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 املنهجية والعملية التشاورية املتبعة يف إعداد التقرير الودين  
 أُعدددددددد هدددددددذا التقليدددددددل الدددددددوجي ال الدددددددا وفقدددددددا  ل م ددددددداد  التو يهيدددددددة   دددددددس  قدددددددو  ا نسدددددددان -١
(A/HRC/DEC/17/119 وهددددددو يلكددددددأ ع ددددددا تنايددددددذ أوحقوسددددددتان التأاما ددددددا    ددددددا   قددددددو  ا نسددددددان )

 .٢٠١٣والتوصيات اليت ق  تها خال  االستعلاض الدوري الشامل ال اين ألوحقوستان   نيسان/أقليل 
 ٢٠١6-٢٠١٤، اعُتمدددت خ ددة عمددل وجنيددة ل ادد ة ٢٠١٤كددانون األو /ديسددمرب   ١٤و   -٢

لتنايذ توصيات   س  قو  ا نسان واهليئات املنشأة مبو ب معاهدات األمم املتحددة قعدد الن دل 
  تقاريل أوحقوستان الدورية قشأن  قو  ا نسان و لايته. وشارك   وضد  خ دة العمدل مدا يأيدد 

 هيئة  وومية ومؤسسة من مؤسسات ا تم  املدين، فضال  عن خرباء من ماوضية األمدم 6٠ع ا 
املتحدددددة السددددامية سقددددو  ا نسددددان والوكدددداالت املتخححددددة التاقعددددة لألمددددم املتحدددددة   أوحقوسددددتان. 
وندددوقش مشدددلوا خ دددة العمدددل الوجنيدددة ع دددا ن دددا  واسددد    ا تماعدددات ما ددددة مسدددتديلة ُعقددددت 

كددددددانون   ٣١و ٣٠و ٢٠١٣كددددددانون األو /ديسددددددمرب   ١٨و ٢٠١٣تشددددددلين األو /أكتددددددوقل  ٢٥  
  أيددددلان/ ١٥   ٢٠١6-٢٠١٤ُتوم ت خ ددددة العمددددل الوجنيددددة ل ادددد ة . واسدددد٢٠١٤ال اين/ينددددايل 

ابلالا ال داين املعندون نتنايدذ توصديات اندة األمدم املتحددة ل قضداء ع دا التمييدأ العنحدلي  ٢٠١٥ يونيه
 ن،٢٠١٨-٢٠١٥عقدددب ن لهدددا   التقليدددل اادددام  ل تقليدددلين الددددوريو ال دددامن والتاسددد  ألوحقوسدددتان، 

نتنايدذ توصديات انددة األمدم املتحددة املعنيددة ابسقدو  االقتحدادية واال تماعيددة  والادلا ال الدا املعنددون
 ن.٢٠١٧-٢٠١٥وال قافية عقب ن لها   التقليل الدوري ال اين ألوحقوستان، 

وأعددد هددذا التقليددلين الددوجي امللكددُأ الددوجي سقددو  ا نسددان ابالسددتناد    مع ومددات مقدمددة  -٣
من مدددة حدددي  ووميدددة. ويقدددش التقليدددلين الاليدددُ  العامدددل  ٣٠هيئدددة  ووميدددة و ٤٠مدددن أك دددل مدددن 

املشدد ك قددو ا دارات املعددي اب دد اإل  قددو  ا نسددان و لايتدده، ووكدداالُت  ناددا  القددانون وهيئددات 
 ووميددددة أخددددل ، وكددددذلل انددددُة   ددددس النددددواط املعنيددددة ابملؤسسددددات الد قلاجيددددة ومن مددددات حددددي 

  وومية وهيئات  وومية حم ية.

  A12 ،A22 ،A24 ،A25 ،A28 -   اعتماد املعراي  الدوليرة والتعراون مر
 اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات

اس اتيجية عمل قشأن مخسدة  داالت  ات أولويدة  ٢٠١٧ش اط/فربايل  ٧اعُتمدت    -٤
وقدددليمك  ودددومن معندددون نسدددنة  دددوار مددد  الندددا  واملحدددا   ٢٠٢١-٢٠١٧لتنميدددة ال  دددد ل اددد ة 

صدقت أوحقوستان ع دا اتااقيدة  ٢٠١6تشلين األو /أكتوقل  ٢٥. و  ٢٠١٧نسانيةن لعاإل ا 
(، وك اددددت ٨٧)رقدددم  ١9٤٨من مدددة العمدددل الدوليددددة ل حليدددة النقاقيدددة ولايددددة  ددد  التن ددديم لعدددداإل 

 هودها اللامية    التحضي ل تحدي  ع ا اتااقية األمم املتحدة قشدأن  قدو  األشدخاو  وي 
ة قددليمك األمددم املتحدددة ا تددا ن، تُلقددت االتااقيددة املددذكورة    ال  ددة األوحقويددة ا عاقددة. ومبسدداعد

وُعلضت ع ا الربملان وُنشلت ع ا ن ا  واس  قو اهليئدات اسووميدة واملن مدات حدي اسووميدة 
والسدددوان. وقددددأ ا عدددداد ملشدددلوا قدددانون قشدددأن  قدددو  األشدددخاو  وي ا عاقدددة، مبلاعددداة قيددد  

قددليمك ددددد تددداقي متوام ددة مددن أ ددل حايدة  سددو  ٢٠١٧يددة، واعُتمددد   عدداإل أ ودداإل االتااق
 كددددانون األو /  ١ن دددداإل دعددددم األشددددخاو  وي ا عاقددددة وتعأيددددأ  قددددوقهم و ددددلاي م. وصدددددر   

ملسددوإل ريسددن قشددأن ااددا  تددداقي  دخددا   سددينات أساسددية ع ددا ن دداإل دعددم  ٢٠١٧ ديسددمرب
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األشخاو  وي ا عاقة، وأُنشئ فلي  عامل مشد ك قدو ا دارات    جدار امللكدأ الدوجي سقدو  
ا نسددددان وُك دددد  ابلتحضددددي ل تحدددددي  ع ددددا االتااقيددددة. وتوصدددد ت وكدددداالت األمددددم املتحدددددة و وومددددة 

 ،٢٠٢٠-٢٠١6أوحقوسددتان    اتاددا ، ضددمن  جددار عمددل األمددم املتحدددة ل مسدداعدة ا تا يددة ل ادد ة 
 من أ ل التحدي  ع ا االتااقية. ل عمل

وارتا  قشول م حوظ مستو  التعاون قو أوحقوستان واملاوضية السامية سقدو  ا نسدان  -٥
وهيئدددات املعاهددددات وا  دددلاءات اباصدددة التاقعدددة لألمدددم املتحددددة واملن مدددات حدددي اسووميدددة الدوليدددة 

تادداهم قددو امللكددأ الددوجي  ُوقعددت مددذكلة ٢٠١6 ددو  مسددا ل  قددو  ا نسددان و لايتدده. و  عدداإل 
سقدددو  ا نسدددان واملوتدددب التم ي دددن لألمدددم املتحددددة. وقددداإل مادددوض األمدددم املتحددددة السدددامن سقدددو  

 .٢٠١٧أاير/مددددايو  ١٢    ١٠ا نسددددان، حيددددد رعددددد اسسددددو، قددددأايرة أوحقوسددددتان   الادددد ة مددددن 
يش، قددأايرة ال  ددد، و  قدداإل األمددو العدداإل لألمددم املتحدددة، أن ونيددو حددوتي  ٢٠١٧ أيلان/يونيدده  و 

حار أوحقوسدتان مدديُل شدع ة  ٢٠١٧أي و /س تمرب  ١١    ٢٠١٧آط/أحس س  ٢٨الا ة من 
أورواب وآسيا الوس ا   من مة هيومن رايدتس ووتدش، هيدو وي يامسدون، ومدديل موتدب املن مدة، 

شدهيد،  حار ال  دد ألدد ٢٠١٧تشدلين األو /أكتدوقل  ١٢    ٢ستي  سدويلدلو. و  الاد ة مدن 
 ٨    ٥املقددلر ابدداو املعددي لليددة الدددين أو املعتقددد     ددس  قددو  ا نسددان، و  الادد ة مددن 

حار ال  دددد وفددددك مددددن موتدددب املاوضدددية ا ق يمددددن  سددديا الوسددد ا، قليسددددة  ٢٠١٧أي و /سددد تمرب 
 ريتشارد كوميندا.

 أي دددو / ٢٠    ١٨وحار ر دديس قهوريدددة أوحقوسدددتان مقددل األمدددم املتحددددة   الادد ة مدددن  -6
وألقددا ك مددة أمدداإل الدددورة ال انيددة والسدد عو ل جمعيددة العامددة وجددل  م ددادرات تلمددن  ٢٠١٧سدد تمرب 

   كاالة االستقلار والتنمية املستدامة   من قة آسديا الوسد ا. واقد   أن تعتمدد اامعيدة العامدة 
املتحددددة قشدددأن  قدددو   قددلارا  خاصدددا    هدددذا الشدددأن، واقدد   أيضدددا  صدددياحة مشدددلوا اتااقيددة لألمدددم
 الش اط ومشلوا قلار ل جمعية العامة قعنوان نالتع يم والتسامح الديين.

ن ددلت هيئددات معاهدددات األمددم املتحدددة   التقليددل  ٢٠١6و ٢٠١٤و  الادد ة قددو عددامن  -٧
اادددام  ل تقليدددلين الددددوريو ال دددامن والتاسددد  قشدددأن تنايدددذ اتااقيدددة القضددداء ع دددا قيددد  أشدددوا  التمييدددأ 

لعنحدلي  والتقليددل الددوري ال دداين قشدأن تنايددذ العهددد الددو  ابدداو ابسقدو  االقتحددادية واال تماعيددة ا
وال قافية  والتقليل الدوري اللاق  قشدأن تنايدذ العهدد الددو  ابداو ابسقدو  املدنيدة والسياسدية  والتقليدل 

 د امللأة.الدوري ابامس قشأن تنايذ اتااقية القضاء ع ا قي  أشوا  التمييأ ض
 ٢٠١٧قددددددمت أوحقوسدددددتان وثيقتهدددددا األساسدددددية املو ددددددة، و  عددددداإل  ٢٠١٥و  عددددداإل  -٨

قدمت التقليل الددوري ابدامس قشدأن تنايدذ اتااقيدة مناهضدة التعدذيب وحديه مدن ضدلوط املعام دة 
 أو العقوقة القاسية أو الال نسانية أو املهينة. 

 قددو  ا نسددان و لايتدده مدد  ا  ددلاءات  واسددتمل اسددوار ال ندداء وت دداد  املع ومددات قشددأن -9
ت قت ا  لاءات اباصدة مدا يأيدد  ٢٠١٧و ٢٠١٤اباصة لألمم املتحدة. و  الا ة قو عامن 

وثيقة   ي ية عن آليات  عما  خمت   فئات  قو  ا نسان و لايتده. وأو  قددرك ك دي  ٥٠ع ا 
 مدددة العمدددل الدوليدددة ومن مدددة األمدددم مدددن االهتمددداإل لت دددويل التعددداون مددد  املن مدددات الدوليدددة م دددل من

املتحددددة ل  قيدددة والع دددم وال قافدددة )اليونسدددوو( ومن مدددة الحدددحة العامليدددة واملن مدددة الدوليدددة ل هجدددلة 
ومن مددة األمددم املتحدددة ل  اولددة )اليونيسددي ( وموتددب األمددم املتحدددة املعددي ابملخدددرات واال ددة. 

واال داد األورو  واندة ال ندقيدة التاقعدة   ددس وم ّدل التعداون مد  من مدة األمدن والتعداون   أورواب 
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أورواب ومن مدددة التعددداون ا سدددالمن ومددد  هيئدددات وقعدددة للاق دددة الددددو  املسدددتق ة ومن مدددة شدددن هاي 
 ل تعاون عنحلا  ر يسيا  لتااعل ال  د    ا   قو  ا نسان.

  A41 - اإلدار الدستوري والتشريعي حلماية حقوق اإلنسان وحرايته 
اعُتمد عدد من التعدديالت الدسدتورية    جدار  سدو أسدس الددفاا عدن  قدو  ا نسدان  -١٠

وأضددي   ليهددا نددمك عددن مشدداركة املددواجنو   اللقاقددة العامددة ع ددا  ٣٢و لايتدده. فقددد ُعدددلت املددادة 
أ هأة الدولة. وحيدت السد  ات املشد كة   سدن الربملدان ليدا صدارت تُعقدد   سدات رقاقدة ع دا 

السددددنوية املقدمددددة مددددن   ددددس الددددوحراء قشددددأن املسددددا ل الل يسددددية    يدددداة ال  ددددد اال تماعيددددة التقدددداريل 
 واالقتحادية وع ا قليمك عمل ر يس الوحراء لد  تلشحه أماإل ا  س التشليعن )  س النواط(.

وأضدددديات  ليدددده  ٢٠١٧وتعأيددددأا  السددددتقال  السدددد  ة القضددددا ية، ُعددددد  الدسددددتور   عدددداإل  -١١
 ددس الشدديوط سدد  ة تعيددو ر دديس   ددس القضدداء األع ددا، قندداء  ع ددا تلشدديح مددن أ ودداإلك اددو   

ر دديس اامهوريددة، وسدد  ة تسددمية و قالددة ر سدداء ونددواط ر سدداء ا دداكم   الددوالايت و  جشددقند، 
   وأُدر دددتقنددداء  ع دددا اقددد ا    دددس القضددداء، ع دددا أن يقدددل ر ددديس اامهوريدددة أعضددداء ا  دددس. 

 ومدددة الدسدددتورية. فُمنحدددت ا ومدددة صدددال يات  ضدددافية مللا عدددة الدسدددتور أ وددداإلك تدددن م ملكدددأ ا
القضااي اليت ت ي مسألة الدسدتورية والديت  ي هدا ا داكم    ا ومدة الع يدا، وكدذلل ملوافداة   سدن 
الربملددان والددل يس كددل سددنة مبع ومددات عددن الوضدد  الدسددتوري   ال  ددد. وُخولددت ال جنددة االنتخاقيددة 

 ووميددددة مسددددتق ة ودا مددددة وماتو ددددة تددددن م االنتخدددداابت الليسددددية والربملانيددددة امللكأيددددة، وهددددن هيئددددة 
واالسددددتاتاءات   أوحقوسددددتان، اسدددد    عددددلض قضددددااي متع قددددة مبسددددا ل دسددددتورية ع ددددا ا ومددددة 

 الدستورية قناء  ع ا اق ا  من موتب ماوض  قو  ا نسان )أمو امل امل(.
اللاميدددة    تعأيدددأ  قدددو  ا نسدددان ا صدددال ات  ٢٠١٧-٢٠١٤واسدددتملت   الاددد ة  -١٢

و لايتددده، ووضددد  أسدددا  قدددانوين م مدددو  لعمدددل اهليئدددات التشدددليعية والتنايذيدددة والقضدددا ية وت دددويل 
التعدداون والتااعددل قددو اهليئددات اسووميددة ومؤسسددات ا تمدد  املدددين دفاعددا  عددن  قددو  ا نسددان. 

نية وأشواهلا و  لاءا ا، ال ع ا اهليئات و دد قانون اللقاقة الربملانية قوضو  أهداف اللقاقة الربملا
التنايذيدددة فحسدددب، و تدددا أيضدددا  ع دددا وكددداالت  نادددا  القدددانون. ويدددنم هدددذا القدددانون ع دددا عقدددد 
  سددات لت قددن تقددداريل عددن أنشددد تها، و  سددات تسددمح ألعضددداء الربملددان ق دددل  أسددئ ة، ورصدددد 

وُأ دثت داخل ا  س التشدليعن  تنايذ القوانو قعد اعتمادها، واس      لاء  قيقات قلملانية.
انةك لشؤون األسلة وامللأة وأخل  ل شؤون الححية  و    س الشيوط أُنشئت انة تُعد  ييئدات 
 النياقة العامة وهيئات الشؤون الداخ ية، وأُنشئ منحب املم ل املاوض   س الوحراء   الربملان.

ي ة ااديددة لقدانون موتدب املددعن العداإل واعُتمدد قدانون وكداالت الشدؤون الداخ يدة والحد -١٣
وقانون تنايذ أ واإل اال تجاح ا داري وقدانون موافحدة الاسداد وقدوانو أخدل  لتحسدو أنشد ة 
وكاالت  ناا  القانون    ا   قو  ا نسان. وُعأحت مسؤولية وكاالت  ناا  القدانون    دا  

ات املواجنو ومم  ن اهليئات اسوومية. انتهاكه، وُأ دث ن اإل  خضاعها ملساءلة السوان وراق 
ويقدددإل املدددعن العدداإل      ددس الشدديوط تقدداريل منت مددة عددن أنشدد ة سدد  ات النياقددة العامددة. ومنددذ 

، قدددمت سدد  ات النياقددة العامددة تقدداريل سددنوية    اهليئددات التم ي يددة ا  يددة عددن  الددة ٢٠١6عدداإل 
تقليدددل عددن هدددذا  ٣ ٠٠٠الء النياقدددة  ددو سدديادة القددانون وعدددن  هددود موافحدددة اال ددة. وقددددإل وكدد

 .٢٠١٧-٢٠١6املوضوا     الس نواط الشعب وس  ات اسوومات ا  ية   الا ة 
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وأُدخ ددت ع ددا قددانون ا  ددلاءات اانا يددة ت يددياتك أساسددية ملددنح القضدداة قدددرا  أكددرب مددن  -١٤
ف الت يددديات أيضدددا     اسليدددة   ت  يددد  تدددداقي وقا يدددة حدددي اال تجددداح السددداق  ل محاكمدددة. و دددد

تعأيأ أسا  أ واإل الدرباءة و  دل   الدة القضدااي اانا يدة   دلاء مأيدد مدن التحقيقدات و   مدنح 
ا اكم اس    التحق  مدن الوقدا   قناسدها   ا مل يدتم  ث ا دا أثنداء التحدلايت األوليدة والتحقيقدات 

م ددل أ ودداإل السدجن املشدددد القحددية السداققة ل محاكمددة. وأُل يددت مدن القددانون اانددا ن عقدوابتك 
سدداعة. وُخاضددت أيضددا   ٤٨سدداعة     ٧٢املدددة، وُخاضددت مدددة اال تادداظ لددد  الشددلجة مددن 

 املدة القحو  ل ح س اال تياجن ولال تجاح الساق  ل محاكمة.
وُعدددأحت الضدددمايت الدسدددتورية ل حددد    تقددددا شدددواو     اهليئدددات العامدددة، مبدددا    لدددل  -١٥

 ٢٠١6كددانون األو /ديسددمرب   ٢٨القدانون. وأُنشددئت مبو ددب ملسدوإل ريسددن صددر   وكداالت  ناددا  
أُدر ت  ٢٠١٧أي و /س تمرب  ١١مواتب اتحا  شع ية وقواقة اف اضية لالتحا  ابلل يس. و  

  قددانون جعددون األشددخاو ال  يعيددو واالعت دداريو أ ودداإلك   ددل رفدديف ال عددون املقدمددة   أي 
اصدل و  سدات اسدتق ا  شخحدية وعامدة ملعاادة ا تيا دات املدواجنو مسألة، و قامة   سات تو 

واالستخداإل املوسد  لتونولو يدات املع ومدات واالتحداالت ا نيدة، قسد ل منهدا اسدتخداإل اب دوط 
السددداخنة السدددلية واب دددوط السددداخنة لالتحدددا  ابهليئدددات اسووميدددة والتدددداو  عدددن جليددد  الايدددديو. 

واتدب االتحدا  الشدع ية وال واقدة االف اضدية لالتحدا  ابلدل يس الديت وددد القانون امللكأ القدانوين مل
أنشئت للصد ن ل الوكاالت اسوومية واملسؤولو اسووميو الاع ن   التماسات املواجنو، عدن 

 جلي  اسوار امل اشل م  اامهور.
 ٣٠يددد ع ددا و   جددار السددنة الدوليددة ل حددوار مدد  النددا  واملحددا  ا نسددانية اعُتمددد مددا يأ  -١6

 ال حة تن يمية  صال  ا دارة العامة. ٣٠٠قانوي  و

  A42 وA47 - املؤسسات العامة واحلكم الرشيد 
أدخددل  جددار السياسددة العامددة لاصددال  ا داري الددذي اعُتمددد ابمللسددوإل الليسددن الحددادر  -١٧
 صددددال ات  ذريددددة ع ددددا ن دددداإل اسوددددم وع ددددا األسددددا  املؤسسددددن  ٢٠١٧أي و /سدددد تمرب  ٨  

والقانوين والتن يمن لعمل الس  ة التنايذية. وأع ن امل دأ القا ل نليس الشعب   خدمة اهليئدات 
ولتحسددو تقدددا خدددمات الدولددة ل نددا ،  اسووميددة و تددا اهليئددات اسووميددة   خدمددة الشددعبن.

أُنشددئت وحارات  ووميددة  ديدددة مددن أ ددل ت ددويل تونولو يددات املع ومددات واالتحدداالت والتع دديم 
ق ل االقتدا ن، والعمالة وعالقات العمل، وال قافة، وا سوان وابدمات ال  دية. ونُقحدت    ما

وحارة و دارة وحيهددددا مددددن املن مدددددات  ٢٠هياكددددل ومهدددداإل وويددددا   مدددددا يأيددددد ع ددددا  ٢٠١٧عدددداإل 
 دارة مدددددددن  دارات الدولددددددة وهيئدددددددات ا دارة  ٢٠اسووميددددددة، وُأ دددددددثت ت يددددددديات   أك ددددددل مددددددن 

 من املن مات. االقتحادية وحيها
ملسدوإل  ٢٠١٧كدانون األو /ديسدمرب   ١٢و   جار  ديا ابدمات العامة، صددر    -١٨

ريسدددن قشدددأن اادددا  تدددداقي   دددلاء  صدددال   دددذري   الن ددداإل الدددوجي لتقددددا ابددددمات العامدددة. 
وأُنشددئت مبو ددب امللسدددوإل وكالددةك ل خدددمات العامدددة اضدد   شددلاف وحارة العدددد  مددن أ ددل رصدددد 

فعاليددددة هيئددددات الدولددددة   تددددوفي ابدددددمات. وُ ولددددت ملاكددددأ االتحددددا  املو دددددة اباصددددة  وتقيدددديم
أبصددحاط املشدداري     ملاكددأ ل خدددمات العامددة تعمددل  ددت  شددلاف مواتددب االتحددا  الشددع ية 
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املقاجعددات واملددددن، وأُنشدددئ سددجل و يدددد ل خددددمات اسووميددة. ويتضدددمن الدددربيمك اسودددومن   
نشددد ة تن ددديم املشددداري  واالقتودددار والتونولو يدددان خ  دددا  تلمدددن    : سدددنة دعدددم أ٢٠١٨املعندددون ن

 ٤٠توسي  ن ا  املهاإل اليت تض    يا ملاكأ ابدمات العامة لحا  اامهور إبضافة أك ل مدن 
 خدمة أخل  لألشخاو ال  يعيو. ١9خدمة ل ويايت االعت ارية و

ونية  دي ة ألنش ة هيئات السد  ة وأنشأ قانون ا  لاءات ا دارية هياكل تن يمية وقان -١9
التنايذية من أ ل توفي خدمات  وومية فعالة  عما   قو  األشخاو ال  يعيو والويايت 
االعت ارية. وتن م مدونة ا  دلاءات ا داريدة تسدوية املناحعدات   العالقدات القانونيدة قدو اهليئدات 

 يايت االعت ارية من  هة أخل .اسوومية أو مويايها من  هة واألشخاو ال  يعيو والو
وأخدددذ ال  دددد قتونولو يدددات املع ومدددات واالتحددداالت اسدي دددة  قامدددة  دددوار فعدددا  مددد  اامهدددور  -٢٠

 كددددانون األو /  9وضددددمان  ددددل مشدددداكل النددددا  اليوميددددة دون  ق دددداء. و قيقددددا  هلددددذه ال ايددددة، اعُتمددددد   
ملسدوإلك ريسدن الادا   ٢٠١٧ أيلان/يونيده  ٣٠قانوُن اسوومة ا لو ونيدة، وصددر    ٢٠١٥ ديسمرب

تددداقي تلمددن      ددداث  سددو  ددذري   يددلوف ت ددويل صددناعة تونولو يددا املع ومددات   أوحقوسددتان. 
 واستنادا     هذه الحووك أُنشئ ملكأ ا عالإل لدعم ت ويل واعتماد تونولو يات املع ومات.

  A45 - املؤسسات الودنية حلقوق اإلنسان 
ذت تداقي  ضافية لتعأيدأ املؤسسدات الوجنيدة سقدو  ا نسدان ومواءمتهدا مد  م داد  ابريدس، ااُ  -٢١

اُادذت  ٢٠١٧من قينها تدعيم امللكأ القانوين ملوتب ماوض  قو  ا نسدان )أمدو امل دامل(. فادن عداإل 
وجي: ا  لاءات التالية فيما خيم موتب ماوض  قو  ا نسان )أمو امل امل( التاق  ل ربملان ال

ُخددو  صددال ية  قامددة دعدداو  أمدداإل ا ومددة الدسددتورية مللا عددة دسددتورية القددوانو وال ددوا ح املتع قددة 
لقو  ا نسان  وأُ ن له إبعداد تقاريل خاصة عن  قو  فئات معينة من املواجنو  وُمنح اسد  

وأُ ن لده قتعأيدأ    املشاركة الاعالة   صدياحة التشدليعات والتااعدل مد  مؤسسدات ا تمد  املددين 
مواتددب ي ي دده ا ق يميددة. واُاددذت تددداقي لتحسددو فعاليددة امللكددأ الددوجي سقددو  ا نسددان، وحايدة 
التعاون م  ماوضية األمم املتحدة سقو  ا نسان وحيها من اهليئات الدولية ومؤسسات ا تم  

من لتعاون امللكأ م  املن مات املدين. وُ دد املوق  الش ون ل ملكأ وجيلي ا ن تنايذ  جار مااهي
حددي اسووميددة ع ددا  عددداد تقدداريل وجنيددة وتقدداريل قدي ددة عددن  قددو  ا نسددان و   ددا  األنشدد ة 

 ا عالمية والت قياية. وُنشل كتاط قعنوان ناللقاقة العامة ع ا القوانو   أوحقوستانن.
للصدد   هدذا ا دا ، وملعااة أس اط ويلوف انتهاك  قو  أصحاط املشاري  وتعأيدأ ا -٢٢

أُنشددددئ موتدددددب املادددددوض الليسدددددن سمايدددددة  قدددددو  ومحدددددا  مؤسسدددددات األعمدددددا  )أمدددددو م دددددامل 
مؤسسددددات األعمددددا (. وجيددددلي الن ددددل  اليددددا      ددددداث موتددددب أمددددو م ددددامل لشددددؤون األجاددددا  

 والش اط، وُوض  مشلوا قانون   داث هذا املوتب  ت  شلاف الليسة.
تشددددليعات السددددارية    ددددا  ت  يدددد  املعددددايي الدوليددددة سقددددو  وُعددددأح دور معهددددد رصددددد ال -٢٣

  يدل قشدأن اعتمداد معدايي  ٢٠٠أعد املعهد ما يأيد ع ا  ٢٠١٧-٢٠١٥ا نسان. و  الا ة 
املعهدددد صددددال يات  ٢٠١٧شدددد اط/فربايل  ٨دوليدددة   القدددانون. ومددددنح ملسدددوإل ريسددددن صددددر   

الربملددان    ددا  صددياحة التشدددليعات    ضددافية لوضدد  مق  ددات مدددن أ ددل  سددو فعاليددة أنشددد ة
 وصار إبموانه ا ن  صدار آراء فنية قشأن مشاري  القوانو ورصد تنايذها العم ن.
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  A46 - خطط العمل الودنية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته 
اعتمدت أوحقوستان خ ط عمل وجنية وقلامك  وومية من أ ل تنايذ املعدايي الدوليدة  -٢٤

ان و لايتددده. واب ضدددافة    خ دددة العمدددل الوجنيدددة لتنايدددذ التوصددديات الحدددادرة عدددن سقدددو  ا نسددد
  ددس  قددو  ا نسددان وهيئدددات معاهدددات األمددم املتحدددة عقدددب الن ددل   تقدداريل ال  ددد الوجنيدددة 

 آط/ ٢6، اعُتمدد أيضدا  مدا ي ددن:   ٢٠١6-٢٠١٤املتع قدة لقدو  ا نسدان و لايتده   الادد ة 
من أ ل تنايدذ التوصديات  ٢٠١9-٢٠١6ة عمل وجنية ل ا ة اعُتمدت خ  ٢٠١6أحس س 

الحددادرة عددن انددة األمددم املتحدددة املعنيددة لقددو  ا نسددان قعددد أن ن ددلت   التقليددل الدددوري اللاقدد  
اعتمدددد   سدددا الربملدددان خ دددة عمدددل ملواصددد ة ت دددويل  ٢٠١٧ أيلان/يونيددده  ١6ألوحقوسدددتان. و  

أقددل ملسددوإل  ٢٠١٧أي و /سدد تمرب  ٢٧  ا نسددان. و  التعدداون مدد  ماوضددية األمددم املتحدددة سقددو 
ريسددن خ ددة تددداقي عم يددة )خلي ددة جليدد ( ل دددف  قُدددما  ابمل ددادرات الدديت جل تهددا أوحقوسددتان   
الدورة ال انية والس عو ل جمعية العامة لألمم املتحدة وتنايذ االتااقات اليت مت التوصدل  ليهدا قعدد 

السدامن سقددو  ا نسدان. واعُتمدددت خ دة عمددل وجنيدة لتنايددذ التاداوض مد  ماددوض األمدم املتحدددة 
 تشددددلين األو / ١٣التوصدددديات الحددددادرة عددددن ال جنددددة املعنيددددة ابلقضدددداء ع ددددا التمييددددأ ضددددد املددددلأة   

 ، وُوضعت خلا ط جلي  ابلتعاون م  من مة األمن والتعاون   أورواب واال اد األورو .٢٠١٧ أكتوقل
وخ دة عمدل  ٢٠١٨-٢٠١٧ ودومن ملوافحدة الاسداد   الاد ة واعُتمد أيضا  قدليمك  -٢٥

لتحسو فعالية ااهدود امل ذولدة ملوافحدة اال دار ابل شدل   الاد ة ناسدها. واعُتمدد أيضدا  مدا ي دن: 
لتنايدددددذ اتااقيدددددات من مدددددة العمدددددل الدوليدددددة الددددديت صددددددقت ع يهدددددا  ٢٠١٨-٢٠١٧خ دددددة ل اددددد ة 

  وس سد ة تدداقي ملند  العند  ٢٠٢٠-٢٠١٧ة أوحقوستان  وقدليمك خداو ابلعمدل الال د  ل اد  
 ٢٠١٧كدانون األو /ديسدمرب   ١  وقليمك تدداقي شدام ة اعُتمدد   ٢٠١٨-٢٠١٧العا  ن   الا ة 

لددأايدة  سددو ن دداإل دعددم األشددخاو  وي ا عاقددة وتعأيددأ الضددمايت سمايددة  قددوقهم و ددلاي م  
  وتددداقي أخددل . ونُاددذت ٢٠٢١-٢٠١٧وقددليمك  وددومن لتنميددة من قددة لددل ا را    الادد ة 

(، وسددنة االهتمدداإل ايددل الو ددار ورعايتدده ٢٠١٤قددلامك  ووميددة    جددار سددنة ال اددل الحددحيح )
(، وسددددنة اسددددوار مدددد  النددددا  واملحددددا  ا نسددددانية ٢٠١6(، وسددددنة صددددحة األإل وال اددددل )٢٠١٥)
 (.٢٠١٨(، وسنة دعم أنش ة تن يم املشاري  واالقتوار والتونولو يا )٢٠١٧)

  A51 - التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
يقددوإل  سددو ن دداإل الت قيدد     ددا   قددو  ا نسددان   ال  ددد ع ددا م دددأ توسددي  ن ددا   -٢6

وصو  اامهور    املع ومات القانونية وع دا تدداقي متسدقة لتوسدي  ااهدود الت قيايدة املو هدة    
الط   خمت ددد  املددددار  ال انويدددة و  فئدددات شدددجل مدددن اامهدددور، و ديددددا  الشددد اط والنسددداء وال ددد

التع دديم العددا . واعُتمدددت قددلامك تدري يددة قشددأن  قددو  ال اددل و قددو  املددلأة و قددو  ا نسددان   
ن دداإل العدالددة وتددداقي ملوافحددة العندد  العددا  ن والتعددذيب واال ددار ابل شددل والاسدداد وُأضدديات    

و وا ددامو واملددوثقو ومددويان ابدددمات قددلامك  عددداد مددويان  ناددا  القددانون واملددوياو القضددا ي
 القانونية والعام و ال  يو وامللشدين اال تماعيو.

صدددر ملسددوإلك ريسددن يتع دد  قتددداقي  سددو نشددل النحددوو  ٢٠١٨شدد اط/فربايل  ٨و   -٢٧
قدددانون نشدددل املع ومدددات القانونيدددة  ٢٠١٧أي و /سددد تمرب  ٧القانونيدددة  سدددينا   دددذراي ، واعُتمدددد   
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الا ع يهدددا. و ددددد القدددانون ماهدددوإل املع ومدددات القانونيدددة وعدددأح الضدددمايت االجدددالا ع يهدددا واالجددد
 كدددددددانون ال ددددددداين/  ١9و موانيددددددة االتحدددددددا  ابلوكددددددداالت واملن مدددددددات املسددددددؤولة عدددددددن نشدددددددلها. و  

صدر ملسوإلك ريسن قشأن تدداقي  سدو ابددمات القانونيدة  سدينا   دذراي . وأيط  ٢٠١٧ ينايل
إل القانونية   الوكاالت واملن مات اسوومية املسؤولية عن  سو ال قافة القانونية القانون ابألقسا

قدددليمك تدددداقي  ٢٠١٧أي و /سددد تمرب  ١٣وحمدددو األميدددة القانونيدددة. واعتمدددد قدددلارك ريسدددن صددددر   
 شام ة لت ويل ن اإل نشل وتوحي  الوتب والنهوض ابملستو  ال قا  وحمو األمية.

لأايدة الوعن لقو  ا نسدان قدو الائدات الضدعياة مدن املدواجنو الدذين يعيشدون واُاذت تداقي  -٢٨
قدددلارك قشدددأن تدددداقي تن ددديم  ٢٠١٧آط/أحسددد س  ٨  يدددلوف صدددع ة. وصددددر عدددن   دددس الدددوحراء   

يقددل  ٢٠١٧تشددلين األو /أكتددوقل  ١٤و  ددلاء دورات تدري يددة ألصددحاط املشدداري ، وصدددر قددلار آخددل   
 لتحا  العاج و عن العمل ابلتدريب   ملاكأ التدريب املهي ا ق يمية.ال وا ح التن يمية ال

ومبسددددداعدة من مدددددات دوليدددددة، ُنشدددددلت املدددددواد التاليدددددة ابل  دددددة األوحقويدددددة: اتااقيدددددة  قدددددو   -٢9
و موعة خمتارة من واث   اتااقية مناهضة التعذيب وحديه مدن ضدلوط األشخاو  وي ا عاقة  

ت العامددة الحددادرة عددن انددة األمددم والتع يقددا املعام ددة أو العقوقددة القاسددية أو الال نسددانية أو املهينددة 
املتحدددة ملناهضددة التعددذيب  و ميدد  الحددووك الدوليددة وتشددليعات أوحقوسددتان    ددا  موافحددة 
الاسدداد  وواث دد  أخددل  ل ت قيدد     ددا   قددو  ا نسددان. واب ضددافة     لددل، صدددرت أدلددة 

اوين التالية: املعايي الدولية ل مهن القانونية  اهليئات القضدا ية   ق ددان ابل  ة األوحقوية منها العن
أخل    موعة خمتارة مدن واث د  اندة األمدم املتحددة سقدو  ال ادل  تنايدذ الربوتوكدو  االختيداري 
التااقيددة  قددو  ال اددل املتع دد  ابشدد اك األجاددا    املناحعددات املسدد حة. وتحدددر   ال  ددد مخددس 

 صحياة تتناو  املسا ل القانونية، وي اا منها عدة آالف من النسخ. ٤٠ونية و و  الت قان

  B8 - حقوق اإلنسان ومكارحة اإلرهاب 
تتماشا تشليعات موافحة ا رهداط   أوحقوسدتان ياشديا  ومدا  مد  أ وداإل العهدد الددو   -٣٠

مددن القددانون اانددا ن،  ١٥٥ادُة ابداو ابسقددو  املدنيددة والسياسددية. وتت ددل     مسددألة ا رهدداط املدد
واألشخاو الذين يقومون أبعما   رهاقية ُتوال هلم املسداواة   اسقدو  أمداإل القدانون، مبدا    لدل 

من القدانون ااندا ن ع دا عقوقدة ا عدداإل  واسد    اسمايدة  ١٥٥اس    اسياة،    ال تنم املادة 
ندددا ن  واسددد    األمدددن الشخحدددن واسمايدددة مدددن مدددن القدددانون اا ٢٣٥مدددن التعدددذيب، وفقدددا  ل مدددادة 

اال تجاح حي القدانوين أو اال تاداظ حدي القدانوين لدد  الشدلجة، مد  ت  يد  م ددأ أمدل ا  ضدار   
أوحقوسددتان  واسدد    عددلض القضددااي ع ددا حمومددة مسددتق ة وحمايدددة  واسدد    الدددفاا، واالتحددا  

س دة التوقيد  الاع دن واسد    اال تمداا مبحداإل ع دا اهلاتان مبحداإل أو أب دد األقدلابء املقدلقو مندذ 
 انالاد، دون أي قيود ع ا مدة اال تماا  اب ضافة    عدد من اسقو  األخل .

، أصددر   دس الدوحراء قدلارا  ابملوافقدة ع دا لدوا ح تن يميدة ل تعدوييف عدن ٢٠١٧و  عاإل  -٣١
يدددددو أو االعت ددددداريو نتيجدددددة األضدددددلار الددددديت ت حددددد  ابألشدددددخاو أو مبمت ودددددات األشدددددخاو ال  يع

عم يددات موافحددة ا رهدداط. وتددنم ال ددوا ح ع ددا تعددوييف التوددالي  وابسددا ل الدديت ت حدد  يددؤالء 
األشدددددخاو أو مبمت ودددددا م وتقددددددا املسددددداعدة ال  يدددددة ا انيدددددة    ددددداالت ا صددددداقة الشخحدددددية 

 العا ل. الوفاة، وتقدا معاش ل متوىف عنهم من أفلاد األسلة واستحقاقات عن فقدان أو
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وسماية  قو  النا     داالت ال دوار ، أُعدد مشدلوا قدانون يتع د  لداالت ال دوار   -٣٢
. ويلا عدده  اليددا  عدددد مددن ابددرباء. وجيددلي أيضددا  صددو  www.gov.uz وُنشددل ع ددا املوقدد  الشدد ون

 مشلوا قانون آخل قشأن دا لة األمن الوجي.

  B31 - املساواة وعدل التمييز 
اسدددتمل تعأيدددأ م ددددأ عددددإل التمييدددأ   أوحقوسدددتان ابعتمددداد القدددوانو التاليدددة: قدددانون جعدددون  -٣٣

  وقددانون الشدداافية   عمددل ٢٠١٧أي و /سدد تمرب  ١١األشددخاو ال  يعيددو واالعت دداريو املددؤرط 
 ١٤   وقدانون السياسدة اباصدة ابلشد اط املدؤرط٢٠١٤أاير/مدايو  ٥هيئات الدولة واسوومة املؤرط 

 أي ددددددو / ٧  وقددددددانون نشددددددل املع ومددددددات القانونيددددددة واالجددددددالا ع يهددددددا املددددددؤرط ٢٠١6 تمرب أي و /سدددددد
  ٢٠١6تشددددلين األو /أكتددددوقل  ١6  وقددددانون وكدددداالت الشددددؤون الداخ يددددة املددددؤرط ٢٠١٧ سدددد تمرب

. وروعدن أيضدا  م ددأ ٢٠١٧كدانون ال اين/يندايل   9وقانون تنايذ أ واإل اال تجداح ا داري املدؤرط 
ياحة مشداري  القددوانو يددف ضددمان املسداواة   اسقددو  والادلو قددو املددلأة عددإل التمييددأ لدد  صدد

 والل ل ومعااة  االت ال وار  ومن  العن  العا  ن.
صدددر ملسددوإلك ريسددن  ددنح اانسددية لألشددخاو الددذين  ٢٠١6و  كددانون األو /ديسددمرب  -٣٤

ناا  قانون اانسدية. ومندذ  يعيشون   أوحقوستان لونهم كانوا ألس اط شجل خارج ال  د عندما قدأ
شخحا  اانسية. ومن أ ل ضمان الويإل والتسامح   ا تم  قدو مم  دن  ١٢٤٣ لل اسو، ُمنح 

ملسددددوإلك  ٢٠١٧أاير/مددددايو  ١9 موعددددة  ثنيددددة وقوميددددة   أوحقوسددددتان، اعُتمددددد    ١٣٠أك ددددل مددددن 
ا ثنيدات والعالقدات الوديدة مد  ريسن يقضن إبنشاء اندة وقعدة   دس الدوحراء تُعد  ابلعالقدات قدو 

 ال  دان األ ن ية، واعُتمد  جار ددد أولوايت سياسة الدولة   العالقات قو ا ثنيات.

  B41 - احلق يف التنمية 
جنحت أوحقوستان   الوفداء ابلتأاما دا فيمدا يتع د  ابألهدداف ا تا يدة لأللايدة. وقدد أ دلحت  -٣٥

الاقدددل، و ققددددت حايدة   نسددد ة االلتحددددا  مبددددار  التع دددديم املهدددي ال ددددانوي تقددددما  ك دددديا    اسدددد مددددن 
  املا ة من القوة  ٤٥,٧املتخحم، وكا ت املساواة قو اانسو   التع يم ال انوي العاإل. وي ل امللأة 

ا ددد  العام دددة وقدددد حادت عمالدددة املدددلأة حايدة ك دددية   األعمدددا  التجاريدددة الحددد ية واملشددداري  اباصدددة. وتل 
معددد  فيددات اللضدد  وسددوء ت ددذيتهم والادديف معددد  الوفيددات النااسددية. وت اجددأ انتشددار فدديو  نقددم 
املناعة ال شلية/ا يدح والاضت معددالت االعدتال  والوفيدات املتع قدة ابلسدل واملدالراي. و سدنت  دارة 

ة وأصددد ح اسدددتخدامها مدددوارد امليددداه واألراضدددن. و  يدددت املدددوارد ال يولو يدددة والدددن م ا يوولو يدددة ابسمايددد
 املستداإل مضموي . وأُنِشئت شلاكات فعالة م  ق دان أخل  من أ ل  قي  التنمية املستدامة.

وكددددان قددددلار اامعيددددة العامددددة لألمددددم املتحدددددة قشددددأن أهددددداف التنميددددة املسددددتدامة أساسددددا   -٣6
حقوسدددتان. حايدددة   الن ددداإل الدددوجي ألهدددداف التنميدددة املسدددتدامة   أو  ١١٧هددددفا  و ١6 لتحديدددد

) جدددار املسددداعدة  وُ ددددِّدت األولدددوايت الل يسدددية  جدددار عمدددل األمدددم املتحددددة ل مسددداعدة ا تا يدددة
ا تا يدة(، مد  ال كيدأ ع دا العمالدة الاعالدة واسمايدة اال تماعيدة ا دددة اهلددف، واالرتقداء قنوعيددة 

امدة. وتُعدد اسد اتيجية العمدل اللعاية الححية والتع ديم، ولايدة ال يئدة، و سدو تقددا ابددمات الع
 مب اقة خلي ة جلي  لتنايذ أهداف التنمية املستدامة   أوحقوستان.
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  B71 - حقوق اإلنسان والبيئة 
تُعاجل املسا ل املتع قة لماية ال يئة ورصدها من  انب الدولة وا تم  املدين   القدوانو  -٣٧

لاية واستخداإل اسيوايت، وقانون لاية واسدتخداإل ااديدة التالية: قانون اللصد ال يئن، وقانون 
الن اوت، والقلار الليسن املتع د  ابلتدداقي اللاميدة     سدو ن داإل  دارة الناداايت وت دويله  دذراي  

، الذي يعاجل مسألة  يئة يلوف عيش كلا و سو اسالدة الحدحية ٢٠٢١و ٢٠١٧قو عامن 
تنايددددذ الددددربامك التاليددددة   ال  ددددد: قددددليمك العمددددل سمايددددة ال يئددددة وال يئيددددة   ال  ددددد. وجيددددلي  اليددددا  

  وقليمك العمل الشامل لتخاي  آاثر كارثدة لدل ا را  و صدال  من قدة ٢٠١٧-٢٠١٣ ل ا ة
   وقددليمك اللصددد ال يئددن   أوحقوسددتان٢٠١٨-٢٠١٥ا را  وتنميتهددا اقتحدداداي  وا تماعيددا  ل ادد ة 

 .٢٠٢٠-٢٠١6 ل ا ة
ملسددددوإل ريسددددن قشددددأن  سددددو ا دارة   ا دددددا   ٢٠١٧نيسددددان/أقليل  ٢١  وصدددددر  -٣٨

ا يوولو ن واسمايدة ال يئيدة. ومبو دب هدذا امللسدوإل،  ولدت ال جندة اسووميدة سمايدة ال  يعدة    
ال جنددة اسووميددة املعنيددة اب يوولو يددا واسمايددة ال يئيددة، وهددن مسددؤولة عددن رصددد الدولددة لالمت ددا  

ايددة ال يئيددة وكاالددة اسقددو  ال يئيددة ل جمهددور. وتتمتدد  ماتشدديات ال جنددة اسووميددة لتشددليعات اسم
 قس  ة فلض عقوابت  دارية ع ا األشخاو الذين يلتو ون  لا م    ا  اسماية ال يئية.

  D1 - احلقوق املدنية والسياسية 
والقانونيدددة الالحمدددة اعُتِمددددت   أوحقوسدددتان قدددوانو مدددن أ دددل  نشددداء ا ليدددات التن يميدددة  -٣9

 ١٠٣و 9٨و 9٣و ٧٨و ٣٢ عمددا  اسقددو  املدنيددة والسياسددية. واعُتِمددد قددانون لتعددديل املددواد 
مددن الدسددتور  ويددنم هددذا القددانون ع ددا أن ال جنددة االنتخاقيددة امللكأيددة تددن م االنتخدداابت  ١١٧و

السياسددية   و ليهددا كمددا يوسدد  صددال يات ال جنددة فيمددا خيددم توحيدد  األمددوا  ملشدداركة األ ددأاط 
االنتخاابت و شلاك ا تمد  الددو  فيهدا. وقدد ُعددِّ  قدانون املسدؤولية ا داريدة إبضدافة مدواد  دت 
العندداوين التاليددة: نالتدددخل حددي القددانوين   أعمددا  ال جنددة االنتخاقيددة امللكأيددة وال جددان االنتخاقيددة 

نتخاقيدة امللكأيدة وال جدان االنتخاقيدة التاقعة هلدا وادان االسدتاتاءن  ونعددإل تنايدذ قدلارات ال جندة اال
التاقعددة هلددا واددان االسددتاتاءن  ونانتهدداك  قددو  أ ددد امللشددحو أو مم ددل ماددّوض أل ددد امللشددحو 

ملاقددددب أو مم ددددل ماددددوض سددددأط سياسددددنن  ونخمالاددددة شددددلوط و  ددددلاءات خددددوض اسم ددددة    أو
ت خاجئددددة عددددن االنتخدددداابت وخددددوض اسم ددددة قشددددأن أمددددور اضدددد  لالسددددتاتاءن  وننشددددل مع ومددددا

 امللشحو أو األ أاط السياسيةن.
ددديف عددددد التوقيعدددات الالحمدددة لتعيدددو امللشدددحو  -٤٠ وُعددددِّ  قدددانون االنتخددداابت الليسدددية. فُخاِّ

  املا ة من قي  الناخ و. وأُنشئ ماهوإل خدوض اسم دة االنتخاقيدة وفُدِلض  ١    ٥الليسيو من 
إل االنتخاابت وق ل قدء التحويت قيوإل وا دد. ودددد يوإل صمت ال ُيسمينح مبو  ه خوض اسم ة يو 

القانون أنواا اسمالت االنتخاقية وأشواهلا وأسالي ها وقد اعُتِمدت معدايي   دل نشدل اسدت العات 
اللأي العاإل أو ا فحا  عنها كما   ل التن ؤات االنتخاقية وال حوث األخدل  املتحد ة ابالنتخداابت 

لالنتخددداابت و  يدددوإل االنتخددداابت وتسدددمح إبنشددداء ملاكدددأ اقددد اا    خدددال  األايإل ابمسدددة السددداققة
 ملاكأ اس س اال تياجن. وجيلي العمل  اليا  ع ا  عداد مشلوا لقانون االنتخاابت.
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تعدديالت  ٢٠١٧ومن أ ل  سو  عما  اسقو  املدنيدة والسياسدية، أُدِخ دت   عداإل  -٤١
ريسدن، تعدديالت ع دا لدوا ح اسدتعلاض املسدا ل ع ا قانون اانسية، وأُدِخ دت، مبو دب ملسدوإل 

املتع قددة ابانسددية األوحقويددة، وع ددا   ددلاءات م ددادرة املددواجنو األوحقويددو ل   ددد، وع ددا ال ددوا ح 
 املتع قة مبنح ال جوء السياسن.

وقد ُأجِنأ الو دي مدن أ دل تعأيدأ األسدا  القدانوين لت دويل مؤسسدات ا تمد  املددين ومدن  -٤٢
قددوانو، مبددا فيهددا القددوانو  ١٠وسددا ط ا عددالإل. واعُتِمدددت   هددذا ا ددا   ددوا   أ ددل اسددتقال 

التاليدددة: النسدددخة ااديددددة لقدددانون ا دارة الذاتيدددة ل مدددواجنو، وقدددانون الشددداافية   عمدددل هيئدددات 
الدولة واسوومة، وقانون الشلاكة اال تماعية، وأ واإل قانونية أخل  لوض  املعايي. وقد أع دت 

قوانو ا تم  املدين دورا  أكرب   معااة أهم قضااي التنميدة اال تماعيدة واالقتحدادية ل   دد هذه ال
 وأدت    حايدة مشاركة اامهور و سو تواحن املحا    ا تم .

قشددأن التددداقي اللاميددة    حايدة  ٢٠١٧شدد اط/فربايل  ٣و دددد ملسددوإل ريسددن صدددر    -٤٣
نا ددالتن   ت قيد  الشدد اط، ودعدم الائددات  هداإل الدديت توا ههدا  اليدا   سدو مؤسسدة نا  ددةن امل

الضددعياة ا تماعيددا ، ومندد  اال ددة، وتدددعيم ا دد اإل اامهددور ل قددانون. وأنشددأ ملسددوإل ريسددن صدددر 
لتحسدو فعاليدة سياسدات الدولدة املتع قدة ابلشد اط ودعدم ا داد الشد اط  ٢٠١٧يوح/يوليه  ٥  

دة ل ش اط هن ا اد الش اط   أوحقوستان، اليت ُك ِّات مبهمة حايدة   أوحقوستان من مة   دي
مشدددداركة الشدددد اط   قيدددد   دددداالت ا تمدددد . ولدددددعم ت ددددويل اسلكددددة الشدددد اقية، اعتمدددددت دا ددددلة 
لسياسددات الشدد اط وقعددة ملوتددب الددل يس قددليمك تددداقي شددام ة وأُنِشددئت ع ددا الحددعيدين الددوجي 

 دارات معنية ابلش اط للصد اسالة   هذا ا ا .وا  ن  الس مش كة قو ا 

  D8 - احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية 
أو  تق يدددداي  قددددر ك دددي مدددن االهتمددداإل   أوحقوسدددتان سمايدددة األسدددلة و قدددو  ومحدددا   -٤٤

 ٤6األجادددا  والشددد اط والنسددداء واملسدددنو. وقدددد أُدرِ دددت املدددادون 

 ١٤١و ١

  قدددانون املسدددؤولية  ١
ا دارية والقانون اانا ن  ت عنوان نانتهاك ابحوصيةن، ومت قذلل  لا ق  ونشدل املع ومدات 
 املتع قة ابسياة اباصة ألي شخم، دون موافقته،  ن كانت تتضمن أسلارا  شخحية أو أسلية.

األراضددددن الدددديت  وال جيددددوح لددددا أو  جددددأ أو تاتدددديش املندددداح  أو حيهددددا مددددن األمدددداكن أو -٤٥
يشدددد  ها شددددخم مددددن األشددددخاو كمددددا ال جيددددوح  جددددأ ومحددددادرة امللاسددددالت الربيديددددة والربقيددددة 

استخلا ها من ملاف  االتحاالت وملاق دة املواملدات اهلاتايدة أو حيهدا مدن وسدا ل االتحداالت  أو
األ وداإل  ال   اساالت ووفقا  لا لاءات املنحوو ع يها   قانون ا  دلاءات اانا يدة. و  دل 

 فشدداء األسددلار ال  يددة أو التجاريددة وامللاسددالت اباصددة أو عقددود املددوثقو أو أي مع ومددات أخددل  
  ون أن تس ب ضلرا  معنواي  أو ماداي  ل مواجنو.

ومبوافقددة األشدددخاو االعت دداريو أو ال  يعيدددو املعنيددو، جيدددوح ل مؤسسددات الددديت تضددد     -٤6
ل وامل دداين السددونية ووسددا ل النقددل واملمت وددات األخددل  قعمددل الشددلجة أن تسددتخدإل أمدداكن العمدد

  لاء تسجيالت فيديويدة أو صدوتية ولتسدجيل أفدالإل والتقداط صدور ال تشدول خ دلا  ع دا  يداة 
األشددخاو أو صددحتهم. وهددن م أمددة أبال تاشددن، دون موافقددة املددواجنو املعنيددو، مع ومددات عددن 

  يا م اباصة أو مع ومات يس شلفهم وكلامتهم.
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D25 - حظررر التعررويري ومرر ر مررر اررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية   

 أو الالإنسانية أو املهينة
ذت تداقي  ضافية ملوافحدة التعدذيب قتحسدو تشدليعات ال  دد و نادا  قوانينده. وتواصدل  -٤٧ ااِخ

التعدذيب. وعدأح قدانون وكداالت الشدؤون الداخ يدة   دل    دلالتشليعات األخية ااهود اللامية    
التعددذيب والعندد  وحينددا مددن ضددلوط املعام ددة القاسددية أو املهينددة ومندد  األفعددا  الدديت تن ددوي ع ددا 
تعّمددد  سددا  األمل أو املعدداية ال دنيددة أو العق يددة ابملددواجنو  ويتضددمن قددانون تنايددذ أ ودداإل اال تجدداح 

أ واما   ددف    مند  تعدذيب األشدخاو املو دودين  ٢٠١٧اين/ينايل كانون ال   9ا داري املؤرط 
قيد اال تجاح ا داري والقضاء ع يه. وسيضدمن مشدلوا القدانون املتع د  لداالت ال دوار  اسدتحالة 

 من العهد الدو  اباو ابسقو  املدنية والسياسية    االت ال وار . ٧تع ي  املادة 
قشدددأن تددداقي  ضدددافية  ٢٠١٧تشدددلين ال دداين/نوفمرب  ٣٠ومبو ددب ملسددوإل ريسدددن مددؤرط  -٤٨

لتعأيددددأ ضددددمايت  قددددو  املددددواجنو و ددددلاي م خددددال  التحقيقددددات القضددددا ية، ال تُق ينددددل كأدلددددة   
القضددااي اانا يددة املع ومددات ا حددل ع يهددا مددن خددال  انتهاكددات ل قددوانو ا  لا يددة، مبددا    لددل 

أوحقوسددتان قحددورة قاجعددة أن اسددتخداإل التعددذيب وقددد أع ددن ر دديس قهوريددة  اسددتخداإل التعددذيب.
ا كددددلاه الناسددددن أو ال دددددين أو حددددي  لددددل مددددن أشددددوا  العندددد  ضددددد األشددددخاو ا تجددددأين  أو
اباضدددعو ل مال قدددة اانا يدددة لدددن ُيسدددمينح قددده   أوحقوسدددتان. و  رسدددالة مقدمدددة    الربملدددان  أو

أخددددل  أن املددددوياو الددددذين ، أع ددددن الددددل يس مددددلة ٢٠١٧كددددانون األو /ديسددددمرب   ٢٢الددددوجي   
 يلتو ون هذه األعما  واألشخاو الذين يناذوهنا ن ت األواملن جيب أن ُداكموا.

  D26 - ظروف االحتجاز 
تواص ت ااهود امل ذولة من أ ل ضمان كامل اسقو  واملحدا  لألشدخاو ا تجدأين    -٤9

عامدا  املاضدية، الاديف عددد  ١٥ف ة الد ملاف  اال تجاح ق ل ا اكمة و  املؤسسات العقاقية. فان 
سددجينا   ١٣٣ النددأالء   أمدداكن سدد ب اسليددة    نحدد  مددا كددان ع يدده. وي  دد  معددد  السددجن  اليددا  

  املا ددة وال يتجدداوح   قعدديف  ٨٠نسددمة. وي  دد  متوسددط معددد  شدد ل السددجون  ١٠٠ ٠٠٠لودل 
ة اباددددا و األ ددددداث   ال  ددددد   املا ددددة. ويقددددل املعددددد    املؤسسددددة الو يدددددة اباصدددد ٣٠امللافدددد  

عادوا   ٢٠١6 أكتدوقلتشدلين األو / ١٢  املا ة. ومنح قانون عادو أقدله   دس الشديوط    ١٠ عن
شددخم  ٢ ٨٠٠ شددخم، وأفددلج عددن أك ددل مددن ١٥ ٥٠٠مددن املال قددة أو العقدداط ملددا يأيددد ع ددا 

شددخم،  ٢ ٧٠٠ مدن أمداكن سد ب اسليددة. ومبو دب عادو ريسدن، أُل يددت األ وداإل الحدادرة لد 
 شخم أج   سلا هم من أماكن س ب اسلية.  9٠٠مبن فيهم أك ل من 

 موعدددة مدددن التعدددديالت ع دددا قدددانون  ٢٠١٧آ ار/مدددار   ٢9وأدخددل قدددانون صددددر    -٥٠
 نادددا  العقدددوابت لتعأيدددأ الضدددمايت مدددن أ دددل لايدددة  قدددو  األشدددخاو املددددانو قشدددول فعدددا . 

و  التاليددددة: اسحددددو  ع ددددا املع ومددددات اباصددددة ويتمتدددد  املدددددانون، ع ددددا و دددده ابحددددوو، ابسقدددد
اب  ددلاءات وال ددلوف املتع قددة ققضدداء عقددوقتهم واملع ومددات اباصددة لقددوقهم ووا  ددا م  وتقدددا 
املق  دددات وال يدددايت والشدددواو  ق  دددتهم األصددد ية أو ق  دددة أخدددل      دارة السدددجن أو    اهليئدددة 

ة ال  يددة ل ملضددا ابددار يو والددداخ يو. وقددد املسددؤولة عددن  ناددا  اسوددم  واسحددو  ع ددا العنايدد
. ويدددعو ٢٠٢٢-٢٠١٨اعُتِمددد قددليمك لتحسددو ن دداإل ا صددال يات اانا يددة   ال  ددد   الادد ة 

 هذا الربيمك     نشاء آليات  ضافية سماية  قو  املدانو.
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  D27 - حظر الرق واالجتار ابلبشر 
الوجنيددة املشدد كة قددو ا دارات ملوافحددة اال ددار ، اعتمدددت ال جنددة ٢٠١٧آ ار/مددار   ١٤   -٥١

 .٢٠١٨-٢٠١٧ابل شل، وهن هيئة وقعدة لدوحارة الداخ يدة، قدليمك عمدل ملوافحدة اال دار ابل شدل ل اد ة 
مدن القدانون ااندا ن املعنوندة ناال دار  ١٣٥وياّعل الربيمك قانون موافحة اال دار ابألشدخاو واملدادة 

او ل حمايدة القانونيدة لضدحااي اال دار و عدادة مهدي هم مدن النا يدة الناسدية ابل شدلن. ويدو  اهتمداإل خد
وال  يددة واملهنيددة، مبددا    لددل تددويياهم وحددي  لددل مددن أنددواا اسمايددة اال تماعيددة. وقدددإل امللكددأ الددوجي 

ضددحية مددن  ١ ١٨٤ عددادة التأهيددل التدداق  لددوحارة العمالددة وعالقددات العمددل املسدداعدة    مددا  موعدده 
 ٢٢١و ٤6٠ضددحااي و ٥٠٣)    ٢٠١٧و ٢٠١6و ٢٠١٥ اال ددار ابل شددل   األعددواإل ضددحااي

ضحية من ضدحااي اال دار ابل شدل وأك دل  ١٢٧، مت تويي  ٢٠١٧ضحية ع ا التوا (. و  عاإل 
عا دددددد  ٥٠٠ ٠٠٠عا دددددد مدددددن ق ددددددان أخدددددل   وخضددددد  لاحدددددوو ج يدددددة  دددددوا   ١١٧ ٠٠٠مدددددن 
ضدددحااي اال دددار ابل شدددل، و دددل  تن ددديم أك دددل ضدددحية مددن  ٣٤6ق ددددان أخدددل ، مبدددا    لدددل  مددن
 م يون مواجن. ١,٥ دث من أ داث التوعية شارك فيها  و  ١٠٠ ٠٠٠ من
وملن  املواجنو من م ادرة ال  د ل ا  عدن عمالدة حدي قانونيدة   ق ددان أخدل ، تقدوإل وحارة  -٥٢

التوييد  والتددريب  العمل أبنش ة ل مساعدة ع ا تويي  مواجي ال  دد   ابدارج. ويقددإل ملكدأ
ق دددل ابدددلوج ووكالدددة اهلجدددلة ل عمدددل   ابدددارج التاقعدددة ل دددوحارة املشدددورة ل مدددواجنو الدددذين ي دددادرون 
أوحقوسدددددتان ل عمدددددل   ق ددددددان أخدددددل  قشدددددأن تشدددددليعات العمدددددل واهلجدددددلة واامدددددارك   ال  ددددددان 

ال ددار ابل شددل و  املسددتق  ة. وتقدددإل املن مددات حددي اسووميددة قدددرا  ك دديا  مددن املسدداعدة   مندد  ا
التعدددلف ع دددا ضدددحااي اال دددار ومدددلتود هدددذه اال دددة. وقدددد كاندددت من مدددة  سدددتيو و  أف دددود حدددي 
اسوومية، وال جنة النسا ية نشي تو   تقدا املساعدة    ضحااي اال ار ابل شل. ونا تقددمان 

أخل ، وتسداعدان   املع ومات وابدمات االستشارية    األشخاو الذين يسافلون    ق دان 
 عودة ضحااي اال ار ابل شل، وتعتنيان ابألمور املتح ة إبعادة مهي هم.

  D29 -  العائليالعنف 
كان من  االعتداءات ع ا السالمة الشخحية ل مواجنو وع دا  يدا م وصدحتهم حمدور  -٥٣

و ددددب العقددددوابت املن  قددددة مب ٢٠١٥آط/أحسدددد س  ١٠اهتمدددداإل. وقددددد عددددّد  قددددانون اعُتِمددددد   
( من القانون اانا ن، اليت تتناو   كلاه امللأة ع دا  قامدة عالقدات  نسدية، قعقوقدة ٢)١٢١ املادة

 ١٣٣و (١)١٣٠سنوات، وُأضيات    القانون اانا ن املدواد  ٥و ٣س ب اسلية ملدة ت او  قو 
وة وتقددا ، اليت تتناو ، ع دا التدوا ،  عدداد املدواد الديت تددعو    مدذهب العند  أو القسد١٣٨و

هددذه املددواد ونشددلها وعددلض  عدداليت عنهددا وتقدددا عددلوض  يضددا ية عنهددا  واسدد  اا األعضدداء 
 واألنسجة ال شلية  وس ب اسلية قوسا ل عنياة وحي قانونية.

وقد وضعت أكاد ية وحارة الداخ ية مشلوا قانون ملند  العند  العدا  ن. ويعدّلف القدانون  -٥٤
  االقتحدادي وال ددين والناسدن واانسدن( وضدحااي العند  ودددد ماهومن العند  العدا  ن )العند

، ٢٠١٧يوح/يوليددده  6تدددداقي وقا يدددة عامدددة وفلديدددة لتجندددب أخ دددل عواقدددب العنددد  العدددا  ن. و  
اعتمدت ال جنة املش كة قو ا دارات ملوافحة اال ة ومن  االا م اعتمدت  موعة من التدداقي 

. وتدددنم ا موعدددة ع دددا تدددداقي لدراسدددة األسددد اط ٢٠١٨-٢٠١٧ ملندد  العنددد  العدددا  ن   الاددد ة
 وال لوف اليت تؤدي    العن  العا  ن.
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ملكددأا  استشدداراي  ل مددلأة  ١٧٠ملاكددأ ل دددعم اال تمدداعن والقددانوين و 9وتو ددد   املندداج   -٥٥
تعمددل كمن مددات حددي  ووميددة وتقدددإل ابدددمات العامددة. وتقدددإل هددذه امللاكددأ الدددعم اال تمدداعن 

 ناسن والقانوين واملساعدة لتويي  النساء ال وايت يعشن   يلوف صع ة.وال

  D33 - االعتقال واالحتجاز التعسرفيان 
ُعّأِحت     د ك ي اللقاقة ع ا تربيل ومشدلوعية ا  دلاءات الديت تتخدذها الوكداالت املعنيدة  -٥6

 نيسددان/ ١٠الشخحددن. واعُتِمددد   ابلشددؤون الداخ يددة   تقييددد  قددو  املددواجنو   اسليددة واألمددن 
ملسدددوإل ريسدددن قشدددأن التدددداقي اللاميدددة    تعأيدددأ ك دددي لاعاليدددة عمدددل أ هدددأة الشدددؤون  ٢٠١٧أقليدددل 

الداخ ية و ع ا ها قدرا  أكرب من املسؤولية لضمان الن اإل العداإل وتدوفي لايدة كافيدة سقدو  املدواجنو 
قددددلار ريسددددن قشددددأن تددددداقي  ٢٠١٧سدددان/أقليل ني ١٨و دددلاي م ومحدددداسهم املشددددلوعة. واعُتِمددددد   

 دف     سو  ذري لعمل هيئات الشؤون الداخ يدة   التحقيقدات اانا يدة. وأُنشدئت   وحارة 
الداخ يددددة  دارة ل تعامددددل مدددد  الشددددواو  املقدمددددة مددددن األشددددخاو ال  يعيددددو واالعت دددداريو واملسددددا ل 

ات مدد  املن مددات الدوليددة  وال جنددة الوجنيددة ا  لا يددة  وقسددم ل دددفاا عددن  قددو  ا نسددان والعالقدد
شدد كة قددو ا دارات ملوافحددة اال ددة ومندد  ااددلا م. وُعددوِّ يددوإل ابمدديس مددن كددل أسدد وا يومددا  ملندد  امل

اال ددددة   هيئددددات الشدددددؤون الداخ يددددة، مددددد  تسدددد يط الضدددددوء ع ددددا اسدددددتق ا  اامهددددور، واال تمددددداا 
 س ل منها استخداإل وسا ط ا عالإل.ابلسوان، ومناقشة سيادة القانون   ال  د، ق

و تاظ ملاكأ الشلجة التاقعة ل دوحارة قسدجالت لألشدخاو الدذين يُدؤتا يدم    هيئدات  -٥٧
الشدؤون الداخ يدة، ممددا يتديح مسداءلة صددارمة. وجُيدل  مدلتو   اليددوإل ع دا األقدل رصددد ل تأكدد مددن 

ية ا تجداح مدن يدؤتا يدم    ملء و هيأ الواث   املناس ة قشدول صدحيح وضدمان االمت دا  لشدلع
ددنة ليسددج وا ابلايددديو أعمددا  التحقيدد   ملاكددأ الشددلجة. وقددد ُحوِّدت هيئددات التحقيدد  مبعدددات حمساب
الدددديت يضدددد  عون يددددا. ورُكِّ ددددت كدددداميات ملاق ددددة ابلايددددديو   حنددددأايت الشددددلجة وو دددددات اسدددد س 

 اال تياجن   السجون.
)٣٨١وتدنم املدادة  -٥٨

 

اانا يدة ع دا أن فد ة التحقيد  األو  جيددب  مدن قدانون ا  ددلاءات (٧
مدددن قدددانون  ٣٥١تتجددداوح شدددهلا  وا ددددا  اعت دددارا  مدددن قددددء ا  دددلاءات اانا يدددة. ووفقدددا  ل مدددادة  أال

ا  دلاءات اانا يدة، جيدب اسددتوما  التحقيقدات السداققة ل محاكمدة   حضددون ثالثدة أشدهل مددن 
يوما    ٢٠ دد ف ة التحقي  األو  ملدة تحل    قدء ا  لاءات اانا ية. و ون لوكيل النياقة أن 

كمدددا  ودددن أن  ددددد التحقيددد ين السددداق ين ل محاكمدددة ملددددة تحدددل    مخسدددة أشدددهل وكيدددل ل نياقدددة   
قهورية قلقل ابكستان أو وكيدل ل نياقدة     دد  الدوالايت أو مديندة جشدقند أو وكيدل نياقدة مدن 

اقدده أن  ددد  قيقدا  سداققا  ل محاكمدة ملددة تحددل    رت دة مماث دة. و ودن ل مددعن العداإل أو أ دد نو 
من قانون ا  لاءات اانا ية ع ا أن اال تجاح السداق   ٢٤٥س عة أشهل  ضافية. وتنم املادة 

ل محاكمة أو ا قامة ااربية أثناء التحقي     ل ة  نا ية جيب أال يتجاوح ثالثدة أشدهل. وتن دل 
 ع ا ج ب من ااهات التالية: لا ة تحل    مخسة أشهل، من ا ومة    موانية التمديد قناء  

وكيددل ل نياقددة   قهوريددة كاراكال اكسددتان أو وكيددل ل نياقددة     ددد  الددوالايت أو مدينددة جشددقند 
وكيددل نياقددة مددن رت ددة مماث ددة  أو ملدددة تحددل    سدد عة أشددهل، مددن املدددعن العدداإل أو أ ددد نواقدده.  أو
أايإل مدددن مشدددلوعية ا تجددداح  ١٠ات. ويتحقددد  وكدددالء النياقدددة كدددل يسدددمح مبأيدددد مدددن التمديدددد وال

األشددخاو   ملافددد  اال تجددداح املؤقدددت وياع دددون  لدددل مدددلة وا ددددة   الشدددهل   ملاكدددأ اسددد س 
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اال تياجن. ويتحققون ابنت داإل مدن األوامدل الديت تحددرها  دارات امللافد  وهلدم اسد    اال تجداج 
وددددافظ موتددب املددددعن العددداإل ع ددا ملكدددأ مواملدددات  دددط ع يهددا    دددا  عددددإل امت اهلددا ل قدددانون. 

 ( يعمل ع ا مدار الساعة لت قن الشواو .١٠٠٧ساخن )

  D41 - حرية التنقل 
لتددددوفي يددددلوف أفضددددل ل جمهددددور، والقضدددداء ع ددددا ال يوقلاجيددددة والاسدددداد   عم يددددة ج ددددب  -٥9

 ١6اسحدددو  ع دددا مشدددية خدددلوج، وت سددديط   دددلاءات ملاق دددة اسددددود، ندددم ملسدددوإل ريسدددن مدددؤرط 
 ٢٠١9كددانون ال اين/ينددايل   ١ع ددا قددء العمددل ادواحات السددال ال يوم يدة    ٢٠١٧آط/أحسد س 

 ددادرون ال  ددد، ولددن تعددود إددة  ا ددة    ج ددب اسحددو  ع ددا م حددقات ملددواجي أوحقوسددتان الددذين ي
لددا ن ابمل ددادرة )مشدديات ابددلوج(. وقددد ُأسددِندت مسددؤولية التعامددل مدد  ج  ددات املددواجنو اباصددة 
ادددواحات السدددال ال يوم يدددة    هيئدددة  ديددددة مؤلادددة مدددن دا دددلة واث ددد  اهلجدددلة واانسدددية التاقعدددة لدددوحارة 

القنحدد ية التاقعددة لددوحارة ابار يددة. وجيددلي  اليددا   عددداد صددي ة  ديدددة مددن ال ددوا ح الداخ يددة وا دارة 
 املتع قة قن اإل  واحات السال والقواعد اباصة ابملواجنو الذين ي ادرون ال  د. 

 ٢٠١٧آ ار/مددار   ٧واعُتِمددد    ٢٠١6أي و /سدد تمرب  ٢٣وُعدددِّ  قددانون اانسددية    -6٠
تعلاض املسدا ل املتع قدة ابانسدية األوحقويدة. ووفقدا  هلدذه األ وداإل، ملسوإل ريسن يعدد  لدوا ح اسد

 وددن فقدددان اانسددية   اسدداالت التاليددة: عنددد و ددود أدلددة موثوقددة ع ددا أن مواجنددا  دخددل ابدمددة 
العسولية   دولة أ ن يدة أو    هاحهدا األمدي أو شدلجتها أو قضدا ها أو حدي  لدل مدن اهليئدات 

ة لت ددل الدولددة  أو   ا تسدد ب شددخم   ضددلر ك ددي ملحددا  ا تمدد  والدولددة التنايذيددة أو ا داريدد
 ابالللاط   أنش ة لحا  دولة أ ن ية أو ابرتواط  لا م ضد السالإل واألمن.

  D42 - حرية الفكر والوجدان والدير 
  ١ ٢٠٠ من مة دينية من خمت   املعتقدات. وقدد ُنِشدل أك دل مدن ٢ ٢٤٢تضم أوحقوستان  -6١

كتددداط عدددن مواضدددي   سدددالمية وق ددد  عددددد النسدددخ املوحعدددة مدددن صدددحيايت ن سدددالإل ندددورين ونسددد وفو 
نسدخة  ١ ٠٠٠و ٨٧ ٠٠٠و ١ ٥٠٠و ٢٨ ٠٠٠يأينن و  يت ناهلدايةن ونفوسدتوك سايشدنن  

ع ددددا التددددوا . وتلقددددت قعيددددة الوتدددداط املقددددد  األوحقويددددة الوتدددداط املقددددد     ال  ددددة األوحقويددددة. 
عنددواي .  ٣١٨نسددخة مددن الوتددب الدينيددة،  ددت  ٨١ 6٤٠جشددقند مددا  موعدده واسددتوردت أقلشددية 

 نسخة. ١٠ ٠٥٣عنواي ،  يا ق    موا النسخ  ٣٣٢، استوردت ٢٠١٧و  عاإل 
مدرسة مس مة ومدرستان مسيحيتان. وتشمل  ١١مدرسة دينية، منها  ١٣ويضم ال  د  -6٢

عة جشدقند ا سدالمية  ومدرسدة مدي عدلط هذه املدار  أرقعة   مستو  التع يم العا  هن:  ام
ل تع ددددديم العدددددا  )   دددددار (  ومعهدددددد الالهدددددوت األرثو كسدددددن   جشدددددقند  ومعهدددددد الالهدددددوت 

، صدر ملسومان ريسيان  نشاء ملكأ ا مداإل ال مدذي ٢٠١٧الربوتستانيت   جشقند. و  عاإل 
ار   دددددس الدددددوحراء. ل  حدددددوث الدوليدددددة وملكدددددأ ا مددددداإل ال خددددداري ل  حدددددا الع مدددددن الددددددو     جددددد

أيضددا ، أُنِشددئ ملكددأ اسضددارة ا سددالمية واألكاد يددة ا سددالمية وقدددأت صددياحة قددلار  ٢٠١٧ و 
لألمددم املتحدددة  ددت عنددوان نالتنددويل والتسددامح الددديين قدمدده ر دديس أوحقوسددتان   الدددورة ال انيددة 

والتوعيدددة أبنيدددة منددد   والسددد عو ل جمعيدددة العامدددة لألمدددم املتحددددة. وتقددداإل ابنت ددداإل أنشددد ة لاعدددالإل
 التمييأ العنحلي وضمان االنسجاإل قو األعلا  واألداين.
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  D43 -  حرية الرأي والتعب 
   جددددار ااهددددود اللاميددددة    ضددددمان  دددد  ا نسددددان    ليددددة الددددلأي والتع ددددي، أُدِخ ددددت  -6٣

ت وقددانون تعدديالت ع ددا الحددي ة ااديددة مددن قددانون وسدا ط ا عددالإل وقددانون تونولو يدا املع ومددا
لايدددة األنشددد ة املهنيدددة ل حدددحايو واعُتِمدددد قدددانون الشددداافية   عمدددل هيئدددات الدولدددة واسوومدددة. 
وتوفل هذه القوانو ضمايت ل وصو  للية    املع ومات وتض  األسا  لن اإل شدامل مدن أ دل 

 لاية األنش ة املهنية ل ححايو.
موقعددا  شدد ويا   ٣9٥مناددذا ، منهددا  ٤99 وقددد ق دد  عدددد منافددذ وسددا ط ا عددالإل ا لو ونيددة -6٤
حم ددة ت اأيونيدددة أو   اعيددة وأرقددد  وكدداالت أن ددداء. وق دد  عددددد األشددخاو الدددذين يسدددتخدمون  ١٠٠و

 ٣6٧منها  ات م ويدة عامدة و ٣٢6صحياة ) 69٣م يون شخم. ويضم ال  د  ١٤.٧ ا ن نت
ويددددة خاصددددة(  ات م  ١٨٨منهددددا  ات م ويددددة عامددددة و ١٤٢  ددددة ) ٣٣٠ ات م ويددددة خاصددددة( و

 ٣٤منهددددا  ات م ويدددة عامددددة و ٣٤حم ددددة ت اأيونيدددة ) 6٨وكدددداالت أن ددداء، و ٤دار نشدددل، و ١٣١و
  ات م وية خاصة(. ٣٢منها  ات م وية عامة و ٥حم ة   اعية ) ٣٧ ات م وية خاصة(، و

وسدداعد ت ددويل تونولو يددات املع ومددات، مدد  تنايددذ قددانون اسوومددة ا لو ونيددة، وال واقددة  -6٥
ل خدمات العامة التااع ية، وملكأ  هيأ ال يايت، والشد وة املشد كة قدو ا دارات لنقدل الو يدة 

ال يدددايت، ع دددا  و دددة توسدددي  ن دددا  الت  يدددة مدددن  اندددب ال دددواابت ا خ اريدددة ع دددا ا ن ندددت   
 ال  د. وقد قدأت ا  ات الت اأيونية وا  اعية الوجنية تعد قلامك من نوا املناقشدات الديت يشدارك

 نيسددددان/ ٧فيهددددا اامهددددور مشدددداركة نشددددي ة. ويددددن م يدي الحددددحافة الدددددو ، الددددذي أنشددددئ   
، مناقشددات مواضدديعية قشددأن األ ددداث وا صددال ات اااريددة   أوحقوسددتان وهددو ٢٠١٧ أقليددل

ن، وهددددو قددددليمك ٢٤-د ددددا قشددددع ية ك ددددية لددددد  قهددددور املشدددداهدين. ويددددوفل قددددليمك نأه ددددوروت
   وسا ط تااع ية ع ا مدار الساعة. ولأايدة تعأيأ اسدتقال  وسدا ط  ت اأيوين،  موانية الوصو 

ا عدالإل، هنداك خ دط العتمداد قدوانو تتنداو  قاعدد ا االقتحدادية ودعدم الدولدة لوسدا ط ا عددالإل 
وال ا الت اأيوين وا  اعن. ومن املأم  ت  ي   موعة من الربامك اسوومية لدعم مشاري  وسا ط 

وا لو ونيددددة  ات التددددأثي الو ددددي ع ددددا ا تمدددد  وتدددددريب الحددددحايو ا  فددددو ا عددددالإل امل  وعددددة 
 و نشاء  امعة ل ححافة ووسا ط ا عالإل.

  D45 - حرية تكوير اجلمعيات 
ددذت خ ددوات هامددة لتحليدددل التشددليعات املتع قددة ابملن مدددات حددي اسووميددة. وأُحي دددت  -66 ااِخ

عدددأح التااعدددل قدددو الدولدددة وا تمددد  املددددين   معاادددة اسدددوا أ املحددد نعة الددديت تعدددو  عم هدددا، ممدددا ي
، ُخاِّضدددددت رسدددددوإل التسدددددجيل اسودددددومن ٢٠١٤كدددددانون ال اين/يندددددايل   ١املشددددداكل اهلامدددددة. ومندددددذ 

ل من مات حي اسوومية  مس ملات وُخاِّضت رسوإل تسدجيل شدارا ا مبدلتو ونحد   وأُلِ يدت 
املن مددات حددي اسووميددة لألشددخاو الضددلا ب املتع قددة قتسددجيل فلوعهددا وتُاددلض ع ددا تسددجيل 

  املا ة من املعدد  العدادي.  ٥٠ وي ا عاقة وا ارقو القداما والنساء واألجاا  ضلي ة تعاد  
أندددواا مدددن الضدددلا ب وحيهدددا مدددن املددددفوعات ا لأاميدددة  ١٠واملن مدددات حدددي اسووميدددة معاددداة مدددن 

 ت وع ا القيمة املضافة(.   لل الضلا ب ع ا األراب  والضلا ب ع ا املمت وا )مبا



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

17 GE.18-02892 

وال جيددوح  دددل املن مددات حدددي اسووميدددة أو   لهددا أو تقييدددد أنشدد تها  ال ع دددا أسدددا   -6٧
قلارات قضا ية، وال  ون فضها  ال ققلار من أع ا س  ة ل قلارات فيها أو ققلار قضا ن. وجيب 

الدديت وافدد  ع يهددا القددلار أن يحدددر هددذا القددلار وفقددا  ل قواعددد املتع قددة لددل املن مددات حددي اسووميددة 
 .٢٠١٥كانون ال اين/ينايل   ١٥الذي اعتمده   س الوحراء   

ومبو ددب القواعددد ااديدددة، جيدددب أن تتخددذ اهليئددة القضددا ية الددديت تت قددا الواث دد  الالحمدددة  -6٨
ل تسددجيل الل ددن ملن مددة حددي  ووميددة قددلارا  قشددأن تسددجي ها   حضددون شددهل وا ددد مددن وريددخ 

ب أن تقدإل ردا  خ يا  ملؤسسن املن مة   حضون ثالثدة أايإل  قالحهدم قسد ب تقدا ال  ب. وجي
رفيف التسجيل. وال يشول اللفيف عق ة أماإل تقدا الواث   ال قدا . و ودن ال عدن   قدلار رفديف 
التسجيل أمداإل ا ومدة. وتُدنّ م هدذه القواعددين ال دوا ُح املعتمددة مبو دب قدلار   دس الدوحراء الحدادر 

 .٢٠١٤مار  /آ ار ١٠  
و  السددنوات التسدد  املاضددية، خحددم الحددندو  العدداإل لدددعم املن مددات حددي اسووميددة  -69

م يدار  6٠وحيها من مؤسسات ا تم  املددين وال جندة الربملانيدة العام دة   هدذا امليددان أك دل مدن 
سدددوإل هلدددذه اهليئدددات   شدددول  عدددايت ومدددنح وعقدددود خددددمات ا تماعيدددة. و  السدددنوات األرقددد  

 املاضية، حاد م    التمويل ثالثة أضعاف.
أسدددس العالقدددات  ٢٠١٤أي و /سددد تمرب  ٢٥ووضددد  قدددانون الشدددلاكة اال تماعيدددة املدددؤرط  -٧٠

، ٢٠١٧القانونيددة وم دداد  املشدداركة والتعدداون قددو الوكدداالت اسووميددة وا تمدد  املدددين. و  عدداإل 
 شدلاكة ا تماعيدة ملوافحدة الاسداد. ُعدِّ  القانون لينم ع ا مشاركة املن مات حي اسووميدة  

وهنددداك خ دددط لتعأيدددأ الضدددمايت القانونيدددة    دددا  ا دارة العامدددة ابعتمددداد قدددوانو قشدددأن اللقاقدددة 
 العامة والتعاون قو الق اعو العاإل واباو وابدمة العامة.

  D51 - إلامة العدل واحملاكمة العادلة 
ذت   السنوات األخية خ دوات ك د -٧١ ية مدن أ دل تعأيدأ اسدتقال  السد  ة القضدا ية. ااِخ

ومت تعأيأ ضمايت لاية  قو  ا نسان    ا   قامة العد  و سو من ومة ا داكم ووكداالت 
 نادددا  القدددانون، مبدددا    لدددل هيئدددات النياقدددة العامدددة والشدددؤون الداخ يدددة واملؤسسدددات ا صدددال ية. 

 ٢١ن ع ددا أسددا  ملسددوإل ريسددن صددادر   وأُنشددئ   ددس القضدداء األع ددا امهوريددة أوحقوسددتا
. وقد ُأسدِندت  ليده مهمدة تن ديم ااهداح القضدا ن عدن جليد  تن ديم عم يدات ٢٠١٧ش اط/فربايل 

تنافسدددية الختيدددار امللشدددحو هليئدددة القضددداة، وعم يدددات تعيدددو القضددداة، وتقددددا التوصددديات قشدددأن 
انتهدداك  لمدددة القضدداة والتددددخل    الويددا   القضدددا ية الع يددا. وُك ِّددد  أيضددا  ابعتمددداد تددداقي ملنددد 

 عم هم    ا   قامة العد .
، أُد ت ا ومدة الع يدا وا ومدة االقتحدادية الع يدا، ٢٠١٧ أيلان/يونيه  ١واعت ارا  من  -٧٢

وأنشدئت هيئددة قضددا ية ع يدا وا دددة تشددمل ا  دلاءات املدنيددة واانا يددة وا داريدة واالقتحددادية هددن 
تان  وأنشددئت حمدداكم  داريددة، وُ ّوِلددت ا دداكم التجاريددة   قهوريددة قلقددل ا ومددة الع يددا ألوحقوسدد

ابكستان والوالايت ومدينة جشقند    حماكم اقتحادية. وأُنشئت  دارة بدمات ا اكم    جار 
 ا ومة الع يا لتن يم الدعم ال و سيت واملا  ل محاكم.
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لساق  ل محاكمة وُعددِّ  القدانون ااندا ن وقدانون وُعّأِحت اللقاقة القضا ية هليئات التحقي  ا -٧٣
مدن القدانون ااندا ن عقدوابت مدن ق يدل اال تجداح، وأُدرِج  ٤٣ا  لاءات اانا ية: أُل يت من املادة 

 ١66  املددادة 

مددن قددانون ا  ددلاءات اانا يددة  دد  ا ومددة   ملا عددة تع يدد  امللاسددالت الربيديددة  ١
من قانون ا  لاءات اانا يدة ع دا أن اسد س اال تيداجن لدد  الشدلجة  ٢٢6والربقية. وتنم املادة 
سدددداعة مددددن س دددة تسدددد يم الشددددخم املعتقددددل    هيئدددة مددددن هيئددددات الشددددؤون  ٤٨جيدددب أال يتجدددداوح 
 ٤١٥أخددل   ناددا  القددانون، وتددنم املددادة  الداخ يددة أو وكالددة

مددن قددانون ا  ددلاءات اانا يددة ع ددا  ١
قواعد  ديدة  ون ل محومة مبو  ها التخ ن م اشلة عن  قيد  أو  حدي كامدل أو قضدية تتضدمن 

 انتهاكات موضوعية ل قانون دون   الة القضية اانا ية ملأيد من التحقيقات.

  E1 - تداب  التنفيو العامة -جتماعية والثقارية احلقوق االلتصادية واال 

  E21 احلرررق يف مسرررتوي معيشررري الئرررق ويف ال ررروا  واحلمايرررة  - 25و 22و
  الفقر مر
تنم امللاسيم الليسية كل سنة ع ا حايدات   األ ور واملنح واملعاشات واالسدتحقاقات،  -٧٤

ت ييات اهليو يدة ا جياقيدة والتوسد  مما دق  حايدة ك ية   مستوايت دخل املواجنو. وقد ضمنت ال
  املا ددة   نحدديب الاددلد مددن الدددخل ا قددا   ١١٣,٥االقتحددادي وقددلامك العمالددة معددد  تددو ق دد  

 ١٤ 6٠٠، أُنِشدئ  دوا  ٢٠٢٠-٢٠١6اسقيقن. و   جار قليمك تنمية ق اا ابددمات ل اد ة 
مات النمو  يدددة ااديددددة،  موعدددة مدددن ابدددد ١9٤صدددن   ديدددد   ق ددداا ابددددمات، وأُدِخ دددت 

ملكدددأا   ديددددا  مدددن ملاكدددأ االتحددداالت املتنق دددة، ومت  سدددو خددددمات النقدددل العددداإل  ١ 6٣٢وأُنشدددئ 
 فندقا   ديدا    املناج . ٥٤وص ة  ديدة لنقل اللكاط و 6٣إبضافة 

الويددايت القانونيددة اسدد     ٢٠١٧أي و /سدد تمرب  ٢وأع ددا ملسددوإل ريسددن صددادر    -٧٥
ع ددا العمددالت األ ن يددة   املحددارف كمددا أع ددا األشددخاو ال  يعيددو اسدد     ليددة اسحددو  

. وأل ددا امللسددوإل أيضددا  ٢٠١٧أي و /سدد تمرب  ٥ت دداد  العمددالت األ ن يددة دون قيددود، اعت ددارا  مددن 
 شلجا  يقضن أبن ي ي  املحدرون عا دا م من النقد األ ند.

مددن أ ددل  ٢٠١٧و ٢٠١٤قددو عددامن ة   الاد  صدددرت قددلارات ريسددية و ووميددة وقدد  -٧6
 تددداقيالوتنايددذ  ،، وضددمان ا دارة الاعالددة ل حددناعات ال ذا يددة سددو سياسددات الت ذيددة الحددحية

مددن أ ددل ااددا  خ ددوات   اليددا  قددانون مندد  نقددم امل ددذايت الدقيقددة. وجيددلي املنحددوو ع يهددا   
. ٢٠٢٠-٢٠١٥ة   الادد ة الت ذيددة الحددحي تددوفيو موعددة مددن التددداقي ل سياسددايتتنايددذ  جددار 
و سدددو اسحدددم واسدددد منهدددا قسدددوء الت ذيدددة حددد ة انتشدددار األمدددلاض املت مدددن  لدددل منددد واهلددددف 

قشدددأن مدددد قدددانون األجادددا  واملددددار  وامللافددد  ال  يدددة. واعتُ رعايدددة ال ذا يدددة املقدمدددة   مؤسسدددات 
ايدددة سدددالمة األحذيدددة ماملتع قدددة ل الشدددلوط وددداإل و األيعدددأح قايدددة مدددن األوقئدددة، اللعايدددة الحدددحية والو 

 .هاوقيع هاواأين هانق ع ا املواد واملنتجات ال ذا ية و  ع ا  نتاجواملن  قة 
قشدأن تددداقي  ضدافية لددعم الائددات مدد قددلار ريسدن اعتُ ، ٢٠١٧سد تمرب أي و / ١٢  و  -٧٧

وحمددددة األهددداف مددن أ ددل تقدددا قددلامك حم يددة  وضدد  القددلار   هددذا يدددعو و السددوانية الاقددية. 
مدددنح قدددلوض : تشدددمل مدددا ي دددن، ٢٠١٨-٢٠١٧  الاددد ة  ائددداتهدددذه ال    تمددداعن االدعم الددد
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وتقدا   شلاء أدوات ومعداتن يعم ون سسايم اباو من أ ل ص ية أبسعار فا دة مناس ة مل
 هأو  صددال مسددون شددلاء مددن أ ددل ألسددل  ات الدددخل املددنخايف    ا لالسدد دادحددي قاق ددة  ح  مدن

حايدة خمححات امليأانية لددعم األسدل  ات و   ابدمات ال  يةناقات و دف  منألية أوشلاء أ هأة 
  ٢٠١٨-٢٠١٧ الادد ة ل  اددا  دون اللاقعددة عشددلة مددن العمددالدديت لددديها أجو الدددخل املددنخايف 

 .منها ، م  مضاعاة عدد املستايدينسلاملساعدة املادية هلذه األتقدا و 
د ،٢٠١٨و   جار ميأانية الدولة لعداإل  -٧٨ لألشد ا  السدونية  سدوإل ق يدون ٢٣٠.٣م م  د  ُخحِّ

دم  وال  ديدة ( لتددوفي ٢٠١٧  عداإل    د  امللصدود)أي ثالثدة أضدعاف املسدوإل  ق يدون ٨١٥ م  د  وخحِّ
 ٤٨سدددوإل لتجهيددددأ  ق يدددون ٥٥9.١ واعُتمدددد م  دددد  مؤسسدددات التع ددديم مددددا ق دددل االقتددددا ن،املعددددات   

 .ا  ج ي لفقا  م ٢٣6 قناء سوإل  عادة ق يون ٨٠٣.6ُرصد م    و  ،مؤسسة ل تع يم العا 
  ملشدداركة   اسيدداة ال قافيددة و اب املتع قددةوجيددلي ااددا  خ ددوات  عمددا   قددو  املددواجنو  -٧9

ال قافدددة واللايضدددة  ت دددويلتشدددمل ااهدددود اللاميدددة    و ة. ياللايضددداألنشددد ة ال دنيدددة و  أنشددد ة ال قيدددة
 جندددة الوحارة ال قافدددة و  نشددداء ا ي دددن: قشدددول  دددذري   هدددذا ا دددا  مددد و سدددو السياسدددة العامدددة

 ت ددويلصددندو  لو نشدداء  ااديدددة همدداوهياك  امهامهمدد  ديدددال دنيددة واللايضددة و  ل  قيددة ووميددةاس
ملواصددد ة  قددليمك   و قددلار٢٠١٧فربايل شدد اط/ ١٥ملسددوإل ريسددن مددؤرط  مبو ددب ال قافددة والانددون

قدددلار مبو دددب  ٢٠٢١-٢٠١٧الاددد ة   و دخدددا   سدددينات ع يهمدددا ال قافدددة والادددن  دددا   ت دددويل
 سددو حسددو عمددل املتددا   واملسددار  و تددداقي لتواعتمدداد   ٢٠١٧مددايو /أاير ٣١ريسددن مددؤرط 

 ناللايضددال ددب ال دنيددة واللايضددة و  ال قيددةة  سددو واصدد مل قددليمك و قددلار  ل قيددة ااماليددة ل شدد اطا
 ٣قدددلار ريسدددن مدددؤرط  مبو دددب  ديددددة أخدددل   سدددو اسدددتخداإل امللافددد  اللايضدددية القا مدددة وقنددداءو 

 .٢٠١٧يونيه / أيلان

  E31 - احلق يف العمل 
التن دددديم القددددانوين ل عمالددددة وعالقددددات العمددددل   أوحقوسددددتان.  ع ددددا سددددينات  أُدخ ددددت -٨٠

لعمددددل ناو، : نالعدددداج ون عددددن العمددددلنةلددددااملادددداهيم التاليددددة   قددددانون العمددددل وقددددانون العم وُعّلِفددددت
نن. و  عددداج و عدددن العمدددلن، ونالعدددام لحدددي املناسدددب  نالعمدددلو،  عددداج و عدددن العمدددلنلاملناسدددب 

ضدحااي  مبدن فديهم، ل توييد شخاو الذين يستايدون مدن ضدمايت  ضدافية ضعت قا مة ابألوُ و 
، اسليدددددة، والشددددد اط سددددد ب، واألشدددددخاو الدددددذين ي  ددددد  سدددددلا هم مدددددن أمددددداكن اال دددددار ابل شدددددل
 توييددد رفددديف وتدددنجم عدددن عدددد. مدددن سدددن التقا ق قدددونواألشدددخاو امل ،ا عاقدددة وواألشدددخاو  و 

   ق دددان أخددل  توييدد ضددمايت  ضددافية ل  تضددعوُ وقددد قانونيددة. هددؤالء األشددخاو مسددؤولية 
من أ دل و  جياد فلو العمل  السنوية ربامكالتنايذ مد  ملاق ة من أ ل ض  ن اإل وُ كما   ،أيضا  

 ت ويل الربامك ا  ية.
تددددداقي  تذ، اُادددد٢٠١٧أقليل نيسددددان/ ٢٧مبو ددددب قددددلار صددددادر عددددن   ددددس الددددوحراء   و  -٨١

 ٢٤أنشددأ قددلار ريسددن صددادر   و . ؤسسدداتوامل شددلكات  ال وتددلتحسددو السددالمة والحددحة املهني
. ملنأ األشخاو العام و   لم  منح قلوض ودعم   املنأ  لدعم العمل  ا  ا اد ٢٠١٧مايو أاير/
 ٢٠١٧أحسدد س آط/ ٨و ٢٠١٧ هيدديوليوح/ ٤القددلارات الحددادرة عددن   ددس الددوحراء   و ددب مبو 
التدددأمو  الشددد اكات ا ددددو سدددجل  لوددد وين ملكدددأي ، أنشدددئ ٢٠١٧أكتدددوقل تشدددلين األو / ١٤و
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ن داإل انتقاليدة     عم يدة  دلت ،٢٠١٨يندايل كدانون ال اين/  ١  و ن. و ملواجندلدية اليت يددفعها االا
أساسدديات تن دديم م . وأُنشددئ ملكددأ وجددي لددتع خ سددجالت خدمددة التوييدد  ثيدد و تخدداو ق وين  لودد
األشدخاو العداج و  وتددريب مدت لوا ح قشأن   لاءات ق و ، واعتُ اري  قتمويل من الدولةاملش

  .لاكأ التدريب املهي ا ق يمية  م لعام و سسايم اباو،اأو حي  ،عن العمل
وعالقات العمدل، مد  ال كيدأ ع دا ت دويل  ةلاوحارة العم تح حلوحارة العمل  لي ت يي ع ا أُ و  -٨٢

 فدلو العمدلمدن أ دل توليدد الشلاء اسووميدة   ات جاستخداإل ع ا قلامك التويي  ا  ية والق اعية و 
ضددت اِّ خُ  ،٢٠١٨ينددايل /كددانون ال اين  ١ ذمنددو . الائددات الضددعياة ا تماعيددا  وييدد  لت حددم   ديدددو 
خلجيدن حدا    املا دة ل ٥٠ تماعيدة قنسد ة العأاط االضلي ة الدخل ع ا استحقاقات  عدالتم

، هدددددمم العدددددا  خدددددال  السدددددنة األو  مدددددن عم املددددددار  ال انويدددددة املتخححدددددة أو مؤسسدددددات التع دددددي
 عدام وناألشدخاو ال يسدت   مدن  لدلو  ،من عم هم   املا ة   السنة ال انية وال ال ة ٢٥ وقنس ة
املن مددات  تنحددومُ  ،سددجالت العمددل ل لودد وينن دداإل  أنشددئو املمولددة مددن الدولددة.  سسدداتؤ   امل

ال  ددد و  ق دددان أخددل  داخددل  ملدفوعددة األ ددلاتوييدد  الخدددمات  داقددحددي اسووميددة اسدد    ت
 لعمالة.اصندو  لألش ا  العامة   وحارة  أنشئو ، ع ا أسا  تلاخيم

ن دداإل ل دددفاا عددن  نشدداء يددلوف مواتيددة ألصددحاط املشدداري  واألعمددا  التجاريددة و  هيئددةتول -٨٣
 ملسدددوما   ١٣٨قدددانوي  و ١٥6، مبدددا    لدددل نتشدددليعندددم  ١ ٢٠٠، اعُتمدددد أك دددل مدددن  قدددوقهم

أصددحاط املشدداري  األولويددة    خددذ مب دددأ يددو قدددأ األقددلارا    ددس الددوحراء. و  ٢٨٠ا  ريسدديا  ووقددلار 
 .لقاقةوالناا  القانون لوكاالت اسوومية والوكاالت املعنية إبام   عامال مم

ددددل  جيددددادو ويياددددة  ديدددددة.  ٣٣6 ٠٠٠ نشددددئتأ، ٢٠١٧  عدددداإل و  -٨٤ فددددلو العمددددل  تيساب
من أ دل تداقي شام ة يتضمن  قليمكوأُقل . لداعمة لتن يم املشاري اوومية سياسات اسال اضلق

 و سددو مندداط األعمددا  ،، وضددمان اسمايددة الوام ددة ل م ويددة اباصددةتن دديم املشدداري وتددية تسددلي  
   أوحقوستان. التجارية

  E41 - احلق يف الصحة 
ابل دددوا ح  مدددلعال قددددأو ة. الحدددحق ددداا دارة   ودددومنن ددداإل اسال دخ دددت  سدددينات ع ددداأُ  -٨٥

 مدلاضلتحددي النتشدار األمن أ دل ايت وضعتها من مة الححة العاملية ال  ية والححية الدولية ال
 دارة ، أنشددددئت ٢٠١6شدددد اط /فربايل ٢٤ ؤرطمددددقددددلار ريسددددن ومبو ددددب . ع ددددا الحددددعيد العدددداملن

 ذه ا دارةهددقدددإل تو وحارة الحددحة. اخددل داملسدداعدة ال  يددة واال تماعيددة لألشددخاو  وي ا عاقددة 
وك دار السدن  ،األعضاء الساققو   ااديشو ، قداماال ا ارقوو ، وي ا عاقة خدمات لألجاا  

 أي ددددو / ١٨و ١٢عددددن   ددددس الددددوحراء    نيصددددادر  نيقددددلار  ومبو ددددبالددددذين يعيشددددون مباددددلدهم. 
ذت تدددداقي لتحسدددو ن ددداإل لدددوحارة الحدددحة. واُاددد  ديدددد ددداإل أساسدددن ن ، اعُتمددددين ٢٠١٧ سددد تمرب

   مؤسسدات  معدن جليد   رسداهل سووميدةاالتدريب املستمل ل مدوياو ال  يدو   امللافد  ال  يدة 
 و  ب أخحا يو أ انب    أوحقوستان.، ج ية وع مية را دة   ق دان أخل 

املهداإل األساسدية و داالت  تد ددِّ ، ٢٠١٧أقليل نيسدان/ ١ؤرط مدمبو ب قلار ريسن و  -٨6
قا مدددة مبخت ددد  أندددواا ا  دددلاءات ال  يدددة الددديت  أُقدددلابتو دمات اللعايدددة الحدددحية اباصدددة. بددد مدددلعال
ت ددويل اللعايددة  عمد،     اندب قددليمك لدأن تضدد    يددا يئددات اللعايدة الحددحية اباصدةوح هلجيد ال
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 كددددانون ال دددداين/  ١  ددددجل ،عايددددة الحددددحية اباصددددةالل سسددددات ؤ تُعاددددا م يددددا ، الحددددحية اباصددددة
  يهددداع. و صدددنادي  الدولدددة خمت ددد  مدددن دفددد  أي ضدددلا ب أو مسدددانات  لأاميدددة  ، ٢٠٢٢ يندددايل

شددلاء املعدددات اسدي ددة وتددوفي اللعايددة ال  يددة ا انيددة    نتيجددة  لددل لهدداتوف اسددتخداإل امل ددال  الدديت
 .ألفلاد الائات الضعياة ا تماعيا  

ع دددا امدددة ه سدددينات  دخ دددتأ، ٢٠١٧يونيددده لان/ أي ٢٠ ؤرطمدددقدددلار ريسدددن  و دددبومب -٨٧
الوصو     ابدمات ال  ية الديت توفلهدا امللاكدأ الحدحية يدت فلو ح املساعدة ال  ية املتخححة، و 

الوضددد  القدددانوين ل ملاكدددأ الحدددحية املتخححدددة مدددن شدددلكات  ُحددديِّ و املنددداج  الليايدددة.    املتخححدددة
   داالت احدم منضد كمؤسسات ج يدة را ددة   ال  دد  دي عم هاؤ مسانة    مؤسسات عامة ت

 .٢٠٢١-٢٠١٧قليمك ملواص ة ت ويل اللعاية الححية املتخححة ل ا ة  أُقلاب و ها. كل من
قددلار  ومبو ددب الحددحة ا جناقيددة.تعأيددأ مددن أ ددل ذ   هددود منت مددة   أوحقوسددتان وتُ دد -٨٨

قددليمك  وددومن ل وشدد  امل وددل عددن ، اعُتمددد ٢٠١٧ديسددمرب كددانون األو /  ٢٥ ؤرطمددريسددن 
  دددلاء فحدددوو الدددربيمك مدددن  ون هدددذام. وسدددي٢٠٢٢-٢٠١٨األمدددلاض ابِ قيدددة والوراثيدددة ل اددد ة 

الدددذين يولددددون ألجادددا  عددددد امدددن تق يدددل لامدددن   ، و ملو دددات فدددو  الحدددوتية ق دددل الدددوالدةابعامدددة 
يمك رب الدقشدأن  ٢٠١٤أحسد س /آط ١ ؤرطمتنايذ ملسوإل ريسن  وجيلي  اليا  . قعيوط خ قية

صدحة من أ ل حايدة  سو الحدحة ا جناقيدة ل سدوان ولايدة  ٢٠١٨-٢٠١٤ل ا ة  وومناس
 .األمهات واألجاا  وامللاهقو

  E51 - احلق يف التعليم 
 ددا    سددو  دار  ، وتنوددب الدولددة ع دداقيدد  املسددتوايتالتع دديم ع ددا  ددودة جيددلي رفدد   -٨9

التع ديم. وحارة  أداءقشأن  سو  ٢٠١٧أحس س آط/ ٨اعتمد قلار ريسن   وقد هذا ا ا . 
عمددال  و . اباضددعة لواليددة هددذه املواتددبهياكددل الددوحارة وموات هددا ا ق يميددة واهليئددات واسُتعلضددت 
 وأنشددئت مددا ق ددل االقتدددا ن.ن دداإل التع دديم  ُأصدد ح ،٢٠١٧سدد تمرب أي و / 9 مددؤرطققددلار ريسددن 

 دداعو العدداإل شددلاكات قددو القع ددا قندداء   مددا ق ددل االقتدددا نأنددواا  ديدددة مددن مؤسسددات التع دديم 
ا عقدود مد  شدلكات الق دا و قدلاإل الأكرب ل تواصل امل اشل  ا  فلص ذه املؤسساتنحت هواباو. ومُ 
مدددا ق دددل ت دددويل ن ددداإل التع ددديم أايدة ي دددة جليددد  لدددخل  وأُقدددلابت، أحذيدددة األجادددا  وصدددلابددداو الددديت ت

وحارة التع يم ما ق ل ، أنشئت ٢٠١٧س تمرب أي و / ٣٠ملسوإل ريسن مؤرط ومبو ب . االقتدا ن
 ابكستان.قلقل ة   قهورية نايل ووحارة  وومية م االقتدا ن

 سدددو ذت تدددداقي لدددأايدة ، اُاددد٢٠١٧مدددار  آ ار/ ١٤ مدددؤرطأمدددل ريسدددن ع دددا وقنددداء   -9٠
، من خال  القضداء ع دا عددإل الواداءة العم ية التع يمية   املدار  ال انوية املتخححة   الع وإل

دددل الددديتذه املددددار  تدددداقي لددددعم هددديتضدددمن واعتمدددد قدددليمك  لتع ددديم العدددا . ل  دددة امل ل دددالطا  ضِّ
 تع ددديم ل تنميدددة الشدددام ة لقدددليمك ، اعُتمدددد ٢٠١٧أقليل نيسدددان/ ٢٠ مدددؤرطقدددلار ريسدددن ومبو دددب 
الدددربيمك تدددداقي لتعأيدددأ القاعددددة املاديدددة والتقنيدددة  شدددمل. وي٢٠٢١-٢٠١٧لاددد ة خددداو ابالعدددا  

 أسداتذةمهدارات  ديددة مدن  عدادة التددريب و سدو ملؤسسات التع يم العا  واستخداإل أشوا  
 هيئة تاتيش  وومية مللاق ة  ودة التع يم. وقد أنشئتهذه املؤسسات. 
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 يددلوفمهدداإل التع دديم حددي اسوددومن و  ٢٠١٧مددار  آ ار/ ١٥ مددؤرط  ددد قددلار ريسددنو  -9١
الويدايت القانونيدة  الشلوط الديت ين  دن أن تسدتوفيهاو  التع يمية ابدماتهذه وم اد  تقدا م ل 

هلدددذه األنددواا مددن املؤسسدددات التع يميددة  ددوافأ ضدددلي ية  وقدددمتاملشدداركة   م ددل هدددذه األنشدد ة. 
 سوومن الشامل ألنش تها.،     انب الدعم اأخل و وافأ 

  F11-F14-  النهوض ابملرأة 
خدذ ابسددتملار تددداقي لضددمان  قددو  املددلأة ولايتهدا قحددورة أك ددل فعاليددة. وقددد أرسدد ت تاب تدُ  -9٢

، وتدددعو التشددليعن ا  ددس    تعددديالت ع ددا قددانون األسددلة قشددأن  دخددا  انددة املددلأة مق  ددات
خضددد  مشدددلوا قدددانون قشدددأن و  ديدددد نادددس اسدددد األدو لسدددن الدددأواج ل نسددداء والل دددا . فيهدددا    

، وصدي  مشدلوا فيةلنساء والل ا  مللا عة قانونية  ضدااقو ضمايت املساواة   اسقو  والالو 
ادديف سددن حواج   ألسدد اط الدديت تسددمحادد قددانون األسددلة دددو . لعددا  ناقددانون قشددأن مندد  العندد  

 دا علقاصل لاتاة اع اف ابالاسمل أو والدة جال أو ا نهامو حد أقحا  ك  سنة وا دةقلاتيات ا
 املسدؤولية لودن تودون هنداك أ وداإل تدنم ع داو ونيدة كام دة ) ليدل قاصدل(. تمت  قوااءة قانت أهنا
 ١٢٥، أُدخ ددددت املددددادة قسددددن الددددأواج ةاملتع قدددد اتانتهاكددددات التشددددليع عددددن

  القددددانون اانددددا ن  ١
 ٤٧ املادةو 

   قانون املسؤولية ا دارية. ٣
 6٨عدأحت املدادة  يا العمل:  امللأة   قو ل املتع قة ضمايت ويو  اهتماإل خاو ل -9٣
 أولئل الدذينو ، واألمهات الذين يعي ون أسلهم مبالدهم ء اباانون العمل ضمايت تويي  من ق
 عاقدددة،  وأجادددا   و  يهمأولئدددل الدددذين لددددو ، دون سدددن اللاقعدددة عشدددلةجادددا  األ العديدددد مدددن ملدددديه

 ،الاتيددات، وضددحااي اال ددار ابألشددخاوهم فددي نمؤسسددات التع دديم العددا ، مبددو  خلجيددن الو يدداتو 
أجادا  دون ل النسداء اسوامدل والنسداء  وات مدن قدانون العمد ٨٤تعان املدادة و وال سيما النساء. 

اددد ات الالو يدددات واملددددار  املتخححدددة   الع دددوإل ومؤسسدددات التع ددديم مدددن  وخلجيدددنسدددن ال ال دددة 
 ٢٠١٧ديسددددمرب كددددانون األو /  ٥ مددددؤرطددددددد قددددلار   ددددس الددددوحراء و عنددددد تعييددددنهم.  يددددةاالخت ار 

لوكدداالت الدديت تعدداجل مسددا ل   ددلاءات التااعددل قددو ا دارات ا  يددة وا دداد الشدد اط وانددة املددلأة وا
 ول ش اط ول نساء.النا  عامة والعمالة ل لالعم
  ددا    والدددين وأوليداء األمددلال سددؤوليةم ددد يتضدمن قددانون املسدؤولية ا داريددة معددايي و  -9٤
أو املدددار   مبؤسسددات التع دديم العدداإل ا لأامددن ، مددن االلتحددا اتيدداتاألجاددا ، مبددن فدديهم ال مهمددنع

  النسداء واداي   يدة اداي  ل عمدل مدأنشدأت ا دارات ا وقد املهنية املتخححة   املل  ة ال انوية. 
 أشددوا  املسداعدة القانونيددة والناسددية وحيهدا مددن تقدددالمستشددار  ٨٧٠٠ عيندت، و ل لقاقدة العامددة

 عمل.فلصة ع ا  حو   اس نمساعد ا يشمل مبل نساء  ةاملساعد
مدن أ دل رصدد  تحدنياهاو  هدان داإل امد  ا  حداءات اانسدانية و  ي  ستومل  اليدا  ويُ  -9٥

ضدددمان املسددداواة قدددو اانسدددو   سددديا  تسدددعة أهدددداف اسددد اتيجية.  مدددا خيدددمالتقددددإل ا دددلح في
واسمايددة  والعمالددة، والتع دديم،، الد وحلافيددة، والحددحةشددأن ق مؤشددلا   ١٧6الن دداإل  خدإل هددذاويسددت

حددداءات تنشدددل ا  و وعوامدددل أخدددل .  وتن ددديم املشدداري ، والسياسدددية،واسيددداة العامدددة  اال تماعيددة،
قسدم خداو كمدا أنشدئ   ن،امللأة والل دل   أوحقوسدتانننوان خالصات  ت عشول ابنت اإل   

الل دددددن ل جندددددة ا  حدددددا ية  الشددددد ون ع دددددا املوقددددد  (Gender.stat.uz) اب  حددددداءات اانسدددددانية
ن اإل لتددريب مم  دن اهليئدات اسووميدة واملن مدات حدي اسووميدة  نشئأو . www.stat.uz اسوومية
   و  يل ا  حاءات اانسانية مبشاركة خرباء دوليو.ع ا ق
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 ودددددم  ديدددددد قشدددددأن ، أُقدددددلاب ٢٠١٧مدددددار  آ ار/ ١6 مدددددؤرطقدددددلار  ودددددومن  مبو دددددبو  -96
 ا ن عددن ضددمان لايددة  قددو  املددلأة ر دديس الددوحراء ور دديس انددة املددلأة املسددؤو  ي ددب مسددؤوليات
خ ددة عمددل وجنيددة  وقددد اعُتمدددتحايدة مثيهددا القددانوين والسياسددن   ا تمدد . عددن و  هاومحدداس
ال جنة املعنية ابلقضاء ع ا التمييأ ضد امللأة قعدد الن دل   التقليدل اليت أصدر ا توصيات اللتنايذ 

   هددددف يمدددد ملسدددوإل ريسدددن اعتُ ، ٢٠١٨فربايل شددد اط/ ٢  و الدددوجي ابدددامس ألوحقوسدددتان. 
 شام ة لدعم امللأة وتعأيأ مؤسسة األسلة.تداقي يتضمن  قليمك وأُقلاب  امللأة،نة  سو أنش ة ا

  F31 - املبادئ العامة واحلمايةو  األدفال: التعريف 
وقدانون لايدة األجادا   ،وقانون سياسة الشد اط ،والوصاية الية القانونيةمد قانون الو اعتُ  -9٧

 من املع ومات الضارة قححتهم.
الشدد اط األشددخاو الددذين تدد او  أعمددارهم  تشددمل فئددة، لقددانون سياسددة الشدد اطووفقددا   -9٨
ان الدددددعم قتهيئددددة ال ددددلوف الالحمددددة لضددددمالتددددأاإل الدولددددة  ويقدددد  ع ددددا عددددات ، سددددنة ٣٠و ١٤قددددو 

الشخحددية والسياسددية واالقتحددادية واال تماعيددة  هم قددوقولايددة ؤالء األشددخاو اال تمدداعن هلدد
جاا  من املع ومات الضارة قانون لاية األ علِّفيُ . و ملشلوعةا هممحاسو  م لاي لاية و  وال قافية

)أي قاصدل(.  سن ال امنة عشلة، ماهوإل ال ال كشخم دون ٢٠١٧قححتهم، املعتمد   عاإل 
مددددن ، و  عالميددددة والناسدددية حددددي القانونيدددةا وادودددددد امل دددداد  التو يهيدددة سمايددددة األجادددا  مددددن املددد

، ل مجتمدد د معدداع دا  ددو م    التحددلف يدد ف   وددن أن تددنشددل املع ومدات الدديتمددن ، و التالعدب
ع دا فتدداقي سمايدة  قدو  األجادا  املاديدة.  تذاادوقدد وينم ع ا من  االا م   هدذا ا دا . 

لشدخم التهدلط مدن  ا ودن فيهداملددة الديت  اايفأ واإل   قانون األسلة  أُدر ت، س يل امل ا 
لددة ال اددل  ددجل ي  دد  سددن  موانيددة دفدد   عا ليدده و و ددة   نا يددة ددم  تو يددهجاددل ق ددل دفدد   عالددة 
ألشدخاو الدذين ينشدلون مدواد تددعو    العند  أو القسدوة أو الدذين امسدؤولية  ُ ددِّدتاللشد. و 

أولئدل الدذين  نعدون األجادا  مدن ت قدن التع ديم  اب يدة تسدتخدإل األجادا ، وكدذلل  ينتجون مدواد
 ال انوي العاإل ا لأامن.

وا  ات اهليئات اسووميدة ا  يدة    ٢٠١٧فربايل /ش اط ٣ريسن مؤرط  ملسوإلوددد  -99
امللسددوإل منحددب ي ددب هددذا  وأنشددأمددن التهديدددات األيديولو يددة. تهم ولددايالشدد اط  ت قيدد   ددا 
حايدة مددن أ ددل شددام ة تددداقي يتضددمن  ا  قلي دد وأقددل، شددؤون الشدد اطاملعددي قيس اسوومددة ا  يددة ر دد

األجادددا  و   االت التاليدددة: منددد   ندددا  األجادددا ، مبدددا    لدددل   ا ددد  يدددةاسوومدددة ا أداء  سدددو
الديت  سدل  والددعم اال تمداعن لألاللقاقدة العامدة ع دا  دودة التع ديمو   و قوقهمااا ون والش اط 

 لديها العديد من األجاا  ولألسل  ات الدخل املنخايف.
مندايلة لندواط صدب مناالشد اط و  شدؤوناملعدي قالداخ يدة قد أنشئ منحب ي دب وحيدل و  -١٠٠

فحدددة  دددلا م األجادددا  ر سددداء  دارات الشدددؤون الداخ يدددة ا ق يميدددة كجدددأء مدددن ااهدددود امل ذولدددة ملوا
اددذت تددداقي لتعأيددأ ملكددأ ال جددان املشدد كة قددو ا دارات املعنيددة قشددؤون األ ددداث اوالشدد اط. و 

 اليت تعمل م  هيئات الس  ة التنايذية.و 
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  F33 - ماية مر االست اللاألدفال: احل 
وفقا  ل ربيمك الق دلي ل عمدل الال د  واالتااقدات املربمدة قدو أوحقوسدتان وال ندل الددو ،  -١٠١

أ ددل  خددرباء من مددة العمددل الدوليددة رصدددا  سددنواي  لعمددل األجاددا  والعمددل ااددربي   ق دداا  ددي 
اإل عمدددل . وأيهدددل  لدددل اللصدددد أن اسدددتخد٢٠١٧و ٢٠١٣ الق دددن خدددال  الاددد ة مدددا قدددو عدددامن

 أهنددددددن   ال  ددددددد، شددددددأنه شددددددأن العمددددددل ااددددددربي. ومنددددددذ أي ددددددو / داألجاددددددا     ددددددي الق ددددددن قدددددد
ابملاتشددية اسووميددة ( 6٠١-٢٠٠٠-٣٧١-٨سدداعدة )، يو ددد خددط ل  ددب امل٢٠١٥ سدد تمرب

القانونيددة ل عمددل التاقعددة لددوحارة العمددل، وخدددمات استشددارية  لو ونيددة ع ددا املوقدد  الشدد ون ل ددوحارة 
(www.mehnat.uz) العمدددل التاليدددة: خ دددة عمدددل لتحسدددو  ط، اعتمددددت خ ددد٢٠١6. و  عددداإل

  وخ دة ٢٠١٨-٢٠١6يلوف العمل والعمالة واسماية اال تماعيدة ل عمدا  الدأراعيو   الاد ة 
عمدددل لتنايدددذ اتااقيدددات من مدددة العمدددل الدوليدددة قشدددأن   دددل العمدددل اادددربي وعمدددل األجادددا  الددديت 

العم يددة ملواصدد ة  ي  وخ ددة عمددل قشددأن التددداق٢٠١6فيهددا،   عدداإل أصدد حت أوحقوسددتان جلفددا  
 ١٠٥تعأيددأ التعدداون مدد  من مددة العمددل الدوليددة قشددأن نتددا ك مشدداركة وفددد أوحقوسددتان   الدددورة 

 .ملؤيل العمل الدو 
أن اسوومة  ٢٠١6و ٢٠١٣وأكدت عم يات اللصد اليت أ ليت   الا ة قو عامن  -١٠٢

األجاددا  والعمددل ااددربي  ة ملندد  اسددتخداإل عمددلهامددفعالددة و ددلي ل ددة توعيددة   يددةذ تددداقي وقاتخددت
األجاا  والسدوان  الوعن قو رتااا مستو اأشار ابرباء الدوليون    و الق ن.  ي أثناء موسم 

ت قددن التع يقددات الدديت أنشددأها ا دداد نقدداابت العمددا  ووحارة العمددل مددن آليددة    ، و عمومددا  لقددوقهم
أي شواو  قشأن انتهاكات  قدو  العمدل املواولدة معااة املع ومات م  اامهور و أ ل ت اد  
  (.www.fbm.uz) العمل قه أوقد أنشئ موق  ملوارد آلية ت قن التع يقات. كما ل مواجنو

، ُنشددل تقليددل انددة خددرباء من مددة العمددل الدوليددة املعنيددة قت  يدد  ٢٠١٧فربايل شدد اط/  و  -١٠٣
فدداء و ال جنددة قهددذه ملددؤيل العمددل الدددو . ور  ددت  ١٠6الدددورة  ملقدددإل   ات االتااقيددات والتوصدديا

  دلاءات ا  موعدة قشأنخ ة اعتمدت و لتأاما م. ابأوحقوستان والشلكاء اال تماعيو  وومة 
  يد     ت ت دل اب دة . وتددعو٢٠١٧عداإل    س التنسي  املعي قعمدل األجادا   اليت وضعها 

تنايددذ توصدديات انددة خددرباء من مددة لوحقوسددتان وخ ددة التددداقي التقنيددة قددليمك العمددل الال دد    أ
 ٤  و . ١٨٢ رقدمو  ١٠٥من مة العمدل الدوليدة رقدم  يتاالمت ا  التااقي يما خيمفالعمل الدولية 
ة مدددن التدددداقي لضدددمان  قدددو  وافددد    دددس الشددديوط ع دددا  موعددد، ٢٠١٧أكتدددوقل تشدددلين األو /

 ل تشليعات الوجنية ومعايي العمل الدولية. ا  ل مواجنو وفقملواولة ل االعم
مايدة  قدو  العمدل ساندة قلملانيدة  الدذي أنشدأقلار   س الشيوط ويل ا االجالا ع ا  -١٠٤

 (.ة  . أرتيووفل مواجنو )قليساملواولة 

  F34 - لضا  األحداث 
مدن  ٨١ينم القانون ع ا  خضاا القحل ملعايي قانونية  نسانية ومتساه ة. ووفقا  ل مدادة  -١٠٥

فئدات لد الث   الالدذين ارتو دوا  دلا م دون سن ال امنة عشلة القانون اانا ن، ال خيض  األشخاو 
يدددنم ع يهدددا القدددانون: ال لامدددات أو العمدددل العقدددا   الددديت  مددداينالائدددات ال مدددن العقدددوابت مدددن أصدددل

ال ويدل اسليدة  سد بال جيدوح فدلض و ال جيدوح ت  يد  أي عقدوابت  ضدافية ع ديهم. و اسلية.  س ب أو
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. ال امندددة عشدددلة مدددن العمدددل هدددا وهدددو دونوالسدددجن املؤقدددد ع دددا شدددخم قسددد ب  ل دددة ارتو  األ دددل
 من ال لوف املخااة.ملتوب اال ة قاصلا  كون   يعترب ،من القانون اانا ن ٥٥املادة  مبو بو 

ا تجددداح القحدددل لدددد  ، ال جيدددوح مدددن قدددانون ا  دددلاءات اانا يدددة ٥٥٨ومبو دددب املدددادة  -١٠6
 ا ددامهم عندددمنهددا ، مددة ااربيددة كتدددقي وقددا ن  ال    دداالت اسددت نا يةاقاالشددلجة أو  خضدداعهم ل

 ،سددنوات تأيددد ع ددا مخددساسليددة لادد ة  قسدد بابرتودداط  ل ددة مدد  سدد   ا صددلار يعاقددب ع يهددا 
 ع ا  و مناسب. املتهم تحلف توالداقي وقا ية أخل  ت تعذر ت  ي  وعند
 مدنمن قانون ا  دلاءات اانا يدة ع دا  موانيدة ت  يد  تدداقي وقا يدة  ٢٣٧تنم املادة و  -١٠٧
  . و ألجادا لأو ر يس مؤسسدة  قيِّمو يداا قاصل  ت  شلاف الوالدين أو األوصياء أو ال ق يل

 لأاميددددة،  ه وحماميدددد لتوددددون مشدددداركة املم ددددل القددددانوين ل  ادددد لات اانا يددددة املتع قددددة ابلُقحابددددا  ددددلاء
سدتجواط. و  ا  دلاءات القضدا ية، أثناء اال  لأامية أو ج يب ناسن در مشاركة متوون  كما

املدددعا ع دديهم فيهددا  أو در واملؤسسددات واملن مددات الدديت عمددل  شددلكاتتوددون مشدداركة مم  ددن ال
 املعنية قشؤون األ داث  لأامية.ال جنة املش كة قو ا دارات مم  ن و 

معدددايي حذا يدددة  وتدددوفابل هلدددم،   أمددداكن اال تجددداحأ سدددن يدددلوف معيشدددية   ُقحابدددلل و يدددأ -١٠٨
أنشددد ة رايضدددية.  يدددا تُتدددا  هلدددم الالصدددة ملمارسدددة يدددارين قدنيدددة و  ،وفددد ات تلفيهيدددة يوميدددةأفضدددل 

وا تجأين لدد  املعتق و  قحلحل الفهناك التأاإل صارإل مب دأ و ت اأيونية. قلامك  أيضا   علض هلموتُ 
 ال ال و. عن الشلجة
 ٢٠٠٠   املا دة قدو عدامن ٤٣الاضدت قنسد ة قدد  وأيهلت دراسات أن  لا م األ داث -١٠9

   املا ة. ٣٤قنس ة  قد تلا      لا م األ داث لضالعووأن عدد األشخاو ا ٢٠١6و

  F4 - حقوق األشخاص ذوي اإلعالة 
ااددددا  خ ددددوات م موسددددة سمايددددة هددددن األولددددوايت السياسددددية   أوحقوسددددتان   ن   ددددد  -١١٠

 وصدد . ويددلد وحدديهم مددن األشددخاو ألشددخاو  وي ا عاقددةا قددو  قددو  ا نسدداناملسدداواة   
، والحددال يات الدديت لددديها ل عمددل    تماعيددةاالدمات ابدد الوكدداالت اسووميددة الدديت تقدددإل ن دداإلل

ا عاقدددة والائدددات  واألشدددخاو  وي لو دددار السدددن تماعيدددة   قدددانون ابددددمات اال هدددذا ا دددا ،
  دس  صادر عنقلار  ومبو ب. ٢٠١6ديسمرب /كانون األو   ٢6الضعياة األخل ، املعتمد   

ك دار تعأيدأ الددعم اال تمداعن لألشدخاو  وي ا عاقدة و  مواصد ةالوحراء قشأن التداقي اللامية    
دعدددم قوامدددة ق يدددة  ل دددالس  أنشدددئت ،Sakhovatو Muruvvat ؤسسددديتالدددذين يعيشدددون   م السدددن
 الوجي. قيِّموو ديد مهاإل   س ال من هذا الق يل يئاتاهل

الدذي اسدتند  سدا مب اقدة األااقيدة  قدو  األشدخاو  وي ا عاقدة أ وداإل ات كانتوقد   -١١١
لألشدددخاو  وي ودددومن دعم اسالدددملسدددوإل ريسدددن قشدددأن التدددداقي اللاميدددة     سدددو ن ددداإل   ليددده

جيددلي ، امللسددوإلذا . وعمددال  يدد٢٠١٧ديسددمرب /كددانون األو   ١مددد   اعتُ ، ة ذريدد حددورةا عاقددة ق
اادددا  خ دددوات ل تحددددي  ع دددا قشدددأن  قدددو  األشدددخاو  وي ا عاقدددة، و  عدددداد مشدددلوا قدددانون 

تدداقي شدام ة ملواصد ة  سدو ن داإل يتضدمن قدليمك  وأُقلاب . ااقية  قو  األشخاو  وي ا عاقةات
، املناج وع ا صعيد قوقهم و لاي م. املتع قة لضمايت التعأيأ  وي ا عاقة و  ألشخاوادعم 
 شد ويةومواق   اسوقية قلامك  ت ويل تع يم ل ة ا شارة وقلايل. وجيليدورات متخححة ل أُعدابت
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ألشدخاو ابمعدات خاصة  وتلكابب .اال تيا ات ا ددة لألشخاو  وي ا عاقة لاعنخاصة ت
ح ل اقتنداء وسدا ل ، سديُ ٢٠١٨مدار  آ ار/ ١اعت دارا  مدن و النقدل العداإل.  وسا ل وي ا عاقة   
  املا ددددة  ٢م  حددددة قدددددرها ستخحددددو ألشددددخاو  وي ا عاقددددة  حددددي املناسدددد ة ل نقددددل اللكدددداط

اثقددددت ع ددددا    معددددد  ضددددليد عاقددددة   مؤسسددددات التع دددديم العددددا   وسددددي  اب لألشددددخاو  وي ا
  املا ة من اسد األدو لأل ل الشدهلي.  ٥٠نس ة سيحدابد   ، أصحاط املشاري   وي ا عاقة

 / أيدلان ١مدن  اعت دارا  و وحارة الحدحة، لد وقد أنشدئ صدندو  لددعم األشدخاو  وي ا عاقدة وقدد 
 .ت املتع قة ابألشخاو  وي ا عاقةد ل  ياي اسجل  لو وين و ق ي دأ العمل، س٢٠١٨يونيه 

 تحدايتال  
د ال  ددد نميدددةابمسدددة  ات األولويددة لت االتالعمدددل اباصدددة اب دد يجيةاسدد اتتنايدددذ  يشددول -١١٢
 ولوية ل دولة وا تم .األ ٢٠٢١-٢٠١٧ل ا ة 
 الدديت و ههددا لسددالةالاألولددوايت الوجنيددة األساسدية    ُ ددابد،    دا  اسقددو  واسددلايتو  -١١٣

: األولددددددوايت هددددددن. وهددددددذه ٢٠١٧ديسددددددمرب كددددددانون األو /  ٢٢  الددددددل يس    الربملددددددان الددددددوجي 
ت يددي  ددذري     ددداث مددن خددال   ه لايتد قددو  ا نسددان و   سدو الن دداإل الددوجي سمايددة (١)

  التشدددليعية والتنايذيدددة والقضدددا ية اهليئددداتيشدددمل ، مبدددا الن ددداإل هدددذا األسدددا  القدددانوين   دددلاءات
ئددات ياهل أداء سدو نوعيددة ابددمات اسووميددة ون اقهدا قشددول أساسدن عددن جليد   سددو و  (٢)
وتعأيددأ  يةاقتحدادة يد ووميددة و دار ة يد دار وكالدة  ١٠٠أك دل مددن  ق ديمتو     هدذا ا ددا  وومدةاس

دور املن مدات حدي اسووميدة   معااددة  وتعأيدل( ٣  )ووميددةيئدات اساهلل اللقاقدة العامدة ع دا عمد
تشداري السدوانية الضدعياة مدن خدال   نشداء ا  دس االس ائداتمشاكل املدواجنو وتدوفي الددعم ل 

عامة   د قانون اللقاقة العامة و نشاء  الس   والتعجيل ابعتماإل الليسن لتنمية ا تم  املدينالعا
 ة.قي  اهليئات اسوومي

    


