا رضارل
ملل ا ااات اما اااو  120ن الضالقا ااا امفل ا ا رو ا ا ي أحا ااد أسا ااىامل انتوا ااار فا اامو نقا ااص امااع ا ا
الىوري /اإليدن ق الىلد ورتضارل مع رقال د شضومل أونب ستان()21ر
 -2التنمية والبي ة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()22

 -10أعربا ةاا القعاات علاى التم ا الضا اري عاأل قلقهاا ملنات آ ر ال ارثا اإلي ولوج ا ق
ير اىراا على حقوق اإلنسان للمعموعا اإلثا القاطا ق اماتق ()23ر
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()24

 -11أعربااا اللعا ا امضا ا يقااوق اإلنسااان عااأل اسااتمرار قلقهااا ن القااانون احلااا م افة ا
اإلره ااامل يتع اامأل رضريةا ااً فعةاضا ااً لل ايا ا لإلره ااامل وا نو اات اإلرهاب ا ا  ،و ُك اار أن ااه يس ااتخدم
مقاضا ا ععات واموتىه ق ععويته ق احلركا اإلسالم احملظور وملنات العما القانون
ل هبا()25ر
امقدم لألشخا اموتىه ابرر اهب أفضاالً ملرهاب أو جراا ا
 -12والح ا امق اارر اص ااا امض اال يري ا ال ااديأل أن الس االتا رضت اارب التت اارف ق ال ف اام م ااأل
ا ح ااان التة اادي الرا س اان ال ااذي يواج ااه الىل ااد ،وه ااو يس ااتخدم لتربي اار احلاجا ا ملىل ف اارل رقابا ا
ح وم ا ااارم علااى ا واين ل ااا "ا مااأل الضااام"()26ر و كاار أن احلمااال امااهعا لإلرهااامل
والتتاارف تلااا مل ااالق بض ا امساااجد واعتقاااا أفاراو مساالمن ل ا س ت ا اررىااا ابإلرهاااب ن أو
اةماع ااا امتترفا ا  ،وال يس ااضون ملال ملىل ممارسا ا وي اااه خ اااري الت اارق ال اايت أ ن هب ااا احل وما ا ر
وخلص ملىل عدم وجوو رضرين واض لا "التترف" ،وهو ماا يا وي ملىل رار مساأل رةسام عرضا
لل فم مأل ال مول()27ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن لى شخصه

()28

 -13أعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل اساتمرار قلقهاا ن رضريان التضاذي الاوارو ق
التوا اريضا اةااا ا ا يقت اار عل ااى ا فض اااا اام القانون ا ا امرر ىا ا هب اادف اإلر ااام عل ااى اإلوالت
بوااهاو  ،وياااتف عاااه ابلتااا ملفااال أشااخا آخ اريأل مااأل الضقااامل()29ر وأعربااا ةا ا مااهع ا
التضااذي عااأل اسااتمرار قلقهااا ن اماااو  235مااأل القااانون اةااااان رق اار ممارسا التضااذي علااى
أفضاا اموظةن ام لةن نةا القانون وال رومي ا فضاا اليت يقوم هبا أشخا آخرون يت رفون
ب ة رمس ()30ر وحفا اللعا امضا يقوق اإلنسان أونب ستان على رضديي روريضا ا اةااا ،
مبا ق لك اماو )31(235ر وق عاام  ،2016كار أونب ساتان أهناا ال رارات أن ماأل العاروري
أن رقوم ،على وجه السرع  ،بتضديي روريضا ا اةااا  ،مبا ق لك اماو )32(235ر
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 -14وأعربااا اللعاا عااأل قلقهااا ملنات مااا يتضاارل لااه ا شااخا الااذيأل يواات ون مااأل التضااذي
وأفراو أسره مأل أعماا انتقام ولوين ،وملنات اخنةال مضدا امالحق القعاا وانتوار ظاهر
اإلفال مأل الضقامل()33ر وحفا ةا مااهع التضذي أونب ستان على ملجارات حتق قاا ساريض
ون يها وفضالا ق هااذ االوعاااتا ومقاضااا امسا ولن عاهااا()34ر وأو ااا صن رتىااح أونب سااتان
هنعاً يقوم على عدم التسام متلقاً ملنات التضذي وما يت ي به مأل ملفال مأل الضقامل()35ر
 -15وأعربا اللعا نةسها عاأل قلقهاا ملنات االوعااتا الايت رة اد صن بضا
مأل بلدان جماور خعضوا للتضذي واحتع آخرون مبض ا عأل الضا اصارجن()36ر

ا فاراو امسالمن

 -16وأعربا اللعا عأل قلقها لضادم فضال ا الوحادا اصا ا لتةتا مل اماوظةن وأمان امظاا
الربم اااحل ق م افة ا التض ااذي وافتق ااار ه ااذ ات ئ ااا ملىل االس ااتقالا()37ر وحف ااا اللعا ا امضا ا
يق ااوق اإلنس ااان أونب س ااتان عل ااى ملنو ااات آل ا ا مس ااتقل لتق ااد الو ا ا اوات م ااع محاي ا ا مق اادمن
الوا اوات مااأل أي شا ي مااأل أشا اا االنتقااام()38ر والحا الةريااح القتااري التااابع لألما امتةااد
أناه رىضااً لقىااوا أونب سااتان للتو ا ا امقدم ا خااالا عمل ا اسااتضرال عااام  ،2013فقااد ُعاادا
قااانون أماان امظااا الربماااحل لتوس ا ع ملم ان ا الو ااوا ملىل آل ااا رقااد الو ا اوات ،وهااو مااا يت ا
للمواطان رقد التضون ق أش اا خمتلة ()39ر
 -17وأعربااا ةاا مااهعا التضااذي عااأل قلقهااا ملنات رقااارير عديااد أفاااو ياادو ااااونا
ق احلااىس وحاااال وفااا أثاااات االحتعااان ،اوعاان أن الااىض ماهااا جا عااأل التضااذي أو ملسااات
امضامل  ،وأعماا عان جاسن ق حح أفراو مسلويب احلري ()40ر وف ماا يتضلاح يااال الوفاا أثااات
االحتع ااان ،أعرب ااا اللعا ا امضا ا ا يق ااوق اإلنس ااان ع ااأل قلقه ااا ملنات احلرم ااان م ااأل الرعاي ا التى ا ا
امالام وعدم ملجرات حتق قا فضال ()41ر
 -18وأعرب ااا اللعا ا نةس ااها ع ااأل قلقه ااا ملنات االعت ااداتا وظ ااروف االحتع ااان الس ا ئ امىل ا
عاهااا ،والاايت ر ا ثر ب ااور اام متااسااى علااى اماادافضن عااأل حقااوق اإلنسااان وماتقاادي احل وم ا
وا شااخا اماادانن ابلضعااوي ق ا ح ا امل واةماعااا اإلسااالم ()42ر وأعربااا ةا ا مااهع ا
التضذي عأل قلقها الىال ملنات ا وضاع ق سعأل جاسل ك()43ر
 -19وأعربااا اللعاتااان عااأل نةااس الواوا ي ملنات عاادم وجااوو آل ا وطا ا مسااتقل لر ااد
أماااكأل االحتعااان ب ااور ماتظم ا  ،وملنات الضقىااا الاايت حتااوا وون حسااأل ساام عمااي اماظمااا
الوطا والدول امستقل امضا يقوق اإلنسان والو ون اإلنسان ()44ر

ااع

 -20وحفااا ةاا مااهعا التضااذي أونب سااتان علااى أن رااوفر حاااالً ،ق القااانون واممارسا ،
ضما قانون ضد التضذي ماذ بداي االحتعان ومقاضا اموظةن الضماوم ن الاذيأل يرفعاون
روفم العما القانون ا ساس لألشخا مسلويب احلري ()45ر
 -21واقااجا امةااول السااامن أن رتخااذ أونب سااتان التاادابم الالنما إلداااو حااي ساريع مسااأل
اسااتمرار انضاادام الوااةاف ف مااا يتضلااح اب وضاااع السااااد ق السااعون ومرافااح االحتعااان هباادف
ض اامان وق اان التض ااذي و اام م ااأل ض اارومل س ااوت امضاملا ا بوا ا ي هن اااان ،متاشا ا اً م ااع الت ام ااا
أونب ستان مبوج ارةاق مااهع التضذي ()46ر
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 -22وأعرب ااا اللعاا ا امضا ا ا يق ااوق اإلنس ااان ع ااأل قلقه ااا ملنات ملنات اوع اااتا متدي ااد أح ااام
السعأل الوش االنتهات ال اور يح امدافضن عأل حقوق اإلنسان وماتقدي احل وم وامادانن
ابلتترف الديل أو ابالنتمات ملىل احلركا اإلسالم احملظور  ،ب ور رضسة ()47ر
 -23وأو ااى امقاارر اصااا امضاال يري ا الااديأل صن رض ااد أونب سااتان الاظاار ق ااع قعااااي
ا شااخا امسااعونن بااته مىهم ا رتضلااح ب ا "التتاارف الااديل" أو الاوااا "امخااالن للدسااتور"
أو الضعوي ق " اعا ويا ا ام قانون ا " ،ورتلاح ساراا اع ساعاات الارأير ودا أن يوضاع،
على الةور ،حد للممارس التضساة امتمفلا ق متدياد عقوبا الساعأل أو يضااو الاظار ف هاا بوا ي
كاماي وأن رعامأل مراعاا اإلجاراتا القانون ا الواجىا ر ودا أيعااً ملنواات آل ا إلن ااف ها الت
السعاات ورضويعه ()48ر
 -24وق آمل/أ س ااتس  ،2017رحا ا امة ااول الس ااامن ابإلفا اراي ع ااأل موظ اان س ااابح ق
ا م امتةد  ،هو ملركن موساين ،بضد مرور  11سا على اعتقاله ق متار طوقاد أثاات سةر
للموااارك ق حلقا وراسا ملقل م ا ر وحاات أونب سااتان علااى أن رةااري ق أقاارمل وقااا مم ااأل عااأل
ع السعاات الس اس ن امتىقن اىخريأل()49ر
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()50

 -25أشااار اللعاا امضا ا يقااوق اإلنسااان ملىل انضاادام ا مااأل الااوظ ةن للقعااا  ،الااذيأل ااادو
الساالت التاة ذيا واليااته كااي ااس ساااوا ()51ر وأو ااا عااد ه ئااا للمضاهاادا صن رعاامأل
أونب ستان استقالا اةهان القعاان ون اهته ب ور كامل ()52ر
 26وأعربااا ةاا مااهعا التضااذي واللعاا امضا ا يقااوق اإلنسااان عااأل قلقهمااا ن رابتا
احملااامن ل سااا مس ااتقل مبااا ي ةاان ع ااأل ونار الضاادا()53ر والحظااا ةا ا القعااات علااى التم ا
الضا اري بقلااح الوار امةاارول علاى احملااامن بتعدياد رخ ااه كاي ثااال سااوا ( ،)54وهااو مااا
أوات ،وفقاً ما أفاو به ةا مااهعا التضاذي  ،ملىل رفا ماا راراخ ص لضاد اامن ساىح تا
متف ي أشخا يُدعى رضرضه للتضذي ()55ر

 -27وحفا اللعاا امضا ا يقاوق اإلنساان أونب ساتان علاى رتى اح أح اام اإلحعاار رتى قااً
وق قاً مأل الااح الضمل ()56ر وأو ا ةاا مااهعا التضاذي بتضاديي قاانون اإلجاراتا اةااا ا
لتم ن القعا مأل رتى ح بدااي لالحتعان ر ون أقي رق داً أثااات اةلساا احلعاوري  ،وضامان
حح احملتع يأل ق االستضان مبةام مأل اخت اره ق اةلساا احلعاوري  ،وضامان أن ر اون اع
اةلسا احلعوري علا ومةتوح للمراقىن امستقلن()57ر
 -28وأعرب ااا اللعاا ا نةس ااها ع ااأل قلقه ااا ملنات االوع اااتا الضدي ااد ال اايت رة ااد صن أشخا ا ااً
مسالويب احلريا رضرضاوا للتضاذي أو امضاملا السا ئ ب ارل ملكاراهه علاى االعاجاف()58ر وأعرباا
اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل استمرار قلقها ن االعجافا امات ع ابإلكارا رساتخدم كأولا
ق احمل م  ،و ن القعا ال أيمرون ابلتةق ح ق اوعاتا االعجاف حتا وطأ اإلكرا ()59ر
 -29وأعربااا اللعاتااان عااأل قلقهمااا ملنات الضةااو امماااوا شااخا أويا اوا ابلتضااذي أو سااوت
امضامل مبوج امااو  235ماأل القاانون اةاااانر وحفتاا أونب ساتان علاى أن رعاع حاداً ممارسا
ما الضةو لألشخا امدانن هبذ اةراا ورل ها()60ر
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 -30وأعربا ةا مااهع التضذي عأل قلقها ن أونب ساتان رقادم أي رضاوي لعاةااي
التضااذي  ،وحفتهااا عل ااى رااوفم سااىي االنت اااف وضاامان حااح واج ا الاةااا ق رضااوي ع اااوا
ومااس  ،مبا ق لك ملعاو التأه ي ال امي()61ر
 -31وأو ى امقارر اصاا امضال يريا الاديأل صن رتخاذ اع م سساا الدولا ا ال ال
واحمل م الضل ا التدابم الالنم إلعاو أه ي وملوماي سعاات الارأي الساابقن ،بتارق ماهاا ضامان
استضاو حلقوقه امدن والس اس واالقت اوي واالجتماع على الةور وب ور كامل ()62ر
 -32وأعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عاأل قلقهاا ملنات عادم ملجارات حتق اح كاماي ومساتقي
وفضاا ق عمل ا القتي اةمااعن ،مباا ق لاك قتاي الاساات وا طةااا ،ماأل جانا ووااار اةا مل
وا ماأل خااالا أحادا أناددان الايت وقضااا ق عااام  2005وأعرباا عااأل أساةها لتأك ااد الدولا
أن امسأل قد أُ لقا()63ر وأعربا ةا مااهع التضذي عأل استمرار قلقها ن الدول عرقلاا
عمل ا الر د امستقي حلقاوق اإلنساان و رسام جارات أي حتق اح مساتقي ق ا حادا ()64ر
وشا اادو امةا ااول السا ااامن علا ااى ضا اارور عا اادم نس ا ا ان ضا ااةااي أحا اادا أنا ااددان وعلا ااى ضا اارور
مضاة مظامه ()65ر
 -33وأعربا اللعا امضا ابحلقوق االقت اوي واالجتماع والفقاف عأل قلقها ملنات اساتمرار
ظاهر الةساو واستةةاتا وأو ا صن رضتماد أونب ساتان مواروع قاانون م افةا الةسااو ورضا ن
الوةاف ق ر د الةساو ورعمأل ملجرات حتق قا واف ق قعااي الةساو()66ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()67

 -34أعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل استمرار قلقها ملنات ما يلن :ا ح اام القانون ا
الايت حتظاار ا نواات التىوامي والتقااارير الاايت رتةاد عااأل مللقااات القااى اام القااانوحل واالحتعااان
والتضااذي وسااوت امضامل ا واإلوان ا ابالسااتااو ملىل ا رتضلااح ابلتتاارف الااديل مساالمن مسااتقلن
ومس ة ن وأفاراو أقل اا ويا ا جلارساون ويااه خااري ات اكاي امساعل وفارل رقابا علاى اماواو
الديا ا ورق ااد اسااتخدامها()68ر وأعربااا ةا ا حقااوق التةااي عااأل قلقهااا ن الااداي الرا س ا ،
مفي التواان اإلسالم  ،وال هووي وامس ة امضجف هبا ،هن وحدها امسموا هبا ،ب اما لعع
ا نوت الديا م امسعل لألقل ا لضقواب جااا و/أو ملواري ()69ر
 -35والح ا امق اارر اص ااا امض اال يريا ا ال ااديأل أن أونب سا اتان رضت اارب نةس ااها وولا ا علمان ا ا
مبوجا الدسااتور ،ول األ ال يوجااد فها واضا للضلمان ا ر وقاد ُماةااا ا ولويا م افةا التتاارف
ورض يا ا التس ااام ب اان اةماع ااا وال ااو م ب اان اإلثا ااا عل ااى حس ااامل احل ااح ق حريا ا ال ااديأل أو
امضتقااد()70ر وأو ااى ج ارات مااقو ا مةتوح ا بوااأن مضااى الضلمان ا لتعاااون التةس اما وامواقاان
التق دي واخي اإلوار وه ئا ملنةا القانون()71ر
 -36و كر أن اةماعا الديا ياج ملىل نايو عدو أرىاعها ب ا اسات ةات شار التساع ير
ومااع لااك ،فلااأل رااتم أل هااذ اةماعااا مااأل التتااور وون متتااع أفراوهااا يااح ممارس ا وياااه مااع
أشا ااخا آخ ا اريألر وقا ااد انته ا ااا الق ا ااوو امةروض ا ا علا ااى يا ااو جس ا ا احلا ااح ق حري ا ا ال ا ااديأل
أو امضتقد()72ر
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 -37والحا أن ممارسا احلااح ق حري ا الااديأل وامضتقااد لعااع لرقاب ا كاملا مااأل جانا مااوظةن
الدول  ،وال س ما واار ا مأل الوطلر ورراق ةان ا ح ات ( )Mahallaأيعاً ح ا امواطان()73ر
 -38و كر أن الاهف احل ومن جل ي ملىل رض ي "التسام " ،عول رض يا حاح الةارو اإلداايب ق
التمتع يريته()74ر وشدو على أن االنتقاا مأل التسام الديل ملىل حري الديأل أو امضتقد ال جل أل
أن يتةقح وون االعجاف اإلدايب ابحلاراي ا خارات امررىتا هباا بوا ي وث اح ،مفاي حريا التضىام
وحري التعمع السلمن ور ويأل اةمض ا ()75ر
 -39والحا ملقارار احل وما صن قااانون عااام  1998امتضلااح يريا العاامم واماظمااا الديا ا
حيتاااي ملىل مراجض ا واسااض ر وأو ااى صن رسااأل أونب سااتان قااانو ً جديااداً وأح ام ااً جديااد بوااأن
حريا الااديأل أو امضتقااد ق القااانون اةااااان وقااانون اةاراا اإلواريا  ،امتفاااالً للماااو  18مااأل الضهااد
الدو اصا ابحلقوق امدن والس اس ()76ر
 -40وأعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل قلقها ملنات التقارير اليت رة د صن حريا التضىام
بوااأن القعااااي احلساس ا مااأل الااح ا الس اس ا مق ااد بوااد ر وحفااا أونب سااتان علااى ضاامان
امتفاا أي ق د يةرل على حري التضىم لورو الضهد()77ر
 -41وأو ا ماظما ا ما امتةاد للجب ا والضلا والفقافا (ال ونسا و) صن راواا أونب ساتان
ا ح ااام امتضلق ا ج اراتا رسااع ي اماافااذ اإلعالم ا ال اوارو ق قااانون اإلعااالم اةماااهمي مااع
امض اااريأل الاادول ن للعاارور والتااسا ف مااا يتضلااح ابلق ااوو امةروضا علااى حريا التضىاام( )78وااار
التو ااهم( )79ورق ا ا م ااا مل ا ك ااان التاظ ا ا احل ااا نو اات ام اادونن اإلعالم ا ا يس ااتوق امض ااايم
الدول ( )80وملنوات سلت راظ م مستقل ما رراخ ص الىت()81ر
 -42وأعربا اللعا امضا يقوق اإلنسان عأل استمرار قلقها ملنات التقاارير الايت رة اد بتضارل
ا ااةة ن مسا ااتقلن ،وماتقا ااديأل للة وم ا ا ومضارضا اان تا ااا ،وما اادافضن عا ااأل حقا ااوق اإلنسا ااان،
للمعايق وامراقى واالعتقاا واالحتعان التضسة ن والتضذي وساوت امضاملا علاى أيادي اماوظةن
ام لة اان نة ااا القا اوانن و اااكمته عل ااى ا ا ملةقا ا  ،انتقاما ااً م ااأل عملها ا ()82ر وأعرب ااا ةاا ا
مااهعا التضااذي عااأل قلقهااا الضم ااح لضاادم ملجارات حتق قااا مسااتقل وفضالا ق رلااك االوعاااتا ،
وأعربااا عااأل أسااةها إل ارار الدول ا علااى أن هااذ االوعاااتا "ال أسااا تااا مااأل ال ااة "()83ر
وأو ااا أونب سااتان بتااوفم اةاارب للعااةااي واإلفاراي عااأل امضتقلاان اماادافضن عااأل حقااوق اإلنسااان
امووعن السعأل()84ر
 -43وأعربا ةا احلقوق االقت ااوي واالجتماع ا والفقاف ا عاأل قلقهاا ن قاانون اماظماا
م احل وم يل م هذ اماظما ابلتسع ي لدات ونار الضدا()85ر وأعربا اللعا امضا ا يقاوق
اإلنسان عأل قلقها ملنات الورو م امضقولا وامرهقا والتق ديا امةروضا علاى رساع ي ا حا امل
الس اس واةمض ا الضام  ،وملنات ملهنات رسع ي اماظماا الدول ا حلقاوق اإلنساان أو ام لاك
مأل الضقىا اليت حتوا وون عمي اماظما م احل وم امضا يقوق اإلنسان()86ر
 -44وأعربا اللعا امضا يقوق اإلنساان عاأل قلقهاا ن ا حا امل الس اسا امضارضا ُحتارم
م ااأل التس ااع ي وامو ااارك ق االنتخ ااااب  ،و ن اإلط ااار الق ااانوحل احل ااا لالنتخ ااااب ال ي ة ااي،
ف مااا يىاادو ،احلااح ق اموااارك ق ملوار الو ا ون الضام ا واحلااح ق الت ااويا والجش ا لالنتخااااب
بسى الق وو اليت ال مربر تا()87ر
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 -45وأعربا اللعا نةسها عأل قلقها ملنات التقارير اليت رة د بةارل ق اوو رضساة علاى احلاح ق
التعمع السلمن ق القانون واممارسا  ،مباا ق لاك التواويمل علاى التعمضاا السالم ماأل جانا
()88
اموظةن ام لةن نةا القوانن ومللقات القى على امواركن واحتعانه وضرهب ومضاقىته ر
 -46وأعربا اللعا عأل استمرار قلقهاا ملنات نظاام أشاما اصاروي ونظاام التساع ي اإلل امان
لضاوان ا شخا  /ي ملقامته ( )propiskaوملنات التقارير اليت رة د صن الدول متااع امادافضن عاأل
حقااوق اإلنسااان أو ال ااةة ن امسااتقلن أو أععااات امضارض ا الس اس ا مااأل السااةر ملىل اص ااري
بتااأخم مل اادار أش اما اصااروي()89ر وأعربااا اللعا ا امضا ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماع ا
والفقاف ا عااأل قلقه ااا ملنات اى ر امجرى ا عل ااى ملل ا ام امه اااجريأل الااداخل ن بتس ااع ي م ااان اإلقام ا
( )propiskaللة ااوا علااى الضمااي والسا أل والرعايا ال ااة ( ،)90ق حاان أعربااا ةاا القعااات
علااى التم ا الضا ااري عااأل قلقهااا ملنات آ ر هااذا الاظااام اام امتااسااى علااى احلقااوق االقت اااوي
واالجتماع فراو اجملموعا اإلثا القاطا خاري الضا م ()91ر
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()92

 -47أعربااا ةاا القعااات علااى التم ا الضا ااري عااأل قلقهااا ملنات رقااارير رتةااد عااأل االاااار
ابلاسااات وا طةاااا ،مااأل ام اواطان أو ا جان ا  ،وأو ااا أونب سااتان بةاارل عقوب ا علااى ااع
حاال االاار ابلاسات وا طةاا ومحاي ع العةااي()93ر
 -48وأو ااا اللعا ا امضا ا ابلقعااات علااى التم ا ضااد ام ارأ صن رضتمااد أونب سااتان هنع ااً
شامالً للت دي لظاهر الى ات ،مبا ق لك راوفم امالجائ ،وبارامف ملعااو اإلومااي ،وفار بديلا
مدر للدخي ،للاسات الرا ىا ق رر الى ات()94ر
 -49وعلى الر مأل التدابم امتخذ للةد مأل الضماي القساري لألطةااا وون ساأل  16عامااً
ق قتااع القتاأل( ،)95فقاد أعرباا اللعاا امضا ا يقاوق اإلنساان عاأل قلقهاا ملنات التقاارير امسااتمر
اليت رة د ب ايو اللعوت ملىل استخدام أشخا رتعاون أعماره  16عاماً وابل ان للق اام ابلضماي
القسري ق قتاعن القتأل واحلرير واوعاتا انتوار الةساو واالبت ان وظروف الضماي اصتار ق
قتاع القتأل وساوت ا حاواا امض وا  ،ا مار الاذي أوات حاد ملىل حادو وف اا ()96ر وشاعضا
ةا اصربات التابض ماظم الضمي الدول ا امضا ا بتتى اح االرةاق اا والتو ا ا بواد أونب ساتان
عل ااى االس ااتمرار ق ال ااا ر اادابم فضالا ا و اادو نما ا ااً لتض يا ا الع ااما الرام ا ا ملىل ما ااع الضم ااي
القسااري ق جاال ااوا القتااأل ،مبااا ق لااك عااأل طريااح رض يا نظااام فضاااا لضالقااا الضمااي باان
جامضن وا القتأل()97ر
 -50وشدو ةاا حقاوق التةاي علاى التاأثم امىاشار ل اااع القتاأل علاى حاح ا طةااا ق
التضل بسى استمرار استخدام مضلمن امدار وا طةاا فوق سأل  16عاماً()98ر وطلىا ةاا
اصربات التابض ماظم الضمي الدول ا التاة اذ الةضااا للتواريضا الوطا ا الايت حتظار ملجىاار ا طةااا
وون سااأل  18عام ااً علااى الضمااي وم ا اولته لألعماااا اصتاار ()99ر والح ا الةريااح القتااري الق ارار
الاذي الاذ جملاس الاونرات ق  8آمل/أ سااتس  2017حلظار رضىئا التاالمل واماوظةن اماادن ن،
مبأل ف ه الضاملون ق اجملاا التيب وامضلمون ،ةل وا القتأل()100ر
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 -5احلق يف اخلصوصية

()101

 -51كاار امقاارر اصااا امضاال يري ا الااديأل أن آل ااا الر ااد الوقاااان ،الاايت أنوااأ ا الدول ا
ماااع أنواات اماظمااا الديا ا اام امسااعل وضاامان التا ام اماواطان بقااانون عااام  1998امتضلااح
يريا ا الع اامم واماظم ااا الديا ا ا  ،أثىتا اا ع اادم احا اجام احل ااح ق اص و ا ا وع اادم ثقا ا الدولا ا
ق مواطا ها()102ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()103

 -52أعربا اللعا امضا ابحلقوق االقت ااوي واالجتماع ا والفقاف ا عاأل اساتمرار قلقهاا ملنات
الضمال ا الااق ا  ،ال س ا ما باان الرحااي وق القتاااع ال راعاان ،واررةاااع مضاادا الىتال ا باان الاسااات
وانتوار الضمي ق قتاع االقت او م الاظامن()104ر
 -53وحفا أونب ستان على رتى ح احلد ا وىن الوطل لألجور الاذي يُضااو الاظار ف اه ب اور
ووريا لتفى تااه عاااد مسااتوات ي ةاان لتااوفم الض ا مل ال اار ةم ااع الضماااا وأسااره  ،واعتماااو موااروع
قانون ا جور لضام  ،2008الذي يتعمأل رضريةاً للةد ا وىن لألجور()105ر
 -54والحظااا اللعا ا نةسااها خلااو التواريضا مااأل ح ا اادو يتضلااح ابحلااح ق اإلضاراملر
وحفا أونب ستان على رضديال عام  2007على قانون الاقااب واحلقوق والعما امتاح
ممارس الاوا الاقايب()106ر
 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()107

 -55كاار الةريااح القتااري أن ضااضن نظااام احلماي ا االجتماع ا قااد قااول ملم ان ا الىلااد ق
الت ا اادي للةقا اار والعا ااضن ب ا ااور فضال ا ا علا ااى مسا ااتوات ا سا اار امض و ا ا ()108ر وقا ااد خةعا ااا
أونب سااتان راادرد اً مااأل حع ا االسااتةقاقا االجتماع ا وقل ااا نتاااق الت ت ا ق الساااوا
ا خاام ر وقااد اقت اار الضااالو االجتماع ا امماوحا لألساار اماخةعا الاادخي الاايت لااديها أطةاااا
على ا سر اليت لديها أطةاا ال رتعاون أعماره  14سا ر وقد فرل هاذا التق اد خمااطر وحةا
الوىامل الذيأل ر يد أعماره عأل  14سا على رر الدراس والدخوا ملىل سوق الضمي()109ر
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()110

 -56أعربااا اللعاا امضا ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماع ا والفقاف ا عااأل قلقهااا ملنات الاسااى
ال ىام ماأل السا ان الاذيأل يض واون حتااا خا الةقار  -وال سا ما ق اماااطح الرية ا  ،وملنات وروو
مضلوما عأل خة مضاش الضاملن مأل امتقاعديأل( )111وملنات مستوات سوت الت ذي ()112ر
 -57وأعربااا اللعا ا نةسااها عااأل قلقهااا للتقااارير الاايت رة ااد بساال ام ا ارعن مااا جلل ونااه مااأل
أرال ،ولضدم راظ مسأل عدم ح ان ا رل ،وملنات ردحل نسى مال ا رل مأل الاسات()113ر
 -58وف ما يتضلح ابلس أل ،ال س ما ق اماااطح الرية ا  ،أو اا اللعاا صن راوفر أونب ساتان
ةم ع ا شاخا الاذيأل أجلاوا مسااكأل بديلا أو رضويعاا مااساى  ،وحفتهاا علاى راوفم السا أل
الالاااح ،مبااا ق لااك الس ا أل االجتماااعن ،ال س ا ما لألساار اماخةع ا الاادخي وامهمواان أف اراواً
و اعا ()114ر
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 -59وأعربااا اللعا ا عااأل قلقهااا الفتقااار نسااى كىاام مااأل الس ا ان ملىل فاار احل ااوا علااى
مراف ا ا ااح ال ا ا اارف ال ا ا ااةن امااس ا ا ااى وم ا ا ااا الو ا ا اارمل امأمون ا ا ا  ،ال س ا ا ا ما ق ماتق ا ا اايت خا ا ا اوارنم
وكاراكالىاكستان اللتن رضان ان مأل اةةاف وكارث ير آراا()115ر
 -4احلق يف الصحة

()116

 -60أعربا ةا حقوق التةي عاأل قلقهاا ملنات رادحل نوع ا الرعايا امقدما ملىل ا مهاا قىاي
الااوالو وق مرحل ا ُمى اار بضااد الااوالو  ،ممااا ي ا وي ملىل اررةاااع مضاادال وف ااا ا طةاااا حااديفن
الوالو والوف ا الاةاس ()117ر
 -61وأعربااا اللعا ا امضا ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماع ا والفقاف ا عااأل قلقهااا ملنات قل ا
عاادو امستوااة ا ومااوظةن الرعايا ال ااة مااأل وي ال ةااات الضال ا ق امااااطح الرية ا و ااامل
نظام وطل للتأمن ال ةن()118ر وأعربا ةا حقوق التةاي عاأل قلقهاا ملنات شا وع جايب الرساوم
اام الرمس ا لالستو ااارا التى ا والض ااالي ،ونق ااص ا وويا ا ا ساس ا وامض اادا وم اواو الاظافا ا
ال ااة ق مراف ااح الرعايا ا ال ااة احل وم ا ا ()119ر و ك اار الةري ااح القت ااري أن امرس ااوم الر س اان
رقا  2857ال اااور ق آ ار/مااار  2017بواأن حتساان الرعايا ال اة ا ول ا رعاامأل ختا
صة عدو مرافح الرعاي ال ة ا ول ()120ر
 -62وأعربا اللعا امضا ا ابلقعاات علاى التم ا ضاد امارأ عاأل قلقهاا ملنات االررةااع احلااو ق
عدو عمل ا التضق كأسلومل ماع احلمي واوعاتا التضق القسري()121ر وأعربا ةا القعات
علااى التم ا الضا ااري عااأل قلقه اا الىااال ملنات التقااارير الاايت رتةااد عااأل التضق ا القسااري لاسااات
الروما وامدافضا عأل حقوق اإلنسان()122ر ووعا اللعا امضا ابلقعات على التم ضد امرأ
أونب سااتان ملىل اعتماااو رضااديال رو اريض روااج اموافق ا احلاار وامسااىق وامسااتام للم ارأ علااى
التضق  ،ورض ي سىي و وا ع الاسات والرجاا ملىل خدما راظ ا سار ووساااي مااع احلماي
احلديفا اام ام لةا وامأمونا ()123ر وحفااا ةاا القعااات علااى التم ا الضا ااري أونب سااتان علااى
التةق ح ق ع اوعاتا التضق القسري للاسات وملعح سىي انت اف فضال للعةااي()124ر
 -63والحا الةريااح القتااري أن ورجا اإلمااام مبسااااي ال ااة اةاسا واإلةاب ا والوقايا مااأل
ا م ارال اماقول ا جاس ا اً متدن ا لل اي ا ق أوسااا الةت ااان وس ا ان ا رايف()125ر أو ااا ةا ا
حقوق التةي صن رعع أونب ستان بر جماً لل ة اإلةاب كع ت ماأل امقاررا الدراسا اصا ا
اب طةاا ،وأن رتخذ التدابم الالنم ماع انتقاا فمو نقاص امااعا الىواري /اإليدن ماأل ا م ملىل
التةااي()126ر وأعربااا أيع ااً عااأل قلقهااا ملنات التم ا الااذي يتضاارل لااه ا طةاااا ام ااابون بةاامو
نقص امااع الىوري /اإليدن()127ر
 -64و كر الةريح القتري أن نسى مضترب مأل الس ان ق أونب ستان رتضاطى امخادرا عاأل
طريااح احلقااأل وكفاماً مااا يتىاااوا أفراوهااا احملاااقأل ف مااا ب اااه  ،وهااو مااا جلفااي ختاراً كىاماً علااى ال ااة
الضام ف ما يتضلح ابنتقاا ا مارال امضديا اماقولا ابلادم ،وال سا ما فامو نقاص امااعا الىواري
وفمو التهامل ال ىد ")128("Cر
 -65والحظا اللعا امضا ابحلقوق االقت اوي واالجتماع ا والفقاف ا بقلاح أن رلاو ام اا
وق ور شى ال ارف ال اةن ورلاو الجبا قاد سااه ق نايو ا مارال اماقولا ابماات وامراضا
امررىت ابمات()129ر
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 -5احلق يف التعليم

()130

 -66أعرباا ةاا حقااوق التةااي عااأل قلقهااا ن الرساوم امدرسا اام الرمس ا قااد قل ااا مااأل
فر ح اوا ا طةااا احملارومن علاى التضلا ر وأو اا صن حتاارمل أونب ساتان الةسااو ق نظاام
التضل  ،مبا ق لك ملل ات ع الت ال ن اصة و/أو م الرمس ()131ر
 -67وأعرباا اللعاا امضا ا ابلقعاات علاى التم ا ضاد امارأ عاأل قلقهاا ن الاساات والةت ااا
ال ي ا لأل خي ااجن م اااويأل رضل م ا ومس ااارا مها ا ا مأل عل ه ااا ام ارأ ع اااو ً ،والس ااتمرار القوال ا
الامت ا الساالى عااأل امارأ ق امااااهف وال ت ا الدراس ا ()132ر وأعربااا ةا ا احلقااوق االقت اااوي
واالجتماع ا والفقاف ا عااأل قلقهااا ن نسااى التالىااا ق التضلا الضااا متفااي ثلاات نسااى التااالمل
رقريى ااً()133ر وأو ااا ال ونس ا و صن رتخ ااذ أونب س ااتان خت اوا ملض اااف لتةق ااح الت اااف ب اان
اةاس اان ق التضل ا ا الض ااا والت ل ا ا عل ااى الضقى ااا ال اايت رض ااجل س ااىي التضل ا ا اام التقل اادي
وامسارا الوظ ة للةت ا والاسات()134ر
 -68والح الةريح القتري التةاو القاا بن امااطح احلعري والرية ق رونيع امضلمان ق
التضل ا االبت ااداان()135ر وأعربااا اللعا ا امضا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماع ا والفقاف ا ع ااأل
قلقها ملنات ردحل مستوات التضل ومستوات امدرسن ق امااطح الرية ا واخنةاال عادو امادار الايت
ردر بل ا ا قل ا  ،وال س ما ال اناخ والجكمان ()136ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة
 -1املرأة

()137

 -69الح ا الةريااح القتااري عاادم اعتماااو أي قااانون بوااأن امساااوا باان الرجاااا والاسااات ق
احلقوق والةر ()138ر وأعربا عد ه ئا للمضاهدا عأل بواعت قلقهاا ملنات عادم ملحاران رقادم
ق اعتماااو هااذا القااانون()139ر وأو ااا اللعاا امضا ا ابلقعااات علااى التم ا ضااد امارأ صن اااري
أونب ستان استضراضاً روريض اً ورضتمد روريضا جديد رتماشى مع االرةاق ()140ر
 -70وأعربااا أيع ااً اللعا ا نةسااها عااأل قلقهااا لضاادم وجااوو خت ا عمااي وطا ا شااامل لتض ي ا
امساوا بن اةاسن()141ر
 -71والح ا امقاارر اصااا امضاال يري ا الااديأل أنااه حااد وملن كااان ال ا واي باان أرىاااع ا واين
امختلة مم ااً ،ففم مت ق بض امسااي امتضلق ابلديأل ،مفي عدم وجوو أماكأل عىاو للاساات
ولواا بوأن امالبس الديا  ،مفي احلعامل()142ر
 -72والحظااا اللعا ا امضا ا ابلقعااات علااى التم ا ضااد ام ارأ بقلااح وضااع ام ارأ امتاادحل ق
امااااطح الرية ا  ،وأعربااا عااأل أسااةها لضاادم الااا راادابم للت اادي لةقاار ام ارأ وضاامان مل تهااا
واستخدامها لألراضن وح وتا على عدو مأل احلقوق()143ر
 -73و كاار الةريااح القتااري أن قعااااي الضااان اما ا ضااد الاسااات والةت ااا رضتاارب مسااأل خا ا
وال يىلَّ عاها ابلقدر ال ااق ،وحتااا هاذ القعاااي أساسااً ملىل ةاان ا ح اات ( )mahallaلتساويتها عاأل
طري ااح ام اااحل ر وها ااا نق ااص ق خ اادما امس اااعد واحلماي ا امقدم ا للع ااةااير ول ا س ها ااا أي
رواريع بوااأن ماااع الضااان القاااا علااى نااوع اةاااس والضااان اماا ()144ر وحفااا اللعاا امضا ا ابلقعااات
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على التم ضد امرأ أونب ستان على الا ردابم شامل ماع الضان ضاد الاساات والةت اا والت ادي
له ،وضمان ح وتأل على سىي االنت اف ،مبا ق لك التضوي واحلماي ()145ر
 -74وأعربااا ةاا مااهعا التضااذي عااأل قلقهااا ن الضااان اماا واال ت ااامل ال وجاان اام
مضرفن ق القانون اةااان()146ر وحفا عد ه ئاا للمضاهادا أونب ساتان علاى اعتمااو قاانون
درم الضان اما واال ت امل ال وجن()147ر
 -75وأعربا عد ه ئا للمضاهادا عاأل قلقهاا ملنات حااال الا واي القساري والا واي امى ار
واختتاااف الض ارااس ،وال س ا ما ق امااااطح الرية ا  ،وملنات اسااتمرار ظاااهر رضاادو ال وجااا ي ا
الواقع ،على الر مأل حظر هذ اممارسا مبوج القانون()148ر
 -76وأعربااا اللعا ا امضا ا ابلقعااات علااى التم ا ضااد ام ارأ عااأل اسااتمرار قلقهااا ن قااانون
ا ساار ياااص علااى اخااتالف احلااد ا وىن لسااأل ال ا واي باان الةت ااا ( 17عام ااً) والةت ااان (18
سااا ) ،مااع ملم ان ا الجخا ص با واي الةت ااا ق سااأل  16عامااً ،و ن امارأ ال رااتم أل الىااً مااأل
متساو ق ممتل اا ال وج ا ()149ر و كار الةرياح القتاري
ممارس حقوقها ق احل وا على ن
أن مضظ ا حاااال نواي ا طةاااا ال رسااعي ب ااور رمس ا أو ال رسااعي ملال بضااد بلااوج ال ا وجن
السأل القانون لل واي()150ر
 -77وأعربا اللعا امضا ابلقعاات علاى التم ا ضاد امارأ عاأل قلقهاا ملنات الظاروف الساااد
ق مرافااح احتعااان الاس ااات وملنات التم ا ض ااد اماادافضا ع ااأل حقااوق اإلنس ااان ورضق ا مهأل قس ارايً
وملسات مضاملتهأل واالعتدات عل هأل أثاات االحتعان()151ر
 -78وأعربا ااا عا ااأل اسا ااتمرار قلقها ااا ملنات را اادحل الاسا ااى امئوي ا ا للاسا ااات اموا اااركا ق احل ا ااا
الس اس ا واحل ااا الضام ا ()152ر والح ا امةااول السااامن أيع ااً أن عاادو الاسااات الالااان يعااتلضأل
صووار ق اوي ا ا قل ااي لل اي ا ا  ،وش اادو عل ااى أ ا ا وج ااوو ام ي ااد م ااأل الاس ااات ق ماا ا ا الس االت
ومواركتهأل ال امل على كي امستواي ()153ر
 -79وأو ااا اللعاا امضا ا ابلقعااات علااى التم ا ضااد امارأ صن روااعع أونب سااتان وخااوا
امارأ ملىل االقت اااو الرمساان ،وراةااذ رواريضا ر ةااي مىاادأ امساااوا ق ا جاار عااأل الضمااي امتساااوي
الق م ا  ،ورسااد الةعااو القاام ا باان اةاساان ق ا جااور ،ورضتمااد رو اريضاً يتعاامأل رضرية ااً اادواً
للتةرش اةاسن ق م ان الضمي وحيظر ()154ر
 -2الطفل

()155

 -80الحا ا الةري ااح القت ااري ع اادم وج ااوو آل ا ا وطا ا ا واح ااد حلمايا ا ا طة اااا امستع ااضةن
وافتقا ااار الاظا ااام احلا ااا ملىل اس ا اجار ع وطا ا ا متسا ااق ر وقا ااد ان ا ا الجك ا ا علا ااى اإليا ااداع ق
ام سسا  ،ور او خدما وع ا سر أن ر ون مضدوم ()156ر
 -81وأعربا اللعا امضا ابحلقوق االقت اوي واالجتماع والفقاف عأل قلقها ملنات اساتمرار
ممارس الضقامل الىدحل اليت ال حيظرها القانون راح ً()157ر وأعربا ةا حقوق التةي عأل قلقها
لت رار حاال اللعوت ملىل الضقامل الىدحل ق الس اق احمللن وق م سسا الرعاي الىديل ()158ر
 -82وحفااا اللعاا نةسااها أونب سااتان علااى ملنوااات نظااام فضاااا لإلبااالج عااأل حاااال االعتاادات
على التةي ومل اله وضمان ح وا ا طةاا على اموور والتضاق وملعاو االندماي اجتماع اً()159ر
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 -83وأعربا اللعا عاأل قلقهاا ملنات دوويا التادابم الرام ا ملىل م افةا اسات الا ا طةااا،
مب ااا ق ل ااك اس ااتخدامه ق الضم ااي القس ااري والى ااات وام اواو اإلابح ا ()160ر وأعرب ااا ع ااأل قلقه ااا
الوا ااديد ملنات االس ا ااتخدام امت ا اارر للضما ااي القس ا ااري كو ا ا ي ما ااأل أش ا ا اا عق ا ااامل ا طة ا اااا ق
ام سسا احل وم مفي امدار ووور ا يتام()161ر
 -84وأو ا اللعاا صن رراجاع أونب ساتان القاانون اةاااان ب ا اار ب اع ا طةااا واسات الا
ا طةاا ق الى ات وق امواو اإلابح ( )162وأن ردري رضرين ب ع ا طةاا ق روريضها الوطل()163ر
 -85وأو ااا اللعاا صن رتخااذ أونب سااتان راادابم حلمايا ا طةاااا الااذيأل يض وااون ويضملااون
ق الووارع ومساعد وملخراجه ماها ،ورعمأل ح وت على التضل واصدما ال اة ومتااع
وقوعه ضة االاار واالست الا االقت اوي واةاسن()164ر
 -86و كاار الةريااح القتااري أن أونب سااتان ال متلااك نظام ااً ماة االً لقعااات ا حاادا  ،وقااد
ي ا وي عا ا ت الضم ااي ال ى اام املق ااى عل ااى ع ااارح القع ااا ق اااك القع ااات الض ااام ،ونق ااص ع اادو
اإلطارا القعاا  ،ونقص التدري امتخ ص امتااا للقعاا بواأن حقاوق التةاي ،ملىل مل ادار
قرارا قعاا س ئ رتااىف مع م ا التةي الةعلى()165ر
 -87وأعربا ةا حقوق التةي عأل قلقها ملنات التقارير اليت رة اد بتضارل ا طةااا امخاالةن
للقانون للتضذي أثاات االستعوامل واالحتعان ،وعدم وجوو ردابم مالام رعمأل احتعاانه ق
أم اااكأل احتع ااان ماة ا اال ع ااأل رل ااك امخ ا ا للى ااال ن ،وع اادم وجا ااوو ر اادابم بديل ا ا مالام ا ا
()166
لالحتعااان ،وعاادم ح ااوت علااى التضلا واصاادما ال ااة بوا ي مالاا
ر وأعربااا أيعااً
()167
ر
عأل قلقها الضم ح ملنات استخدام ال ن ا االنةراوي كضقوب ق سعون ا حدا
 -88وحفا اللعا نةسها أونب ستان على رسع ي ا طةاا فوراً بضاد والو ا وضامان عادم
فرل رسوم على رسع ي اموال د ومل دار شهاوا ام الو()168ر
 -89وأو ا اللعا صن رادري أونب ساتان ق رواريضا ا حظاراً وارجلااً ارحين لتعا اد جمموعاا
مسلة م عبض للدول ا طةاا وون سأل الفاما عور أو استخدامه ق ا عماا القتال ()169ر
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()170

 -90كاار الةريااح القتااري أن الى ااا امتضلق ا ابإلعاق ا ر اادر عااأل م اااور ح وم ا خمتلة ا
و الىااً مااا يتضااذر التوف ااح ب اهااا ورةساامهار ويسااتاد الاظااام الااوطل لتق ا اإلعاقا ملىل الاااهف التاايب
فق ر ول سا هاا أي ملوار للةاال أو عمي اجتماعن لدع ا شخا وي اإلعاق ()171ر
 -91وأعربا اللعا امضا ابحلقوق االقت اوي واالجتماع والفقاف عأل قلقها ملنات اخنةال
مضدا الضمال بن ا شخا وي اإلعاق واحلواج اماوي اليت حتوا وون و وت ملىل اصدما
االجتماع وسوق الضمي والتضل ()172ر
 -92وأعربا ةا حقوق التةي عأل قلقها ن ال الى الضظمى ماأل ا طةااا الاذيأل يض واون
ق ام سسااا ه ا مااأل ا طةاااا وي اإلعاقااا و ن خاادما الاادع االجتماااعن و مهااا مااأل
خاادما ال اادع ا س ااري رظ ااي اام كاف ا ()173ر وأعربااا أيع ااً ع ااأل قلقه ااا ملنات التة ا والو ا
االجتماااع ن الواسااضن الاتاااق ضااد ها الت ا طةاااا ،وعاادم كةايا التاادابم الرام ا ملىل رااوفم رضلا
ش ااامي ،و ااضوب االلتة اااق ابم اادار الضام ا و ااضوب احل ااوا عل ااى خ اادما الرعاي ا ال ااة
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لألطةاا وامراهقن وي اإلعاقا ()174ر وأعربا اللعا امضا ابحلقوق االقت اوي واالجتماع ا
والفقاف ا ا ع ااأل قلقه ااا ملنات نق ااص ام ااوظةن ام اادربن ق ام اادار وق ااور اما اااهف الدراسا ا ()175ر
وأو ااا ال ونس ا و صن روا ااي أونب سااتان بااذا اةهااوو الالنم ا لتااوفم التضل ا الوااامي ةم ااع
ا طةاا ،مبأل ف ه وو االحت اجا اصا ()176ر
 -4األقليات

()177

 -93أعربا ةا القعات على التم الضا ري عأل قلقها ملنات عدم وجاوو رواريع حيمان حقاوق
ا قل ا اإلثا وعدم كةاي الدع امماوا لتض ي ل ا ا قل ا  ،مبا ف ها الل التاج ()178ر
 -94والحظ ا ااا اللعاا ا ا نةس ا ااها نق ا ااص متف ا ااي جمموع ا ااا ا قل ا ااا اإلثا ا ا ا  ،مب ا ااا ق ل ا ااك
ال اراكالىا والتتار والقر وال اناخ والتاج ك والارو  ،ق القعاات واإلوار الضاما ر وشاعضا
أونب سااتان علااى نايو موااارك هااذ اجملموعااا ق احل ااا الس اس ا  ،وأو ااا صن راواائ آل ا
للتواور ب ور ماهع مع ممفل ها()179ر
 -95وأعربا اللعا عأل قلقها ملنات حال التهم مل والتم اليت رضاحل ماها اع لو /الروماا
وملنات رقاارير رة اد بوجااوو حااال و ا ومواقاان سالى ضااده ماأل جانا عاما الااا ووساااا
اإلع ااالم()180ر وأعرب ااا أيع ا ااً ع ااأل قلقه ااا ملنات رق ااارير رتة ااد ع ااأل ااضواب يواجهه ااا أر ا ارا
امساخ ا( ،)181وعاادم قادر بضا أفاراو جمموعا ال اراكالىااا اإلثا ا علااى احلةااث علااى ثقااافته
وم اور كس ع وه ومن ح ا التقل دي ،ورراجع استخدام ل ال اراكالىا ()182ر
 -5الالج ون وملتمسو اللجوء

()183

 -96أعربا ةا مااهع التضذي عأل قلقها ن قراب  200الجئ يضتربون مهاجريأل()184ر
وأعربااا ةا ا القعااات علااى التم ا الضا ااري عااأل اسااتمرار قلقهااا ملنات عاادم وجااوو ملطااار رو اريضن
حلماي الالجئن()185ر
 -97و ك اار مةوضا ا ا ما ا امتة ااد الس ااام لوا ا ون الالجئ اان أن ال الى ا ا الضظم ااى م ااأل
ملتمسن اللعوت والالجئن ال جلل اون جاوانا ساةر وطا ا و/أو أشاما أونب ا ()186ر وعل اه،
فل س مبقدور مضظمه احل اوا علاى فر ا عماي والو اوا ملىل اصادما الضاما ر ول ساا هااا
ف اار لالن اادماي ل ا ااً ح ااد ابلاس ااى لالجئ اان والالجئ ااا امتا ا وجن م ااأل ما اواطان ومواطا ااا
أونب اان وت ا أوالو مضه ا ()187ر وأعربااا أيع ااً اللعا ا امضا ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماع ا
والفقاف ا عااأل قلقهااا لتضااذر ح ااوا ا شااخا عاادجلن اةاسا والالجئاان علااى خاادما الرعايا
ال ة والتضل والضمي القانوحل()188ر
 -98وأعربااا ةاا حقااوق التةااي عااأل قلقهااا لوجااوو حاااال قامااا ف هااا أونب سااتان بجح ااي
أشااخا يتمتضااون ب ااة الجاائ بسااى بقااااه ق الىلااد "ب ااور اام قانون ا " وون أشاام أو
ر اري ملقاما ساارين امةضااوا ،ورفا رساع ي نواي ا شااخا الالجئاان امتا وجن مااأل ماواطان
أونب ن ورف ماةه ر اري ملقام ()189ر
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)190(

دميو اجلنسية

-6

 كاار مةوض ا ا ما امتةااد السااام لو ا ون الالجئاان أن قااانون اةاسا ال يتعاامأل-99
 مبا ق لك مأل خالا ما اةاس ح اما ال ي ون، ضما كاف ماع حاال انضدام اةاس
)ر وأو ا ةا القعات على التم ا الضا اري صن رضااج191(الوخص حامالً ي جاس أخرات
)ر192( مبا ق لك عأل طريح رسريع ورم ملجراتا التعا س، أونب ستان حاال انضدام اةاس
 و كاار مةوضا ا ما امتةااد السااام لوا ون الالجئاان اسااتمرار أثاام قارارا اللعاا-100
، الذيأل سا ظلون،امضا بقعااي اةاس على اىالف مأل امواطان ا ونب ن امق من ق اصاري
 و اام قاااوريأل علااى متديااد ااالح ج اوانا،  عااالقن ق بلاادان أجاى ا، ق حال ا فقاادان اةاس ا
س ااةره ا ونب ا ا أو احل ااوا عل ااى جا اوانا جدي ااد أو الض ااوو ملىل أونب س ااتانر ول ااأل ي ااون
م اااهن أيع ااً احل ااوا علااى وضااع انضاادام اةاس ا ق بلااد ملقااامته ق ظااي عاادم وجااوو أك ااد
)ر193(كتايب مأل السلتا ا ونب ية د صهنا رضد رضتربه مواطان أونب ن
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