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املنهجية والعملية التشاورية املتبعة يف إعداد التقرير الودين
 -١أُع د د ددد ه د د ددذا التقلي د د ددل ال د د ددوجي ال ال د د ددا وفق د د ددا ل م د د دداد التو يهي د د ددة د د ددس ق د د ددو ا نس د د ددان
( )A/HRC/DEC/17/119وهد د ددو يلكد د ددأ ع د د ددا تنايد د ددذ أوحقوسد د ددتان التأاما د د ددا د د ددا قد د ددو ا نسد د ددان
والتوصيات اليت ق تها خال االستعلاض الدوري الشامل ال اين ألوحقوستان نيسان/أقليل .٢٠١٣
 -٢و  ١٤كددانون األو /ديسددمرب  ،٢٠١٤اعتُمدددت خ ددة عمددل وجنيددة ل اد ة ٢٠١6-٢٠١٤
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
ع ا  6٠هيئة وومية ومؤسسة من مؤسسات ا تم املدين ،فضال عن خرباء من ماوضية األمدم
املتح دددة الس ددامية سق ددو ا نس ددان والوك دداالت املتخحح ددة التاقع ددة لألم ددم املتح دددة أوحقوس ددتان.
ون ددوقش مش ددلوا خ ددة العم ددل الوجني ددة ع ددا ن ددا واس د ا تماع ددات ما دددة مس ددتديلة ُعق دددت
 ٢٥تش د د دلين األو /أكت د ددوقل  ٢٠١٣و ١٨ك د ددانون األو /ديس د ددمرب  ٢٠١٣و ٣٠و ٣١ك د ددانون
ال اين/ين ددايل  .٢٠١٤واسد دتُوم ت خ ددة العم ددل الوجني ددة ل اد د ة  ١٥ ٢٠١6-٢٠١٤أيد دلان/
يونيه  ٢٠١٥ابلالا ال داين املعندون نتنايدذ توصديات اندة األمدم املتحددة ل قضداء ع دا التمييدأ العنحدلي
عقددب ن لهددا التقليددل ااددام ل تقلي دلين الدددوريو ال ددامن والتاس د ألوحقوسددتان٢٠١٨-٢٠١٥ ،ن،
والادلا ال الدا املعنددون نتنايدذ توصديات انددة األمدم املتحددة املعنيددة ابسقدو االقتحدادية واال تماعيددة
وال قافية عقب ن لها التقليل الدوري ال اين ألوحقوستان٢٠١٧-٢٠١٥ ،ن.
 -٣وأعددد هددذا التقليد يندل الددوجي امللكد ُدأ الددوجي سقددو ا نسددان ابالسددتناد مع ومددات مقدمددة
م ددن أك ددل م ددن  ٤٠هيئ ددة وومي ددة و ٣٠من م ددة ح ددي وومي ددة .ويق ددش التقلي د يندل الاليد د ُ العام ددل
داالت ناددا القددانون وهيئددات
املش د ك قددو ا دارات املعددي اب د اإل قددو ا نسددان و لايتدده ،ووكد ُ
وومي ددة أخ ددل  ،وك ددذلل اند دةُ ددس الند دواط املعني ددة ابملؤسس ددات الد قلاجي ددة ومن م ددات ح ددي
وومية وهيئات وومية حم ية.

 - A28 ،A25 ،A24 ،A22 ،A12اعتماد املعراي الدوليرة والتعراون مر
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات
 -٤اعتُمدت  ٧ش اط/فربايل  ٢٠١٧اس اتيجية عمل قشأن مخسدة داالت ات أولويدة
لتنميددة ال ددد ل ا د ة  ٢٠٢١-٢٠١٧وقددليمك وددومن معنددون نسددنة دوار م د النددا واملحددا
ا نسانيةن لعاإل  .٢٠١٧و  ٢٥تشلين األو /أكتوقل  ٢٠١6صدقت أوحقوستان ع دا اتااقيدة
من م ددة العم ددل الدولي ددة ل حلي ددة النقاقي ددة ولاي ددة د د التن دديم لع دداإل ( ١9٤٨رق ددم  ،)٨٧وك ا ددت
هودها اللامية التحضي ل تحدي ع ا اتااقية األمم املتحدة قشدأن قدو األشدخاو وي
ا عاقددة .ومبسدداعدة قددليمك األمددم املتحدددة ا تددا ن ،تُلقددت االتااقيددة املددذكورة ال ددة األوحقويددة
وعلضت ع ا الربملان ونُشلت ع ا ن ا واس قو اهليئدات اسووميدة واملن مدات حدي اسووميدة
ُ
والسددوان .وقدددأ ا عددداد ملشددلوا قددانون قشددأن قددو األشددخاو وي ا عاقددة ،مبلاعدداة قي د
أ ودداإل االتااقيددة ،واعتُمددد عدداإل  ٢٠١٧قددليمك ددددد تددداقي متوام ددة مددن أ ددل حايدة سددو
ن دداإل دع ددم األشد ددخاو وي ا عاق ددة وتعأيد ددأ ق ددوقهم و د دلاي م .وص دددر  ١كد ددانون األو /
ديسددمرب  ٢٠١٧ملس دوإل ريسددن قشددأن ااددا تددداقي دخددا سددينات أساسددية ع ددا ن دداإل دعددم
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األشخاو وي ا عاقة ،وأُنشئ فلي عامل مشد ك قدو ا دارات جدار امللكدأ الدوجي سقدو
ا نس ددان وُك د د ابلتحض ددي ل تح دددي ع ددا االتااقي ددة .وتوصد د ت وك دداالت األم ددم املتح دددة و ووم ددة
أوحقوسددتان اتاددا  ،ضددمن جددار عمددل األمددم املتحدددة ل مسدداعدة ا تا يددة ل اد ة ،٢٠٢٠-٢٠١6
ل عمل من أ ل التحدي ع ا االتااقية.
 -٥وارتا قشول م حوظ مستو التعاون قو أوحقوستان واملاوضية السامية سقدو ا نسدان
وهيئددات املعاهدددات وا دلاءات اباصددة التاقعددة لألمددم املتحدددة واملن مددات حددي اسووميددة الدوليددة
ددو مسددا ل قددو ا نسددان و لايتدده .و عدداإل ُ ٢٠١6وقعددت مددذكلة تادداهم قددو امللكددأ الددوجي
سق ددو ا نس ددان واملوت ددب التم ي ددن لألم ددم املتح دددة .وق دداإل ما ددوض األم ددم املتح دددة الس ددامن سق ددو
ا نس ددان ،حي ددد رع ددد اسس ددو ،ق د دأايرة أوحقوس ددتان الا د د ة م ددن  ١٢ ١٠أاير/م ددايو .٢٠١٧
و أيلان/يونيدده  ٢٠١٧قدداإل األمددو العدداإل لألمددم املتحدددة ،أن ونيددو حددوتييش ،قدأايرة ال ددد ،و
دديل شدع ة
الا ة من  ٢٨آط/أحس س  ١١ ٢٠١٧أي و /س تمرب  ٢٠١٧حار أوحقوسدتان م ُ
أورواب وآسيا الوس ا من مة هيومن رايدتس ووتدش ،هيدو وي يامسدون ،ومدديل موتدب املن مدة،
ستي سدويلدلو .و الاد ة مدن  ١٢ ٢تشدلين األو /أكتدوقل  ٢٠١٧حار ال دد ألدد شدهيد،
ددس قددو ا نسددان ،و الا د ة مددن ٨ ٥
املقددلر ابدداو املعددي لليددة الدددين أو املعتقددد
أي و /سد د تمرب  ٢٠١٧حار ال ددد وفد د كد م ددن موت ددب املاوض ددية ا ق يم ددن س دديا الوسد د ا ،قليس ددة
ريتشارد كوميندا.
 -6وحار ر دديس قهوريددة أوحقوسددتان مقددل األمددم املتحدددة الا د ة مددن  ٢٠ ١٨أي ددو /
سد تمرب  ٢٠١٧وألقددا ك مددة أمدداإل الدددورة ال انيددة والسد عو ل جمعيددة العامددة وجددل م ددادرات تلمددن
كاالة االستقلار والتنمية املستدامة من قة آسديا الوسد ا .واقد أن تعتمدد اامعيدة العامدة
ق دلارا خاصددا هددذا الشددأن ،واق د أيضددا صددياحة مشددلوا اتااقيددة لألمددم املتحدددة قشددأن قددو
الش اط ومشلوا قلار ل جمعية العامة قعنوان نالتع يم والتسامح الديين.
 -٧و الا د ة قددو عددامن  ٢٠١٤و ٢٠١6ن ددلت هيئددات معاهدددات األمددم املتحدددة
اا ددام ل تقليد دلين ال دددوريو ال ددامن والتاسد د قش ددأن تناي ددذ اتااقي ددة القض دداء ع ددا قيد د أش ددوا
العنحدلي والتقليددل الددوري ال دداين قشدأن تنايددذ العهددد الددو ابدداو ابسقدو االقتحددادية واال
وال قافية والتقليل الدوري اللاق قشدأن تنايدذ العهدد الددو ابداو ابسقدو املدنيدة والسياسدية
الدوري ابامس قشأن تنايذ اتااقية القضاء ع ا قي أشوا التمييأ ضد امللأة.

التقليددل
التميي ددأ
تماعيددة
والتقليدل

 -٨و ع د دداإل  ٢٠١٥ق د دددمت أوحقوس د ددتان وثيقته د ددا األساس د ددية املو د دددة ،و ع د دداإل ٢٠١٧
قدمت التقليل الددوري ابدامس قشدأن تنايدذ اتااقيدة مناهضدة التعدذيب وحديه مدن ضدلوط املعام دة
أو العقوقة القاسية أو الال نسانية أو املهينة.
 -9واسددتمل اسدوار ال ندداء وت دداد املع ومددات قشددأن قددو ا نسددان و لايتدده مد ا دلاءات
اباصة لألمم املتحدة .و الا ة قو عامن  ٢٠١٤و ٢٠١٧ت قت ا لاءات اباصدة مدا يأيدد
ددر ك دي
ع ا  ٥٠وثيقة ي ية عن آليات عما خمت فئات قو ا نسان و لايتده .وأو ق ك
مددن االهتمدداإل لت ددويل التعدداون م د املن مددات الدوليددة م ددل من مددة العمددل الدوليددة ومن مددة األمددم
املتح دددة ل قي ددة والع ددم وال قاف ددة (اليونس ددوو) ومن م ددة الح ددحة العاملي ددة واملن م ددة الدولي ددة ل هج ددلة
ومن مددة األمددم املتحدددة ل اولددة (اليونيسددي ) وموتددب األمددم املتحدددة املعددي ابملخدددرات واال ددة.
ومّدل التعداون مد من مدة األمدن والتعداون أورواب واال داد األورو واندة ال ندقيدة التاقعدة ددس
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أورواب ومن مددة التعدداون ا سددالمن وم د هيئددات وقعددة للاق ددة الدددو املسددتق ة ومن مددة شددن هاي
ل تعاون عنحلا ر يسيا لتااعل ال د ا قو ا نسان.

 - A41اإلدار الدستوري والتشريعي حلماية حقوق اإلنسان وحرايته
 -١٠اعتُمد عدد من التعدديالت الدسدتورية جدار سدو أسدس الددفاا عدن قدو ا نسدان
دم عددن مشدداركة امل دواجنو اللقاقددة العامددة ع ددا
و لايتدده .فقددد ُعدددلت املددادة  ٣٢وأضددي ليهددا ند ك
أ هأة الدولة .وحيدت السد ات املشد كة سدن الربملدان ليدا صدارت تُعقدد سدات رقاقدة ع دا
التق دداريل الس ددنوية املقدم ددة م ددن ددس ال ددوحراء قش ددأن املس ددا ل الل يس ددية ي دداة ال ددد اال تماعي ددة
واالقتحادية وع ا قليمك عمل ر يس الوحراء لد تلشحه أماإل ا س التشليعن ( س النواط).
 -١١وتعأيد دأا الس ددتقال السد د ة القض ددا يةُ ،ع ددد الدس ددتور ع دداإل  ٢٠١٧وأض دديات لي دده
داإل اددو ددس الشدديوط س د ة تعيددو ر دديس ددس القضدداء األع ددا ،قندداء ع ددا تلشدديح مددن
أ ود ك
ر دديس اامهوريددة ،وسد ة تسددمية و قالددة ر سدداء وندواط ر سدداء ا دداكم الددوالايت و جشددقند،
قن دداء ع ددا اق د ا ددس القض دداء ،ع ددا أن يق ددل ر دديس اامهوري ددة أعض دداء ا ددس .وأُدر ددت
فمنحددت ا ومددة صددال يات ضددافية مللا عددة
الدسددتور أ ود ك
داإل تددن م ملكددأ ا ومددة الدسددتوريةُ .
القضااي اليت ت ي مسألة الدسدتورية والديت ي هدا ا داكم ا ومدة الع يدا ،وكدذلل ملوافداة سدن
وخولددت ال جنددة االنتخاقيددة
الربملددان والددل يس كددل سددنة مبع ومددات عددن الوضد الدسددتوري ال دددُ .
امللكأي ددة ،وه ددن هيئ ددة وومي ددة مس ددتق ة ودا م ددة وماتو ددة ت ددن م االنتخ دداابت الليس ددية والربملاني ددة
واالس ددتاتاءات أوحقوس ددتان ،اسد د ع ددلض قض ددااي متع ق ددة مبس ددا ل دس ددتورية ع ددا ا وم ددة
الدستورية قناء ع ا اق ا من موتب ماوض قو ا نسان (أمو امل امل).
 -١٢واس ددتملت الاد د ة  ٢٠١٧-٢٠١٤ا ص ددال ات اللامي ددة تعأي ددأ ق ددو ا نس ددان
و لايت دده ،ووض د أس ددا ق ددانوين م م ددو لعم ددل اهليئ ددات التش دليعية والتنايذي ددة والقض ددا ية وت ددويل
التعدداون والتااعددل قددو اهليئددات اسووميددة ومؤسسددات ا تم د املدددين دفاعددا عددن قددو ا نسددان.
و دد قانون اللقاقة الربملانية قوضو أهداف اللقاقة الربملانية وأشواهلا و لاءا ا ،ال ع ا اهليئات
التنايذي ددة فحس ددب ،و ت ددا أيض ددا ع ددا وك دداالت نا ددا الق ددانون .وي ددنم ه ددذا الق ددانون ع ددا عق ددد
سددات لت قددن تقدداريل عددن أنش د تها ،و سددات تسددمح ألعضدداء الربملددان ق ددل أسددئ ة ،ورصددد
لاء قيقات قلملانية .وأُ دثت داخل ا س التشدليعن
تنايذ القوانو قعد اعتمادها ،واس
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.
 -١٣واعتُمدد قدانون وكداالت الشدؤون الداخ يدة والحدي ة ااديددة لقدانون موتدب املددعن العداإل
وقانون تنايذ أ واإل اال تجاح ا داري وقدانون موافحدة الاسداد وقدوانو أخدل لتحسدو أنشد ة
دا
وعأحت مسؤولية وكاالت ناا القدانون
وكاالت ناا القانون
ا قو ا نسانُ .
انتهاكه ،وأُ دث ن اإل خضاعها ملساءلة السوان وراق ات املواجنو ومم ن اهليئات اسوومية.
ددس الشدديوط تقدداريل منت مددة عددن أنشد ة سد ات النياقددة العامددة .ومنددذ
ويقدددإل املدددعن العدداإل
عدداإل  ،٢٠١6قدددمت سد ات النياقددة العامددة تقدداريل سددنوية اهليئددات التم ي يددة ا يددة عددن الددة
سدديادة القددانون وعددن هددود موافحددة اال ددة .وقدددإل وك دالء النياقددة ددو  ٣ ٠٠٠تقليددل عددن هددذا
الس نواط الشعب وس ات اسوومات ا ية الا ة .٢٠١٧-٢٠١6
املوضوا
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ات أساسددية ملددنح القضدداة قدددرا أكددرب مددن
 -١٤وأُدخ ددت ع ددا قددانون ا دلاءات اانا يددة ت ي دي ك
اسليددة ت ي د تددداقي وقا يددة حددي اال تجدداح السدداق ل محاكمددة .و دددف الت ي ديات أيضددا
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
دوابت م ددل أ ودداإل السدجن املشدددد القحددية
السداققة ل محاكمددة .وأُل يددت مدن القددانون اانددا ن عق ك
وخاضددت أيضددا
وخاضددت مدددة اال تادداظ لددد الشددلجة مددن  ٧٢سدداعة  ٤٨سدداعةُ .
املدددةُ ،
املدة القحو ل ح س اال تياجن ولال تجاح الساق ل محاكمة.
اهليئ ددات العام ددة ،مب ددا ل ددل
وع ددأحت الض ددمايت الدس ددتورية ل ح د تق دددا ش ددواو
ُ -١٥
وكداالت ناددا القدانون .وأُنشددئت مبو ددب ملسدوإل ريسددن صددر  ٢٨كددانون األو /ديسددمرب ٢٠١6
مواتب اتحا شع ية وقواقة اف اضية لالتحا ابلل يس .و  ١١أي و /س تمرب  ٢٠١٧أُدر ت
داإل ددل رفدديف ال عددون املقدمددة أي
قددانون جعددون األشددخاو ال يعيددو واالعت دداريو أ ود ك
مسألة ،و قامة سات تواصدل و سدات اسدتق ا شخحدية وعامدة ملعاادة ا تيا دات املدواجنو
واالستخداإل املوسد لتونولو يدات املع ومدات واالتحداالت ا نيدة ،قسد ل منهدا اسدتخداإل اب دوط
السدداخنة الس دلية واب ددوط السدداخنة لالتحددا ابهليئددات اسووميددة والتددداو عددن جلي د الايددديو.
وددد القانون امللكأ القدانوين ملواتدب االتحدا الشدع ية وال واقدة االف اضدية لالتحدا ابلدل يس الديت
أنشئت للصد ن ل الوكاالت اسوومية واملسؤولو اسووميو الاع ن التماسات املواجنو ،عدن
جلي اسوار امل اشل م اامهور.
 -١6و جددار السددنة الدوليددة ل حدوار مد النددا واملحددا ا نسددانية اعتُمددد مددا يأيددد ع ددا ٣٠
قانوي و ٣٠٠ال حة تن يمية صال ا دارة العامة.

 A42و - A47املؤسسات العامة واحلكم الرشيد
 -١٧أدخددل جددار السياسددة العامددة لاصددال ا داري الددذي اعتُمددد ابمللسدوإل الليسددن الحددادر
 ٨أي و /سد د تمرب  ٢٠١٧ص ددال ات ذري ددة ع ددا ن دداإل اسو ددم وع ددا األس ددا املؤسس ددن
والقانوين والتن يمن لعمل الس ة التنايذية .وأع ن امل دأ القا ل نليس الشعب خدمة اهليئدات
اسووميددة و تددا اهليئددات اسووميددة خدمددة الشددعبن .ولتحسددو تقدددا خدددمات الدولددة ل نددا ،
أُنشددئت وحارات ووميددة ديدددة مددن أ ددل ت ددويل تونولو يددات املع ومددات واالتحدداالت والتع دديم
ما ق ل االقتدا ن ،والعمالة وعالقات العمل ،وال قافة ،وا سوان وابدمات ال دية .ونُقحدت
عد دداإل  ٢٠١٧هياكد ددل ومهد دداإل وويد ددا مد ددا يأيد ددد ع د ددا  ٢٠وحارة و دارة وحيهد ددا مد ددن املن مد ددات
اسووميد د ددة ،وأُ د د دددثت ت ي د د ديات أك د د ددل مد د ددن  ٢٠دارة مد د ددن دارات الدولد د ددة وهيئد د ددات ا دارة
االقتحادية وحيها من املن مات.
 -١٨و جار ديا ابدمات العامة ،صددر  ١٢كدانون األو /ديسدمرب  ٢٠١٧ملسدوإل
ريسددن قشددأن ااددا تددداقي دلاء صددال ددذري الن دداإل الددوجي لتقدددا ابدددمات العامددة.
وأُنشددئت مبو ددب امللس دوإل وكال دةك ل خدددمات العامددة اض د ش دلاف وحارة العددد مددن أ ددل رصددد
وتقي دديم فعاليد ددة هيئ ددات الدولد ددة ت ددوفي ابد دددمات .و ُ ول ددت ملاكد ددأ االتح ددا املو د دددة اباصد ددة
ملاكددأ ل خدددمات العامددة تعمددل ددت شدلاف مواتددب االتحددا الشددع ية
أبصددحاط املشدداري
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املقاجعددات واملدددن ،وأُنشددئ سددجل و يددد ل خدددمات اسووميددة .ويتضددمن الددربيمك اسوددومن
املعنددون ن :٢٠١٨سددنة دعددم أنش د ة تن دديم املشدداري واالقتوددار والتونولو يددان خ ددا تلمددن
توسي ن ا املهاإل اليت تض يا ملاكأ ابدمات العامة لحا اامهور إبضافة أك ل مدن ٤٠
خدمة ل ويايت االعت ارية و ١9خدمة أخل لألشخاو ال يعيو.
 -١9وأنشأ قانون ا لاءات ا دارية هياكل تن يمية وقانونية دي ة ألنش ة هيئات السد ة
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
اسوومية أو مويايها من هة واألشخاو ال يعيو والويايت االعت ارية من هة أخل .
 -٢٠وأخ ددذ ال ددد قتونولو ي ددات املع وم ددات واالتح دداالت اسدي ددة قام ددة دوار فع ددا م د اامه ددور
وضد ددمان د ددل مشد دداكل الند ددا اليوميد ددة دون ق د دداء .و قيقد ددا هلد ددذه ال ايد ددة ،اعتُمد ددد  9كد ددانون األو /
ديسمرب  ٢٠١٥قانو ُن اسوومة ا لو ونيدة ،وصددر  ٣٠أيلان/يونيده  ٢٠١٧ملسدوكإل ريسدن الادا
ددداث سددو ددذري يددلوف ت دويل صددناعة تونولو يددا املع ومددات أوحقوسددتان.
تددداقي تلمددن
واستنادا هذه الحووك أُنشئ ملكأ ا عالإل لدعم ت ويل واعتماد تونولو يات املع ومات.

 - A45املؤسسات الودنية حلقوق اإلنسان
ُ -٢١ااذت تداقي ضافية لتعأيدأ املؤسسدات الوجنيدة سقدو ا نسدان ومواءمتهدا مد م داد ابريدس،
من قينها تدعيم امللكأ القانوين ملوتب ماوض قو ا نسدان (أمدو امل دامل) .فادن عداإل ُ ٢٠١٧اادذت
ا لاءات التالية فيما خيم موتب ماوض قو ا نسان (أمو امل امل) التاق ل ربملان الوجي:
ُخددو صددال ية قامددة دعدداو أمدداإل ا ومددة الدسددتورية مللا عددة دسددتورية القدوانو وال دوا ح املتع قددة
ومنح اسد
لقو ا نسان وأُ ن له إبعداد تقاريل خاصة عن قو فئات معينة من املواجنو ُ
املشاركة الاعالة صدياحة التشدليعات والتااعدل مد مؤسسدات ا تمد املددين وأُ ن لده قتعأيدأ
مواتددب ي ي دده ا ق يميددة .و ُااددذت تددداقي لتحسددو فعاليددة امللكددأ الددوجي سقددو ا نسددان ،وحايدة
التعاون م ماوضية األمم املتحدة سقو ا نسان وحيها من اهليئات الدولية ومؤسسات ا تم
املدين .و ُ دد املوق الش ون ل ملكأ وجيلي ا ن تنايذ جار مااهيمن لتعاون امللكأ م املن مات
حددي اسووميددة ع ددا عددداد تقدداريل وجنيددة وتقدداريل قدي ددة عددن قددو ا نسددان و ددا األنش د ة
ا عالمية والت قياية .ونُشل كتاط قعنوان ناللقاقة العامة ع ا القوانو أوحقوستانن.
 -٢٢وملعااة أس اط ويلوف انتهاك قو أصحاط املشاري وتعأيدأ اللصدد هدذا ا دا ،
أُنشد ددئ موتد ددب املاد ددوض الليسد ددن سمايد ددة قد ددو ومحد ددا مؤسسد ددات األعمد ددا (أمد ددو م د ددامل
ددداث موت ددب أم ددو م ددامل لش ددؤون األجا ددا
مؤسس ددات األعم ددا ) .وجي ددلي الن ددل الي ددا
ووض مشلوا قانون داث هذا املوتب ت شلاف الليسة.
والش اطُ ،
ددا ت ي د د املع ددايي الدولي ددة سقد ددو
وع ددأح دور معه ددد رص ددد التش د دليعات السد ددارية
ُ -٢٣
ا نسان .و الا ة  ٢٠١٧-٢٠١٥أعد املعهد ما يأيد ع ا  ٢٠٠يدل قشدأن اعتمداد معدايي
دولي ددة الق ددانون .وم ددنح ملسد دوإل ريس ددن ص دددر  ٨شد د اط/فربايل  ٢٠١٧املعه ددد ص ددال يات
ضددافية لوض د مق ددات مددن أ ددل سددو فعاليددة أنش د ة الربملددان ددا صددياحة التش دليعات
وصار إبموانه ا ن صدار آراء فنية قشأن مشاري القوانو ورصد تنايذها العم ن.
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 - A46خطط العمل الودنية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته
 -٢٤اعتمدت أوحقوستان خ ط عمل وجنية وقلامك وومية من أ ل تنايذ املعدايي الدوليدة
سقددو ا نس دان و لايتدده .واب ض ددافة خ ددة العم ددل الوجنيددة لتناي ددذ التوصدديات الح ددادرة ع ددن
ددس قددو ا نسددان وهيئددات معاهدددات األمددم املتحدددة عقددب الن ددل تقدداريل ال ددد الوجنيددة
املتع قدة لقدو ا نسدان و لايتده الاد ة  ،٢٠١6-٢٠١٤اعتُمدد أيضدا مدا ي ددن ٢6 :آط/
أحس س  ٢٠١6اعتُمدت خ ة عمل وجنية ل ا ة  ٢٠١9-٢٠١6من أ ل تنايدذ التوصديات
الحددادرة عددن انددة األمددم املتحدددة املعنيددة لقددو ا نسددان قعددد أن ن ددلت التقليددل الدددوري اللاقد
ألوحقوس ددتان .و  ١6أيلان/يوني دده  ٢٠١٧اعتم ددد س ددا الربمل ددان خ ددة عم ددل ملواص د ة ت ددويل
التعدداون مد ماوضددية األمددم املتحدددة سقددو ا نسددان .و  ٢٧أي و /سد تمرب  ٢٠١٧أقددل ملسدوإل
ريسددن خ ددة تددداقي عم يددة (خلي ددة جلي د ) 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
التاداوض مد ماددوض األمدم املتحدددة السدامن سقددو ا نسدان .واعتُمدددت خ دة عمددل وجنيدة لتنايددذ
التوص دديات الح ددادرة ع ددن ال جن ددة املعني ددة ابلقض دداء ع ددا التميي ددأ ض ددد املد دلأة  ١٣تشد دلين األو /
أكتوقل ُ ،٢٠١٧ووضعت خلا ط جلي ابلتعاون م من مة األمن والتعاون أورواب واال اد األورو .
 -٢٥واعتُمد أيضا قدليمك ودومن ملوافحدة الاسداد الاد ة  ٢٠١٨-٢٠١٧وخ دة عمدل
لتحسو فعالية ااهدود امل ذولدة ملوافحدة اال دار ابل شدل الاد ة ناسدها .واعتُمدد أيضدا مدا ي دن:
خ د ددة ل ا د د ة  ٢٠١٨-٢٠١٧لتنايد ددذ اتااقيد ددات من مد ددة العمد ددل الدوليد ددة الد دديت صد دددقت ع يهد ددا
أوحقوستان وقدليمك خداو ابلعمدل الال د ل اد ة  ٢٠٢٠-٢٠١٧وس سد ة تدداقي ملند العند
العا ن الا ة  ٢٠١٨-٢٠١٧وقليمك تدداقي شدام ة اعتُمدد  ١كدانون األو /ديسدمرب ٢٠١٧
لدأايدة سددو ن دداإل دعددم األشددخاو وي ا عاقددة وتعأيددأ الضددمايت سمايددة قددوقهم و دلاي م
وقددليمك وددومن لتنميددة من قددة لددل ا را الا د ة  ٢٠٢١-٢٠١٧وتددداقي أخددل  .ونُاددذت
قدلامك ووميددة جددار سددنة ال اددل الحددحيح ( ،)٢٠١٤وسددنة االهتمدداإل ايددل الو ددار ورعايتدده
( ،)٢٠١٥وس ددنة ص ددحة األإل وال ا ددل ( ،)٢٠١6وس ددنة اسد دوار مد د الن ددا واملح ددا ا نس ددانية
( ،)٢٠١٧وسنة دعم أنش ة تن يم املشاري واالقتوار والتونولو يا (.)٢٠١٨

 - A51التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
ددا قددو ا نسددان ال ددد ع ددا م دددأ توسددي ن ددا
 -٢6يقدوإل سددو ن دداإل الت قيد
وصو اامهور املع ومات القانونية وع دا تدداقي متسدقة لتوسدي ااهدود الت قيايدة املو هدة
فئددات شددجل مددن اامهددور ،و ديدددا الش د اط والنسدداء وال دالط خمت د املدددار ال انويددة و
التع دديم العددا  .واعتُمدددت قدلامك تدري يددة قشددأن قددو ال اددل و قددو املدلأة و قددو ا نسددان
ن دداإل العدالددة وتددداقي ملوافحددة العن د العددا ن والتعددذيب واال ددار ابل شددل والاسدداد وأُضدديات
ق دلامك عددداد مددويان ناددا القددانون واملددوياو القضددا يو وا ددامو واملددوثقو ومددويان ابدددمات
القانونية والعام و ال يو وامللشدين اال تماعيو.
 -٢٧و  ٨شد اط/فربايل  ٢٠١٨صدددر ملسدوكإل ريسددن يتع د قتددداقي سددو نشددل النحددوو
القانوني ددة س ددينا ددذراي ،واعتُم ددد  ٧أي و /سد د تمرب  ٢٠١٧ق ددانون نش ددل املع وم ددات القانوني ددة
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واالج دالا ع يهددا .و دددد القددانون ماه دوإل املع ومددات القانونيددة وعددأح الضددمايت االجددالا ع يهددا
و موانيد د ددة االتحد د ددا ابلوكد د دداالت واملن مد د ددات املسد د ددؤولة عد د ددن نشد د ددلها .و  ١9كد د ددانون ال د د دداين/
ينايل  ٢٠١٧صدر ملسوكإل ريسن قشأن تدداقي سدو ابددمات القانونيدة سدينا دذراي .وأيط
القانون ابألقساإل القانونية الوكاالت واملن مات اسوومية املسؤولية عن سو ال قافة القانونية
وحمددو األميددة القانونيددة .واعتمددد ق دل كار ريسددن صدددر  ١٣أي و /س د تمرب  ٢٠١٧قددليمك تددداقي
شام ة لت ويل ن اإل نشل وتوحي الوتب والنهوض ابملستو ال قا وحمو األمية.
 -٢٨و ُااذت تداقي لأايدة الوعن لقو ا نسدان قدو الائدات الضدعياة مدن املدواجنو الدذين يعيشدون
ي ددلوف ص ددع ة .وص دددر ع ددن ددس ال ددوحراء  ٨آط/أحسد د س  ٢٠١٧قد دلكار قش ددأن ت ددداقي تن دديم
و دلاء دورات تدري يددة ألصددحاط املشدداري  ،وصدددر قدلار آخددل  ١٤تشدلين األو /أكتدوقل  ٢٠١٧يقددل
ال وا ح التن يمية اللتحا العاج و عن العمل ابلتدريب ملاكأ التدريب املهي ا ق يمية.
 -٢9ومبسد دداعدة من مد ددات دوليد ددة ،نُشد ددلت امل د دواد التاليد ددة ابل د ددة األوحقويد ددة :اتااقيد ددة قد ددو
األشخاو وي ا عاقة و موعة خمتارة من واث اتااقية مناهضة التعذيب وحديه مدن ضدلوط
املعام ددة أو العقوقددة القاسددية أو الال نسددانية أو املهينددة والتع يقددات العامددة الحددادرة عددن انددة األمددم
املتحدددة ملناهضددة التعددذيب و مي د الحددووك الدوليددة وتش دليعات أوحقوسددتان ددا موافحددة
لددل ،صدددرت أدلددة
ددا قددو ا نسددان .واب ضددافة
الاسدداد وواث د أخددل ل ت قي د
ابل ة األوحقوية منها العناوين التالية :املعايي الدولية ل مهن القانونية اهليئات القضدا ية ق ددان
أخل موعة خمتارة مدن واث د اندة األمدم املتحددة سقدو ال ادل تنايدذ الربوتوكدو االختيداري
التااقيددة قددو ال اددل املتع د ابشد اك األجاددا املناحعددات املسد حة .وتحدددر ال ددد مخددس
الت قانونية و و  ٤٠صحياة تتناو املسا ل القانونية ،وي اا منها عدة آالف من النسخ.

 - B8حقوق اإلنسان ومكارحة اإلرهاب
 -٣٠تتماشا تشليعات موافحة ا رهداط أوحقوسدتان ياشديا ومدا مد أ وداإل العهدد الددو
مسددألة ا رهدداط املدادةُ  ١٥٥مددن القددانون اانددا ن،
ابداو ابسقددو املدنيددة والسياسددية .وتت ددل
واألشخاو الذين يقومون أبعما رهاقية تُوال هلم املسداواة اسقدو أمداإل القدانون ،مبدا لدل
اس اسياة ،ال تنم املادة  ١٥٥من القدانون ااندا ن ع دا عقوقدة ا عدداإل واسد اسمايدة
مددن التعددذيب ،وفقددا ل مددادة  ٢٣٥مددن القددانون اانددا ن واس د األمددن الشخحددن واسمايددة مددن
اال تجاح حي القدانوين أو اال تاداظ حدي القدانوين لدد الشدلجة ،مد ت يد م ددأ أمدل ا ضدار
أوحقوسددتان واس د عددلض القضددااي ع ددا حمومددة مسددتق ة وحمايدددة واس د الدددفاا ،واالتحددا
اهلاتان مبحداإل أو أب دد األقدلابء املقدلقو مندذ س دة التوقيد الاع دن واسد اال تمداا مبحداإل ع دا
انالاد ،دون أي قيود ع ا مدة اال تماا اب ضافة عدد من اسقو األخل .
 -٣١و عاإل  ،٢٠١٧أصددر دس الدوحراء قدلارا ابملوافقدة ع دا لدوا ح تن يميدة ل تعدوييف عدن
األض د دلار الد دديت ت ح د د ابألشد ددخاو أو مبمت ود ددات األشد ددخاو ال يعيد ددو أو االعت د دداريو نتيجد ددة
عم يددات موافحددة ا رهدداط .وتددنم ال دوا ح ع ددا تعددوييف التوددالي وابسددا ل الدديت ت حد يددؤالء
د دداالت ا ص د دداقة الشخح د ددية
األش د ددخاو أو مبمت و د ددا م وتق د دددا املس د دداعدة ال ي د ددة ا اني د ددة
أو الوفاة ،وتقدا معاش ل متوىف عنهم من أفلاد األسلة واستحقاقات عن فقدان العا ل.
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داالت ال دوار  ،أُعدد مشدلوا قدانون يتع د لداالت ال دوار
 -٣٢وسماية قو النا
ونُشددل ع ددا املوق د الش د ون  .www.gov.uzويلا عدده اليددا عدددد مددن اب درباء .وجيددلي أيضددا صددو
مشلوا قانون آخل قشأن دا لة األمن الوجي.

 - B31املساواة وعدل التمييز
 -٣٣اسددتمل تعأيددأ م دددأ عدددإل التمييددأ أوحقوسددتان ابعتمدداد الق دوانو التاليددة :قددانون جعددون
األشددخاو ال يعيددو واالعت دداريو املددؤرط  ١١أي و /س د تمرب  ٢٠١٧وقددانون الشدداافية عمددل
هيئات الدولة واسوومة املؤرط  ٥أاير/مدايو  ٢٠١٤وقدانون السياسدة اباصدة ابلشد اط املدؤرط ١٤
أي و /سد د د تمرب  ٢٠١6وق د ددانون نش د ددل املع وم د ددات القانوني د ددة واالج د ددالا ع يه د ددا امل د ددؤرط  ٧أي د ددو /
س د د تمرب  ٢٠١٧وقد ددانون وك دداالت الشد ددؤون الداخ يد ددة امل ددؤرط  ١6تش د دلين األو /أكتد ددوقل ٢٠١6
وقانون تنايذ أ واإل اال تجداح ا داري املدؤرط  9كدانون ال اين/يندايل  .٢٠١٧وروعدن أيضدا م ددأ
عددإل التمييددأ لدد صدياحة مشداري القدوانو يددف ضددمان املسداواة اسقددو والادلو قددو املدلأة
والل ل ومعااة االت ال وار ومن العن العا ن.
 -٣٤و كددانون األو /ديسددمرب  ٢٠١6صدددر ملس دوكإل ريسددن ددنح اانسددية لألشددخاو الددذين
يعيشون أوحقوستان لونهم كانوا ألس اط شجل خارج ال د عندما قدأ ناا قانون اانسدية .ومندذ
لل اسوُ ،منح  ١٢٤٣شخحا اانسية .ومن أ ل ضمان الويإل والتسامح ا تم قدو مم دن
أك ددل م ددن  ١٣٠موع ددة ثني ددة وقومي ددة أوحقوس ددتان ،اعتُم ددد  ١9أاير/م ددايو  ٢٠١٧ملسد دوكإل
ريسن يقضن إبنشاء اندة وقعدة دس الدوحراء تُعد ابلعالقدات قدو ا ثنيدات والعالقدات الوديدة مد
ال دان األ ن ية ،واعتُمد جار ددد أولوايت سياسة الدولة العالقات قو ا ثنيات.

 - B41احلق يف التنمية
 -٣٥جنحت أوحقوستان الوفداء ابلتأاما دا فيمدا يتع د ابألهدداف ا تا يدة لأللايدة .وقدد أ دلحت
تق دددما ك د ديا اس ددد م ددن الاق ددل ،و قق ددت حايدة نسد د ة االلتح ددا مب دددار التع دديم امله ددي ال ددانوي
املتخحم ،وكا ت املساواة قو اانسو التع يم ال انوي العاإل .وي ل امللأة  ٤٥,٧املا ة من القوة
العام ددة وقددد حادت عمالددة امل دلأة حايدة ك ددية األعمددا التجاريددة الح د ية واملشدداري اباصددة .وتلا د
معددد فيددات اللض د 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
م دوارد امليدداه واألراضددن .و يددت امل دوارد ال يولو يددة والددن م ا يوولو يددة ابسماي دة وأص د ح اسددتخدامها
املستداإل مضموي .وأ ِ
ُنشئت شلاكات فعالة م ق دان أخل من أ ل قي التنمية املستدامة.
 -٣6وك ددان ق د دلار اامعيد ددة العام ددة لألمد ددم املتحد دددة قشد ددأن أه ددداف التنميد ددة املسد ددتدامة أساسد ددا
لتحدي ددد  ١6ه دددفا و ١١٧حاي ددة الن دداإل ال ددوجي أله ددداف التنمي ددة املس ددتدامة أوحقوس ددتان.
و ُ د ِّددت األول ددوايت الل يسددية ج ددار عم ددل األمددم املتح دددة ل مس دداعدة ا تا يددة ( ج ددار املس دداعدة
ا تا يدة) ،مد ال كيدأ ع دا العمالدة الاعالدة واسمايدة اال تماعيدة ا دددة اهلددف ،واالرتقداء قنوعيددة
اللعاية الححية والتع ديم ،ولايدة ال يئدة ،و سدو تقددا ابددمات العامدة .وتُعدد اسد اتيجية العمدل
مب اقة خلي ة جلي لتنايذ أهداف التنمية املستدامة أوحقوستان.
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 - B71حقوق اإلنسان والبيئة
 -٣٧تُعاجل املسا ل املتع قة لماية ال يئة ورصدها من انب الدولة وا تم املدين القدوانو
ااديدة التالية :قانون اللصد ال يئن ،وقانون لاية واستخداإل اسيوايت ،وقانون لاية واسدتخداإل
سدو ن داإل دارة الناداايت وت دويله دذراي
الن اوت ،والقلار الليسن املتع د ابلتدداقي اللاميدة
قو عامن  ٢٠١٧و ،٢٠٢١الذي يعاجل مسألة يئة يلوف عيش كلا و سو اسالدة الحدحية
وال يئيد ددة ال د ددد .وجيد ددلي اليد ددا تنايد ددذ ال د دربامك التاليد ددة ال د ددد :قد ددليمك العمد ددل سمايد ددة ال يئد ددة
ل ا ة  ٢٠١٧-٢٠١٣وقليمك العمل الشامل لتخاي آاثر كارثدة لدل ا را و صدال من قدة
ا را وتنميتهددا اقتحدداداي وا تماعيددا ل اد ة  ٢٠١٨-٢٠١٥وقددليمك اللصددد ال يئددن أوحقوسددتان
ل ا ة .٢٠٢٠-٢٠١6
 -٣٨وصد دددر  ٢١نيسد ددان/أقليل  ٢٠١٧ملس د دوإل ريسد ددن قشد ددأن سد ددو ا دارة ا د ددا
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
لتش دليعات اسمايددة ال يئيددة وكاالددة اسقددو ال يئيددة ل جمهددور .وتتمت د ماتشدديات ال جنددة اسووميددة
قس ة فلض عقوابت دارية ع ا األشخاو الذين يلتو ون لا م ا اسماية ال يئية.

 - D1احلقوق املدنية والسياسية
 -٣9اعتُ ِمدددت أوحقوسددتان ق دوانو مددن أ ددل نشدداء ا ليددات التن يميددة والقانونيددة الالحمددة
عمددا اسقددو املدنيددة والسياسددية .واعتُ ِمددد قددانون لتعددديل امل دواد  ٣٢و ٧٨و 9٣و 9٨و١٠٣
و ١١٧مددن الدسددتور ويددنم هددذا القددانون ع ددا أن ال جنددة االنتخاقيددة امللكأيددة تددن م االنتخدداابت
و ليهددا كمددا يوسد صددال يات ال جنددة فيمددا خيددم توحيد األمدوا ملشدداركة األ دأاط السياسددية
االنتخاابت و شلاك ا تمد الددو فيهدا .وقدد ُعد ِّد قدانون املسدؤولية ا داريدة إبضدافة مدواد دت
العندداوين التاليددة :نالتدددخل حددي القددانوين أعمددا ال جنددة االنتخاقيددة امللكأيددة وال جددان االنتخاقيددة
التاقعة هلدا وادان االسدتاتاءن ونعددإل تنايدذ قدلارات ال جندة االنتخاقيدة امللكأيدة وال جدان االنتخاقيدة
التاقعددة هلددا واددان االسددتاتاءن ونانتهدداك قددو أ ددد امللشددحو أو مم ددل ماد ّدوض أل ددد امللشددحو
أو ملاقد ددب أو مم د ددل ماد ددوض سد ددأط سياسد ددنن ونخمالاد ددة شد ددلوط و د دلاءات خد ددوض اسم د ددة
االنتخ دداابت وخ ددوض اسم ددة قش ددأن أم ددور اض د د لالس ددتاتاءن وننش ددل مع وم ددات خاجئ ددة ع ددن
امللشحو أو األ أاط السياسيةن.
ِ
فخ ِّا دديف ع دددد التوقيع ددات الالحم ددة لتعي ددو امللش ددحو
ُ -٤٠
وع د ّد ق ددانون االنتخ دداابت الليس دديةُ .
الليسيو من  ١ ٥املا ة من قي الناخ و .وأُنشئ ماهوإل خدوض اسم دة االنتخاقيدة وفُد ِلض
سمح مبو ه خوض اسم ة يوإل االنتخاابت وق ل قدء التحويت قيوإل وا دد .ودددد
يوإل صمت ال يُ ين
القانون أنواا اسمالت االنتخاقية وأشواهلا وأسالي ها وقد اعتُ ِمدت معدايي دل نشدل اسدت العات
اللأي العاإل أو ا فحا عنها كما ل التن ؤات االنتخاقية وال حوث األخدل املتحد ة ابالنتخداابت
خددال األايإل ابمسددة السدداققة لالنتخدداابت و ي دوإل االنتخدداابت وتسددمح إبنشدداء ملاكددأ اق د اا
ملاكأ اس س اال تياجن .وجيلي العمل اليا ع ا عداد مشلوا لقانون االنتخاابت.
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 -٤١ومن أ ل سو عما اسقو املدنيدة والسياسدية ،أ ِ
ُدخ دت عداإل  ٢٠١٧تعدديالت
ع ا قانون اانسية ،وأ ِ
ُدخ دت ،مبو دب ملسدوإل ريسدن ،تعدديالت ع دا لدوا ح اسدتعلاض املسدا ل
املتع قددة ابانسددية األوحقويددة ،وع ددا دلاءات م ددادرة امل دواجنو األوحقويددو ل ددد ،وع ددا ال دوا ح
املتع قة مبنح ال جوء السياسن.
 -٤٢وقد أ ِ
ُجنأ الو دي مدن أ دل تعأيدأ األسدا القدانوين لت دويل مؤسسدات ا تمد املددين ومدن
أ ددل اسددتقال وسددا ط ا عددالإل .واعتُ ِمدددت هددذا ا ددا دوا  ١٠ق دوانو ،مبددا فيهددا الق دوانو

التالي ددة :النس ددخة اادي دددة لق ددانون ا دارة الذاتي ددة ل مد دواجنو ،وق ددانون الش دداافية عم ددل هيئ ددات
الدولة واسوومة ،وقانون الشلاكة اال تماعية ،وأ واإل قانونية أخل لوض املعايي .وقد أع دت
هذه القوانو ا تم املدين دورا أكرب معااة أهم قضااي التنميدة اال تماعيدة واالقتحدادية ل دد
ا تم .
وأدت حايدة مشاركة اامهور و سو تواحن املحا
 -٤٣و دددد ملسدوإل ريسددن صدددر  ٣شد اط/فربايل  ٢٠١٧قشددأن التددداقي اللاميددة حايدة
سدو مؤسسدة نا ددةن املهداإل الدديت توا ههدا اليدا نا ددالتن ت قيد الشد اط ،ودعدم الائددات
الضددعياة ا تماعيددا ،ومند اال ددة ،وتدددعيم ا د اإل اامهددور ل قددانون .وأنشددأ ملسدوإل ريسددن صدددر
 ٥يوح/يوليه  ٢٠١٧لتحسدو فعاليدة سياسدات الدولدة املتع قدة ابلشد اط ودعدم ا داد الشد اط
أوحقوستان من مة ديدة ل ش اط هن ا اد الش اط أوحقوستان ،اليت ُكِّات مبهمة حايدة
مشد دداركة الش د د اط قي د د د دداالت ا تم د د  .ولد دددعم ت د ددويل اسلكد ددة الش د د اقية ،اعتمد دددت دا د ددلة
لسياسددات الشد اط وقعددة ملوتددب الددل يس قددليمك تددداقي شددام ة وأ ِ
ُنشددئت ع ددا الحددعيدين الددوجي
وا ن الس مش كة قو ا دارات معنية ابلش اط للصد اسالة هذا ا ا .

 - D8احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية
 -٤٤أو تق ي ددداي ق دددر ك ددي م ددن االهتم دداإل أوحقوس ددتان سماي ددة األس ددلة و ق ددو ومح ددا
األجاددا والش د اط والنسدداء واملسددنو .وقددد أُد ِر ددت املددادون  ١٤6و ١١٤١قددانون املسددؤولية
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.
 -٤٥وال جي ددوح ل ددا أو ج ددأ أو تات دديش املن دداح أو حيه ددا م ددن األم دداكن أو األراض ددن ال دديت
يش د د ها شد ددخم مد ددن األشد ددخاو كمد ددا ال جيد ددوح جد ددأ ومحد ددادرة امللاسد ددالت الربيديد ددة والربقيد ددة
أو استخلا ها من ملاف االتحاالت وملاق دة املواملدات اهلاتايدة أو حيهدا مدن وسدا ل االتحداالت
ال اساالت ووفقا لا لاءات املنحوو ع يها قانون ا دلاءات اانا يدة .و دل األ وداإل
فشدداء األسدلار ال يددة أو التجاريددة وامللاسددالت اباصددة أو عقددود املددوثقو أو أي مع ومددات أخددل
ون أن تس ب ضلرا معنواي أو ماداي ل مواجنو.
 -٤6ومبوافقددة األشددخاو االعت دداريو أو ال يعيددو املعنيددو ،جيددوح ل مؤسسددات الدديت تض د
قعمددل الشددلجة أن تسددتخدإل أمدداكن العم دل وامل دداين السددونية ووسددا ل النقددل واملمت وددات األخددل
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 امل دواجنو املعنيددو ،مع ومددات عددن
يا م اباصة أو مع ومات يس شلفهم وكلامتهم.
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 - D25حظررر التعررويري وم ر ر مررر اررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية
أو الالإنسانية أو املهينة
 -٤٧خِ
ااذت تداقي ضافية ملوافحدة التعدذيب قتحسدو تشدليعات ال دد و نادا قوانينده .وتواصدل
دل التعدذيب .وعدأح قدانون وكداالت الشدؤون الداخ يدة دل
التشليعات األخية ااهود اللامية
التعددذيب والعن د وحينددا مددن ضددلوط املعام ددة القاسددية أو املهينددة ومن د األفعددا الدديت تن ددوي ع ددا
تعمددد سددا األمل أو املعدداية ال دنيددة أو العق يددة ابملدواجنو ويتضددمن قددانون تنايددذ أ ودداإل اال تجدداح
ّ
ا داري املؤرط  9كانون ال اين/ينايل  ٢٠١٧أ واما ددف مند تعدذيب األشدخاو املو دودين
قيد اال تجاح ا داري والقضاء ع يه .وسيضدمن مشدلوا القدانون املتع د لداالت ال دوار اسدتحالة
تع ي املادة  ٧من العهد الدو اباو ابسقو املدنية والسياسية االت ال وار .
 -٤٨ومبو ددب ملس دوإل ريسددن مددؤرط  ٣٠تش دلين ال دداين/نوفمرب  ٢٠١٧قشددأن تددداقي ضددافية
لتعأي ددأ ض ددمايت ق ددو املد دواجنو و د دلاي م خ ددال التحقيق ددات القض ددا ية ،ال تُقين ددل كأدل ددة
القضددااي اانا يددة املع ومددات ا حددل ع يهددا مددن خددال انتهاكددات ل ق دوانو ا لا يددة ،مبددا لددل
اسددتخداإل التعددذيب .وقددد أع ددن ر دديس قهوريددة أوحقوسددتان قحددورة قاجعددة أن اسددتخداإل التعددذيب
أو ا ك د دلاه الناسد ددن أو ال د دددين أو حد ددي لد ددل مد ددن أشد ددوا العن د د ضد ددد األشد ددخاو ا تج د دأين
أو اباض ددعو ل مال ق ددة اانا ي ددة ل ددن يُس د يندمح ق دده أوحقوس ددتان .و رس ددالة مقدم ددة الربمل ددان
الد ددوجي  ٢٢كد ددانون األو /ديسد ددمرب  ،٢٠١٧أع د ددن الد ددل يس مد ددلة أخد ددل أن املد ددوياو الد ددذين
يلتو ون هذه األعما واألشخاو الذين يناذوهنا ن ت األواملن جيب أن ُداكموا.

 - D26ظروف االحتجاز
 -٤9تواص ت ااهود امل ذولة من أ ل ضمان كامل اسقو واملحدا لألشدخاو ا تجدأين
ملاف اال تجاح ق ل ا اكمة و املؤسسات العقاقية .فان ف ة الد  ١٥عامدا املاضدية ،الاديف عددد
الندأالء أمدداكن سد ب اسليددة نحد مددا كددان ع يدده .وي د معددد السددجن اليددا  ١٣٣سددجينا
لودل  ١٠٠ ٠٠٠نسددمة .وي د متوسددط معددد شد ل السددجون  ٨٠املا ددة وال يتجدداوح قعدديف
امللاف د د  ٣٠املا ددة .ويق ددل املع ددد املؤسسد ددة الو ي دددة اباص د دة ابا ددا و األ ددداث ال د ددد
عن  ١٠املا ة .ومنح قانون عادو أقدله دس الشديوط  ١٢تشدلين األو /أكتدوقل  ٢٠١6عادوا
مددن املال قددة أو العقدداط ملددا يأيددد ع ددا  ١٥ ٥٠٠شددخم ،وأفددلج عددن أك ددل مددن  ٢ ٨٠٠شددخم
مدن أمداكن سد ب اسليددة .ومبو دب عادو ريسدن ،أُل يددت األ وداإل الحدادرة لد  ٢ ٧٠٠شددخم،
مبن فيهم أك ل من  9٠٠شخم أج سلا هم من أماكن س ب اسلية.
 -٥٠وأدخددل قددانون صدددر  ٢9آ ار/مددار  ٢٠١٧موعددة مددن التعددديالت ع ددا قددانون
ناددا العقددوابت لتعأيددأ الض ددمايت مددن أ ددل لايددة ق ددو األشددخاو املدددانو قشددول فع ددا .
ويتمت د د امل دددانون ،ع د ددا و دده ابح ددوو ،ابسق د دو التالي ددة :اسح ددو ع د ددا املع وم ددات اباصد ددة
اب دلاءات وال ددلوف املتع قددة ققضدداء عقددوقتهم واملع ومددات اباصددة لقددوقهم ووا ددا م وتقدددا
دارة السددجن أو اهليئددة
املق ددات وال يددايت والشددواو ق ددتهم األص د ية أو ق ددة أخددل
املسددؤولة عددن ناددا اسوددم واسحددو ع ددا العناي دة ال يددة ل ملضددا ابددار يو والددداخ يو .وقددد
اعتُ ِمددد قددليمك لتحسددو ن دداإل ا صددال يات اانا يددة ال ددد الاد ة  .٢٠٢٢-٢٠١٨ويدددعو
هذا الربيمك نشاء آليات ضافية سماية قو املدانو.
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 - D27حظر الرق واالجتار ابلبشر
 ١٤آ ار/مددار  ،٢٠١٧اعتمدددت ال جنددة الوجنيددة املشد كة قددو ا دارات ملوافحددة اال ددار
-٥١
ابل شل ،وهن هيئة وقعدة لدوحارة الداخ يدة ،قدليمك عمدل ملوافحدة اال دار ابل شدل ل اد ة .٢٠١٨-٢٠١٧
ياعل الربيمك قانون موافحة اال دار ابألشدخاو واملدادة  ١٣٥مدن القدانون ااندا ن املعنوندة ناال دار
و ّ
ابل شدلن .ويدو اهتمداإل خداو ل حمايدة القانونيدة لضدحااي اال دار و عدادة مهدي هم مدن النا يدة الناسدية
وال يددة واملهنيددة ،مبددا لددل تددويياهم وحددي لددل مددن أندواا اسمايددة اال تماعيددة .وقدددإل امللكددأ الددوجي
عددادة التأهيددل التدداق لددوحارة العمالددة وعالقددات العمددل املسدداعدة مددا موعدده  ١ ١٨٤ضددحية مددن
ضددحااي اال ددار ابل شددل األعدواإل  ٢٠١٥و ٢٠١6و ٥٠٣ ( ٢٠١٧ضددحااي و ٤6٠و٢٢١
ضحية ع ا التوا ) .و عاإل  ،٢٠١٧مت تويي  ١٢٧ضحية من ضدحااي اال دار ابل شدل وأك دل
مد ددن  ١١٧ ٠٠٠عا د ددد مد ددن ق د دددان أخد ددل وخض د د لاحد ددوو ج يد ددة د دوا  ٥٠٠ ٠٠٠عا د ددد
مددن ق دددان أخددل  ،مبددا لددل  ٣٤6ضددحية مددن ضددحااي اال ددار ابل شددل ،و ددل تن دديم أك ددل
من  ١٠٠ ٠٠٠دث من أ داث التوعية شارك فيها و  ١,٥م يون مواجن.
 -٥٢وملن املواجنو من م ادرة ال د ل ا عدن عمالدة حدي قانونيدة ق ددان أخدل  ،تقدوإل وحارة
العمل أبنش ة ل مساعدة ع ا تويي مواجي ال دد ابدارج .ويقددإل ملكدأ التوييد والتددريب
ق ددل اب ددلوج ووكال ددة اهلج ددلة ل عم ددل اب ددارج التاقع ددة ل ددوحارة املش ددورة ل م دواجنو ال ددذين ي ددادرون
أوحقوس د ددتان ل عم د ددل ق د دددان أخ د ددل قش د ددأن تش د دليعات العم د ددل واهلج د ددلة واام د ددارك ال د دددان
املسددتق ة .وتقدددإل املن مددات حددي اسووميددة قدددرا ك ديا مددن املسدداعدة من د اال ددار ابل شددل و
التعددلف ع ددا ضددحااي اال ددار وم دلتود هددذه اال ددة .وقددد كانددت من مددة سددتيو و أف ددود حددي
اسوومية ،وال جنة النسا ية نشي تو تقدا املساعدة ضحااي اال ار ابل شل .ونا تقددمان
املع ومات وابدمات االستشارية األشخاو الذين يسافلون ق دان أخل  ،وتسداعدان
عودة ضحااي اال ار ابل شل ،وتعتنيان ابألمور املتح ة إبعادة مهي هم.

 - D29العنف العائلي
 -٥٣كان من االعتداءات ع ا السالمة الشخحية ل مواجنو وع دا يدا م وصدحتهم حمدور
اهتم دداإل .وق ددد ع د د ّد ق ددانون اعتُ ِم ددد  ١٠آط/أحس د د س  ٢٠١٥العق ددوابت املن ق ددة مبو ددب
املادة  )٢(١٢١من القانون اانا ن ،اليت تتناو كلاه امللأة ع دا قامدة عالقدات نسدية ،قعقوقدة
س ب اسلية ملدة ت او قو  ٣و ٥سنوات ،وأُضيات القانون اانا ن املدواد  )١(١٣٠و١٣٣
و ،١٣٨اليت تتناو  ،ع دا التدوا  ،عدداد املدواد الديت تددعو مدذهب العند أو القسدوة وتقددا
هددذه امل دواد ونشددلها وعددلض عدداليت عنهددا وتقدددا عددلوض يضددا ية عنهددا واس د اا األعضدداء
واألنسجة ال شلية وس ب اسلية قوسا ل عنياة وحي قانونية.
 -٥٤وقد وضعت أكاد ية وحارة الداخ ية مشلوا قانون ملند العند العدا ن .ويع ّدلف القدانون
ماهومن العند العدا ن (العند االقتحدادي وال ددين والناسدن واانسدن) وضدحااي العند ودددد
ت ددداقي وقا ي ددة عام ددة وفلدي ددة لتجن ددب أخ ددل عواق ددب العن د الع ددا ن .و  6يوح/يولي دده ،٢٠١٧
اعتمدت ال جنة املش كة قو ا دارات ملوافحة اال ة ومن االا م اعتمدت موعة من التدداقي
ملن د العن د العددا ن الا د ة  .٢٠١٨-٢٠١٧وتددنم ا موعددة ع ددا تددداقي لدراسددة األس د اط
وال لوف اليت تؤدي العن العا ن.
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 -٥٥وتو ددد املندداج  9ملاكددأ ل دددعم اال تمدداعن والقددانوين و ١٧٠ملكدأا استشدداراي ل مدلأة
تعمددل كمن مددات حددي ووميددة وتقدددإل ابدددمات العامددة .وتقدددإل هددذه امللاكددأ الدددعم اال تمدداعن
والناسن والقانوين واملساعدة لتويي النساء ال وايت يعشن يلوف صع ة.

 - D33االعتقال واالحتجاز التعسرفيان
د ك ي اللقاقة ع ا تربيل ومشدلوعية ا دلاءات الديت تتخدذها الوكداالت املعنيدة
ُ -٥6عِّأحت
ابلشددؤون الداخ يددة تقييددد قددو املدواجنو اسليددة واألمددن الشخحددن .واعتُ ِمددد  ١٠نيسددان/
أقلي ددل  ٢٠١٧ملس دوإل ريس ددن قش ددأن الت ددداقي اللامي ددة تعأي ددأ ك ددي لاعالي ددة عم ددل أ ه ددأة الش ددؤون
الداخ ية و ع ا ها قدرا أكرب من املسؤولية لضمان الن اإل العداإل وتدوفي لايدة كافيدة سقدو املدواجنو
و د دلاي م ومح دداسهم املش ددلوعة .واعتُ ِم ددد  ١٨نيس ددان/أقليل  ٢٠١٧قد دلار ريس ددن قش ددأن ت ددداقي
سو ذري لعمل هيئات الشؤون الداخ يدة التحقيقدات اانا يدة .وأُنشدئت وحارة
دف
الداخ ي ددة دارة ل تعام ددل م د د الش ددواو املقدم ددة م ددن األش ددخاو ال يعي ددو واالعت دداريو واملس ددا ل
ا لا يددة وقسددم ل دددفاا عددن قددو ا نسددان والعالق دات م د املن مددات الدوليددة وال جنددة الوجنيددة
وعد ِّدو يدوإل ابمدديس مددن كددل أسد وا يومددا ملن د
املشد كة قددو ا دارات ملوافحددة اال ددة ومند اادلا مُ .
اال د ددة هيئد ددات الشد ددؤون الداخ يد ددة ،م د د تس د د يط الضد ددوء ع د ددا اسد ددتق ا اامهد ددور ،واال تمد دداا
ابلسوان ،ومناقشة سيادة القانون ال د ،قس ل منها استخداإل وسا ط ا عالإل.
 -٥٧و تاظ ملاكأ الشلجة التاقعة ل دوحارة قسدجالت لألشدخاو الدذين يُدؤتا يدم هيئدات
وجيدل مدلتو اليدوإل ع دا األقدل رصددد ل تأكدد مددن
الشدؤون الداخ يدة ،ممددا يتديح مسداءلة صددارمةُ .
ملء و هيأ الواث املناس ة قشدول صدحيح وضدمان االمت دا لشدلعية ا تجداح مدن يدؤتا يدم
حمسددنة ليسددج وا ابلايددديو أعمددا التحقي د
ملاكددأ الشددلجة .وقددد ُحِّودت هيئددات التحقي د مبعدددات اب
ورّكِ ددت ك دداميات ملاق ددة ابلاي ددديو حن د دأايت الش ددلجة وو دددات اس د د س
ال دديت يض د د عون ي دداُ .
اال تياجن السجون.
 -٥٨وتدنم املدادة  )٧(٣٨١مدن قدانون ا دلاءات اانا يدة ع دا أن فد ة التحقيد األو جيددب
أال تتج دداوح ش ددهلا وا دددا اعت ددارا م ددن ق دددء ا دلاءات اانا ي ددة .ووفق ددا ل م ددادة  ٣٥١م ددن ق ددانون
ا دلاءات اانا يدة ،جيدب اسددتوما التحقيقدات السداققة ل محاكمدة حضددون ثالثدة أشدهل مددن
قدء ا لاءات اانا ية .و ون لوكيل النياقة أن دد ف ة التحقي األو ملدة تحل  ٢٠يوما
كمددا و ددن أن دددد التحقي د ين السدداق ين ل محاكم ددة مل دددة تحددل مخس ددة أشددهل وكي ددل ل نياق ددة
دد الدوالايت أو مديندة جشدقند أو وكيدل نياقدة مدن
قهورية قلقل ابكستان أو وكيدل ل نياقدة
رت دة مماث دة .و ودن ل مددعن العداإل أو أ دد نواقدده أن ددد قيقدا سداققا ل محاكمدة ملددة تحددل
س عة أشهل ضافية .وتنم املادة  ٢٤٥من قانون ا لاءات اانا ية ع ا أن اال تجاح السداق
ل ة نا ية جيب أال يتجاوح ثالثدة أشدهل .وتن دل
ل محاكمة أو ا قامة ااربية أثناء التحقي
ا ومة موانية التمديد قناء ع ا ج ب من ااهات التالية :لا ة تحل مخسة أشهل ،من
ددد الددوالايت أو مدينددة جشددقند
وكيددل ل نياقددة قهوريددة كاراكال اكسددتان أو وكيددل ل نياقددة
أو وكيددل نياقددة مددن رت ددة مماث ددة أو ملدددة تحددل سد عة أشددهل ،مددن املدددعن العدداإل أو أ ددد نواقدده.
وال يس ددمح مبأي ددد م ددن التمدي دددات .ويتحق د وك ددالء النياق ددة ك ددل  ١٠أايإل م ددن مش ددلوعية ا تج دداح
األشددخاو ملاف د اال تجدداح املؤقددت وياع ددون لددل مددلة وا دددة الشددهل ملاكددأ اس د س
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اال تياجن .ويتحققون ابنت داإل مدن األوامدل الديت تحددرها دارات امللافد وهلدم اسد اال تجداج
ددا عدددإل امت اهلددا ل قددانون .ودددافظ موتددب املدددعن العدداإل ع ددا ملكددأ مواملددات ددط
ع يهددا
ساخن ( )١٠٠٧يعمل ع ا مدار الساعة لت قن الشواو .

 - D41حرية التنقل
 -٥9لت ددوفي ي ددلوف أفض ددل ل جمه ددور ،والقض دداء ع ددا ال يوقلاجي ددة والاس دداد عم ي ددة ج ددب
اسحددو ع ددا مشددية خ ددلوج ،وت سدديط دلاءات ملاق ددة اس دددود ،نددم ملس دوإل ريسددن م ددؤرط ١6
آط/أحسد س  ٢٠١٧ع ددا قددء العمددل ادواحات السددال ال يوم يدة  ١كددانون ال اين/ينددايل ٢٠١9
ملدواجي أوحقوسددتان الددذين ي ددادرون ال ددد ،ولددن تعددود إددة ا ددة ج ددب اسحددو ع ددا م حددقات
لددا ن ابمل ددادرة (مش ديات ابددلوج) .وقددد أُسددنِدت مسددؤولية التعامددل م د ج ددات امل دواجنو اباصددة
ا دواحات السددال ال يوم يددة هيئددة ديدددة مؤلاددة مددن دا ددلة واث د اهلجددلة واانسددية التاقعددة لددوحارة
الداخ يددة وا دارة القنح د ية التاقعددة لددوحارة ابار يددة .وجيددلي اليددا عددداد صددي ة ديدددة مددن ال دوا ح
املتع قة قن اإل واحات السال والقواعد اباصة ابملواجنو الذين ي ادرون ال د.
وعد ِّد قددانون اانسددية  ٢٣أي و /سد تمرب  ٢٠١6واعتُ ِمددد  ٧آ ار/مددار ٢٠١٧
ُ -6٠
ملسوإل ريسن يعدد لدوا ح اسدتعلاض املسدا ل املتع قدة ابانسدية األوحقويدة .ووفقدا هلدذه األ وداإل،
وددن فقدددان اانسددية اسدداالت التاليددة :عنددد و ددود أدلددة موثوقددة ع ددا أن مواجنددا دخددل ابدمددة
هاحهدا األمدي أو شدلجتها أو قضدا ها أو حدي لدل مدن اهليئدات
العسولية دولة أ ن يدة أو
التنايذيددة أو ا داري دة لت ددل الدولددة أو ا تس د ب شددخم ضددلر ك ددي ملحددا ا تم د والدولددة
ابالللاط أنش ة لحا دولة أ ن ية أو ابرتواط لا م ضد السالإل واألمن.

 - D42حرية الفكر والوجدان والدير
 -6١تضم أوحقوستان  ٢ ٢٤٢من مة دينية من خمت املعتقدات .وقدد نُ ِشدل أك دل مدن ١ ٢٠٠
كت دداط ع ددن مواض ددي س ددالمية وق د ع دددد النس ددخ املوحع ددة م ددن ص ددحيايت ن س ددالإل ن ددورين ونس د وفو
يأينن و يت ناهلدايةن ونفوسدتوك سايشدنن  ٢٨ ٠٠٠و ١ ٥٠٠و ٨٧ ٠٠٠و ١ ٠٠٠نسدخة
ال ددة األوحقوي ددة.
ع ددا التد دوا  .وتلق ددت قعي ددة الوت دداط املق ددد األوحقوي ددة الوت دداط املق ددد
واسددتوردت أقلشددية جشددقند مددا موعدده  ٨١ 6٤٠نسددخة مددن الوتددب الدينيددة ،ددت  ٣١٨عندواي.
و عاإل  ،٢٠١٧استوردت  ٣٣٢عنواي ،يا ق موا النسخ  ١٠ ٠٥٣نسخة.
 -6٢ويضم ال د  ١٣مدرسة دينية ،منها  ١١مدرسة مس مة ومدرستان مسيحيتان .وتشمل
هذه املدار أرقعة مستو التع يم العا هن :امعة جشدقند ا سدالمية ومدرسدة مدي عدلط
ل تع د دديم الع د ددا ( د ددار ) ومعه د ددد الاله د ددوت األرثو كس د ددن جش د ددقند ومعه د ددد الاله د ددوت
الربوتستانيت جشقند .و عاإل  ،٢٠١٧صدر ملسومان ريسيان نشاء ملكأ ا مداإل ال مدذي
ج د دار د ددس ال د ددوحراء.
ل ح د ددوث الدولي د ددة وملك د ددأ ا م د دداإل ال خ د دداري ل ح د ددا الع م د ددن ال د دددو
و  ٢٠١٧أيضددا ،أ ِ
ُنشددئ ملكددأ اسضددارة ا سددالمية واألكاد يددة ا سددالمية وقدددأت صددياحة ق دلار
لألمددم املتحدددة ددت عن دوان نالتنددويل والتسددامح الددديين قدمدده ر دديس أوحقوسددتان الدددورة ال انيددة
والس د عو ل جمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة .وتقدداإل ابنت دداإل أنش د ة لاعددالإل والتوعيددة أبنيددة من د
التمييأ العنحلي وضمان االنسجاإل قو األعلا واألداين.
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 - D43حرية الرأي والتعب
لي ددة الد دلأي والتع ددي ،أ ِ
ُدخ ددت
ج ددار ااه ددود اللامي ددة ض ددمان د د ا نس ددان
-6٣
تعدديالت ع ددا الحددي ة ااديددة مددن قددانون وسدا ط ا عددالإل وقددانون تونولو يدا املع ومددات وقددانون
لايددة األنش د ة املهنيددة ل حددحايو واعتُ ِمددد قددانون الشدداافية عمددل هيئددات الدولددة واسوومددة.
وتوفل هذه القوانو ضمايت ل وصو للية املع ومات وتض األسا لن اإل شدامل مدن أ دل
لاية األنش ة املهنية ل ححايو.
 -6٤وقددد ق د عدددد منافددذ وسددا ط ا عددالإل ا لو ونيددة  ٤99مناددذا ،منهددا  ٣9٥موقعددا شد ويا
و ١٠٠حم ددة ت اأيونيددة أو اعيددة وأرق د وكدداالت أن دداء .وق د عدددد األشددخاو الددذين يسددتخدمون
ا ن نت  ١٤.٧م يون شخم .ويضم ال د  69٣صحياة ( ٣٢6منها ات م ويدة عامدة و٣6٧
ات م وي ددة خاص ددة) و ٣٣٠ددة ( ١٤٢منه ددا ات م وي ددة عام ددة و ١٨٨ات م وي ددة خاص ددة)
و ١٣١دار نش ددل ،و ٤وك دداالت أن دداء ،و 6٨حم ددة ت اأيوني ددة ( ٣٤منه ددا ات م وي ددة عام ددة و٣٤
ات م وية خاصة) ،و ٣٧حم ة اعية ( ٥منها ات م وية عامة و ٣٢ات م وية خاصة).
 -6٥وسدداعد ت ددويل تونولو يددات املع ومددات ،مد تنايددذ قددانون اسوومددة ا لو ونيددة ،وال واقددة
الو يدة ل خدمات العامة التااع ية ،وملكأ هيأ ال يايت ،والشد وة املشد كة قدو ا دارات لنقدل
ال يددايت ،ع ددا و ددة توسددي ن ددا الت يددة مددن انددب ال دواابت ا خ اريددة ع ددا ا ن نددت
ال د .وقد قدأت ا ات الت اأيونية وا اعية الوجنية تعد قلامك من نوا املناقشدات الديت يشدارك
فيهد ددا اامهد ددور مشد دداركة نشد ددي ة .ويد ددن م يدي الحد ددحافة الد دددو  ،الد ددذي أنشد ددئ  ٧نيسد ددان/
أقليددل  ،٢٠١٧مناقشددات مواضدديعية قشددأن األ ددداث وا صددال ات اااريددة أوحقوسددتان وهددو
د ددا قش ددع ية ك ددية ل ددد قه ددور املش دداهدين .وي ددوفل ق ددليمك نأه ددوروت٢٤-ن ،وه ددو ق ددليمك
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
ا ع ددالإل امل وع ددة وا لو وني ددة ات الت ددأثي الو ددي ع ددا ا تمد د وت دددريب الح ددحايو ا ف ددو
و نشاء امعة ل ححافة ووسا ط ا عالإل.

 - D45حرية تكوير اجلمعيات
 -66خِ
ااددذت خ دوات هامددة لتحليددل التش دليعات املتع قددة ابملن مددات حددي اسووميددة .وأُحي ددت
اس دوا أ املح د نعة الدديت تعددو عم هددا ،ممددا يعددأح التااعددل قددو الدولددة وا تم د املدددين معاا ددة
املش د دداكل اهلام د ددة .ومن د ددذ  ١ك د ددانون ال اين/ين د ددايل ُ ،٢٠١٤خ ِّاض د ددت رس د دوإل التس د ددجيل اسو د ددومن
وخ ِّاضت رسوإل تسدجيل شدارا ا مبدلتو ونحد وأُل ِيدت
ل من مات حي اسوومية مس ملات ُ
الض دلا ب املتع قددة قتسددجيل فلوعهددا وتُاددلض ع ددا تسددجيل املن مددات حددي اسووميددة لألشددخاو
وي ا عاقة وا ارقو القداما والنساء واألجاا ضلي ة تعاد  ٥٠املا ة من املعدد العدادي.
واملن مددات حددي اسووميددة معادداة مددن  ١٠أن دواا مددن الض دلا ب وحيهددا مددن املدددفوعات ا لأاميددة
(مبا لل الضلا ب ع ا األراب والضلا ب ع ا املمت وات وع ا القيمة املضافة).
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 -6٧وال جيددوح ددل املن مددات حددي اسووميددة أو لهددا أو تقييددد أنش د تها ال ع ددا أسددا
قلارات قضا ية ،وال ون فضها ال ققلار من أع ا س ة ل قلارات فيها أو ققلار قضا ن .وجيب
أن يحدددر هددذا القدلار وفقددا ل قواعددد املتع قددة لددل املن مددات حددي اسووميددة الدديت وافد ع يهددا القدلار
الذي اعتمده س الوحراء  ١٥كانون ال اين/ينايل .٢٠١٥
 -6٨ومبو ددب القواعددد ااديدددة ،جيددب أن تتخددذ اهليئددة القضددا ية الدديت تت قددا الواث د الالحمددة
ل تسددجيل الل ددن ملن مددة حددي ووميددة ق دلارا قشددأن تسددجي ها حضددون شددهل وا ددد مددن وريددخ
تقدا ال ب .وجيب أن تقدإل ردا خ يا ملؤسسن املن مة حضون ثالثدة أايإل قالحهدم قسد ب
رفيف التسجيل .وال يشول اللفيف عق ة أماإل تقدا الواث ال قدا .و ودن ال عدن قدلار رفديف
التسجيل أمداإل ا ومدة .وتُدن ّم هدذه القواع يندد ال دوا ُح املعتمددة مبو دب قدلار دس الدوحراء الحدادر
 ١٠آ ار/مار .٢٠١٤
 -69و السددنوات التس د املاضددية ،خحددم الحددندو العدداإل لدددعم املن مددات حددي اسووميددة
وحيها من مؤسسات ا تم املددين وال جندة الربملانيدة العام دة هدذا امليددان أك دل مدن  6٠م يدار
س دوإل هل ددذه اهليئ ددات ش ددول ع ددايت وم ددنح وعق ددود خ دددمات ا تماعي ددة .و الس ددنوات األرق د
املاضية ،حاد م التمويل ثالثة أضعاف.
 -٧٠ووض د قددانون الش دلاكة اال تماعيددة املددؤرط  ٢٥أي و /س د تمرب  ٢٠١٤أسددس العالقددات
القانونيددة وم دداد املشدداركة والتعدداون قددو الوكدداالت اسووميددة وا تم د املدددين .و عدداإل ،٢٠١٧
ُع ِّد القانون لينم ع ا مشاركة املن مات حي اسووميدة شدلاكة ا تماعيدة ملوافحدة الاسداد.
ددا ا دارة العامددة ابعتمدداد ق دوانو قشددأن اللقاقددة
وهندداك خ ددط لتعأيددأ الضددمايت القانونيددة
العامة والتعاون قو الق اعو العاإل واباو وابدمة العامة.

 - D51إلامة العدل واحملاكمة العادلة
 -٧١خِ
ااذت السنوات األخية خ دوات ك دية مدن أ دل تعأيدأ اسدتقال السد ة القضدا ية.
ومت تعأيأ ضمايت لاية قو ا نسان ا قامة العد و سو من ومة ا داكم ووكداالت
ناددا القددانون ،مب ددا لددل هيئ ددات النياقددة العام ددة والشددؤون الداخ ي ددة واملؤسسددات ا ص ددال ية.
وأُنشددئ ددس القضدداء األع ددا امهوريددة أوحقوسددتان ع ددا أسددا ملس دوإل ريسددن صددادر ٢١
ش اط/فربايل  .٢٠١٧وقد أُسدنِدت ليده مهمدة تن ديم ااهداح القضدا ن عدن جليد تن ديم عم يدات
تنافس ددية الختي ددار امللش ددحو هليئ ددة القض دداة ،وعم ي ددات تعي ددو القض دداة ،وتق دددا التوص دديات قش ددأن
الويددا القضددا ية الع يددا .وُكِّ د أيضددا ابعتمدداد تددداقي ملن د انتهدداك لمددة القضدداة والتدددخل
عم هم ا قامة العد .
 -٧٢واعت ارا من  ١أيلان/يونيه  ،٢٠١٧أُد ت ا ومدة الع يدا وا ومدة االقتحدادية الع يدا،
وأنشدئت هيئددة قضددا ية ع يدا وا دددة تشددمل ا دلاءات املدنيددة واانا يددة وا داريدة واالقتحددادية هددن
ا ومددة الع يددا ألوحقوس دتان وأنشددئت حمدداكم داريددة ،و ُ ِّولددت ا دداكم التجاريددة قهوريددة قلقددل
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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وعد ِّد القدانون ااندا ن وقدانون
وعِّأحت اللقاقة القضا ية هليئات التحقي الساق ل محاكمة ُ
ُ -٧٣
ا لاءات اانا ية :أُل يت من املادة  ٤٣مدن القدانون ااندا ن عقدوابت مدن ق يدل اال تجداح ،وأُدرِج
املددادة  ١١66مددن قددانون ا دلاءات اانا يددة د ا ومددة ملا عددة تع ي د امللاسددالت الربيديددة
والربقية .وتنم املادة  ٢٢6من قانون ا لاءات اانا يدة ع دا أن اسد س اال تيداجن لدد الشدلجة
جي ددب أال يتج دداوح  ٤٨س دداعة م ددن س ددة تسد د يم الش ددخم املعتق ددل هيئ ددة م ددن هيئ ددات الش ددؤون
الداخ يددة أو وكالددة أخددل ناددا القددانون ،وتددنم املددادة  ١٤١٥مددن قددانون ا دلاءات اانا يددة ع ددا
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.

 - E1احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقارية  -تداب التنفيو العامة
 E21و 22و - 25احل ررق يف مس ررتوي معيش رري الئ ررق ويف ال رروا واحلماي ررة
مر الفقر
 -٧٤تنم امللاسيم الليسية كل سنة ع ا حايدات األ ور واملنح واملعاشات واالسدتحقاقات،
مما دق حايدة ك ية مستوايت دخل املواجنو .وقد ضمنت الت ييات اهليو يدة ا جياقيدة والتوسد
االقتحددادي وقدلامك العمالددة معددد تددو ق د  ١١٣,٥املا ددة نحدديب الاددلد مددن الدددخل ا قددا
اسقيقن .و جار قليمك تنمية ق اا ابددمات ل اد ة  ،٢٠٢٠-٢٠١6أ ِ
ُنشدئ دوا ١٤ 6٠٠
ص ددن دي ددد ق دداا اب دددمات ،وأ ِ
ُدخ ددت  ١9٤موع ددة م ددن اب دددمات النمو ي ددة اادي دددة،
وأُنش ددئ  ١ 6٣٢ملك دأا دي دددا م ددن ملاك ددأ االتح دداالت املتنق ددة ،ومت س ددو خ دددمات النق ددل الع دداإل
إبضافة  6٣وص ة ديدة لنقل اللكاط و ٥٤فندقا ديدا املناج .
 -٧٥وأع ددا ملس دوإل ريسددن صددادر  ٢أي و /س د تمرب  ٢٠١٧الويددايت القانونيددة اسد
ليددة
اسحددو ع ددا العمددالت األ ن يددة املحددارف كمددا أع ددا األشددخاو ال يعيددو اس د
ت دداد العمددالت األ ن يددة دون قيددود ،اعت ددارا مددن  ٥أي و /س د تمرب  .٢٠١٧وأل ددا امللس دوإل أيضددا
شلجا يقضن أبن ي ي املحدرون عا دا م من النقد األ ند.
 -٧6وقدد صدددرت قدلارات ريسددية و ووميددة الاد ة قددو عددامن  ٢٠١٤و ٢٠١٧مددن أ ددل
سددو سياسددات الت ذيددة الحددحية ،وضددمان ا دارة الاعالددة ل حددناعات ال ذا يددة ،وتنايددذ التددداقي
املنحددوو ع يهددا قددانون مند نقددم امل ددذايت الدقيقددة .وجيددلي اليددا ااددا خ دوات مددن أ ددل
تنايددذ جددار سياسددايت و موعددة مددن التددداقي لتددوفي الت ذيددة الحددحية الا د ة .٢٠٢٠-٢٠١٥
واهلدددف مددن لددل من د انتش ددار األم دلاض املتح د ة قسددوء الت ذي ددة واسددد منهددا و سددو اسح ددم
ال ذا ي ددة املقدم ددة مؤسس ددات رعاي ددة األجا ددا وامل دددار وامللاف د ال ي ددة .واعتُم ددد ق ددانون قش ددأن
اللعايددة الحددحية والوقايددة مددن األوقئددة ،يعددأح األ ودداإل والشددلوط املتع قددة لمايددة سددالمة األحذيددة
واملن قة ع ا نتاج املواد واملنتجات ال ذا ية وع ا نق ها واأينها وقيعها.
 -٧٧و  ١٢أي و /سد تمرب  ،٢٠١٧اعتُمدد قدلار ريسدن قشدأن تددداقي ضدافية لددعم الائددات
السددوانية الاقددية .ويدددعو هددذا الق دلار وض د ق دلامك حم يددة وحمددددة األهددداف مددن أ ددل تقدددا
ال ددعم اال تم دداعن ه ددذه الائددات الا د ة  ،٢٠١٨-٢٠١٧تش ددمل مددا ي ددن :م ددنح ق ددلوض
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ص ية أبسعار فا دة مناس ة ملن يعم ون سسايم اباو من أ ل شلاء أدوات ومعدات وتقدا
مدنح حددي قاق ددة لالسد داد األسددل ات الدددخل املددنخايف مددن أ ددل شدلاء مسددون أو صددال ه
وشلاء أ هأة منألية أو دف ناقات ابدمات ال ية وحايدة خمححات امليأانية لددعم األسدل ات
الدددخل املددنخايف والدديت لددديها أجاددا دون اللاقعددة عشددلة مددن العم دل الا د ة ٢٠١٨-٢٠١٧
وتقدا املساعدة املادية هلذه األسل ،م مضاعاة عدد املستايدين منها.
ِ
حدم م د  ٢٣٠.٣ق يدون سدوإل لألشد ا السدونية
 -٧٨و جار ميأانية الدولة لعداإل ُ ،٢٠١٨خ ّ
وال ديدة ِ
وخحدم م د  ٨١٥ق يدون سدوإل (أي ثالثدة أضدعاف امل د امللصدود عداإل  )٢٠١٧لتددوفي
ّ
املع دددات مؤسس ددات التع دديم م ددا ق ددل االقت دددا ن ،واعتُم ددد م د د  ٥٥9.١ق ي ددون سد دوإل لتجهي ددأ ٤٨
مؤسسة ل تع يم العا  ،وُرصد م  ٨٠٣.6ق يون سوإل عادة قناء  ٢٣6ملفقا ج يا.
 -٧9وجيددلي ااددا خ دوات عمددا قددو املدواجنو املتع قددة ابملشدداركة اسيدداة ال قافيددة و
أنش د ة ال قي ددة ال دني ددة واألنشد د ة اللايضد دية .وتش ددمل ااه ددود اللامي ددة ت ددويل ال قاف ددة واللايض ددة
و س ددو السياس ددة العام ددة قش ددول ددذري ه ددذا ا ددا مد دا ي ددن :نش دداء وحارة ال قاف ددة وال جن ددة
اسووميددة ل قيددة ال دنيددة واللايضددة و ديددد مهامهمدا وهياك همددا ااديدددة و نشدداء صددندو لت ددويل
ال قافددة والانددون مبو ددب ملس دوإل ريسددن مددؤرط  ١٥ش د اط/فربايل  ٢٠١٧و ق دلار قددليمك ملواص د ة
ت ددويل ددا ال قافددة والاددن و دخددا سددينات ع يهمددا الا د ة  ٢٠٢١-٢٠١٧مبو ددب ق دلار
ريسددن مددؤرط  ٣١أاير/مددايو  ٢٠١٧واعتمدداد تددداقي لتحسددو عمددل املتددا واملسددار و سددو
ال قيددة ااماليددة ل شد اط و قدلار قددليمك ملواصد ة سددو ال قيددة ال دنيددة واللايضددة وال ددب اللايضدن
و سددو اسددتخداإل امللاف د اللايضددية القا مددة وقن دداء أخددل ديدددة مبو ددب ق دلار ريسددن م ددؤرط ٣
أيلان/يونيه .٢٠١٧

 - E31احلق يف العمل
 -٨٠أُدخ ددت س ددينات ع ددا التن دديم الق ددانوين ل عمال ددة وعالق ددات العم ددل أوحقوس ددتان.
وعِّلف ددت املا دداهيم التالي ددة ق ددانون العم ددل وق ددانون العمالد دة :نالع دداج ون ع ددن العم ددلن ،ونالعم ددل
ُ
املناسددب ل عدداج و عددن العمددلن ،ونالعمددل حددي املناسددب ل عدداج و عددن العمددلن ،ونالعددام ونن.
وُوضعت قا مة ابألشخاو الذين يستايدون مدن ضدمايت ضدافية ل توييد  ،مبدن فديهم ضدحااي
اال د ددار ابل شد ددل ،واألش د ددخاو الد ددذين ي د د س د دلا هم م د ددن أمد دداكن س د د ب اسليد ددة ،والش د د اط،
واألشددخاو وو ا عاقددة ،واألشددخاو املق قددون مددن سددن التقاعددد .وتددنجم عددن رفدديف تويي د
ق دددان أخددل
هددؤالء األشددخاو مسددؤولية قانونيددة .وقددد ُوضددعت ضددمايت ضددافية ل تويي د
أيضا ،كما ُوض ن اإل من أ ل ملاق ة مد تنايذ الربامك السنوية جياد فلو العمل ومن أ دل
ت ويل الربامك ا ية.
 -٨١ومبو ددب قد دلار ص ددادر ع ددن ددس ال ددوحراء  ٢٧نيس ددان/أقليل ُ ،٢٠١٧ااد دذت ت ددداقي
لتحسددو السددالمة والحددحة املهنيت دو الشددلكات واملؤسسددات .وأنشددأ ق دلار ريسددن صددادر ٢٤
أاير/مايو  ٢٠١٧ا ادا لدعم العمل املنأ م منح قلوض ودعم لألشخاو العام و املنأ .
ومبو ددب القدلارات الحددادرة عددن ددس الددوحراء  ٤يوح/يوليده  ٢٠١٧و ٨آط/أحس د س ٢٠١٧
و ١٤تش دلين األو /أكتددوقل  ،٢٠١٧أنش ددئ سددجل لو د وين ملك ددأي وا ددد الش د اكات الت ددأمو
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الالدية اليت يددفعها املواجندون .و  ١كدانون ال اين/يندايل  ،٢٠١٨دلت عم يدة انتقاليدة ن داإل
لو د وين خدداو قتوثي د سددجالت خدمددة التويي د  .وأُنشددئ ملكددأ وجددي لددتعخم أساسدديات تن دديم
املشاري قتمويل من الدولة ،واعتُمدت لوا ح قشأن لاءات ق و وتددريب األشدخاو العداج و
عن العمل ،أو حي العام و سسايم اباو ،ملاكأ التدريب املهي ا ق يمية.
 -٨٢وأُ لي ت يي ع ا وحارة العمل لتح ح وحارة العمالة وعالقات العمدل ،مد ال كيدأ ع دا ت دويل
قلامك التويي ا ية والق اعية وع ا استخداإل ج ات الشلاء اسووميدة مدن أ دل توليدد فدلو العمدل
و ديددد حددم لتوييد الائددات الضددعياة ا تماعيددا .ومندذ  ١كددانون ال اين/ينددايل ُ ،٢٠١٨خ ِّاضددت
معدالت ضلي ة الدخل ع ا استحقاقات العأاط اال تماعيدة قنسد ة  ٥٠املا دة لحدا خلجيدن
املد دددار ال انويد ددة املتخححد ددة أو مؤسسد ددات التع د دديم العد ددا خد ددال السد ددنة األو مد ددن عم هد ددم،
وقنس ة  ٢٥املا ة السنة ال انية وال ال ة من عم هم ،ويسدت مدن لدل األشدخاو العدام ون
ومنحدت املن مددات
املؤسسددات املمولددة مددن الدولددة .وأنشددئ ن دداإل لود وين لسددجالت العمددلُ ،
حددي اسووميددة اس د تق ددا خدددمات التويي د املدفوعددة األ ددل داخددل ال ددد و ق دددان أخددل
ع ا أسا تلاخيم ،وأنشئ صندو لألش ا العامة وحارة العمالة.
 -٨٣ولتهيئددة يددلوف مواتيددة ألصددحاط املشدداري واألعمددا التجاريددة و نشدداء ن دداإل ل دددفاا عددن
قددوقهم ،اعتُمددد أك ددل مددن  ١ ٢٠٠نددم تش دليعن ،مبددا لددل  ١٥6قددانوي و ١٣٨ملس ددوما
وقدلارا ريسدديا و ٢٨٠ق دلارا ددس الددوحراء .وقدددأ األخددذ مب دددأ يددو أصددحاط املشدداري األولويددة
معامال م م الوكاالت اسوومية والوكاالت املعنية إبناا القانون واللقاقة.
تيسد ددل جي دداد فد ددلو العمد ددل
 -٨٤و ع دداإل  ،٢٠١٧أنشد ددئت  ٣٣6 ٠٠٠وييا ددة ديد دددة .و اب
قاضل السياسات اسوومية الداعمة لتن يم املشاري  .وأُقل قليمك يتضمن تداقي شام ة من أ دل
تسدلي وتددية تن دديم املشدداري  ،وضددمان اسمايددة الوام ددة ل م ويددة اباصددة ،و سددو مندداط األعمددا
التجارية أوحقوستان.

 - E41احلق يف الصحة
 -٨٥أُدخ ددت سددينات ع ددا الن دداإل اسو ددومن دارة ق دداا الحددحة .وقدددأ العمددل ابل دوا ح
ال ية والححية الدولية اليت وضعتها من مة الححة العاملية من أ دل التحددي النتشدار األمدلاض
ع ددا الح ددعيد العد دداملن .ومبو ددب ق د دلار ريسد ددن م د دؤرط  ٢٤فربايل/ش د د اط  ،٢٠١6أنشد ددئت دارة
املسدداعدة ال يددة واال تماعيددة لألشددخاو وي ا عاقددة داخددل وحارة الحددحة .وتقدددإل هدذه ا دارة
خدمات لألجاا وي ا عاقة ،وا ارقو القداما ،واألعضاء الساققو ااديش ،وك دار السدن
الد ددذين يعيشد ددون مباد ددلدهم .ومبو د ددب ق د دلارين صد ددادرين عد ددن د ددس الد ددوحراء  ١٢و ١٨أي د ددو /
س د تمرب  ،٢٠١٧اعتُم د يندد ن دداإل أساس ددن دي ددد ل ددوحارة الح ددحة .و ُااد دذت ت ددداقي لتحس ددو ن دداإل
التدريب املستمل ل مدوياو ال يدو امللافد ال يدة اسووميدة عدن جليد رسداهلم مؤسسدات
ج ية وع مية را دة ق دان أخل  ،و ب أخحا يو أ انب أوحقوستان.
 -٨6ومبو ب قلار ريسن مدؤرط  ١نيسدان/أقليل  ،٢٠١٧د ِّددت املهداإل األساسدية و داالت

العمددل ب ددمات اللعايددة الحددحية اباصددة .وأُقد ابدلت قا مددة مبخت د أن دواا ا دلاءات ال يددة الدديت
اندب قددليمك لددعم ت ددويل اللعايددة
ال جيدوح هليئددات اللعايدة الحددحية اباصدة أن تضد يددا،
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الح ددحية اباص ددة ،ي ددا تُعا ددا مؤسس ددات اللعاي ددة الح ددحية اباص ددة ،ددجل  ١ك ددانون ال دداين/
ين ددايل  ،٢٠٢٢م ددن دف د أي ض دلا ب أو مس ددانات لأامي ددة خمت د ص ددنادي الدول ددة .وع يه ددا
اسددتخداإل امل ددال الدديت توفلهددا نتيجددة لددل شدلاء املعدددات اسدي ددة وتددوفي اللعايددة ال يددة ا انيددة
ألفلاد الائات الضعياة ا تماعيا.
 -٨٧ومبو ددب قد دلار ريس ددن مد دؤرط  ٢٠أيلان/يوني دده  ،٢٠١٧أدخ ددت س ددينات هام ددة ع ددا
ابدمات ال ية الديت توفلهدا امللاكدأ الحدحية
املساعدة ال ية املتخححة ،وحيدت فلو الوصو
املتخحح ددة املن دداج اللياي ددة .و ُح د ِّدي الوضد د الق ددانوين ل ملاك ددأ الح ددحية املتخحح ددة م ددن ش ددلكات
مسانة مؤسسات عامة تؤدي عم ها كمؤسسات ج يدة را ددة ال دد ضدمن داالت احدم
ُقل قليمك ملواص ة ت ويل اللعاية الححية املتخححة ل ا ة .٢٠٢١-٢٠١٧
كل منها .وأ اب
 -٨٨وتُ دذ هددود منت مددة أوحقوسددتان مددن أ ددل تعأيددأ الحددحة ا جناقيددة .ومبو ددب ق دلار
ريسددن م دؤرط  ٢٥كددانون األو /ديسددمرب  ،٢٠١٧اعتُمددد قددليمك وددومن ل وش د امل وددل عددن
األم دلاض ابِ قيددة والوراثيددة ل ا د ة  .٢٠٢٢-٢٠١٨وسدديمون هددذا الددربيمك مددن دلاء فحددوو
عامددة ابملو ددات فددو الحددوتية ق ددل الددوالدة ،ومددن التق يددل مددن عدددد األجاددا الددذين يولدددون
قعيوط خ قية .وجيلي اليا تنايذ ملسوإل ريسن مؤرط  ١آط/أحسد س  ٢٠١٤قشدأن الدربيمك
اسوومن ل ا ة  ٢٠١٨-٢٠١٤من أ ل حايدة سو الحدحة ا جناقيدة ل سدوان ولايدة صدحة
األمهات واألجاا وامللاهقو.

 - E51احلق يف التعليم
 -٨9جيددلي رفد ددودة التع دديم ع ددا قيد املسددتوايت ،وتنوددب الدولددة ع ددا سددو دار ددا
هذا ا ا  .وقد اعتمد قلار ريسن  ٨آط/أحس س  ٢٠١٧قشأن سو أداء وحارة التع ديم.
واستُعلضددت هياكددل الددوحارة وموات هددا ا ق يميددة واهليئددات اباضددعة لواليددة هددذه املواتددب .وعمددال
قق دلار ريسددن مددؤرط  9أي و /س د تمرب  ،٢٠١٧أُص د ح ن دداإل التع دديم مددا ق ددل االقتدددا ن .وأنشددئت
أن دواا ديدددة مددن مؤسسددات التع دديم مددا ق ددل االقتدددا ن قندداء ع ددا ش دلاكات قددو الق دداعو العدداإل
ومنحت هذه املؤسسات فلصا أكرب ل تواصل امل اشل و قدلاإل العقدود مد شدلكات الق داا
واباوُ .
ابدداو الدديت توصددل أحذيددة األجا ددا  ،وأُقد ابدلت خلي ددة جلي د ل دأايدة ت ددويل ن دداإل التع دديم مددا ق ددل
االقتدا ن .ومبو ب ملسوإل ريسن مؤرط  ٣٠أي و /س تمرب  ،٢٠١٧أنشئت وحارة التع يم ما ق ل
االقتدا ن ووحارة وومية منايلة قهورية قلقل ابكستان.
 -9٠وقندداء ع ددا أمددل ريسددن مددؤرط  ١٤آ ار/مددار ُ ،٢٠١٧اا دذت تددداقي ل دأايدة سددو
العم ية التع يمية املدار ال انوية املتخححة الع وإل من خال القضداء ع دا عددإل الواداءة،
ضددل ال ددالط ملل ددة التع دديم العددا .
واعتمددد قددليمك يتضددمن تددداقي لدددعم ه دذه املدددار الدديت ِّ
ومبو ددب ق دلار ريسددن م ددؤرط  ٢٠نيسددان/أقليل  ،٢٠١٧اعتُم ددد قددليمك ل تنمي ددة الشددام ة ل تع دديم
العددا خدداو ابلا د ة  .٢٠٢١-٢٠١٧ويشددمل الددربيمك تددداقي لتعأيددأ القاعدددة املاديددة والتقنيددة
ملؤسسات التع يم العا واستخداإل أشوا ديددة مدن عدادة التددريب و سدو مهدارات أسداتذة
هذه املؤسسات .وقد أنشئت هيئة تاتيش وومية مللاق ة ودة التع يم.
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 -9١و ددد قدلار ريسددن مددؤرط  ١٥آ ار/مددار  ٢٠١٧مهدداإل التع دديم حددي اسوددومن ويددلوف
وم اد تقدا م ل هذه ابدمات التع يمية والشلوط الديت ين دن أن تسدتوفيها الويدايت القانونيدة
املشدداركة م ددل هددذه األنش د ة .وقدددمت هلددذه األن دواا مددن املؤسسددات التع يميددة دوافأ ض دلي ية
انب الدعم اسوومن الشامل ألنش تها.
و وافأ أخل ،

 -F11-F14النهوض ابملرأة
 -9٢تُدتابخدذ ابسددتملار تددداقي لضددمان قددو املدلأة ولايتهدا قحددورة أك ددل فعاليددة .وقددد أرسد ت
انددة امل دلأة مق ددات قشددأن دخددا تعددديالت ع ددا قددانون األسددلة ا ددس التش دليعن ،وتدددعو
ديددد ناددس اسددد األدو لسددن الددأواج ل نسدداء والل ددا  .وخض د مشددلوا قددانون قشددأن
فيهددا
ضمايت املساواة اسقو والالو قو النساء والل ا مللا عة قانونية ضدافية ،وصدي مشدلوا
قددانون قشددأن من د العند العددا ن .ود ددد قددانون األسددلة األس د اط الدديت تسددمح ادديف سددن حواج
الاتيات قسنة وا دة كحد أقحا ومنها اسمل أو والدة جال أو االع اف ابلاتاة القاصل ع دا
أهنا تتمت قوااءة قانونيدة كام دة ( ليدل قاصدل) .ولودن تودون هنداك أ وداإل تدنم ع دا املسدؤولية
عد ددن انتهاكد ددات التش د دليعات املتع ق د دة قسد ددن الد ددأواج ،أُدخ د ددت املد ددادة  ١١٢٥القد ددانون ااند ددا ن
واملادة  ٣٤٧قانون املسؤولية ا دارية.
 -9٣ويو اهتماإل خاو ل ضمايت املتع قة لقو امللأة العمل :يا عدأحت املدادة 6٨
من قانون العمل ضمايت تويي ا ابء واألمهات الذين يعي ون أسلهم مبالدهم ،وأولئل الدذين
لددديهم العديددد مددن األجاددا دون سددن اللاقعددة عشددلة ،وأولئددل الددذين لددديهم أجاددا وو عاقددة،
وخلجيددن الو يددات ومؤسسددات التع دديم العددا  ،مبدن فدديهم الاتيددات ،وضددحااي اال ددار ابألشددخاو،
وال سيما النساء .وتعان املدادة  ٨٤مدن قدانون العمدل النسداء اسوامدل والنسداء وات أجادا دون
سددن ال ال ددة وخلجيددن الو يددات واملدددار املتخححددة الع دوإل ومؤسسددات التع دديم مددن الا د ات
االخت اريد ددة عند ددد تعييد ددنهم .ودد دددد ق د دلار د ددس الد ددوحراء مد ددؤرط  ٥كد ددانون األو /ديسد ددمرب ٢٠١٧
دلاءات التااعددل قددو ا دارات ا يددة وا دداد الش د اط وانددة املدلأة والوكدداالت الدديت تعدداجل مسددا ل
العمل والعمالة لعامة النا ول ش اط ول نساء.
ددا
 -9٤ويتضدمن قددانون املسدؤولية ا داريددة معددايي ددد مسددؤولية الوالدددين وأوليداء األمددل
مددنعهم األجاددا  ،مبددن فدديهم الاتيددات ،مددن االلتحددا مبؤسسددات التع دديم العدداإل ا لأامددن أو املدددار
املهنية املتخححة املل ة ال انوية .وقد أنشدأت ا دارات ا يدة اداي ل عمدل مد النسداء واداي
ل لقاقدة العامددة ،وعيندت  ٨٧٠٠مستشددار لتقدددا املسداعدة القانونيددة والناسددية وحيهدا مددن أشددوا
املساعدة ل نساء مبا يشمل مساعد ن اسحو ع ا فلصة عمل.
 -9٥ويُستومل اليدا ن داإل امد ا حداءات اانسدانية و ي هدا وتحدنياها مدن أ دل رصدد
التق دددإل ا ددلح فيم ددا خي ددم ض ددمان املس دداواة ق ددو اانس ددو س دديا تس ددعة أه ددداف اسد د اتيجية.
ويسددتخدإل هددذا الن دداإل  ١٧6مؤش دلا قشددأن الد وحلافيددة ،والحددحة ،والتع دديم ،والعمالددة ،واسمايددة
اال تماعيددة ،واسيدداة العامددة والسياسددية ،وتن دديم املشدداري  ،وعوامددل أخددل  .وتنشددل ا حدداءات
ابنت اإل شول خالصات ت عنوان نامللأة والل دل أوحقوسدتانن ،كمدا أنشدئ قسدم خداو
اب ح د دداءات اانس د ددانية ( )Gender.stat.uzع د ددا املوقد د د الشد د د ون الل د ددن ل جن د ددة ا ح د ددا ية
اسوومية  .www.stat.uzوأنشئ ن اإل لتددريب مم دن اهليئدات اسووميدة واملن مدات حدي اسووميدة
ع ا ق و يل ا حاءات اانسانية مبشاركة خرباء دوليو.
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 -96ومبو د ددب ق د دلار و د ددومن م د ددؤرط  ١6آ ار/م د ددار  ،٢٠١٧أُق د د ابدل و د ددم دي د ددد قش د ددأن
مسددؤوليات ي ددب ر دديس الددوحراء ور دديس انددة املدلأة املسددؤو ا ن عددن ضددمان لايددة قددو امل دلأة
ومحدداسها وعددن حايدة مثيهددا القددانوين والسياسددن ا تم د  .وقددد اعتُمدددت خ ددة عمددل وجنيددة
لتنايذ التوصيات اليت أصدر ا ال جنة املعنية ابلقضاء ع ا التمييأ ضد امللأة قعدد الن دل التقليدل
ال ددوجي اب ددامس ألوحقوس ددتان .و  ٢ش د اط/فربايل  ،٢٠١٨اعتُم ددد ملس دوإل ريس ددن يه دددف
ُقل قليمك يتضمن تداقي شام ة لدعم امللأة وتعأيأ مؤسسة األسلة.
سو أنش ة انة امللأة ،وأ اب

 - F31األدفال :التعريف واملبادئ العامة واحلماية
 -9٧اعتُمد قانون الوالية القانونية والوصاية ،وقانون سياسة الشد اط ،وقدانون لايدة األجادا
من املع ومات الضارة قححتهم.
 -9٨ووفقددا لقددانون سياسددة الشد اط ،تشددمل فئددة الش د اط األشددخاو الددذين تد او أعمددارهم
ق ددو  ١٤و ٣٠س ددنة ،ويقد د ع ددا ع ددات الدول ددة التد دأاإل قتهيئ ددة ال ددلوف الالحم ددة لض ددمان ال دددعم
اال تمدداعن هل دؤالء األشددخاو ولايددة قددوقهم الشخحددية والسياسددية واالقتحددادية واال تماعيددة
وال قافية ولاية لاي م ومحاسهم املشلوعة .ويُ ِّ
علف قانون لاية األجاا من املع ومات الضارة
قححتهم ،املعتمد عاإل  ،٢٠١٧ماهوإل ال ال كشخم دون سن ال امنة عشلة (أي قاصدل).
ود دددد امل دداد التو يهي ددة سماي ددة األجا ددا م ددن املد دواد ا عالمي ددة والناس ددية ح ددي القانوني ددة ،وم ددن
التالعدب ،ومددن نشددل املع ومدات الدديت وددن أن تددف يدم التحددلف ع دا ددو معدداد ل مجتمد ،
وينم ع ا من االا م هدذا ا دا  .وقدد اادذت تدداقي سمايدة قدو األجادا املاديدة .فع دا
س يل امل ا  ،أُدر ت أ واإل قانون األسلة اايف املددة الديت ودن فيهدا لشدخم التهدلط مدن
دف د عالددة جاددل ق ددل تو يدده ددم نا يددة ليدده و و ددة موانيددة دف د عالددة ال اددل ددجل ي د سددن
اللشد .و ُ د ِّددت مسدؤولية األشدخاو الدذين ينشدلون مدواد تددعو العند أو القسدوة أو الدذين
ينتجون مدواد اب يدة تسدتخدإل األجادا  ،وكدذلل أولئدل الدذين نعدون األجادا مدن ت قدن التع ديم
ال انوي العاإل ا لأامن.
 -99وددد ملسوإل ريسن مؤرط  ٣ش اط/فربايل  ٢٠١٧وا ات اهليئات اسووميدة ا يدة
ددا ت قيد الشد اط ولددايتهم مددن التهديدددات األيديولو يددة .وأنشددأ هددذا امللسدوإل منحددب ي ددب
ر ديس اسوومددة ا يددة املعددي قشددؤون الشد اط ،وأقددل قلي دا يتضددمن تددداقي شددام ة مددن أ ددل حايدة
سددو أداء اسووم ددة ا ي ددة ،مبددا ل ددل ا داالت التالي ددة :من د ن ددا األجا ددا واألجا ددا
والش اط ااا ون و قوقهم واللقاقدة العامدة ع دا دودة التع ديم والددعم اال تمداعن لألسدل الديت
لديها العديد من األجاا ولألسل ات الدخل املنخايف.
 -١٠٠وقد أنشئ منحب ي دب وحيدل الداخ يدة املعدي قشدؤون الشد اط ومناصدب مندايلة لندواط
ر سدداء دارات الشددؤون الداخ يددة ا ق يميددة كجددأء مددن ااهددود امل ذولددة ملوافحددة دلا م األجاددا
والش د اط .وااددذت تددداقي لتعأيددأ ملكددأ ال جددان املش د كة قددو ا دارات املعنيددة قشددؤون األ ددداث
واليت تعمل م هيئات الس ة التنايذية.
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 - F33األدفال :احلماية مر االست الل
 -١٠١وفقا ل ربيمك الق دلي ل عمدل الال د واالتااقدات املربمدة قدو أوحقوسدتان وال ندل الددو ،
أ ددل خ درباء من مددة العمددل الدوليددة رصدددا سددنواي لعمددل األجاددا والعمددل ااددربي ق دداا ددي
الق ددن خددال الا د ة مددا قددو عددامن  ٢٠١٣و .٢٠١٧وأيهددل لددل اللصددد أن اسددتخداإل عمددل
د ددي الق د ددن ق د د دد أُهن د ددن ال د ددد ،ش د ددأنه ش د ددأن العم د ددل اا د ددربي .ومن د ددذ أي د ددو /
األجا د ددا
س د تمرب  ،٢٠١٥يو ددد خددط ل ددب املسدداعدة ( )٨-٣٧١-٢٠٠٠-6٠١ابملاتشددية اسووميددة
القانونيددة ل عمددل التاقعددة لددوحارة العمددل ،وخدددمات استشددارية لو ونيددة ع ددا املوقد الشد ون ل ددوحارة
( .)www.mehnat.uzو ع دداإل  ،٢٠١6اعتم دددت خ د دط العم ددل التالي ددة :خ ددة عم ددل لتحس ددو
يلوف العمل والعمالة واسماية اال تماعيدة ل عمدا الدأراعيو الاد ة  ٢٠١٨-٢٠١6وخ دة
عمددل لتنايددذ اتااقيددات من مددة العمددل الدوليددة قشددأن ددل العمددل ااددربي وعمددل األجاددا الدديت
أص د حت أوحقوسددتان جلفددا فيهددا ،عدداإل  ٢٠١6وخ ددة عمددل قشددأن التددداقي العم يددة ملواص د ة
تعأيددأ التعدداون م د من مددة العمددل الدوليددة قشددأن نتددا ك مشدداركة وفددد أوحقوسددتان الدددورة ١٠٥
ملؤيل العمل الدو .
 -١٠٢وأكدت عم يات اللصد اليت أ ليت الا ة قو عامن  ٢٠١٣و ٢٠١6أن اسوومة
تتخدذ تددداقي وقا يددة فعالددة و ددلي ل ددة توعيددة هامدة ملند اسددتخداإل عمددل األجاددا والعمددل ااددربي
أثناء موسم ي الق ن .وأشار ابرباء الدوليون ارتااا مستو الوعن قو األجاا والسدوان
عمومددا لقددوقهم ،و آليددة ت قددن التع يقددات الدديت أنشددأها ا دداد نقدداابت العمددا ووحارة العمددل مددن
أ ل ت اد املع ومات م اامهور ومعااة أي شواو قشأن انتهاكات قدو العمدل املواولدة
ل مواجنو .كما أنشئ موق ملوارد آلية ت قن التع يقات وقدأ العمل قه (.)www.fbm.uz
 -١٠٣و ش د اط/فربايل  ،٢٠١٧نُشددل تقليددل انددة خ درباء من مددة العمددل الدوليددة املعنيددة قت ي د
االتااقيددات والتوصدديات املقدددإل الدددورة  ١٠6ملددؤيل العمددل الدددو  .ور ددت هددذه ال جنددة قوفدداء
وومة أوحقوستان والشلكاء اال تماعيو ابلتأاما م .واعتمدت خ ة قشأن موعدة ا دلاءات
اليت وضعها س التنسي املعي قعمدل األجادا عداإل  .٢٠١٧وتددعو ت دل اب دة ت يد
قددليمك العمددل الال د أوحقوسددتان وخ ددة التددداقي التقنيددة لتنايددذ توصدديات انددة خ درباء من مددة
العمل الدولية فيما خيم االمت ا التااقييت من مة العمدل الدوليدة رقدم  ١٠٥ورقدم  .١٨٢و ٤
تش دلين األو /أكتددوقل  ،٢٠١٧واف د ددس الشدديوط ع ددا موع دة مددن التددداقي لضددمان قددو
العمل املواولة ل مواجنو وفقا ل تشليعات الوجنية ومعايي العمل الدولية.
 -١٠٤ويل ا االجالا ع ا قلار س الشيوط الدذي أنشدأ اندة قلملانيدة سمايدة قدو العمدل
املواولة ل مواجنو (قليسة  .أرتيووف).

 - F34لضا األحداث
 -١٠٥ينم القانون ع ا خضاا القحل ملعايي قانونية نسانية ومتساه ة .ووفقا ل مدادة  ٨١مدن
القانون اانا ن ،ال خيض األشخاو دون سن ال امنة عشلة الدذين ارتو دوا دلا م ال لد الث فئدات
م ددن العق ددوابت م ددن أص ددل الائ ددات ال م دداين ال دديت ي ددنم ع يه ددا الق ددانون :ال لام ددات أو العم ددل العق ددا
أو س ب اسلية .وال جيدوح ت يد أي عقدوابت ضدافية ع ديهم .وال جيدوح فدلض سد ب اسليدة ال ويدل
24

GE.18-02892

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

األ ددل والسددجن املؤقددد ع ددا شددخم قس د ب ل ددة ارتو هددا وهددو دون ال امنددة عشددلة مددن العمددل.
ومبو ب املادة  ٥٥من القانون اانا ن ،يعترب كون ملتوب اال ة قاصلا من ال لوف املخااة.
 -١٠6ومبو ددب امل ددادة  ٥٥٨م ددن ق ددانون ا د دلاءات اانا ي ددة ،ال جي ددوح ا تج دداح القح ددل ل ددد
دداالت اسددت نا ية ،منهددا عنددد ا ددامهم
الشددلجة أو خضدداعهم لاقامددة ااربيددة كتدددقي وقددا ن ال
ابرتودداط ل ددة م د س د ا ص دلار يعاقددب ع يهددا قس د ب اسليددة لا د ة تأيددد ع ددا مخددس سددنوات،
وعند تعذر ت ي تداقي وقا ية أخل توال تحلف املتهم ع ا و مناسب.
 -١٠٧وتنم املادة  ٢٣٧من قانون ا دلاءات اانا يدة ع دا موانيدة ت يد تدداقي وقا يدة مدن
ق يل يداا قاصل ت شلاف الوالدين أو األوصياء أو القيِّمو أو ر يس مؤسسدة لألجادا  .و
ح د دل تود ددون مش دداركة املم د ددل القد ددانوين ل ا د دل وحمامي د ده لأاميد ددة،
ا د دلاءات اانا يد ددة املتع قد ددة ابل ُق اب
كما توون مشاركة مدر أو ج يب ناسن لأامية أثناء االسدتجواط .و ا دلاءات القضدا ية،
توددون مشدداركة مم ددن الشددلكات واملؤسسددات واملن مددات الدديت عمددل أو در فيهددا املدددعا ع دديهم
ومم ن ال جنة املش كة قو ا دارات املعنية قشؤون األ داث لأامية.
حددل يددلوف معيشددية أ سددن أمدداكن اال تجدداح ،وتددوفابل هلددم معددايي حذا ي ددة
 -١٠٨و يددأ ل ُق اب
أفضددل وف د ات تلفيهيددة يوميددة ،يددا تُتددا هلددم الالصددة ملمارسددة يددارين قدنيددة وأنش د ة رايضددية.
وتُعلض هلم أيضا قلامك ت اأيونية .وهناك التأاإل صارإل مب دأ فحل القحل املعتق و وا تجأين لدد
الشلجة عن ال ال و.
 -١٠9وأيهلت دراسات أن لا م األ داث قدد الاضدت قنسد ة  ٤٣املا دة قدو عدامن ٢٠٠٠
و ٢٠١6وأن عدد األشخاو الضالعو لا م األ داث قد تلا قنس ة  ٣٤املا ة.

 - F4حقوق األشخاص ذوي اإلعالة
 -١١٠ن ددد األول ددوايت السياس ددية أوحقوس ددتان ه ددن اا ددا خ د دوات م موس ددة سماي ددة
قددو ا نسددان قددو األشددخاو وي ا عاقددة وحدديهم مددن األشددخاو .ويددلد وصد
املسدداواة
لن دداإل الوكدداالت اسووميددة الدديت تقدددإل ابددمات اال تماعيددة ،والحددال يات الدديت لددديها ل عمددل
ه ددذا ا ددا  ،ق ددانون اب دددمات اال تماعي ددة لو ددار الس ددن واألش ددخاو وي ا عاق ددة والائ ددات
الضعياة األخل  ،املعتمد  ٢6كانون األو /ديسمرب  .٢٠١6ومبو ب قلار صادر عن دس
الوحراء قشأن التداقي اللامية مواصد ة تعأيدأ الددعم اال تمداعن لألشدخاو وي ا عاقدة وك دار
الس ددن ال ددذين يعيش ددون مؤسس دديت  Muruvvatو ،Sakhovatأنش ددئت ددالس ل قوام ددة ق ي ددة دع ددم
اهليئات من هذا الق يل و ديد مهاإل س القيِّمو الوجي.

 -١١١وقد كانت أ وداإل اتااقيدة قدو األشدخاو وي ا عاقدة مب اقدة األسدا الدذي اسدتند
س ددو ن دداإل ال ددعم اسو ددومن لألش ددخاو وي
لي دده ملس دوإل ريس ددن قش ددأن الت ددداقي اللامي ددة
ا عاقددة قحددورة ذريدة ،اعتُمددد  ١كددانون األو /ديسددمرب  .٢٠١٧وعمددال يدذا امللسدوإل ،جيددلي
عددداد مشددلوا قددانون قشددأن قددو األشددخاو وي ا عاقددة ،وااددا خ دوات ل تحدددي ع ددا
ُقل قدليمك يتضدمن تدداقي شدام ة ملواصد ة سدو ن داإل
اتااقية قو األشخاو وي ا عاقة .وأ اب
دعم األشخاو وي ا عاقة وتعأيأ الضمايت املتع قة لقوقهم و لاي م .وع ا صعيد املناج ،
أُعدابت دورات متخححة لتع يم ل ة ا شارة وقلايل .وجيلي ت ويل قلامك اسوقية ومواق شد وية
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خاصة تلاعن اال تيا ات ا ددة لألشخاو وي ا عاقة .وتلابكب معدات خاصة ابألشدخاو
وي ا عاقة وسا ل النقدل العداإل .واعت دارا مدن  ١آ ار/مدار  ،٢٠١٨سديُح ل اقتنداء وسدا ل
نق ددل اللكد دداط ح ددي املناس د د ة لألشد ددخاو وي ا عاق ددة وستخح د دم ح ددة قد دددرها  ٢املا د ددة
لألشد ددخاو وي ا عاقد ددة مؤسسد ددات التع د دديم العد ددا وسد ددي اب معد ددد ض د دليد اثقد ددت ع د ددا
أصحاط املشاري وي ا عاقة ،سيحدابد نس ة  ٥٠املا ة من اسد األدو لأل ل الشدهلي.
وقدد أنشدئ صدندو لددعم األشدخاو وي ا عاقدة وقد لدوحارة الحدحة ،واعت دارا مدن  ١أيدلان/
يونيه  ،٢٠١٨سي دأ العمل قسجل لو وين وا د ل يايت املتع قة ابألشخاو وي ا عاقة.

التحدايت
 -١١٢يشددول تنايددذ اس د اتيجية العمددل اباصددة اب داالت ابمسددة ات األولويددة لتنميددة ال دد
ل ا ة  ٢٠٢١-٢٠١٧األولوية ل دولة وا تم .
 -١١٣و دا اسقددو واسدلايت ُ ،ددابد األولددوايت الوجنيددة األساسدية اللسددالة الدديت و ههددا
ال د ددل يس الربمل د ددان ال د ددوجي  ٢٢ك د ددانون األو /ديس د ددمرب  .٢٠١٧وه د ددذه األول د ددوايت ه د ددن:
( )١سدو الن دداإل الددوجي سمايددة قددو ا نسددان و لايتده مددن خددال ددداث ت يددي ددذري
األس ددا الق ددانوين د دلاءات ه ددذا الن دداإل ،مب ددا يش ددمل اهليئ ددات التشد دليعية والتنايذي ددة والقض ددا ية
( )٢و سدو نوعيددة ابددمات اسووميددة ون اقهدا قشددول أساسدن عددن جليد سددو أداء اهليئددات
اسوومدة هدذا ا ددا وتق ديم أك دل مددن  ١٠٠وكالدة داريدة ووميددة و داريدة اقتحدادية وتعأيددأ
اللقاقدة العامدة ع دا عمدل اهليئدات اسووميددة ( )٣وتعأيدل دور املن مدات حدي اسووميدة معااددة
مشاكل املدواجنو وتدوفي الددعم ل ائدات السدوانية الضدعياة مدن خدال نشداء ا دس االستشداري
العاإل الليسن لتنمية ا تم املدين والتعجيل ابعتماد قانون اللقاقة العامة و نشاء الس عامة
قي اهليئات اسوومية.
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