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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018 أاير/مايو 7-18

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووت موووة املصوواع شووواح ت امل وول ت  شووو ن   
 *أوز كستان

 تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسيت -أوالا  
، مددم معتعددار ةوريددد  16/21و 5/1أُعدد ه اددلت تير عيددع عرددي  ل ددعتر  إلنددد    ددو  ت   ددا   -1
إىل  (1)ب  مصدنة صدا  زهد  14السرععتض تي ور  تيشامل. وتير عيع مدوز  ينرعنومداا تد  مد  مد  ت

 تيكنراا.  قصى يع ةعرني  تالسرععتض تي ور  تيشامل، واو م ّ م يف شكل موز  ت ي ت  ابحل  تأل

 املعلوماع املقدمت مة املصاع شاح ت امل ل ت -اا اثني 
والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووت حلقوووووق  (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووت -ألف 

 (3)اإلنسان
أوصد  مظمردد  تيعاددو تي وييدد  ابيرصدد ي  عنددى  يددم معاادد تا   ددو  ت   ددا  تدعن دد ،  -2

 تخلاصدد  لو ددم 1951وال سدديرا تيتوتولددوخ تالرريددار  التااقيدد  مظاايدد  تيرعددليا وتتااقيدد  عددام 
ابيرصدددد ي  عنددددى  مددددام رومددددا تألساسدددد   أييددددا   أوصدددد . و (4)1967عددددام ي اتييزئددددر ولعوتولو دددد

 .(5) تظايلي ااينرةكر  تجلظائي  تي ويي  وس  تشعيع
 وزدددد أب  ت، 2تيورقدددد  تدشدددد ل  ، و 1تيورقدددد  تدشدددد ل  و أوصدددد  مظمردددد  تيعاددددو تي وييدددد ، و  -3

 (6).أوزلك را  ةعور ةتئر  إىل ت زعتءتا تخلاص 
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 (7)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 شدداء  عدد ر ةوخ  قدد مرها  ا توصددياامظمردد  تيعاددو تي وييدد  أ  أوزلك ددرا  أيّددذلددعا  -4

  أيددمل تُظشدد  آييدد  ويظيدد  م ددر ن  يعصدد   يددم أمددال  تال ر دداز وتيظمددع يف تيشددكاو . ومددم ذيدد ، 
وال م  مظمر  تيعادو تي وييد  أ  أوزلك درا  . م  الت تي بيل  ىت تآل  ويظي  م ر ن  مؤس  

، ويك  ةو  أ  ترخدل 2008ياا أثظاء تسرععت ها تي ور  تيشامل يعام أيّ ا أييا  اله تيروص
 .(8)إزعتءتا لش هنا

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووت املتعلقوووت  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكت  ني القطا اع -1 

 (9)تد اوتر وع م تيرريي   
 دد   تظطددو  عنددى  ييدد  وت دد مدد  تي ددوت ر تيدد   وزددوة عدد ة 1تدشدد ل  تيورقدد   ألدد ا -5

، ي ر  تي ا و  ل وتج تأليااخ،  يث حي ة قا و  تألسدعر سد  تيد وتج رة ي تدعأر. وعنى وز  تي
 ير وزدو تيدلي  تي ّصدع  وال يدعة(. عامدا   16)مدم إمكا يد  ياييد  إىل عامدا   17يناريداا يف سد  

. وعديور عندى ذيد ، مل  دظ  يف إ صداءتا  داالا تيد وتج ظكدا""(تي)" معتسم تي وتج تيد ييوف  
  دددو  قا و يددد  يف  ايددد  تيطدددي . واب  ددداف  إىل ذيددد ،  ددد ة تي دددا و    قدددوت ر تألسدددعر تددددعأر أيددد

ابيظ دب  سدظ   60 يف  ر يبنغ سد  تير اعد ، عاما   55واو تألوزلك  س  ت اع  مبكع ينظ اء، 
 تسددرظاةت  إىل تير اعدد   تدعدا   يدث حُي ددا ،تدددعأر افدا  يف  دد واددو مدا يشددكل إزة، إىل تيعزداخ

 ال حُتر دداسددظوتا تيعرددل وتألزددع تدكر ددا ردديخ اددله تي ددظوتا. وعدديور عنددى ذيدد ، عدد ة 
شددبك  عرددل آسدديا تيوسددطى يف إلددا  تي يددااي أوصدد  . و (10)تدعددا  تير اعدد   يفإزددازر تألمومدد  

وحتد ةه  مر داواي  لدر تيعزداخ وتيظ داءأوزلك درا  سد  تيد وتج  عدلأب  جت تجلظ ا ي  وتحليار تجلظ دي 
 .(11)(عاما   18س  تيبنوغ ) يف
تالسدرععتض تيد ور  تيشدامل  وزلك را  رفي ، ريخأ  أ 1تيورق  تدش ل  وال م   -6

تيعيقدددداا تجلظ ددددي  ابي ت دددد  لددددر ، توصددددياا لشدددد   إي دددداء جتددددع  2013يف عددددام تيددددل  ُأزددددع  
 .(12)تيعزاخ

 مددد  شدددبك  عردددل آسددديا تيوسدددطى يف إلدددا  تي يدددااي تجلظ دددا ي  وتحليدددار تجلظ دددي  أ  الو  -7
تأل يدا   تيكثد  مد ت ويد  تجلظ دا ي  يرعع دو  يف   تديل تجلظ د  وم دايع    وم ةوزرتدثنياا وتدثني

 عردد تءتاوتال ويوتزهددو  تيره يدد تاال ددطهاة. تو  ؛تيررييدد  يف مكددا  تيعرددل؛ وت اددا؛ا؛ و ينيددع 
وتنةدد  تأل ددعتر وتحلعمددا  مدد  تخلدد ماا تدرا دد ،  ددا يف ذيدد  تحلعمددا  مدد  تيععايدد  تيطبيدد  تيكافيدد ؛ 

وأفددداةا اوالا تالغرصدددا  عندددى أسددداجل مدددينهم تجلظ ددد . يرعع دددو   دددو  وُيشدددّهع  دددم؛؛  ررنكدددا م
فع ال تددو تي ددنطاا تدكنادد  ذ ادداذ تي ددوت ر وتي ددنطاا تي يددائي  وغ اددا مدد  تي ددنطاا  تيشددبك  أب 

 .(13) عنى أساجل تديل تجلظ   وت وي  تجلظ ا ي تي ائم تحلراي  تيكافي  ييةااي تيعظف
 دّ  أوص  شبك  عرل آسيا تيوسدطى يف إلدا  تي يدااي تجلظ دا ي  وتحليدار تجلظ دي  أب  تو  -8

 ،عندددى أسددداجل تديدددل تجلظ ددد  أو ت ويددد  تجلظ دددي تي ائرددد  لشددد   زدددعتئم تيكعتايددد   ا  أوزلك دددرا  تشدددعيع
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تدثنيدداا  فيهددا فئدد تييددعيا ،  ددا  ائدداا دد  تي تدعتكبدد  يف  يددم أعردداخ تيعظددف ع  حت ي ددا  شددامي  وجتدد
وتظاددل لددعتم   ؛صددااا تجلظ ددر  ت ويدد  تجلظ ددا ي  و ددامن  تديددل تجلظ دد  وم ددايع    وم ةوزددروتدثنيدد

اائدد ر ي  يتجلظ دد  وت ويدد  تجلظ ددا  يددلعنددى أسدداجل تدتي ددائرر توعيدد  وتدد ريا لشدد   تيعظددف وتيررييدد  
 .(14)تي نطاا تدكنا  ذ ااذ تي وت ر وتي نطاا تي يائي  وغ اا م  تي نطاا

 (15)  و  ت   ا  ومكافة  ت راا   

تيع ي  مد  تددوتيظر  إعاةرذلعا مظمر  تيعاو تي ويي  أ  تي نطاا تسررعا يف أتمر  -9
 -يألمددد  تي دددوم     يددد ت  نظمدددام تي سدددرور " أو ي" تدددع  أهندددم يشدددكنو    يددد ت  تيدددلي   يدددرتألوزلك

عنددى " ددرا؛ا ةلنوماسددي "  يف أ يددا  لثدد ر تحلكومدد وعع دد  إزددعتءتا تير ددنيم.  طددع  مظهددال
أمدددام إىل معتلددد  تال ر ددداز  ذات ددد  مظادددل  دددع، وتعهددد ا تدعسدددن  يرددد مر إعددداةر تدطندددولر تيددد وخ

 .(16)يف تدرارس  تيعرني   له تييرا؛ا ويكظها مل تنر مدعتقبر تد ر نر وتي لنوماسير. ت
عرنيداا يوتصدنو  تظايدل تألمد  تي دوم   أب  مدوفا  ةتئدعر ظمر  تيعادو تي وييد وأفاةا م -10

إىل عداةي  ق دعت  تخلارج. وتععض تيع ي  مد  تدخرطادر أو تد وزوةي  يفم شخاصت نيم سعي  أل
يف أمددال  غدد    يف أغنددا تأل يددا  ولددا  ذيدد عدد خ عدد  تيعددامل تخلددارز ،  يي ر ددازأوزلك ددرا  

، وتعع دددوت ينرعدددليا أو غددد ه مددد   دددعو  سدددوء تدعامنددد   زبدددارام عندددى تالعددد ت  عظهدددا معنددد 
 .(71)جتع  أشخاص آرعي  أو

تدرهرددر تييدد ع عنددى أقددار   شدد ةامظمردد  تيعاددو تي وييدد  أ  تي ددنطاا قدد  ذلددعا و  -11
تيدلي  يعرندو  أو ينرر دو  تحلرايد   تألشخاص   فيهم    تي وي ، تد ت ر ابرتكا  زعتئم  أو

 اع  إسيمي  حممورر  تال رراء إىل  ر تيره ي  لروزي   أييا   تسرخ م  تي نطااو يف تخلارج. 
ت رهالدداا   ددو  ت   ددا  أو تيرردداجل تيكشددف عدد  مدد  أسددعام إىل أ دد  أقددار  ت ر دد ي  دظددم 

 .(18)رجتد اع ر م  مظمراا   و  ت   ا  يف تي ترل أو تخلا

 احلقوق املدنيت والسياسيت -2 

 (19)   تياعة يف تحليار وتحلعي  وتألما  عنى شخص   
أ  تحلكومددد  مل حتدددعز أ  ت ددد م منةدددول يف مكافةددد  تيرعدددليا  1ذلدددعا تيورقددد  تدشددد ل   -12
. 2013يف عددام تيددل  ُأزددع  تيروصددياا تيددوترةر يف تالسددرععتض تيدد ور  تيشددامل تألردد   تظاددل ومل

تيرعدددليا.  م دد ي  2021-2017تسدد تتي ي  عردددل تيددعئي  يناددد ر  مل ترظددداوخوعدديور عندددى ذيدد ، 
مدد  تي ددا و   235تددداةر  فدد  تالسددرععتض تيدد ور  تيشددامل،  تد  مدد  يف روصدديااتيوعنددى تيددعغم مدد  

مد  تتااقيد   1تدداةر  عنى حندو مدا ت ريدي  يم عظاصع تععيف تيرعليا  ال ترير  إىل تآل تجلظائ  
  يرصددعفو  و "أشددخاص آرددع  تيدد  ي ددوم  دداتألفعدداخ  235ال ت طدد  تددداةر . و (20)مظاايدد  تيرعددليا

 .(21)لصا  رمسي "،  ا يف ذي  تألفعاخ تيظا   ع  حتعيض موفف عروم  أو موتف ر  أو إذعا  
و  يف مكرا تدؤس اا تي مي عتيي  و  و  ت   ا  تيرالم دظمر  تألمد  وتيرعداأوصى و  -13

 ي دددوم  دددا  ددداالا تمرظدددال عددد  تياعدددلأو  لروسددديم  طدددا  تععيدددف تيرعدددليا ييشدددرل أفعددداال   أورواب
ى أوصدو وتسدع  مد  تدهظيدر.  ي دع  عندى إلروعد   يرصعفو  لصا  رمسي " يك  و "أشخاص آرع 

، وتسددددربعاة تطبيدددد  أادددد ت  ةارسدددد  تيرعددددلياقائردددد    ددددر تيررييدددد   أييددددا  لصددددورر صددددعحي  ذةرتج
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تير دداةم، عنددى زعميدد   ولددلي ، صددا وتيعاددو وتي فالتيعامدد  ين ددا و  تجلظددائ  تدرعن دد  ابيدد تأل كددام 
 .(22)تيرعليا وغ ه م   عو  تدعامن  أو تيع ول  تي اسي  أو تييإ  ا ي  أو تدهيظ 

 فيهدددددداتجلظائيدددددد ،  ددددددا  تشددددددعيعا اأوزلك ددددددرا   عددددددّ خأب  ت تحلعيدددددد  تآل أوصدددددد  مظمردددددد  و  -14
 7مدم تدداةر  عنى حنو لامدل  و  تجلظائ ، ييرا  أ  يروتف  تععيف تيرعليام  تي ا 235 تداةر

مدددد  ت عددددي  تيعدددداد  حل ددددو   5مددد  تيعهدددد  تيدددد و  تخلدددداص ابحل ددددو  تد  يدددد  وتي ياسددددي  وتددددداةر 
 .(24)توصي  ةاثن  1تيورق  تدش ل    ق م. و (23)م  تتااقي  مظااي  تيرعليا 1اةر ت   ا  وتد

 عندىت جياليد   إةراخ لعض تيرعد ييا مظمر  تيعاو تي ويي  أ   عنى تيعغم م وذلعا  -15
 2016يف تشدددعي  تألوخ/ألردددولع  ي تيصددداةر  رتيعائسدددي رتدعسدددوم مددد  قبيدددلتيرشدددعيعاا تيويظيددد ، 

تيدددد  أُةرندددد  يف رعدددد ييا تي صددددي" تي ددددا وئ وتي يددددائ  و اب وتدرعن ددددر 2017تتيع فوشددددبا /
ف دد  تسددررع وروة ت دداريع ، تدرعندد  لولدداالا تيشددؤو  تي ترنيدد  تي ددا و  ىعندد 2016أينوخ/سددبررت 

نرعليا وغ ه م   عو  تدعامن  تي يئ  لصورر روتيظي  ي تععض ت ر  ي  وتي  ظاء ع ترة ث 
 .(25)ومراشي 

تألرد ، رفيدها سدرععتض ، مظدل تالتوتصدل وال م  مظمر  تيعاو تي وييد  أ  تي دنطاا -16
نرعددليا وغدد ه مدد  ي تدددوفار تدكناددر ذ ادداذ تي ددوت ر تيدد  ترةدد ث عدد  ةارسدد تدطندد  ينر دداريع 

مددد يع تدعلددد  تيدددويي حل دددو  رتسدددل ، 2016 ألردددولع/يف تشدددعي  تألوخو . إسددداءر تدعامنددد  دددعو  
ت ددرظ  إىل تدظمردد   ت   ددا  مظمردد  تيعاددو تي وييدد  مؤلدد ت  أ  تةعدداءتا تيرعددليا تيددوترةر يف ت دداريع

عد    دو   ووف دا  ددا أفداةا لد  مظمرد  تيعادو تي وييد ، يوتصدل تدد تفعو أةي  منا  . ومم ذيد ، 
 ترةدد ث عدد  تسددرخ تم دد ظاء ت دد   معنومدداا موثددو   ددا ين  وأقددار  و ت   ددا  وسدد ظاء سددال 

 تدشدددرب   دددم وت ر ددد ي  رغددداملشدددكل روتيدددي   ومدددوفا  ةتئدددعر تألمددد  تي دددوم  ينرعدددلياتيشدددعي  
وزدددعتئم   ابرتكدددا  زدددعتئم  ددد  تي ويددد  و   أو تدددد ت و تدرهردددوال يددد تخ  عندددى تالعددد ت . وتي ددد ظاء

 .(26)ينرعليا يف تحلب  تي ال  ينرةالر  ويف تي    لع  ت ةت   مرعن   اب راا  يرعع و 
تي ددد و  ينرعددداي   أو دددالأب  تيدددر  أوزلك دددرا  تمرثددداخ  مظمرددد  تحلعيددد  تآل أوصددد  و  -17

وةرزداا   يد تد دل  وتديداه تيظ وتيطعدامسيرا فيرا يرعن  ابحلصوخ عنى تيععاي  تيطبي   تي ويي ، ال
أثظدداء  تيدد  حتدد ث تير دداوزتا وتيوفيدداايف  يددم  وجتددع  حت ي دداا فوريدد  وم ددر ن تحلددعترر تدعحيدد ؛ 

 .(27)تجلظار حتاسا، و تال ر از
ألسدبا  مظهدا ، ل  تي د  ةارس  تيرر ي  تيرع ا  يع و وال م  مظمر  تيعاو تي ويي   -18

مدد  تي ددا و   221تددداةر  تدظصددوص عنيهددا يف تي دد   نددوتئ ترتكددا  لايادداا م عومدد  ل دديط  ي
، وال سدديرا تددد ت و  مددظهم ابرتكددا  زددعتئم  دد  تيع يدد  مدد  تي دد ظاء أفيدد  إىل قيدداء، تجلظددائ 
أ   رتيدر  ووتد مظمر  ايدوم  ذلعا . و (28)حبكم تيوتقم يا تا س   غ  حم ةر تد ر تي وي ،

تي دد ظاء  يرر يدد  ع ددواباتسددرخ تم اددله تددداةر يف  2017سددنطاا تي دد و  تسددررعا يف عددام 
تدظر   تألوزلك  تألدائ حل و  ت   ا  مي ماا ةاثند  م وق . (29)تي ياسير لشكل تع ا 

ةو   مُتوقّددال ترظاسددا مددم تجلددعتئم تد عومدد  و  221تددداةر  يف تيع ددوابا تدظصددوص عنيهدداأ   وذلددع
أب  تيدددر  أوزلك دددرا  عددد م  مظمرددد  تحلعيددد  تآل وأوصددد  . (30)حمالرددد  وفددد  تألصدددوخ تي ا و يددد 

  هددددم يف أو رفددددض  اءمدددد  تي ددددا و  تجلظددددائ  تع دددداا  يرر يدددد  ع ولدددد  تي دددد ظ 221تطبيدددد  تددددداةر 
 .(31)تالسرااةر م  تيعاو
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تيددد  يددداخ  تيروصدددي  لعددد ُ  ظادددلمظمرددد  ايدددوم  رتيدددر  ووتددد  أ  أوزلك دددرا  مل ت ذلدددعاو  -19
وتسددررعا يف ت ر ددداز تد ددد و ر لدددرهم ذتا ةوتفدددم  ،اسدددني زسددد    أمدد اا وتدرعن ددد  ذغدددي 

تين ظدد  تي وييددد   أييدددا  أ  مظمرددد  ايددوم  رتيدددر  ووتدد . وال مدد  ةتردددل اددلت تي ددد  سياسددي  
ين دد و  وأمددال  تال ر دداز ل ددبا  م ددر ي   رصدد ت  ، 2013مظددل عددام  مل جُتددع، ينصددنيا تأل ددع

تددددد رل  وةو عندددددى تي يدددددام لددددد ايرتا دعتفددددد  تي ددددد و  وتي ددددد ظاء وف دددددا  يطعتئ هدددددا  قددددد ر اعددددد م 
 .(33)مظمر  تيعاو تي ويي  مي ماا ةاثن  . وق م (32)تحلكوم 

إىل  دداالا تيطددا تيظا دد  تيع ددا   تدظردد   تألوزلكدد  تألدددائ حل ددو  ت   ددا وأشددار  -20
يف ا  وصدددددةاير م دددددر نر   دددددو  ت   ددددد شدددددطر يف إلددددداخ؛ق دددددعت  تحلكومددددد   أوةعددددد  يدددددث 

 .(34)م رشاياا تألمعتض تيظا ي  ل با أ شطرهم تدظر  ر ينةكوم 

 (35)يف ذي  م  ي  ت فيا م  تيع ا ، وسياةر تي ا و  إقام  تيع خ،  ا  

أ  تي نط  تي يائي  تعرر  لشكل لب  عنى تي دنط  تيرظايليد   1تيورق  تدش ل  ذلعا  -21
. وأُةرن  (36)تدخصص   م تدايي  ، وابدوترةر ييرهملو  ع  م،يرعن  تألمع لرعير تي يار و   يظرا

تيع يدد  مدد  تيرعدد ييا عنددى تيرشددعيعاا تي ائردد  مدد  أزددل معاجلدد  أوزدد  تي صددور  2017يف عددام 
. ويكظد  ال يررردم ابالسدر يخ، ين يداءز يد   أعندىإلند  وُشدّكل تيظمام تي يدائ .  تي  تشو 

رئددي   وأ  يوتفدد تيتدددا   عنددى ؤهأعيددا أ  يُعددعض ويكدد  يرعددرمدد  قيددار،  اددلت تسندد  يفيردد و 
 .(38)أععل  مظمر  تيعاو تي ويي  ع  قن  ةاثل. و (37)عنيهم أوزلك را 

 تالةعدداء وحماليدد  دكردداغدد  مروتز دد   تالسددررالأ  زن دداا  1تيورقدد  تدشدد ل   أ دداف و  -22
تيظيالددد  و ددير  حمددام  تيددد فال.  يعددد م أ يدد  تيددد ور تيددل  ييددطنم لددد  مددعت  (، تيعامددد  )تيظيالدد  تيعددام
لشددكل لبدد  عنددى  تددؤثعمدد  تي ددنط  تيرظايليدد ، عنددى تيظمددام تي يددائ  و  ت  زدد ءتشددكل ، تيدد  تيعامدد 

 .(39)ع تي  ت الراا
 دددداام يف تيا دددداة يأ  ت عدددد تم تيشدددداافي  يف تيظمددددام تي يددددائ   3وال مدددد  تيورقدددد  تدشدددد ل   -23

تريدر  تأل كدام تي يدائي  وتيو ئد  تألردع   قاع ر ليا؛ا وال توز إقام  تيع خ.  إلاخ يفوتيريعا 
سددددائل أرددددع  ير دددد يل ت زددددعتءتا. و أو  لر يددددو ت ددددرخ م ت ددددالم  وال. مرا دددد  ين رهددددور وتكددددو 

أ   ماداةه تصدور ويظرشدع لدر تي دكا . أيد  مي مدااكث  مد  تأل يدا  تييف  الملرب  ت ي  ل   وال
رن دى ويعد  يعيد  "ع تيد  ت داتف".  إمندا يكدو م  تي يااي  كث تي يفتيب   م ر ن  وأ  يي  ت الم 

 صدددلتي يدددااي ألسدددبا  ترمددد الا لشددد    ةتئدددعر تألمددد  تي دددوم تي يدددار تعنيرددداا مددد  تدددد ع  تيعدددام أو 
 .(40)ابي رم وتيا اة

 2008يف عدددام  مددد  أي ددد تحلكو  أ  تدظرددد   تألوزلكددد  تألددددائ حل دددو  ت   دددا ذلدددع و  -24
و يدددد ر . وأ شدددد ا غعفدددد  ظ دددداابا  دددداابا ت ددددامر تد ددددر ن  و مددددعا تشددددكيل أ  مدددد  اددددله تي

أ   1تيورقدد  تدشدد ل    ال مدد. و (14)ابال يددرام إييهددا تدددعرهل  ددميُندد  م  يددم ت ددامر  ينرةددامر
 2009يف عدددام  تدعررددد  تيرشدددعيع  عددد يلتيرويُنددد م مددد  وزترر تيعددد خ.  أصدددبة  زددد ءت  ادددله تي عفددد  

تسددرخ تم  فاحلكومدد  ت دد ء. ومددم ذيدد ، ت ددامر ابخليددول  عدداةر تالعرردداة لددل ثدديث سددظوتا
  اسد   ةعداو ت دالم  رفعدوت أمدامتيع يد  مد  ت دامر تد در نر تيدلي   حبعما  رربارتااله تال

ظرد   تألوزلكد  تد ذلدعو . (24)، م  م تويد  ت امدارتيرعليا ةعاو  ها،  ا فيم  تيظا ي  تي ياسي 
روفدا  م  تيظا يد  تي ياسدي  قيااي   اس  تو  أ  لعض ت امر رفيوت  تألدائ حل و  ت   ا 

 .(43)مظعهم م  م توي  ت امارم  
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  تي  ظاء تيلي  يوتزهو   را   وزدا أبوأفاة تدظر   تألوزلك  تألدائ حل و  ت   ا   -25
 ت الرددد  وفددد  تألصدددوخمددد   حيعمدددو ( مددد  تي دددا و  تجلظدددائ  يدددوتئ  تي ددد  )لاياددداا  221تدددداةر 
يف تيكثد   يُبندغ أقدعابء تي د ظاء وال ر ن . تد ا و ي  تي اع ر تد تيرراجل فعص  "  ما تر وال ،تي ا و ي 

 .(45) يور ت زعتءتام ر نر أو  وال ميكظهم توليل حمامرابيرهم  م  تأل يا 
 تةعداءتارة ي داا فعايد  يف ي   عد م إزدعتء تي دنطااعدمظمر  تيعاو تي وييد   حت ث و  -26

تعرر  لش ر عنى "تالع تفاا" . وال ت تخ (54)ت رشار فااعر إفيا تجلظار م  تيع ا تيرعليا، و 
يعتكدا أ  تيرعدليا  1تيورقد  تدشد ل  ذلدعا . و (64)تدظر ع  حت  وي ر تيرعليا  ةت د  تدرهردر

 .(47)أثظاء تيرة ي  يُن   إييها ةارس  روتيظي  يملو  ت فيا شب  تيكامل م  تيع ا يف فل 
أب  ت د م وأوص   أثظاء تال ر از حب وث جتاوزتا ووفياا مظمر  تحلعي  تآل وأفاةا  -27

 .ر ايلتيإعاةر ر ماا ظاسب  و تدرعويياا تي ينيةااي أوزلك را 
 م  مدددد  يفمظمردددد  ايددددوم  رتيددددر  ووتدددد  أ  أوزلك ددددرا  رفيدددد  توصددددياا  وذلددددعا -28
ملحبد  السرععتض تيد ور  تيشدامل ين درا" ذزدعتء حت يد  ةو  م در ل يف م  تتي ال    والاتجل

ألثددع ميدد   لعدد ومل جتددع حماسددب  أ  لددا  . يف آ رادداو  2005مددايو أاير/يف  تيدد  وقعدد  أ دد جيا 
ةو  تحلكومدد   توتصددل. و 2005 أاير/مددايويف  عنددى اددله تدلحبدد  تيدد  وقعدد  ا  مدد  تثددي عشددع عامدد

تي ددرا" ذزددعتء حت يدد  ةو .  تددعفض، و مدد  يشددرب  يف تددوريهم يف تال ر ازدداات ددطهاة  اددوتةر
تيظدازر مد  أ د تث  أسدع م  مكث يف أوزلك را  م ومياي    ويفي أييا   تحلكوم وتوتصل 

 ،أفداةاعد  قند  ةاثدل و  2تيورق  تدشد ل  وأععل  . (84)أ  جيا  تيلي  تيرر وت تين وء يف تخلارج
يكد  تير د يعتا غد  تيعمسيد  و يف ملحب  أ د جيا ،  ا  شخص 187 رل   وف ا  دا أةىل ل  م ؤويو ،

 .(49)شخهل1 500و 500لر  ع ةام حت ة
ويدؤثع عندى  يدم م دروايا  مراشديا  ين ايد أ  تيا اة ال ي تخ  1تيورق  تدش ل  ذلعا و  -29

تددوتيظر ةفدم رشداو   ويرعدر عندى. تألردع  تخل ماا تيعامد و تحلكوم  وتيرعنيم وتيععاي  تيصةي  
 ياسدددداا وتر ددددم تيتخلدددد ماا تيعامدددد  تألساسددددي .  ل ددددعأينةصددددوخ عنددددى   ددددىت أو ت دددد   ادددد تاي

سدو  تيا داة تدرصدل  ال ترظداوخ، ألهندا ابييعف وع م تياعايي كافة  تيا اة وتي وت ر تدرعن    
تدد تاي.    قبيدلاةي  ممفوتئ  غ   تيا اة تدرصل ابحلصوخ عنى يي و  مظافم ماةي  حلصوخ عنىاب

 .(50)وأراب هم ابيرصعي   ررنكا متحلكوم   وال يُن م تدوفاو  تيلي  يعرنو  ي  
تدرعن دددر وتيدد رل   اددا تددد ف  ت  تددرةكم يفأ  وزترر تداييدد   3تيورقدد  تدشددد ل  ذلددعا و  -30
، واددو صددظ و  غدد  "Selkhozfond"يصددظ و  تي رتعدد  ت تي طدد  مدد  ردديخلددلور  ردداج تي طدد  و ذ

 .(51)عني  ةتئعر ص  ر م  تيظخا تحلكومي  تشع  تيعاةي  شاا  م  رارج تدي ت ي 
اظدا  و  مدام إ رداج تي طد .  لر ن ل لرنف أشدكاخ تيا داة يف 3تيورق  تدش ل   وأفاةا -31

 مددام ينعيقدداا غدد  تي ا و يدد  تيااسدد ر لددر تي ددنطاا ت نيدد  وتددد ترعر، ولددر تددد ترعر وت يئدداا 
عندى تألشدخاص تيدلي   ويرعدر، ولدر تدد ترعر وم د م  تخلد ماا وتددوترة. تي  تعتقبهمتحلكومي  

 جلدي لد ينر عدظهم أزعت  يعراخأ  ي فعوت أو ال يعغبو  يف ذي  تيعرل يف إلاخ تي ط   ميكظهمال 
وي د ر   دم ت ند . إىل تد دؤوخ أو  تدشع  عنديهممباشعر إىل  ي  موت رشاو أو  متي ط  ابمسه
 .(52) بايغ اائن   ن  تدغ   ولرنف تد فوعااتيعشاو  
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 (53)تحلعايا تألساسي  وتحل  يف تدشارل  يف تحليار تيعام  وتحليار تي ياسي   
وتدعتقبددد  تيددد  تاع دددها تحلكومددد  عندددى ينددد فال عددد  تحلعيددد  أ  تي يدددوة  ذلدددع تيرةدددايف تيددد و  -32

 18أييدا  تدداةر  تظرهد  م  تي سرور فة دا، لدل 61تظره  تداةر  تدظمراا تي يظي  وأ شطرها ال
  يعصد و  وفارأ  تدد 18تدظر    ال ظو . (54)م  تيعه  تي و  تخلاص ابحل و  تد  ي  وتي ياسي 

يد تئعر تألمد  تيشدعي  تي دعي  تيرالعد   وتظاد . وحيداويو  تيدرةكم فيهدا تيد ي  وتدعر د عيد  حلةارس   لل
أعيداء  أب  18 وأفداة تدظرد  تي يظيد .  عندى  د  سدوتء جلريدم تيطوتئدف عنظيد معتقبد  سدعي  و  تي وم 

ميكعوفددو؛ا رايدد  يف أمددال  عدد  و ددم  18دظردد   ألن ددوت تتي يظيدد   تيطوتئددفمرظوعدد  مدد  إلروعدد  
نعبددداةر، وجتظيددد  دكعسددد  يزرراعددداا تالةتئدددعر تألمددد  تي دددوم  رددديخ ت  يدددور عظاصدددع مددد ، و تيعبددداةر

 .(55)تي اةر يف صاو  ا يف ذي   - اله تيطوتئفزوتسي  ةترل 
 وتديلددد  شدددعائعتي ذ كددداموذلدددعا مظمرددد  ايدددوم  رتيدددر  ووتددد  أ  تي دددنطاا تدددظمم  -33

ولثددد ت  مدددا يوصدددم تدرددد يظو   . يدددم أشدددكاخ تيربشددد  حتمدددعو  ،تألئرددد  ين يهددداوتخلطدددا تيددد   تي يظيددد 
آال  أمسدددداء  تيددددم -"قائردددد  سددددوةتء"  لدددددتحلكومدددد   حتددددراظ. و "تد ددددادو  أبهنددددم "مرطعفددددو  ةيظيددددا  

 تألشددخاص ميظددم يددث  -تدشددرب  يف ت ررددائهم إىل  اعدداا غدد  م دد ن  أو مرطعفدد   شددخاصتأل
ت ددد   ويرعدددر عنددديهم تي ددداع، مددد  ف و لرندددف تيوفدددائشددد ل عندددى تي ائرددد  مددد   ر أمسددداؤامتدوزدددوة

 .(56)معهم تيشعي أثظاء تالسر وتابا تي  جتعيها ت اريع مظرمر  
 2017يف آ /أغ دط   ق  أعنظد  تي نطاا أ  مظمر  ايوم  رتير  ووت  أ اف و  -34

 1 352إىل  17 582يف "تي ائر  تي وةتء" مد   تد رزر ع  يايض تيع ة ت  ا  يألشخاص
" تجلراعاا رهمإعاةر أتايل تدوتيظر تيلي  " نن  عوررتيعئي  م زيوييف عنى وش ة  شخصا .
  و أ  تد دددنر -تدددؤمظر  آال  أب ايددوم  رتيددر  ووتدد  ومددم ذيدد ، أفدداةا مظمرددد  تدرطعفدد . 

م د و ر  ال ي تيدو  -رارج  طا  تيعقال  تيصارم  ين ويد  ةيظهم تيلي  ميارسو  شعائع   و تدر يظ
 .(75)ابيرطع  مبهر  ترعن لرهم 
تد دنرر ت دره   تيشعي  تيعاةيد  و"شدعي  مكافةد  ت رادا "  أ  18تدظر    وذلع -35

 أمددعتارددي  غدد  قا و يدد  ينرظددازخ ةو  يرظايددل عرنيدداا  لشددكل مركددعر وتيتوت ددرا   وشددهوة يهددوه
  دعاا   350و 50لدر  مداتي عتمداا  تبندغ قيرد ابيظ ب  إىل تيتوت درا   وشدهوة يهدوه، و تاري . 

 31أايم و 3لدر  ما د ر ت تو" وق  ي  ظو ، يف لعض تأل يا ،، يألزع تيشهع  تألةىن ينة 
أ  ميكد  و وةرتسد  تيظصدوص تي يظيد .  ،ينعبداةرسدواي  وتالزرردال  مؤيااا ةيظيد  ل با  يازر ا  يوم

 .(58)ع ول  تي    يا ر يوين ي يرععض تد نرو  أييا  

تعتقدددا تد دددنر ، و  دعتقبددد  تيطائاددد  تدددو  أشددد  تالارردددامتحلكومددد   أب  18 وأفددداة تدظرددد   -36
تألئرد ،  مدوتعظ،   ايئد  ت فرداء، أييم ين ويد م  ريخ ت ةترر تيعو ي  ينر نرر تي  أييا ، 

 شده . وي(95)وتعييدظهم هموتعندير تألئرد  ترريدار يف تي وي   اما  وترةكم . موتقعهاوع ة تد از  و 
يف رميدددددا  و ت سدددديمي .  تيطوتئددددف ددددوتلع صددددارم  عنددددى فددددعض ل عددددام لددددمدددد   رميددددا   شددددهع
يف تألمددددال  تيعامدددد  يف تيعاصددددر  يشدددد ظ .  تجلردددداع ،  مددددعا تحلكومدددد  ت فطددددار 2016 عددددام

ترتيداة   مع أييا   تحلكوم  وتوتصلثيث  أايم.  ي ومتيل   عي  تياطع مشل أييا  أ  تحلمع  يب وو 
 .(60)سظ  18تألشخاص تيلي  ت ل أعرارام ع   تد از  عنى
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أ  تي يددوة تداعو ددد  عندددى عدد ة تحل ددداج تيددلي  ميكدددظهم تدشدددارل  يف  18تدظرددد    وأ ددا  -37
 2017عددددددام يموسدددددم تحلدددددد   ردددددديخ ومل ي ددددددافع. تر ددددددم ابيشددددد رمكدددددد   يفموسدددددم تحلدددددد  تي دددددظو  

خصصددددد  شددددخهل ميثنددددو  تحلصدددد  تدروقعدددد  تد 30 000مدددد  أصددددل  دددددوت   دددداج  7 200 سددددو 
 جلا  تدظاي  ت نيد تحل اج رمسيا   . وتروىل فعز(61)ع ة تي كا  تد نرر(تسرظاةت  إىل ألوزلك را  )

(Mahalla)  وجلظدد  تيشددؤو  تي يظيددد . ايئدد  ت فردداء، و يدد تئعر تألمدد  تي ددوم ، وتيشددعي  تي ددعي  تيرالعدد ،
 .(62) ر   م   اةرر تيبن يتيلي   يعص  تدوتيظرعوج تخلأتش تا  تحلكوم  أييا   وت رخ م

ت د يل  أ  ييدم  زدعتءم   يدم تألةاي   عنى تيطوتئف   يرعرأ  18تدظر    وذلع -38
مظدددل فددد ر يوينددد  ويكددد  تحلكومددد  قائرددد   يوتئدددفز يددد ر، أو  يوتئدددفت ددد يل  يمدددلو  (63)مع ددد .

تدوتف د   ال تيدر شدب  م درةيل. وعديور عندى ذيد ، أمدعت   -مثدل شدهوة يهدوه  -تعغا فيها  ال
 لعدددض وقددد   عمددد . وتسدددررعتر  شدددايهاابير ددد يل  ت راافهدددا إ ددد   تيطوتئدددف ت ددد يل عندددى

وتيطائا  تيبهائي  م  تير  يل ي با  ،اار  لعيشظا اع  تيتوت را  ، وشهوة يهوه، و  يوتئف
 .(64)غ  مععو 

تي ددعآ  وتيكرددا   فيهددا ددا  -تدؤيادداا تي يظيدد   صدد ترأ  تسددر تة وإ 18تدظردد    ال ددظو  -39
جلظدد  تيشددؤو   تيدد  تاع ددهاي تميدد  ت  ددب   تدعقالدد  تي إىل زا ددا يعقالدد  صددارم  ا خييددع -تد دد جل 
. (65)شدددكل إيكددد وئ تيددد  تصددد راا  يدددم تيطوتئدددف تي يظيددد  يفتددددوتة  وُت دددره   أييدددا  تي يظيددد . 

عنددى أمددال  تيعبدداةر تيشددعي   تددد ت اا تيدد  تشددظهالشددكل روتيددي يف وتصدداةر تدؤيادداا تي يظيدد  
 .(66)وجيع  إتيفها لع  ذي وتدظازخ تخلاص  

أ  أوزلك ددرا  قدد  قبندد ، أثظدداء تجلويدد  تيثا يدد  مدد  تالسددرععتض  2 وذلددعا تيورقدد  تدشدد ل  -40
تعهدد ا توصددي  لشدد    عيدد  تيرعبدد  وتحلصددوخ عنددى تدعنومدداا. و  14تيدد ور  تيشددامل تدرعندد   ددا، 

 عي  ت عيم،  ا يف ذي   عي  تالتصاخ اب     ، وذيد  ذي داء   را  " مور مظهاأوزلك را  أب
ومدم . (67) يم تي يدوة تداعو د  عندى أ شدط  وسدائع ت عديم ومظمرداا   دو  ت   دا  تد در ن "

ادله تيروصدياا  معمدمتد تل  فعايد  يرظايدل  مل ترخدل أوزلك درا  أب  2تدشد ل   ، أفاةا تيورق ذي 
تدرعن دد  ابيرشدده   أب  جتعددل أوزلك ددرا  تي ددوت ر 2وأوصدد  تيورقدد  تدشدد ل   .(68)ويددو لصددورر ز ئيدد 

 .(69)م  تيعه  تي و  تخلاص ابحل و  تد  ي  وتي ياسي  19مظ  ر  مم تداةر 
 تيعتميد  إىلتياذ لعض تخلطدوتا  2017يف عام    ق  ت ىنأ  2وذلعا تيورق  تدش ل   -41
 لش   مباشعر، لث تيرنا يو  تحلكوم  مظاقشاا 2017ألعيل  ي ا /يف و  عي  تيصةاف .  تع ي 

. (70)يي ر دداة رئددي  تيددوزرتء تعددعضتيددت؛م  لعدد   ف دد  أي دد  اددلت. ومددم ذيدد ، عتاظدد تدشددكيا تي
 .(71).ق م  مظمر  معتسنو  لي   وة مي ماا ةاثن و 

 تلررداال ،ألثدع  أصدبة  أييدا   يك و يد مظمر  معتسنو  لي  د وة أ  تيعقالد  ت  وأ اف  -42
 ظددم  العنددى ت    دد ، و  وحُتكددم تي ددنطاا قبيددرها. تيشددبكي  ومل تعدد  ت رصددع عنددى   ددا تدوتقددم

تيرةايدل إىل أةوتا تيوصدوخ  ا  أييد ظدم ت رباري  تد ر ن  فة ا، لدل  تيشبكي  تيوصوخ إىل تدوتقم
 م  ردد ماا ت    دد   ددد وصدد را تعنيرددااتياوريدد .  يعسددائلوتيع يدد  مدد  تطبي دداا ت عنددى تيعقالدد 

رسدددائل "مشدددبوا ".  يددد    شدددعوتظبيددد  تي دددنطاا   ابئ أ شدددط  تيدددلعصددد  ومشددد ن  ت ددداتف ت ردددوخ 
إىل  سددددددبل تيظادددددداذ يددددددم  تددددددرةكم يفتدرنولدددددد  ين ويدددددد  ( Uztelecomتدددددد تخ شددددددعل  أوزتينيكددددددوم ) وال

 .(73) ايوم  رتير  ووت  مي ماا ةاثنمظمر  و  2ق م  تيورق  تدش ل  . و (72)ت     
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 أ  شددددبك  عرددددل آسدددديا تيوسددددطى يف إلددددا  تي يددددااي تجلظ ددددا ي  وتحليددددار تجلظ ددددي ذلددددعا و  -43
 اا لشدددد   تدعتقبدددد  ابيايدددد يو أل شددددط  زوتر م دددد ا  معسددددوم 2014يف عددددام  أوزلك ددددرا  قدددد  أصدددد را

. ةتئدعر تألمد  تي دوم ت      و  ل اله تدعنوماا إىل موفا  ولاالا تيشؤو  تي ترني  ومدوفا  
مدد  تدثنيدداا وتدثنيددر وم ةوزدد  تديددوخ تجلظ ددي  وم ددايع  ت ويدد   ؛شددطو يف اددلت تيصدد ة، ت ددطع و 

 ومظرد تام ت يكد وئ تيشدبك  مدوقعهم 2014مدارجل آذتر/يف ، ألغعتض أمظيد ، أ  يُ ن دوت تجلظ ا ي 
 .(74)ر ألفعتة اله تيائ تدوزه
ال يد تخ م صدورت  عندى تألشدخاص  أ  تيد روخ إىل أوزلك درا  2وذلعا تيورق  تدش ل   -44

تيددددلي  يعيشدددددو  يف تخلددددارج وتيدددددلي  لددددا وت مددددد رزر يف تي ددددال  عندددددى تي ائردددد  تي دددددوةتء ينددددد وتئع 
ديددداي   تيصدددةاير  تيروتصدددل تالزررددداع تي دددنطاا ت    ددد  ووسدددائل  . وت دددرخ م(75)تألمظيددد 

وذلدعا مظمرد  . (76)ىيعيشدو  يف تدظاد لي تألزا ا تد ر نر وتد تفعر ع    و  ت   ا  تيد
ةوتئدددع يف تي ددد   وأ   ال ي تيدددو  إىل تآل  عندددى تألقدددل معتسدددنو  لدددي  ددد وة أ  عشدددعر صدددةاير

. (77)نبنددد يتد دددر نر  دددىت لعددد  م ددداةر م  يدددرمي  ددد  تيصدددةاير تألوزلك توتصدددلتالسدددرخبارتا 
ثدددل   اسدد  م  دديموتد تظدداو مل ددبا  معع ددو  خلطددع تحلددب أ  تيصددةاير تد ددر نر  وذلددعا

 يف تيكث  م  تأل يدا  إييهم وتوز تيعرل تي  ع  يف زرتع  تي ط  أو تيا اة أو تي يااي تيبيئي . 
 .(78)"تيرطع " و"تاللر تز" و" عيا تدخ رتا"   قبيل م منا   م

أ  أوزلك دددرا  تن ددد  ت دددم توصدددياا لشددد    عيددد  تكدددوي   2تيورقددد  تدشددد ل  ذلدددعا و  -45
 كددد  مظمرددداا تير مددد  ليدددرا  "قددد  ليئددد   كيظيددد  دظمرددداا تسرردددم تدددد ئ. و   يئددد تجلرعيددداا و 

ذلددعا ومددم ذيدد ، . (97)"تسررددم تددد ئ وتدظمردداا غدد  تحلكوميدد  مدد  تيعرددل حبعيدد  وةو  عوتئدد 
 .(80) ز ئي مل تظال اله تيروصياا ويو لصوررأ  أوزلك را   2تيورق  تدش ل  

مظمرددد  غددد   كوميددد   أيددد  تآل  لصدددا  رمسيددد  إىل ال توزددد  أ ددد  1ذلدددعا تيورقددد  تدشددد ل  و  -46
عرنيددد  إعددداةر ت ددد يل ينرظمرددداا غددد  تظايدددل تحلكومددد  ينبددد  ويظيددد  أو ةوييددد  م دددر ن ، لعددد  أ  
وذلدعا مظمرد  ايدوم  رتيدر  . (81)2005عام  تي  وقع  يف تحلكومي  يف أع ا  ملحب  أ  جيا 

مظمردد  حمنيدد  م ددر ن    يف فددل قيددوة مشدد ةر ومل ُي ددر  أليدد ال يدد تخ يعرددلووتدد  أ  تسررددم تددد ئ 
 2015 صدددداةر يف   يعت /يو يدددد اب  ددداف  إىل ذيدددد ، يددددظمم قدددا و  و حل دددو  ت   ددددا  ابير دددد يل. 

ينةصوخ عندى ومعا    شاق عرني  ل وي ر ع  تدعورلشكل صارم أ شط  تدظمراا غ  تحلكومي ، 
. (82)أب   شددا  فعندد  مدد  تال ددطيلعنددى تألقددل  شددهع وت د قبددل موتف د  م ددب   مدد  وزترر تيعدد خ 

. (83)قند  ةاثدلعد  شبك  عرل آسيا تيوسدطى يف إلدا  تي يدااي تجلظ دا ي  وتحليدار تجلظ دي   ععل أو 
وقددد  تددد   ، ترتادددال تيركنادد ب وقعتييددد  و ابي تر ددم عرنيددداا تير ددد يل أب  2تيورقددد  تدشدد ل   وأفدداةا

 دوتلع صدارم   2016   يعت /يو يد يف  صد رأمدع  فعض. و (84)رةةو   تيطنباا يف لعض تأل يا 
 .(85)عنى تيررويل تألزظيب دظمراا تسررم تد ئ ت ني  وتي ويي  تيعامن  يف أوزلك را 

سدرععتض وأععل  مظمر  تيعادو تي وييد  عد  أسداها تيعريد  يدعفض أوزلك درا  توصدياا تال -47
  دددو  ت   دددا  وحمر ددد ي  لدددرهم ذتا ةوتفدددم  فدددعتج عددد  مددد تفعر عددد  تدرعن ددد  ابتيددد ور  تيشدددامل 

أييددا   2تيورقدد  تدشدد ل   وذلددعا. (86)"وقائعيددا   "رطدد    تشددكل أ  اددله تدعنومدداا وتةعائهدداسياسددي  
إزتء تسدددررعتر سددد   مددد تفعر عددد    دددو  ت   دددا ، وصدددةاير  أهندددا ال تددد تخ تشدددعع ل نددد  عريددد 

تال ددددطهاة وتديدددداي    تسددددررعتر  دددداالاوإزتء  يدددد وتفم سياسددددي  ن ددددنطاا،ي  ومظر دددد ي ،م ددددر نر
تيشددددعي ،  ااددددؤالء تألشددددخاص لشددددكل روتيددددي ي يددددوة تي دددداع، وتسددددر وتاب يرعددددعضو . (87)وتيره يدددد 

 .(88)ةو  وز    يف لعض تحلاالا، تي    يوةعو ، وتالعر اخ تيرع ا ، و 
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زدعتء إمظدل  ،  دو  ت   دا شدطر يف إلداخ صةافير و؛ لرععض 2تيورق  تدش ل   وأفاةا -48
 تررثدددل يف إ ررإةتريددد   لايادددااابرتكدددا   يي ر ددداز وت دددامهم تالسدددرععتض تيددد ور  تيشدددامل تألرددد ،

. (89)تأل شددط  تيدد  ييددطنعو   دداموتف دد  تي ويدد  عنددى  وعدد م سددعيهم ينةصددوخ عنددى" م عددوم شدد ا"
   يد تا ع دا صد ور  و  ت   ا  إىل م اةرر أوزلك را   شطو  يف إلاخوت طع تيصةايو  و؛

وال ددظ تدظردد   تألوزلكدد  تألدددائ حل ددو  ت   ددا  . (90)م  ا ددا م لدد تفم تال ر ددام مددظهم عنددى عرنهدد
 .(91)عراخ ت ر امي أل رص  تيعرل تي  ع تيظشطاء تيلي  تعاو وت مع  يف تععض أييا  

إىل  دد  مددا ايددوم  رتيددر  ووتدد  أ  إةترر تيددعئي  م زيوييددف قدد  راادد   وال مدد  مظمردد  -49
تيظاشدطو    د  فديهم، تدظر د ي روت دع . يكد  أ شدط  تد دنري  تيمدااعتا تدتي يوة تداعو   عنى تظميم 

 .(92)ين رم ال ت تخ، إىل    لب ، عع  ،  تد ر نو  يف إلاخ تحل و ، وتيصةايو ، وت امو 
أل  مددد  أعيددداء أ ددد ت  تدعار ددد  أو عيدددو أل   مل ُي دددر أ ددد   1ذلدددعا تيورقددد  تدشددد ل  و  -50

. (93)2016ةي درت لدا و  تألوخ/  4يف  تيد  زدعا ابدشارل  يف تال رخداابا تيعائسدي  معش  م ر ل
 أب  مكرا تدؤس اا تي مي عتيي  و  دو  ت   دا  تيردالم دظمرد  تألمد  وتيرعداو  يف أوروابوأفاة 

إصدددي"  تظايددل  دددعوررةي دددرت قدد  ألدد ا لددا و  تألوخ/  4يف  تيددد  زددعاتال رخدداابا تيعائسددي  
ين هددداا تدهدددير   وقددد  أ دددعف تدعلددد . تيددد  يددداخ أمددد ااأوزددد  تي صدددور تيُظمريددد  عاجلددد  شدددامل د

 نددد   تظمددديم إىل  وتي يدددوة تداعو ددد  عندددى تحلدددعايا تألساسدددي  تيرع ةيددد  تي ياسدددي  وأةتحلكوميددد  
عندددى تحل ددددو  تداعو ددد  تي يددددوة  ذعددداةر تيظمدددع يفكرددددا تدأوصدددى و . اعنيددد راييددد  مددد  تدظاف دددد  تي

؛ وإزتيد  تي يدوة تداعو د  عندى   دو  تألفددعتة تدخرناد  تي دوت ر تال رخاليد وتدوتءمد  لدر تألساسدي ؛ 
وتيعردددل لصدددعتم  عندددى إزدددعتءتا وت دددة  ومارو ددد   و دددمل وأوصدددى أييدددا  يف تيرصدددوي  وتي شددد . 
وتعدددد يل ت يددددار تي ددددا وئ تال رخددددا  ين ددددرا"  ،اددددعز تألصددددوتال تدرعن دددد  تظايددددل اددددله ت زددددعتءتا

وت دددد   تيظدددداربر وتأل دددد ت  وتدعشددددةر  ت ايدددد ر  عتقبدددد  تال رخدددداابا،ظمردددداا تسررددددم تددددد ئ د
 .(94)تيعرني  تال رخالي أ  زا ا م  زوت ا  يشكاوتام لش  وتدعتقبر 

مكرددا تدؤس دداا تي مي عتييدد  و  ددو  ت   دا  تيرددالم دظمردد  تألمدد  وتيرعدداو  يف وذلدع  -51
لا   تار ع إىل   2014يف لا و  تألوخ/ةي رت  تي  زعا ا تيتدا ي أ  تال رخااب أييا   أورواب

تيشدداافي   تيردد تل  تييزمدد  يرع يدد  ى ابيدداذتيظ ددا  تحل ي دد ، وأوصددإىل و تياعنيدد   تال رخاليدد  تدظاف دد 
إىل لدددلخ  وتأل ددد ت  تي ياسدددي  وتسرردددم تدددد ئ  عددد  تال رخددداابا دددؤويرتد اوث ددد  تجلرهدددور. وةعددد

، وتيرصددوي  ابيولايدد  وتيرصددوي  تجلردداع ينرصدد   درارسدداا تيرصددوي  تدرعدد ة زهددوة مريددافعر 
 .(95)وسعي  تيرصوي  تد اوتر يف تالق تلتي  ترعارض مم مباةئ 

رظ ددل أ  أوزلك ددرا  تظرهدد  لشددكل مظه دد  تحلدد  يف  عيدد  تي 3تيورقدد  تدشدد ل  ذلددعا و  -52
يُنددد م و  ،تيدددل  يعدددوة إىل تحل بددد  تي دددوفيري  (propiska) قامددد ت ددد يل مكدددا  ت  مددد  رددديخ  مدددام

 تددوتيظر وم  رديخ إيد تمإقامرهم تي تئر  أو تدؤقر ،  أمال  ر  يللتدوتيظر وتد يرر وتي تئعي  
 وت ددر و إ ادداذ تي ددا و   . وتيدداي  ايئدداا(69)نددى أتشدد ر رددعوج ين دداع إىل تخلددارجع ابحلصددوخ

 رددارج تيبندد . تدوزددوةي أقددار  تألشددخاص  وت ددر و مدد  تخلددارج، يعددوةو  تألشددخاص تيددلي  
وجيدددع  تدوفادددو  تدكنادددو  ذ اددداذ تي دددا و  وتدوفادددو  تيردددالعو  ين دددا  تدظددداي  ت نيددد  م ددداليا 

تيظ ددداء  ال سددديراتيشدددعي  تد دددافعي  تيعائددد ي ، و  وتُنددد م. وي ددد مو  ت ددداريع إىل ةتئدددعر تألمددد  تي دددوم 
تي ددعض تتيدع و  إييدد تدكدا  تيددل  سدافعوت  تحلد يث عدد ، و ي معلد  تيشددع يف  ذزدعتء م دداليا، مدظهم

 . (97)تي  قاموت  ا م  تيع ن 
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 مدددام يف تيوتقدددم يشدددكل   مدددام ت ددد يل مكدددا  ت قامددد أب   3تيورقددد  تدشددد ل   وأفددداةا -53
أعبدداء لبدد ر    ريدداه وتاددعض  ددكا إقامدد  تي أمددال عنددى  تي ويدد  يف إيدداره تيعقالدد تددعتريهل  ددارجل 

تيع يد   ل با ت دطعترتيعشور  ويي ع الت تيظمام أييا  لطعت قام .  مكا  نى حماوالا ت ي ع
. صدةي يف وزترر تي ترني  ينةصوخ عنى ت د يل  دوفار يعرنو رشاو   تألشخاص ي فمم  

مظط د  يشد ظ ، يف و  ،تحلصوخ عندى تصداري  إقامد  سداري  تداعدوخ يف يشد ظ  وم  تدرعلر ين اي 
تيعثدور عنددى عندى   دكا مدد  قد رر تي وادو مدا حيد تيع يد  مد  تدد   تيكددت  تألردع ،  ولدلي  يف

 .(98)عرل يف تدظاي  تحليعي 

أ  أوزلك دددرا  رفيددد ، يف تالسدددرععتض تيددد ور  تيشدددامل  3وال مددد  تيورقددد  تدشددد ل   -54
 رج وأو ددة  أهنددا ال تظددهندداء  مددام أتشدد تا تخلددعوج تدرعن دد  ذ (99)53-613تألردد ، تيروصددي  

 .(100) ر  ما تعه ا ل  م  تير تماا مع    ا ةوييا  يف إلاخ   و  ت   ا 
يرعع دو  يف تيكثد  تيلي  يظر د و  تي دنطاا  أ  تألشخاص 2تيورق  تدش ل   وحت ث  -55

لدرهم  تيلي  سدب  سد ظهم شخاصتأل . ويرعلر عنى(110)تظ نهم عي   م  تأل يا  ي يوة حت  م 
. (210)مدد  تي دد   رددعوزهم دداةرر أوزلك ددرا  لعدد   عنددى إذ   أ  حيصددنوتذتا ةوتفددم سياسددي  

خلدارج يرن د  ظدم سد ظاء سدال ر مد  تي داع إىل تد تيبدايغوأععل  مظمر  تيعاو تي وييد  عد  قن هدا 
 يدورة 2011يف عدام  تدعررد أ  تي دا و   1تيورق  تدش ل  ال م  . و (310)تيعيج تيطيب تيعازل

 وزدوة ةعداو ن ويد  أو يأسدعتر  ، مد  ليظهدا  يدازرأتش ر رعوج فض مظ قائر  ععيي  ألسبا  ر 
 .(410)تظايل أمع قيائ زظائي  أو ع م 

 ا  معسدوم 2017 وز/يوييد   11وقّدم يف  تيعئي  م زيوييف أ  3تيورق  تدش ل   وأفاةا -56
 ومدددم ذيددد ،زدددوتزتا سددداع ةوييددد  ز يددد ر يرةدددل حمدددل  مدددام أتشددد تا تخلدددعوج.  ي يددد  ابعررددداة

تسددرخ تم  مددام تجلددوتزتا تيدد و  ذمكددا  تحلكومدد  أ  ت ددررع يف أ   3تيورقدد  تدشدد ل   ال مدد 
وينةصددددوخ عنددددى وألسددددبا  سياسددددي   ميئردددد تد دددد " ير ييدددد   عيدددد  تظ ددددل تدددددوتيظر لطعي دددد  غدددد  

 زدوتزتا سداع، 2011يف عدام  ،أوزلك را  ابياعل تعرر ا، ذي وعيور عنى . (510)تيعشاو 
تيورقددددد  ذلددددعا  وعنيدددد ،ترادددد  مددددم تدعدددداي  تي وييدددد  يو ئدددد  ت ويدددد ، و ليوم يدددد  ابيكامددددل و  ز يدددد ر
تددوتيظر ابحلصدوخ عندى زدوتز سداع   ف ين داع إىل  سبا إيد تمأ  تحلكوم  مل تو    3 تدش ل 

 .(610)ي ررتيوث م   تالرري  تي ائم لر ااترتخلارج أو 

 (071) مع  يم أشكاخ تيع   
مظمردد  ايددوم  رتيددر  ووتدد  أ  تيعرددل تي  ددع  يف قطددال تي طدد  ردديخ تي ددظوتا  ذلددعا -57

مظه يددا ، سددوتء  يشددكل عرددي   2013عددام تيددل  أزددع  يف تالسددرععتض تيدد ور  تيشددامل  تيدد  تندد 
. وذلدددددعا تيورقددددد  (108)تخلعيدددددف زدددددي تي طددددد  يف فصددددلتألعشدددددا  يف فصددددل تيعليدددددم أو إزتيددددد   أثظدددداء

 يف إيددارتي طدد  زددي تدددوتيظر عنددى  رغدداميف إ 2013مظددل عددام أ  تحلكومدد  تسددررعا  4 تدشدد ل 
تحلكومدد  مددم مظمردد   ت تيدد  تعدداو عنيدد  تي ويدد . وعنددى تيددعغم مدد  شددع   مددام إ ردداج تي طدد  تيددل  ت

 2015تي ط  يف عدام  زي تيعرل تي ويي ، ف   ترتام ع ة تيباي ر تألوزلكير تيلي  أزتوت عنى 
 .(109)يأليااخ ي  ع ت تيعرل تخنااض مع خل با  2016و

لشددكل لبدد  ت ددره    ندد  تيرعبئدد  تيدد  تدد يعاا تي ويدد   أب  4وأفدداةا تيورقدد  تدشدد ل   -58
تألياداخ، وعديوتا تيععايد  تالزرراعيد   حيصدنو  عندىموفا  تي طال تيعدام، وتألشدخاص تيدلي  
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تالسددرة اقاا أو  تيوفددائفا دد ت  لره يدد  تي يائندد  إىل تحل ددوخ حتدد  يُدد فم  ددموتيطددي  تيددلي  
مظمرددد  ايدددوم  رتيدددر  ووتددد  مي مددداا  قددد م . و (101)يف تجلامعدددااأمدددالظهم تالزرراعيددد  أو 

، أب  2017أ  تيع يدد  مددد  تدددوتيظر أفددداةوت، يف عدددام  4. وال مددد  تيورقدد  تدشددد ل  (111)ةاثندد 
 رهم تدشددعفر عندديهم أو تدددوفار ت نيددر قدد  أرغرددوام عنددى توقيددم تصددعحياا يؤلدد و  فيهددا مددوتف

عنددددى زددددي تي طدددد  "لصددددورر يوعيدددد " ومددددوتف رهم عنددددى قددددعترتا تياصددددل أو تيطددددعة يف  ايدددد  عدددد م 
 .(121)مشارلرهم يف زي ت صوخ أو ع م وفائهم ابحلص  تدطنو  مظهم زظيها

 2017 آ /أغ ددط يف  أ  تحلكومدد  أصدد راايددوم  رتيددر  ووتدد   وأفدداةا مظمردد  -59
 جلددديتد رسدددو  وتدوفادددو  تيطبيدددو ،  فددديهم  تيعدددام،  دددمعسدددوما  عامدددا  حيمدددع تعبئددد  عرددداخ تي طدددال 

ينر نيدل إىل أب  تحلكوم  تيلا رطدوتا  ورةا ت اريع تاي ، 2017سبررت أينوخ/يف و تي ط . 
مظمردد  ايددوم  رتيددر  ويكدد  ، وتدددوفار تيطبيددرمدد  تعبئدد  يددي  تجلامعدداا وتدعنرددر  أةىن  د 
مظددداي   يف  يدددمادددله تجلهدددوة مرظاسددد    فيددد  إىل أ  مددد   لا ددد   ال يريددد  أ ددد ذلدددعاووتددد  

تدعنردددر أو تددددوفار تيطبيدددر تيدددلي  ال يعغبدددو  يف  ت ددداريع تايددد  أب  أييدددا   ورةاو أوزلك دددرا . 
عردددداخ حيندددددو  ر دددد   م ددددا   ماييدددد  يروفيددددف ليف لعددددض تدظدددداي ، تيعرددددل يف تحل ددددوخ يُن مددددو ، 

 .(411)اثن ة مي ماا 4وتيورق  تدش ل   3تيورق  تدش ل  . وق م  (311)حمنهم
 يراكيدد   مددام تييزمدد  طددوتاتخل أ  تحلكومدد  مل ترخددل لعدد ُ  4تيورقدد  تدشدد ل  وال مدد   -60

ين دوء تد فعهم إىل ت  د ويا  ت نيدر   دؤويرعندى تدتيدل  يادعض صهل ت  رداج، حل تيعقال  تدعل ي 
تيورقدددد  ثدددد  و . (511)عندددديهم ةو  ذيدددد  حت ي هدددداأادددد ت  يصددددعا  رة يدددد إىل تيعرددددل تي  ددددع  ي

تددد ترعر عنددى إ ردداج  تيددل  جيددت صددهل تي طدد  يظمددام أوزلك ددرا  عنددى و ددم  دد   4تدشدد ل  
 ق دعت   يدرتد دؤوير ت نيدر عندى تعبئد  تددوتيظر تألوزلك تيدل  جيدت صهل تيعراي   مام تي ط  و 

 .(611)يف   وخ تي ط 

 احلقوق االتت اديت واال تما يت والثقافيت -3 

 (117)تيصة  تحل  يف  
أ   شددددبك  عرددددل آسدددديا تيوسددددطى يف إلددددا  تي يددددااي تجلظ ددددا ي  وتحليددددار تجلظ ددددي  ذلددددعا -61

، و ري دد  يددلي ، دعتقبدد  تي ويدد  تيصددارم لادد وجل   ددهل تدظاعدد  تيبشددعي  ييددم  صددن تخلدد ماا تدر
عنومددداا تدطبيددد  و تي ماا عندددى تخلدددلعدددض تيعزددداخ تيدددلي  ميارسدددو  تجلدددظ  مدددم تيعزددداخ  حيصدددل ال
. وعيزهددا زظ دديا  ادد وجل   ددهل تدظاعدد  تيبشددعي  وتألمددعتض تدظ ويدد  ل ت صددال  يوقايدد  مدد عن دد  ابتدر

يعردددت  تيدددل  يف تدددد ترجل، ت زبدددار ظ ددد  تجل ث يدددفرتي ت عددد تمعددد  قن هدددا إزتء تيشدددبك  وأععلددد  
 .(811)تيويظي ""ين يم  مظاقيا  

 حقوق أشخاص حمددية أو جممو اع حمددة -4 

 (119)تدعأر  
ععايد ، ين  وم  مد يف تعربارادا أمدا  يف تد ام تألوخ  يررثل أ  ةور تدعأر 1ذلعا تيورق  تدش ل   -62

أييدا  أ  عرد ر يشد ظ   1وال مد  تيورقد  تدشد ل  . (120)عيو  شع يف تسرردمل  عوض تيظمع إييها
رصد   ييرتادال ل يد  تي (Mahallas)، جلا  مصاحل  ت يعاا جلدا  تدظداي  ت نيد  2016أ ش ، يف عام 
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جلظدد  ترد يف مدد  أعيداء  ئي ايئد  شددب  قيداتدنةدول حلداالا تيطددي  يف يشد ظ . وجلظد  تدصدداحل  اد  
وال ت بددددل أيدددد  حمكردددد  يف  تيطددددي .  دددد وث تحلاددددال عنددددى تألسددددعر ومظددددم و دددد   إىل تدظط دددد  ت نيدددد 

ويرعددر صدداحل . تد إ دد   جلددا  تاليدديل عنددى قددعتر، أوتمددع تيطددي  ةو  2016مظددل عددام  يشدد ظ ،
 جلظدد  تدظط ددد  ت نيددد  تيدد  تعردددل يف  ددد إىل  تيعزدددوليف تي ايبيددد  تيعمردددى مدد  تحلددداالا، عنددى تألزوتج، 

تددددعأر  ويوزددد  فيهدددا تيندددوم إىلطدددالم ت دددام ، ل يف تيعددداةرتزرراعددداا جلظددد  تدصددداحل  وتر دددم تيددد وج.  أسدددعر
 .(121)تألوزلك  تدعاي  تأللوي  ينر ررملايا  و  حتطيم أسع ا ي عيها إىل

، اايف تيرشددعيع  لشددكل سددنيممل يعدداب لعدد ُ  تدظدد  أ  تيعظددف  1تيورقدد  تدشدد ل  وذلددعا  -63
اظدا  تععيدف قدا وئ  ويدي . ظ  تيعظف تد يرص   ي ياايوأ  أوزلك را  تار ع إىل  مام شامل 

. (212)"ي تخليفددداا تألسدددع مصدددطن  " وي دددرخ م تدوفادددو أو تيعظدددف  ددد  تددددعأر،  ظددد  ينعظدددف تد
أ  تي دددا و   شدددبك  عردددل آسددديا تيوسدددطى يف إلدددا  تي يدددااي تجلظ دددا ي  وتحليدددار تجلظ دددي  وال مددد 

 .(312)حيمعهال تجلظائ  ال يعرت تيعظف تدظ   زعمي  و 
شددبك  عرددل آسديا تيوسددطى يف إلددا  تي يددااي تجلظ دا ي  وتحليددار تجلظ ددي  أ  تدثنيدداا  ذلدعاو  -64
تأل يددا  ينعظدددف  تيكثددد  مدد ت ويددد  تجلظ ددا ي  يرعع ددو  يف   تديدددل تجلظ دد  وم ددايع    وم ةوزددروتدثنيدد

ينيددع  عنددى أيدد   أقددار م لعدد  تيددبعض مددظهم رعددعض ي. و  ددلت تيعظددف تدظدد   وأ  تدثنيدداا ألثددع عع دد 
طدعة آردعو  مد  تدظدازخ أو ي. و لشدف ادله تديدوخ ةو  مدوتف رهمأو   إفصا هم يوعيا  ع  ميدو م تدثنيد 

حمدددداوالا   دددد وث إىليف لعددددض تحلدددداالا تألقددددار   إيددددلتءت قامدددد  تجلتيدددد . وقدددد  أة   قيدددد  عو يو دددد
 .(124)م  يع  إرو  تيرصةية   ييغرصا  تعع   فيها مثنياا ع   االا وأُلنغت رةار. 

لوزددد    دددره فااتيددد ي  وتدعر ددد  م  عيددد أ  تيظ ددداء تيندددوتن ميارسددد   18وذلدددع تدظرددد    -65
، واظددددا   دددد و  إلررددددم ت ددددرةكم فيدددد  تيظ عدددد  تأللويدددد تيددددللور يف  تدددددوفارمدددد  يددددع  ردددداص 

ذلددع و . (512) ددو  ت   دا حل رهالداا الت تينددوتن يرةد ث  عد  اددلهتيظ داء  توتزدد تزرراعيد  قويد  
 ادد  ةارسدداايعظددف تجلظ دد ، إىل ت هددا جلددوء تدددوفار تيددللورأ  تالعردد تءتا،  ددا في 18تدظردد   
 دا.  يرعع د أ  تيظ داء تد دنراا وتيتوت درا   وشدهوة يهدوه  دعدعو ، فيرا يبد و، ومد  تشائع 
تيشددعي  مددم إزبددارام عنددى رؤيددد     يدد تاتيدد ي  وتدعر ددد    عيدد تيعزدداخ تيددلي  ميارسددو   ويوتزدد 

 .(612)تععض زوزا م ييغرصا 
سددددظ   35 تيندددوتن ت دددل أعردددارا  عددد أ  تياريددداا وتيظ دددداء  3تيورقددد  تدشددد ل  ذلدددعا و  -66
وتحلصدددوخ عندددى  يطندددا مدددظه  إزدددعتء م النددد تحلصدددوخ عندددى أتشددد تا ردددعوج  دددعر إىل ين وتيندددوت

قبددل تحلصددوخ عنددى  أو مدد  وتيدد   تيدد وج إ  لددّ  مر وزدداا،، مدد  أزوتزهدد أو   "إذ " مدد  آابئهدد
لظددددا م  وتيددد   تيدددد وج  دددرا  عدددد م ةارسددد أو تألزوتج أو  وتيدددد ي تي عندددىجيددددا و عوج. تخلدددأتشددد ر 

 .(812)مي ماا ةاثن  1تيورق  تدش ل  . وق م  (712)ينب اءزوزا م  أو
 شبك  عرل آسيا تيوسطى يف إلا  تي يااي تجلظ دا ي  وتحليدار تجلظ دي مظمر   أ اي و  -67

وأوص  أوزلك درا  ابيداذ  يدم  ،االا   اء تعع   ينرع يم تي  ع  يف مظط   يش ظ عنرا  حب
 .(912)حلمع تيرع يم تي  ع  ينظ اءتير تل  تييزم ،  ا يف ذي  تعرراة تشعيعاا، 

 (130)تيطال  
 ال مدد  تدبدداةرر تيعاديدد   هندداء  يددم أشددكاخ تيع ولدد  تيب  يدد  تيدد   ددارجل  دد  تأليادداخ أ  -68

 يفسديرا  ، والمدال يف  يدم تأل رحممدور  تيع ول  تيب  ي  أ ، 2013مظل عام  أوزلك را  أعنظ  معترت ،
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تيع ولدد  حيمددع  الاددلت تي ددا و   أفدداةا تدبدداةرر أ . ومددم ذيدد ، 2014يعددام حليددا   قددا و  تيوصدداي  وت
لع ددا  عنددى ترتكددا  زعميدد ، يف تددد ترجل ،  . واددله تيع ولدد  غدد  مشددعوع (131)تيب  يدد  لشددكل صددعي 
أمددال  تيععايدد  تيب يندد  و  مؤس دداامشددعوع  يف تدظدد خ ويف  ال تدد تخيف  ددر أهنددا ، وتدؤس دداا تيع اليدد 

أ  مشعول قا و  تيعظف تدظ   وتيرع ييا ت ررند  عندى قدا و  تألسدعر  وذلعا تدباةرر . تيععاي  تيظهاري
 .(132)مال يأليااخ يف  يم تأل  تيب  ي ول سيري  فعصا  ي    مع صعي  ينع 
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