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   املنهجية والعملية التشاورية-  لفأ

  آليـة  أعد املركز الوطين حلقوق اإلنسان جبمهورية أوزبكستان هذا التقرير الـوطين املقـدم مبوجـب                - ١
أِعد على أساس خطة العمل الوطنية من أجل وضع قد و. لس حقوق اإلنسانجمل التابعةاالستعراض الدوري الشامل 

 هيئة عامة ومنظمات غري حكومية متثلـها        ٣٢ فريق عمل مشترك بني الوزارات يضم        مبوجبها أنشئ    اليت التقرير
ارجية، نسق املركز الوطين حلقوق اإلنسان وحلل       وبالتعاون مع وزارة اخل   . اجلمعية الوطنية للمنظمات غري الرحبية    

  . ووضع هنوجاً خمتلفة من أجل إعداد التقريرهاملعلومات اليت وردت

  التابعة ) جملس النواب (ويف مراحل خمتلفة من صياغة التقرير، نوقش هذا األخري داخل اجلمعية التشريعية               - ٢
 شتغلة حبماية حقوق اإلنسان ومجيع األجهزة والوزارات واإلدارات، واملنظمات الدولية امل)الربملان" ( جملسهأُولي " ل

  . واهليئات القضائية العلياإنفاذ القواننياملكلفة ب

ومسحت املشاركة الواسعة ملنظمات اجملتمع املدين يف وضع التقرير مبراعاة وجهات نظر هذه املنظمـات                 - ٣
 اجتماع مائدة ٢٠٠٨أغسطس /وُنظم يف آب. أوزبكستانواقتراحاهتا بشأن املشاكل اليت متس حقوق اإلنسان يف 

مستديرة شارك فيه ممثلو املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم والسلطات العامة، وكان خمصـصاً لبحـث                
 التدابري الرامية إىل اإلعمـال الفعلـي حلقـوق    االجتماع فرصة إلجراء مناقشة صرحية بشأن     ا هذ وأتاح. التقرير

  . يف احلسبانحظات املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم مالأخذاإلنسان و

عت منهجية إعداد التقرير طبقاً للتوجيهات العامة إلعداد املعلومات املقدمة يف إطار االسـتعراض              ِضوُو  - ٤
 واملعلومات الواردة يف التقرير مستمدة من التقارير الدورية       . A/HRC/6/L.24 يف الوثيقة    الواردةالدوري الشامل   

   أثـرت يف    الـيت التوصيات املقدمة من هذه اهليئات، و     إىل  املقدمة من أوزبكستان إىل هيئات املعاهدات الدولية و       
  .بنية التقرير

 حىت اآلن، وهي فترة تتسم بإنشاء دولة قومية مستقلة          ١٩٩١ويشمل هذا التقرير الفترة املمتدة من عام          - ٥
لقانون الدويل وانـضمام    ل اضعةاخل كسائر الدول   واجبات وتكوين نظام قانوين جديد واكتساب حقوق وحتمل      

حقوق اإلنسان  وتعزيز  سيما األمم املتحدة اليت تساهم مسامهة فعالة يف محاية           أوزبكستان إىل منظمات دولية، ال    
  . وجتسد االنتقال من نظام مشويل إىل دولة قانون دميقراطية،واحلريات األساسية يف أوزبكستان

  ن البلد معلومات ع-  باء

 برملانية سلمية   بواسطة عملية  ١٩٩١ أغسطس/ آب ٣١  دولة ذات سيادة يف    صفتهاأنشئت أوزبكستان ب    - ٦
أوزبكستان و. قليم مجهورية أوزبكستان االشتراكية السوفياتية السابقة اليت كانت جزءاً من االحتاد السوفيايتإعلى 
ة بداية إصالحات عميقة وتغيريات سياسية اعُترب يف السيادشكَّل اكتساب و.  نظام رئاسيذاتوية ادولة وحدهي 

ومن املنظور اإلداري واإلقليمي،    .  من األولويات  إطارها احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية دائماً أولوية       
  .ومدينة طشقند) والية( حمافظة ١٢ وتضم أوزبكستان مجهورية كاراكالباكستان
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 اثنتني، كل واحدة منهما هلا مكانتها اخلاصة، سواء من الناحية رحلتنيمب منذ استقالهلا أوزبكستان مرتو  - ٧
  .التارخيية أو من حيث محاية حقوق اإلنسان

 من اإلصالحات  األوىلالدفعةمرحلة هي ، ٢٠٠٠ حىت ١٩٩١املرحلة األوىل، وتشمل الفترة املمتدة من        - ٨
ومتيزت بوضع األسس القانونية واهليكلية لدولة القانون . يةبناء الدولة القومو والتحوالت املتصلة بالعملية االنتقالية

إنشاء اقتصاد سوق اجتماعي، ووضع نظام للنهوض حبقوق اإلنسان واحلريات الفرديـة ومحايتـها              والدميقراطية  
مايـة حقـوق     حب تتعلق هذه السنوات انضمت أوزبكستان إىل ست معاهدات دولية أساسية           فخالل. واحترامها

  .يهاستمر علاملتدريب وفر القوق واحل  هذهت اآلليات الوطنية حلمايةاإلنسان وُوضع

. ، هي مرحلة التجديد والتحديث الـدميقراطيني للبلـد        ٢٠٠٧و ٢٠٠١واملرحلة الثانية، وتتراوح بني       - ٩
لسني وتقوم السلطة التشريعية على نظام ذي جم      . تأثريها، بتعزيز دور السلطة التشريعية و     أوالًومتيزت هذه الفترة،    

 دور األحـزاب    بتوطيـد  ،ثانياًمتيزت،   مصاحل الدولة واملصاحل اإلقليمية على السواء؛ و       يسن القوانني مع مراعاة   
يف اعتماد القرارات السياسية الرئيسية وبتعزيز وزن املنظمات غري احلكومية يف           وتأثريها  السياسية واجملتمع املدين    

 بإصالحات عميقة هتدف إىل جعل النظام القضائي مرناً         ،ثالثاًيزت،  متالرقابة العامة على أنشطة هياكل الدولة؛ و      
 ثقيف ببذل جهد ضخم يف جمال الت      ،رابعاًمتيزت،  وحراً وإلغاء عقوبة اإلعدام وتعزيز استقاللية القضاء وفعاليته؛ و        

  .حبقوق اإلنسان واإلعالم والتوعية

   األسس التشريعية- ١

الدستور والقـوانني الدسـتورية     ( عدداً كبرياً من النصوص املعيارية       تضم التشريعات األوزبكية احلالية     - ١٠
 فصالً مستقالً خمصصاً حلقوق اإلنسان يكفل وينظم        ١٩٩٢ويتضمن دستور عام    ). واملدونات والقوانني واللوائح  

ومبوجب الدستور، اعتمـدت    . مجيع جوانب حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان          
جمموعة من القوانني اليت تكفل احلقوق الفردية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليهـا يف   

العمل ومدونة قانون  ومدونة اإلجراءات املدنية ومدونة املدينالقانون مدونة ( مدونة ١٥وهكذا، توجد . الدستور
 اجلنـائي القـانون   ة ومدونة   الضريبقانون  السكن ومدونة    قانون ومدونة   القانون العقاري األسرة ومدونة   قانون  

املسؤولية اإلداريـة ومدونـة     قانون  تنفيذ العقوبات ومدونة    القانون املتعلق ب  ومدونة اإلجراءات اجلنائية ومدونة     
  . قانون٤٠٠وأكثر من )  ذلكوما إىلاإلجراءات االقتصادية 

 القيود املنصوص   ، عدا  احلقوق الفردية األساسية    على يفرض قيوداً وال ميكن ألي حكم يف أي قانون أن           - ١١
.  وعند وجود تقييد من ذلك القبيل، جيوز اللجوء إىل احملكمة الدستورية للبت يف دسـتوريته               ؛عليها يف الدستور  

  هـذه القيـود   ُتعَتمـد   و، تتوافق مع املعايري الدوليـة  أسباب واألسباب اليت جيوز مبوجبها تقييد حقوق اإلنسان      
هبدف ضمان أمن الفرد واجملتمع والدولة ومحاية الصحة النفسية         )  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٢٩دة  املا(

  .وتنص عليها صراحة القوانني املتصلة باملوضوع. واملعنوية للسكان
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   سياسة حقوق اإلنسان- ٢

  :تتأسس سياسة أوزبكستان يف جمال حقوق اإلنسان على املبادئ التالية  - ١٢

 الدولية  البلد احترام األفكار والقيم املقبولة عموماً يف جمال حقوق اإلنسان والوفاء بالتزامات:أ األولاملبد
  يف هذا الصدد؛

املصاحل الوطنية األساسية اليت يقتضيها بناء      بسياسة الدولة يف جمال حقوق اإلنسان       تسترشد   :املبدأ الثاين 
  دولة القانون وبناء جمتمع مدين متني؛

 الدستور، علماً   كما ترد يف   مبدأ التوازن بني مصاحل الفرد ومصاحل اجملتمع ومصاحل الدولة           : الثالث املبدأ
  بأن األولوية توىل ملصاحل الفرد؛

كون مجيع اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية والقـضائية         ت جيب أن    :املبدأ الرابع 
  ؛عاموتدرجيي وتطّوري طابع ذات 

األطفـال  (االقتصادية لبعض فئات املواطنني     -  ماية احلقوق االجتماعية  حل األولوية   إعطاء :دأ اخلامس املب  
  ؛)قون واملسنونووالشباب والنساء واملع

   االنفتاح والشفافية؛:املبدأ السادس  
   الشراكة االجتماعية بني الدولة ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم؛:املبدأ السابع  
  . التعاون الدويل الفعال يف جمال حقوق اإلنسان:دأ الثامناملب  

   املؤسسياهليكل - ٣

  :اهليئات املختصة حبقوق اإلنسان يف أوزبكستان هي  - ١٣

  واهليئات التمثيلية احمللية؛"  جملسهليوأ" التابعان للربملان وجملس الشيوخ اجلمعية التشريعية  )أ(  

  رئيس اجلمهورية؛  )ب(  

  ء والوزارات واإلدارات واهليئات التنفيذية والسلطات العامة احمللية؛جملس الوزرا  )ج(  

  اهليئات القضائية؛  )د(  

  ؛كتب املدعي العامالدوائر التابعة مل  ) ه(  

  .اآلليات الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان  )و(  
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 هأولي"مفوض : لية، أنشئت آليات محاية حقوق اإلنسان التا١٩٩٣وطبقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا لعام   - ١٤
، ومرصد التـشريعات  )١٩٩٦(، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان )١٩٩٥) (أمني املظامل(حلقوق اإلنسان  " جملس

 حمدد من   فرعتنتمي إىل   هي  ولكل آلية من هذه اآلليات خصائصها و      ). ١٩٩٧( لدى رئيس اجلمهورية     السارية
النظر يف الشكاوى، وإعـداد التقـارير       : وق اإلنسان  محاية حق  من جوانب السلطة وتعاجل جوانب خمتلفة     فروع  

  . احترام حقوق اإلنسانرصد، وواإلرشادالوطنية، والعمل اإلعالمي 

ومكتـب  ماية حقوق اإلنسان داخل وزارة العدل ووزارة الداخليـة          حب خمتصةوأنشئت إدارات وأقسام      - ١٥
  .اتيف إطار األقسام الفرعية اإلقليمية لتلك املؤسسو املدعي العام

وتؤدي احملكمة الدستورية دوراً هاماً يف .  القضائية جزء من النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسانواهليئات  - ١٦
 احملكمـة   وقد أصـدرت  . التنفيذيةو التشريعية   تنيهذا النظام ألن مهمتها هي النظر يف دستورية قرارات السلط         

  .ات معينة أو حريوقرمي إىل محاية حقتم التشريعية وفسر األحكاُت  أمراً وقرارا١٤ً  منذ إنشائهاالدستورية

فقد أنشئت حماكم مدنية وحماكم جنائية وحماكم . وأفضى اإلصالح القانوين والقضائي إىل ختصص احملاكم  - ١٧
  .وتوجد حماكم عسكرية أيضاً هلا وضع خاص. اقتصادية

وتنظر احملكمة العليا بكامل هيئتـها يف       . وتضمن احملاكم العادية محاية احلقوق واستردادها عند انتهاكها         - ١٨
 تـصدرها الـيت  تتعلق األوامر و.  حلماية حقوق اإلنسان جبميع جوانبهاخاصاًاملمارسة القضائية بإيالئها اهتماماً     

وتعمل احملكمة العليا   . ميع إدارات الشرطة والقضاء   جل بتفسري القوانني وتكون ُملزمة   احملكمة العليا بكامل هيئتها     
فعلى سبيل املثـال، ميكـن      . هيئتها بوجه خاص على ضمان احلق يف حرمة الشخص ومكافحة التعذيب          بكامل  

 بشأن بعض املسائل اخلاصـة  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ الذي أصدرته هذه احملكمة يف      ١٢اإلشارة إىل األمر رقم     
 ١٤ الصادر يف ١٦ألدلة، واألمر رقم بتطبيق قواعد اإلجراءات اجلنائية املنصوص عليها يف القانون املتعلق مبقبولية ا

  . واملتعلق بتطبيق احملاكم تدابري احلرمان من احلرية يف مرحلة التحقيق٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

   االلتزامات الدولية- ٤

 معاهدة دولية خاصة حبقوق اإلنسان، مبا فيها صكوك منظمـة األمـن          ٦٠وقعت أوزبكستان أكثر من       - ١٩
وهي طرف يف ست معاهدات دولية أساسية من معاهدات األمم املتحدة . بشأن البعد اإلنساينوالتعاون يف أوروبا 

  .  منـها  ١٨ تقريراً وطنياً، نظرت هيئات األمم املتحـدة يف          ٢٠ اآلنوقدمت أوزبكستان حىت    . حلقوق اإلنسان 
ملتحدة، بل حتـاور أيـضاً      وال تكتفي احلكومة مبحاورة اهليئات املنشأة مبوجب امليثاق وهيئات معاهدات األمم ا           

   باملعلومـات   تزويدهالس حقوق اإلنسان، وذلك باجلواب عن أسئلتها أو         جمل اإلجراءات اخلاصة واآلليات التابعة   
  . لزيارة البلدأو دعوهتا
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  ١اجلدول 

 تاريخ النظر يف التقارير الوطنية تاريخ االنضمام عنوان املعاهدة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 شكال التمييز العنصريأ

ــدِّم ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ــدة  قُ ــة واح ــاين يف وثيق ــران األول والث  التقري
)CERD/C/327/Add.1 ( ٢٠٠٠وُنظر فيهما يف عام  

ــامس     ــع واخل ــث والراب ــارير الثال ــر يف التق ُنظ
)CERD/C/463/Add.2 ( ٢٠٠٦يف عام  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 املدنية والسياسية

ــر األويل ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ــر يف التقريـ يف ) CCPR/C/UZB/99/1 (ُنظـ
  ٢٠٠٠عام 

ــاين  ــر الث ــر يف التقري يف ) CCPR/C/UZB/2004/2(ُنظ
  ٢٠٠٥عام 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١قُدم التقرير الثالث يف 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد    
الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       

 )بشأن البالغات الفردية(والسياسية 

 -  ١٩٩٥أغسطس / آب٣١

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص       
باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف    

  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 -  قيد النظر

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يف ) E/1990/5/Add.63(ُنظر يف التقريرين األويل والثـاين        ١٩٩٥أغسطس / آب٣١
  )١(٢٠٠٥عام 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
 التمييز ضد املرأة

  ٢٠٠١يف عام ) CEDAW/C/UZB/1(ُنظر يف التقرير األويل  ١٩٩٥مايو / أيار٦
 (CEDAW/C/UZB/2-3)نظر يف التقريرين الثاين والثالث      

  ٢٠٠٦يف عام 
 ٢٠٠٨أغسطس /قدم التقرير الرابع يف آب

 مناهضة التعذيب وغريه من   اتفاقية
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

 أو الالإنسانية أو املهينة

  ١٩٩٩ يف عام (CAT/C/32/Add.3)نظر يف التقرير األويل  ١٩٩٥أغسطس / آب٣١
  ٢٠٠٢ يف عام (CAT/C/53/Add.1)نظر يف التقرير الثاين 

 ٢٠٠٧ يف عام (CAT/C/UZB/3)نظر يف التقرير الثالث 

ــانون األول٩ قية حقوق الطفلاتفا ــسمرب / ك دي
١٩٩٢ 

 ٢٠٠٦ يف عام (CRC/C/104/Add.6)نظر يف التقرير الثاين 

                                                      

 يف  ضـاع ، لكنه   ١٩٩٩ قُدم تقرير أوزبكستان األويل املتعلق بتنفيذ العهد مرة أوىل إىل اللجنة يف عام               :مذكرة )١(
 . تقريرها األويل وتقريرها الثاين يف وثيقة واحدة٢٠٠٤زبكستان يف عام لذا، قدمت أو. املتاهات اإلدارية لألمم املتحدة



A/HRC/WG.6/3/UZB/1 
Page 7 

بيد . ينص الدستور على أسبقية قواعد ومبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموماً على القانون الداخلي               - ٢٠
 تصبح تلقائياً جزءاً ال يتجزأ من التشريعات  عليها أوزبكستان التصّدقأن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت 

  .فأحكام هذه الصكوك تقتضي تعديل التشريعات السارية أو اعتماد قوانني جديدة. الوطنية

إضافة إىل املعاهدات األساسية الست حلقوق اإلنسان، انضمت أوزبكستان إىل اتفاقيات جنيف األربع             و  - ٢١
، عمـالً   ٢٠٠٨وصدقت أوزبكستان مؤخراً يف عام      . ربوتوكوليها اإلضافيني املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل وب    

 بشأن احلد األدىن لـسن   ١٣٨بتوصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة، على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم            
ـ          أ بشأن حظر أسو   ١٨٢االستخدام ورقم    ى  أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، زيادة عل

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  .اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-  جيم

   احلقوق املدنية والسياسية- ١

هتدف  ميها السياسي والقضائي ليربالية لنظاجتري أوزبكستان منذ استقالهلا إصالحات تدرجيية ذات صبغة  - ٢٢
 النظام االنتخايب بشأن قوانني سنتولدى وضع األحكام الدستورية، .  احترام احلقوق املدنية والسياسيةإىل ضمان

تكفل بوضوح حقوق املواطنني االنتخابية، وقوانني عن أنشطة األحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية، وعن              
وقد أنشئ النظامان السياسي والقانوين املعمول هبما يف اجملتمع . ، وعن وسائط اإلعالمالعبادةوحرية  الضمريحرية 

والعناصر احملورية يف هذين النظامني هي الربملان ذو اجمللسني والتعددية احلزبية وشـبكة             . وحتكمهما هذه القوانني  
طور املطرد للمنظمات غري احلكومية ووسـائط       ويشهد الت . واسعة من املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم      

 اعتمـاد القـانون      يف  آخر املراحل املهمة هلذا اإلصالح السياسي      وتتمثل. اإلعالم على ظهور جمتمع مدين قوي     
عملية دمقرطة  ومتابعة  جتديد  يف   بشأن تعزيز دور األحزاب السياسية       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١١ املؤرخالدستوري  

 يدّعم تأثري األحزاب يف عمل السلطة التنفيذية، واعتمـاد          ، وهو قانون  شأن حتديث البالد  الدولة وب شؤون  إدارة  
 ٢٠٠٧ يف عام    املُنقَّح بشأن الضمانات اليت حتظى هبا أنشطة املنظمات غري احلكومية، والقانون            ٢٠٠٧قانون عام   

 بشأن محاية حقوق الطفل، ٢٠٠٨ بشأن األعمال اخلريية وقانون عام ٢٠٠٧املتعلق بوسائط اإلعالم، وقانون عام 
دعم ال زيادة بشأن التدابري الرامية إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز٣ برملان اجلمهورية يف ي جملسالصادر عنواألمر املشترك 

  .املنظمات غري احلكومية غري الرحبية وغريها من مؤسسات اجملتمع املديناملقدم إىل 

 منذ أواسط التسعينات هي تعزيز استقاللية القضاء        اجلاريي  واالجتاهات الرئيسة إلصالح النظام القضائ      - ٢٣
وآخر التدابري املهمة اهلادفة    . وختفيف العقوبات اجلنائية، وترمي إىل محاية حقوق املواطنني وحرياهتم محاية أفضل          

راء يف أوزبكستان هي إلغاء عقوبة اإلعدام والعمل بـإج        األمان على شخصه     يف احلياة ويف     الفردإىل ضمان حق    
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١إحضار الشخص أمام احملكمة منذ 

 تنص على عقوبة اإلعـدام، لكـن        مادة يف القانون اجلنائي األوزبكي     ١٣ ، كان هناك  ١٩٩٤ففي عام     - ٢٤
 حبيث مل يعد منصوصاً عليها إال يف مـادتني     ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ و ١٩٩٨اللجوء إىل هذه العقوبة تقلص تدرجيياً يف        
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، مبناسبة اعتماد املرسوم الرئاسي بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام،         ٢٠٠٥أغسطس  /ففي آب .  اجلنائي القانوناثنني من   
لعقوبـة  حبكـم الواقـع   اختيارياً وقفاً بذلك ختلت الدولة عن هذا الشكل من أشكال العقوبة القصوى، فارضةً  

نطاق من أجل إلغاء عقوبـة اإلعـدام        وعلى مدى سنتني، شنت الدولة محلة قانونية وتنظيمية واسعة ال         . إلعداما
 أي شخص   ُتنفذ حبق وجيدر التأكيد على أن عقوبة اإلعدام مل        . وضمان االنتقال إىل السجن مدى احلياة أو مؤقتاً       

وهكذا، فإن قوانني أوزبكستان    . ، وعلى أنه استعيض عنها بأشكال أخرى من العقاب        ٢٠٠٥ أغسطس/منذ آب 
اعداً بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص وممارستها يسمحان هلا من اآلن فص

الستني املقّررة إلحياء الذكرى السنوية      يف برنامج التظاهرات     على حنو ما هو ُمَتوّخى    باحلقوق املدنية والسياسية،    
  .لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ووفق عليه مبوجب مرسوم رئاسي

 العمل بإجراء إحضار األشخاص أمام احملكمة إىل تعزيز فعالية محاية النظام القـضائي حلقـوق                ويرمي  - ٢٥
  . من الدستور٤٤ و٢٥ و١٩املواطنني املنصوص عليها يف املواد 

فعدد وسائط  . وُتتخذ تدابري على املستوى التشريعي ويف املمارسة من أجل ضمان حرية وسائط اإلعالم              - ٢٦
وتنشأ مجعيات ومؤسـسات    . يتزايد منذ بضع سنني   ما فتئ   مةً وخاصة، مكتوبةً وإلكترونية،     اإلعالم املسجلة، عا  

الرابطة الوطنية لوسـائط    "و" احتاد الكتاب "و" احتاد الصحفيني "لدعم وسائط اإلعالم، منها على وجه اخلصوص        
املؤسـسة غـري    "و" ويرهـا املؤسسة غري احلكومية لدعم وسائط اإلعالم اإللكترونية وتط       "و" اإلعالم اإللكترونية 

  واسطة إعالميـة،    ١ ٠٦٩ويوجد يف أوزبكستان    ". احلكومية لدعم الصحافة املكتوبة ووكاالت األنباء املستقلة      
 موقعاً على شبكة ٥٦ واسطة إعالمية إلكترونية و٧٨ وكاالت أنباء و٤ عنواناً من الصحافة املكتوبة و ٩٣١منها  

  . واسطة إعالمية إلكترونية غري حكومية٤٢هناك ، كان ٢٠٠٨أغسطس / آب١ويف . اإلنترنت

 سياسة الدولة اليت    تكفلها،  ذي الصلة العبادة، املنصوص عليها يف الدستور ويف القانون        وحرية الضمري و    - ٢٧
 ١٦منظمة دينية متثـل     ٢ ٢٢٩ويعمل يف أوزبكستان يف الوقت الراهن       . هتدف إىل تعزيز التسامح اإلثين والديين     

 منها خاصة اإلسالم واملسيحية األورثوذكسية والكاثوليكية واللوثرية واملعمدانية واإلجنيلية والسبتية           طائفة خمتلفة، 
وغريها من الكنائس املسيحية، إضافة إىل يهود خبارى واليهود األوروبيني والبهائيني وهاري كريشنا والبوذيني، أي 

 ممثالً للطوائف الدينية    ١٢٠وحيج أكثر من    . الميةمنظمة إس  ٢ ٠٥٠ منظمة دينية غري إسالمية و     ١٧٩ما جمموعه   
غري اإلسالمية سنوياً إىل البقاع املقدسة يف دياناهتم يف إسرائيل واليونان وروسيا، ويستفيدون من مجيـع املزايـا                  

يف حني  مواطناً   ٢ ٣٥٤، اعتمر منهم    ٢٠٠٥أما املسلمون، ففي عام     . املخصصة للمؤمنني املسافرين إىل اخلارج    
؛ على التوايل ٥ ٠٢٨و ٢ ٩٧٨ واحلجاج ، بلغ عدد املعتمرين٢٠٠٦؛ ويف عام  مواطنا٥ً ٢١٢ عدد احلجاجبلغ 

  .حاجاً ٥ ٠٨٨معتمراً و ٤ ٠٧٥ بلغ العدد ٢٠٠٧ويف عام 

 وإذ. ة مبنع الرق والـسخرة    ـع الرق واالجتار بالبشر، تتقيد التشريعات جبميع املبادئ اخلاص        ـوعن من   - ٢٨
اعتمـدت يف   فقـد   ورة مشكلة االجتار بالبشر سواء على الصعيد الـدويل أو الـوطين،              خط تدرك أوزبكستان 

، صدر مرسوم رئاسي بـشأن      ٢٠٠٨يوليه  / مكافحة االجتار بالبشر، ويف متوز     بشأن قانوناً   ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
ة ملكافحـة االجتـار   اعتماد اخلطة الوطنيب يقضيالتدابري اهلادفة إىل حتسني فعالية مكافحة هذا النوع من االجتار،           

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،      وهتدف هذه التدابري إىل تنفيذ      . ٢٠١٠- ٢٠٠٨بالبشر للفترة   
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وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الذي صدق عليـه                
  .٢٠٠٨الربملان األوزبكي يف عام 

  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا- ٢

 تؤيد أوزبكستان النهج املعتمد يف إعالن وبرنامج عمل فيينا الذي يرى أن حقوق اإلنسان شاملة وغري                  - ٢٩
قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ترابطاً وثيقاً، ومن مث فإن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تكتسي نفس 

 وجود زيادة مطردة يف اعتمـادات  ٢٠٠٠فمن املالحظ منذ عام . احلقوق املدنية والسياسية  تتسم هبا    اليتمهية  األ
وُخصص . قني واحملتاجني والتعليم والرعاية الصحية ومساعدة املع    :  القطاعات االجتماعية  لتنميةامليزانية املخصصة   

ومن .  يف املائة للتعليم٣٠ية االجتماعية وأكثر من  يف املائة من امليزانية للتنم٥٠خالل السنوات األخرية أكثر من     
   ١٩٩٠ سـنة يف عـام      ٦٩,٣املقاييس اهلامة الرتفاع مستوى الرفاهية ازدياد متوسط العمر املتوقع للسكان من            

  .٢٠٠٦ سنة يف عام ٧٢,٥إىل 

لبالد، كمـا   أوزبكستان مصممة على تنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة وحركية يف ا           و  - ٣٠
فقد اعتمدت  . يشهد على ذلك الربامج الوطنية السنوية والطويلة األجل للتنمية االجتماعية اليت وضعتها احلكومة            

االقتصادية املهمـة املرتبطـة      -  أوزبكستان ممارسة تتمثل يف ختصيص كل سنة حلل بعض املشكالت االجتماعية          
 ٢٠٠٧ سنة األعمال اخلريية واملوظفني الطبيني؛ و      ٢٠٠٦ سنة الصحة؛ و   ٢٠٠٥فقد كانت سنة    . حبقوق اإلنسان 

وكانت مجيع األنشطة املضطلع هبا يف إطار الربامج الوطنية ترمي يف هناية األمر إىل حتسني . سنة الرعاية االجتماعية
رفاهية السكان ومستوى معيشة كل أسرة، وتوسيع نطاق احلقوق وإمكانات مؤسسات اجملتمع املدين، وتعزيـز               

يف أوزبكستان، واعُتمدت هبذه املناسبة " سنة الشباب "٢٠٠٨فقد كانت سنة .  اإلنسان واحلريات الفرديةحقوق
ائتمـان عقـاري    : االقتصادي للشباب  -  جمموعة من التدابري الرامية إىل بلوغ أهداف حمددة للدعم االجتماعي         

إجياد وظائف للـشباب،     بري اهلادفة إىل  تفضيلي قصد شراء وبناء مساكن للشباب، وحتسني نوعية التعليم، والتدا         
  .ومساعدة األسر الشابة، ومنح قروض استهالكية

واإلصالحات والتغيريات اهليكلية اليت أدخلت على االقتصاد مسة بارزة للتنمية املستدامة للدولة واجملتمع يف   - ٣١
 وهو أمر يؤثر يف احتـرام احلقـوق         االقتصادية باالنتقالية،  -  املرحلة الراهنة، حيث تتسم املسارات االجتماعية     

  .االقتصادية واالجتماعية للمواطنني

وترمي اإلصالحات االقتصادية يف املناطق الريفية، اليت أُسست عليها إعادة هيكلة القطاع الزراعي، إىل                - ٣٢
 توسـطة  املؤسسات الـصغرية وامل  وتنميةحتسني الرفاهية الثقافية لسكان الريف، ودعم توسع النشاط االقتصادي          

الرعاية الصحية، وإجياد وظائف لتحسني رفاهية السكان، وضـمان         احلصول على    التعليم و  نيل، وضمان   احلجم
لألطراف تغري الوضع القانوين    باإلصالحات االقتصادية   اقترنت  و. تكافؤ الفرص بني سكان املدن وسكان الريف      

 -   األنـشطة االجتماعيـة    تنميـة رع، مما أفضى إىل     ، وتوسع امللكية اخلاصة واملزا    الفاعلة يف امليدان االقتصادي   
هياكل خاصة حلماية حقوق اإلنسان داخـل       وإنّ إنشاء   . لسكانيف صفوف ا  الوعي القانوين   إذكاء  االقتصادية و 

، دليل على أن    منع انتهاك حقوق اإلنسان يف املناطق الريفية      إىل   حتديداً    هتدف وزارة العدل ومكتب املدعي العام    
  .قّررة سائرة على النحو الواجبالعمليات امل
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ووضعت أوزبكستان وثيقة توجيهية تقدم عدداً من احللول ملشاكل حبر آرال، وبرنامج عمل ملموساً من     - ٣٣
 الوثيقة التوجيهية   ١٩٩٤واعتمد رؤساء دول آسيا الوسطى يف عام        . أجل حتسني الوضع البيئي حلوض حبر آرال      

لول املقترحة أساساً ألعمال املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة يف حوض حبر وقد شكلت احل. هذه وبرنامج العمل هذا
واعتمد املؤمتر إعالن نوكوس الذي     . ١٩٩٥سبتمرب  /آرال، الذي نظمته األمم املتحدة يف مدينة نوكوس يف أيلول         

السـتراتيجية والتـدابري   يؤكد من جديد التزامه باالتفاقيات الدولية املتعلقة بتنفيذ مبادئ ريو األساسية، وحيدد ا         
، عقد مؤمتر ٢٠٠٨مارس /ويف آذار. الرئيسة اليت يتعني اختاذها قصد ضمان تنمية مستدامة يف دول آسيا الوسطى      

 اجليين للسكان، والنبات واحليوان، وعن تدابري التعـاون         التراثدويل عن املشاكل املتعلقة ببحر آرال وآثارها يف         
معاهدة قصد تنفيذ الربنامج العاملي     خالل املؤمتر   وقعت أوزبكستان   قد  ه اآلثار، و  الدويل املناسبة للتخفيف من هذ    

  .بشأن تقييم موارد املياه

وُوضعت خطة عمل وطنية حلماية البيئة، واستراتيجية وطنية وخطة عمل للحفاظ على التنوع األحيائي يف   - ٣٤
ستنفدة لطبقة األوزون، وبرنامج يتضمن تدابري مجهورية أوزبكستان، وبرنامج وطين لوضع حد الستعمال املواد امل

للتصدي للتغريات املناخية ومكافحة التصحر، وخطة عمل وطنية للحفاظ على نوعية البيئة، ومـشروع عـابر                
كازاخستان كل من   شان الواقع يف إقليم      -  للحدود من أجل احلفاظ على التنوع األحيائي للجزء الغريب من تيان          

واختذت تدابري من أجل إنشاء حدائق وطنية وحمميات طبيعية ومناطق حلماية أنـواع             . تانوقريغيزستان وأوزبكس 
" احلركة البيئية ألوزبكستان"سيما  وتؤدي مؤسسات اجملتمع املدين أيضاً، ال. حيوانية أو نباتية بعينها واستصالحها

  .اليت أنشئت حديثاً، دوراً فاعالً يف قضايا محاية البيئة

زد . حيق لكل مواطن أن يظهر مواهبه يف اجملال الثقايفحيث . تور املشاركة يف احلياة الثقافية    ويكفل الدس   - ٣٥
ولتنظيم حقوق املـواطنني    . على ذلك أن القانون املدين ينص على حرية املواطنني يف املشاركة يف احلياة الثقافية             

  . قوانني عن الثقافة واملكتبات والعلوموواجباهتم يف جمال الثقافة تنظيماً أفضل، جيري حالياً إعداد مشاريع

فمؤسسة .  يف االزدهار الثقايف للسكان ويف تعزيز مشاركتهم يف احلياة الثقافية          كثريةوتساهم مؤسسات     - ٣٦
عضو يف " مكرَّمة تورغونباييفا"، ومؤسسة  املسرحيني يف أوزبكستان عضو يف احتاد املبدعني واملنتجني    "أرتـَمدد"

  .احتاد الرقص الوطين

جمموعة واحـدة   :  مسرحاً احترافياً والعديد من اجملموعات املسرحية      ٣٧ويضم احتاد املبدعني واملنتجني       - ٣٧
 جمموعة تنتج عروضاً    ١٤، و ) منها بالروسية  ٣( مسارح   ٧، و )األوزبكية والروسية (لألوبرا والرقص تنتج بلغتني     

 مـسارح   ٤، و )ة الروسية وأخرى بالكاراكالبـاك    إحداها باللغ (موسيقية وعروضاً جتمع بني املسرح واملوسيقى       
أحدها بالكاراكالباك ( مسارح كراكيز ١٠، و)أحدها بالروسية وآخر بالكاراكالباك( للمراهقني مسرحللشباب و

  .ويف مجهورية كاراكالباكستان) باستثناء نافوي(وهي توجد يف الواليات ).  ثنائية اللغة، أوزبكية وروسية٤و

:  قطعة  املليون ضم جمموعات تتكون من مليون ونصف      متحفاً ت  ٨٥لشؤون الثقافية على     ا وتشرف وزارة   - ٣٨
 وأخرى للفن التخطيطـي     ومتاثيل ولوحات فنية  وثائق تارخيية وقطع أثرية وإثنوغرافية ونقدية، وأعمال تشكيلية         

  .وسوى ذلك
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متحـف   - لباكـستان    متاحف فنية، منها متحف الدولة للفنون يف كاراكا        ١٠ويوجد يف أوزبكستان      - ٣٩
.  الذي اكتسب شهرة دولية منذ استقالل البالد بفضل غناه، وتفّرد اجملموعات املعروضة فيه وقيمتها-  سافيتسكي

، وهي متاحف   )إيشانكاال(وحيق للجمهورية أن تفخر مبتاحفها الوطنية الكبرية الثالثة يف مسرقند وخبارى وخيفا             
  .ترد يف قائمة التراث العاملي

  .مكتبة ٥ ٧٣٥رف وزارة الثقافة على وتش  - ٤٠

   مكافحة التعذيب- ٣

  تدين فروع سلطة الدولة الثالثة بشدة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                     - ٤١
وتترجم هذه السياسة إىل تدابري رقابة برملانية، وأنشطة للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق             . أو الالإنسانية أو املهينة   

  . من قبل وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب املدعي العاموالطعوننظيم إجراءات معاجلة الشكاوى اإلنسان، وت

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب التابع للجنة حقوق         ٢٠٠٢نوفمرب  /وزار أوزبكستان يف تشرين الثاين      - ٤٢
ويف أثناء زيارته، عقد اجتماعـات      . كومة احل  موّجهة من  يو فان بوفن، بناء على دعوة     تاإلنسان باألمم املتحدة،    

وزار أيـضاً مؤسـسات     . رمسية مع كبار املسؤولني وممثلي اجملتمع املدين واملنظمات الدولية والسفارات األجنبية          
، قدم تقريراً يتضمن توصيات موجهة إىل احلكومة األوزبكية يطلب إليها     ٢٠٠٣فرباير  /ويف شباط . إصالحية عدة 

 ٩ هذه التوصيات أقرهتا احلكومـة يف        تستند إىل ووضعت خطة عمل وطنية     . مكافحة التعذيب فيها تعزيز تدابري    
  . هذه اخلطةالتدابري املُقررة يفوُنفذت معظم . ٢٠٠٤مارس /آذار

 وتنميـة  تعزيز النظام القضائي وإحكامـه،       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣وجسدت احملكمة العليا بكامل هيئتها بني         - ٤٣
 مـن   ٢٣٥ تفسر املادة    القراراتحتسني وضعه القانوين واستقالليته باعتماد جمموعة من        إمكاناته املادية والتقنية و   

 مع املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب، ويرمي إىل منع استخدام أساليب حتقيق        يتفقالقانون اجلنائي تفسرياً    
إعمال حقوق املتهم نافذة    صوص  ا خب  اليت أصدرهتا احملكمة العليا بكامل هيئته      القراراتوملا كانت   . غري مشروعة 

املفعول، فقد كان هلا أيضاً نتائج إجيابية على مستوى التأهيل املهين للموظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، وعلـى          
  . ومبدأ احملاكمة احلضوريةالقضائيةنزاهة اإلجراءات درجة محاية حقوق اإلنسان يف النظام اجلنائي، وعلى 

امتداد منطقي لإلصالح كرَّس مبدأ إحضار األشخاص أمام احملكمة، هو أوزبكستان قد  يف القانونوكون   - ٤٤
  . احلقوق واحلريات الفرديةملمارسةالقضائي و

  ويف إطار الربنامج الوطين اهلادف إىل إنفاذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب الذي اعتمدته احلكومـة يف                  - ٤٥
إلنسان يرمي إىل نشر أحكام االتفاقية بني املوظفني املكلفني بإنفاذ ، ُوضع برنامج تدريب على حقوق ا٢٠٠٤عام 

وتشمل برامج التدريب واإلتقان املقترحة من      . القوانني ومجيع األشخاص الذين لديهم عالقات مع هؤالء األفراد        
  .لتعذيبحتوى اتفاقية مناهضة امب تعليماً خاصاً يتعلقمؤسسات تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

  فـي  ف. التعـذيب  حكام اتفاقية مناهـضة    أل  املكلفة بإنفاذ القانون   يئاتاهل مدى امتثال  الربملان   ويراقب  - ٤٦
، أجرى اجمللس التشريعي للربملان ثالث عمليات رقابة تتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، بالتعاون مع              ٢٠٠٦ عام



A/HRC/WG.6/3/UZB/1 
Page 12 

 

 املكلفـة   يئـات اهل مدى امتثال  رقابة برملانية بشأن     ىناير، أجر ي/ويف كانون الثاين  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
، أجرت جلنة الشؤون الدولية ٢٠٠٨ ويف عام. حكام االتفاقية ألبإنفاذ القانون وإصالحيات مدينة ومنطقة طشقند

  . رقابة برملانية بشأن التقيد بأحكام االتفاقية" جملسهليوأ"التابعة جمللس الشيوخ يف 

 معلومات عن مكافحة التعذيب بوصفها وثائق       ٢٠٠٣مة األوزبكية مرات عدة منذ عام       ووزعت احلكو   - ٤٧
  .A/59/675) وA/60/914 و(CCPR/UZB/2004/2/Add.1رمسية لألمم املتحدة يف جنيف ونيويورك 

، أنشأت احلكومة فريقاً عامالً مشتركاً بني الوزارات مكلفاً باستعراض مدى احتـرام             ٢٠٠٤ويف عام     - ٤٨
وينسق الفريق العامل تنفيذ برنامج العمل الوطين الرامي إىل إنفاذ . ني املكلفني بإنفاذ القوانني حلقوق اإلنساناملوظف

ومسحـت التـدابري    . أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا متابعة املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب          
 سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بفعالية ومعاقبة من         الشاملة اليت اختذهتا احلكومة ملكافحة التعذيب مبراقبة      

 أساليب حتقيق   استخدام من القانون اجلنائي أن      ٢٣٥ اإلحصاءات اخلاصة بتطبيق املادة      وُتفيد. ميارسون التعذيب 
 قـضية   ٢٠، ُرفعت   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢فبني عامي   .  صارمة تدابري تأديبية لعقوبات جنائية أو    ل خيضعغري مشروعة   

  . من القانون اجلنائي٢٣٥ شخصاً مبوجب املادة ٢٦ائية وأدين جن

   حقوق الطفل- ٤

 يف املائة من سكان أوزبكستان، ومن هنا كانت األمهية الكبرية           ٤٠ سنة أكثر من     ١٨ميثل الشباب دون      - ٤٩
  .املوالة لسياسة محاية حقوق الطفل

 األهداف اإلمنائية لأللفية واإلعـالن       دولة أخرى وقعت اإلعالن بشأن     ١٨٩وانضمت أوزبكستان إىل      - ٥٠
وطبقاً هلاتني الوثيقتني، قبلت حكومة أوزبكستان بااللتزامات اخلاصـة بتحـسني      ". عامل صاحل لألطفال  "املعنون  

 برنامج العمل الوطين    ٢٠٠٧ظروف عيش األطفال ومبتابعة التقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلدف، واعتمدت يف عام              
 ويشمل الرصد ٢٠١١هذا الربنامج برنامج طويل األجل ميتد حىت عام .  أطفال أوزبكستانمن أجل حتسني رفاهية

 والعمل والتدريب املهين األسريةوالتقييم املستمرين لوضع األطفال يف جماالت التعليم والصحة واالستجمام والبيئة 
  .واحلماية من اجلوانب السلبية للحياة العصرية

سيما قانون    فروع القانون الداخلي، ال    ترد يف خمتلف  ل يف أوزبكستان قواعد     ويكفل محايةَ حقوق الطف     - ٥١
، استجابةً لتوصيات جلنة حقوق الطفل،      ٢٠٠٧ويف عام   . األسرة والقانون اجلنائي والقانون املدين وقانون العمل      

 االجتماعيـة   اعتمد قانون يضمن حقوق الطفل وحيدد الضمانات املطبقة يف جماالت الصحة والتعليم والرعايـة             
ويركز هذا القانون باخلصوص على الضمانات اليت يستفيد منها األطفـال احملرومـون             . والتنمية املتوازنة للطفل  

  .اجتماعياً واألطفال ذوو االحتياجات اخلاصة

 باعتماد  العام النهج   ويتميز. ويكون اإلعمال العام حلقوق الطفل على املستويني التشريعي واملؤسسي معاً           - ٥٢
 برامج وطنية تشمل جمموعة من التدابري تنفذها اهليئات واملؤسسات العامة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 تنفيذو

وتوجد شبكة من املنظمات غـري      . قوق الطفل حب املختصةوتتكاثر املنظمات غري احلكومية     . واملؤسسات اخلاصة 
حركة شبابية تـشجع علـى      " (ولوتكام: "احلكومية املتخصصة يف خمتلف جماالت إعمال محاية حقوق الطفل        
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مساعدة األيتام واألطفال   ") (لسَت وحيداً " ("سن يولغز إمياسان  "؛  )املبادرات الشبابية والعمل السياسي للشباب    
دعـم  (؛ واملؤسسة األوزبكية للطفولـة      )قني واألطفال من أسر فقرية     من رعاية األبوين واألطفال املعو     احملرومني

تنفيذ  (")من أجل جيل صاحل" ("سوغلوم أفلود أوتشون"؛ و)برملان األطفال(فال أنفسهم املبادرات اليت تشرك األط
تنفيـذ  ") (مؤسسة منتدى أوزبكستان للثقافة والفنون    "(؛ و )برامج صحية وتعليمية وتشجيع أمناط حياتية صحّية      

  ).مشاريع ملساعدة األطفال املوهوبني

 يف املائة من امليزانية ٥٠فأكثر من . الدائم نظام للتعليم  قصد وضع١٩٩٧وجيري إصالح التعليم منذ عام   - ٥٣
ووفقاً لقانون التعليم والربنامج الوطين  .  اإلمجايل للبلد، خمصصة للتعليم    احمللي يف املائة من الدخل      ١٢الوطنية، أي   

تعليم الثانوي املتخصص  التعليم قبل سن الدراسة والتعليم العام والالدائمللتدريب املهين، يشمل هذا النظام للتعليم 
والتعليم املهين والتعليم العايل والتعليم ما بعد اجلامعي ونظام التعليم املستمر وإعادة التدريب والتعلـيم خـارج                 

. والتعليم الثانوي املتخصص والتعليم املهين يف أوزبكستان إجباريان وجمانيان ويتّمـان بـسبع لغـات              . املدرسة
 يف ٩٧,٧ ارتفعت مـن  التعلّمزد على ذلك أن نسبة  . ميع سكاهنا تقريباً  جل تعليمتوفري ال واستطاعت أوزبكستان   

  .٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٩٩,٣ إىل ١٩٩١املائة يف عام 

، تسمح الربامج اليت وضعتها الدولة ألطفال األسر ذات الدخل احملدود باالستفادة جماناً      ٢٠٠٢ومنذ عام     - ٥٤
  . جماناً، يتلقى أطفال األسر الفقرية أيضاً جمموعة من مالبس الشتاء١٩٩٧ومنذ عام . من الكتب املدرسية

 امللموسة اليت تكفل للطفل حق االستفادة من الرعايـة الـصحية            خمتلف الترتيبات وينظم قانون الصحة      - ٥٥
ز ويوجد مرك . والدولة توجِد الظروف اليت تسمح لألطفال باالستفادة من النظام الصحي وتلقي العالج           . اجليدة

لفحص  مجيع األطفال وخيضع. وطين للصحة اإلجنابية ومركز للصحة اإلجنابية للمراهقات لكل منهما فروع إقليمية
 إىل االستعانة كثرياً بالقطاع اخلاص      ١٩٩٨ي إصالحات النظام الصحي اليت استهلت يف عام         ـوترم. طيب سنوي 

هـذه  وتتعلـق   . من اخلدمات الـصحية اجملانيـة     ة يف الوقت الذي تقدَّم فيه جمموعة        ـاخلدمات الصحي جمال  يف  
وتـتلخص  . أساساً بإنشاء شبكة من مؤسسات الرعاية واخلدمات الصحية األولية للنساء واألطفال          اإلصالحات  

األهداف الرئيسة يف حتسني محاية األمهات والرضع وتشجيع الرضاعة الطبيعية وخفض وفيات املواليد ومـرض                
 ١ ٠٠٠لكل  حالة وفاة    ١٣,٧فهي تبلغ حالياً    .  يف االخنفاض منذ التسعينات    ةيد آخذ ونسبة وفيات املوال  . األطفال

  .١٩٩١والدة يف عام  ١ ٠٠٠لكل حالة وفاة  ٣٥,٥والدة مقابل 

قني طبياً  وومن أولويات تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وقاية األطفال من اإلعاقة وإعادة إدماج األطفال املع               - ٥٦
  .قني يف دور ضيافة وداخليات متخصصةوكيز على معاجلة األطفال اليتامى واألطفال املعوينصب التر. واجتماعياً

فالتشريعات اجلنائية وقوانني اإلجـراءات     . باجلاحنني األحداث ووضعت أيضاً جمموعة من اإلجراءات اخلاصة         - ٥٧
 تتفـق مـع أحكـام     الة األحداث داجلنائية والقوانني املتعلقة بتطبيق العقوبات تنطوي على أحكام مفصلة عن إقامة ع           

ظاهرة أطفال  مبكافحة   إمهال األطفال و   ُتعَنى مبنع جلان مكلفة بشؤون األحداث      ٢٠٠٠منذ عام    وقد أُنِشئت . االتفاقية
  . جلنة تتبع لسلطات البلديات واحملافظات٢٤٦فيوجد منها يف أوزبكستان أكثر من . الشوارع واالحنراف
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برامج تدعمها منظمة وتنفيذ  وضع يفن احلكومة من أجل إعمال حقوق الطفل  اجلهود املبذولة موتتجّسد  - ٥٨
 اهلادف إىل ضمان حصول النساء واألطفال على        ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ ُوقع الربنامج املشترك للفترة      هكذا. اليونيسيف

  .وأصبحت هذه الربامج أمراً مألوفاً يف التعاون بني أوزبكستان واليونيسيف. خدمات أساسية جيدة

 تتضمن ١٨٢ و١٣٨ووضعت احلكومة خطة عمل وطنية تتعلق بتنفيذ اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم   - ٥٩
جمموعة من املقترحات التشريعية اليت هتدف إىل حتقيق االتساق بني التشريعات األوزبكية واالتفاقيتني املذكورتني،           

  .إعالمي وتوعوي كبري جهد فضالً عما تتضمنه اخلطة من أحكامهما ومراقبته، تنفيذورصد 

   حقوق املرأة- ٥

يف وضع التوجهات الرئيسية لسياستها يف جمال مكافحة منذ حصوهلا على االستقالل، أوزبكستان شرعت   - ٦٠
على قدم املساواة مـع   -  املشاركة ها من  املرأة حيرم  ضّد تنتهج هذه السياسة ألن التمييز       وهي.  املرأة ضّدالتمييز  
وال تفتأ مسامهة املرأة يف . ب حياة البلد ويضر باإلعمال التام حلقوقها وحيد من إمكاناهتا يف خمتلف جوان-  الرجل

وتساهم الدولـة   . ومربية لألطفال كأم  الرفاهية املادية لألسر تتعزز، وكذا البعد االجتماعي لألمومة ودور املرأة           
  .دور كل من الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمعالنهوض بواجملتمع يف 

وقد انضمت أوزبكستان إىل الصكوك الدولية الرئيسية اليت تنظم مبادئ ومعايري محاية حقـوق املـرأة                  - ٦١
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق املرأة السياسية، واتفاقية محايـة األمومـة،                 (

 املساواة  بشأنواعتمد تشريع وطين    ). بع املعين باملرأة  ن يف املؤمتر العاملي الرا    اوإعالن وبرنامج عمل بيجني املعتمد    
 مجيع املعايري الدولية، وكذا تدابري خاصة ترمي إىل محاية األمومة وإجياد ظـروف              االعتباربني اجلنسني يأخذ يف     

  .لنهوض باملرأة بصورة متسقةمالئمة ل

حق كل فرد يف    :  اجملاالت التالية  وتكفل التشريعات األوزبكية للنساء نفس احلقوق املمنوحة للرجال يف          - ٦٢
حق غري قابل للتصرف، وتكافؤ الفرص يف جمال التوظيف، وحرية اختيار املهنة، واحلق يف التعليم، واحلق              كالعمل  

يف تلقي استحقاقات اجتماعية يف حاالت التقاعد أو البطالة أو اإلعاقة، واحلق يف تلقي خدمات صحية، واحلق يف    
  .ةالعمل يف ظروف مأمون

 وأطفاهلن واملصحي وضمان محاية صحة احلالنظام تنمية ال إىل هتدفوتضع أوزبكستان برامج خمصوصة   - ٦٣
ووضعت أوزبكستان منذ استقالهلا نظاماً متكامالً للمساعدة االجتماعية العامـة لألمهـات            . وتربية جيل صاحل  

ويف عـام   . لالستحقاقات االجتماعيـة   يف املائة من ميزانيتها      ٥١، خصصت الدولة    ٢٠٠٦ ويف عام . واألطفال
  . يف املائة٥٤,٣ ، بلغت هذه النسبة٢٠٠٧

رئيسة جلنة  ف. تنسيق أنشطة محاية حقوق املرأة    قصد  وأنشئ إطار مؤسسي على املستويني الوطين واحمللي          - ٦٤
 مـساعدات  رئيس الوزراء، ورئيسات جلان املرأة يف احملافظات هـن أيـضاً          نائبة  املرأة يف أوزبكستان هي أيضاً      

واجتمعت الشروط الالزمة إلنشاء منظمات غري حكومية للدفاع        . عنية يف األقاليم امل   )حكام الواليات  ("احلوكيم"
  . املرأةعن املرأة، وهي متثل عنصراً مهماً يف النظام الوطين حلماية حقوق
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ية، يفـرض قـانون      حقوقهن الـسياس   مارسةولتحسني متثيل النساء يف أجهزة السلطة والسماح هلن مب          - ٦٥
ففـي  . من النساء للمرشحات   يف املائة    ٣٠ ةـحصبتخصيص  ة  ـ على األحزاب السياسي   التشريعيةاالنتخابات  

ألول مرة يف تاريخ أوزبكستان، ترشحت امرأة لالنتخابات الرئاسية، : ، وقع حدثان مهمان٢٠٠٨- ٢٠٠٧ الفترة
  .انوألول مرة، انتخبت امرأة رئيسةً جمللس النواب يف الربمل

  يف املائة يف جملس الـوزراء، ١٦,٧ : عليا يف املائة من النساء مناصب١٥,٣نفيذية تشغل   ويف السلطة الت    - ٦٦
ومساعدات ُعَمد " حوكيم" يف املائة بصفتهن ١١,٩و يف املائة يف جملس وزراء مجهورية كاراكالباكستان، ١٢,٥و

  .طشقنديف سيما  البلديات، ال

أعمـارهن  أنّ  أي  (سن اإلجنـاب    بلغن   يف املائة منهن     ٥٢و ،) يف املائة  ٥٠,٠٢(ن البالد   ومتثل النساء نصف سكا     -٦٧
 ٢٠  بني يف سن  يف املائة من النساء      ٦٠ سنة، وتتزوج    ٢٠ حنوومتوسط سن الزواج للنساء هو      ).  عاماً ٤٩ و ١٥بني  تتراوح  

تنفيذ الربامج العامة، تقوم     ويف إطار . فئة العمرية  يف املائة من األطفال يولدون لنساء ينتمني إىل هذه ال          ٣٢وزهاء  .  سنة ٢٤و
وزارة الصحة بعمل حمدد اهلدف يرمي إىل حتسني صحة النساء يف سن اإلجناب، واملباعدة بني فترات احلمل، وتوقي الزواج                   

ساسية خلـدمات   املبكر أو بني األقارب، وتوقي احلمل غري املرغوب فيه، وحتسني تدريب املوظفني الطبيني، وتعزيز البىن األ               
ويف مجيع حمافظات البالد، توفر مؤسـسات       . طب التوليد وطب األطفال، وتطوير معارف السكان يف جمال الصحة اإلجنابية          

ع احلمل من أجل توقي احلمل غري املرغـوب فيـه           ـالرعاية الصحية األولية للنساء يف سن اإلجناب فحوصا طبية ومواد ملن          
، حيث نزل هذا املؤشر      يف املائة  ٢٦ ةـات األمهات بنسب  ـ هذه اجلهود بتقليص مؤشر وفي     ومسحت. واملباعدة بني الوالدات  

  .٢٠٠٧ يف عام حالة وفاة ٢٣,٨  إىل٢٠٠٢ مولود حي يف عام ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٣٢من 

، ٢٠٠٧ويف عـام  . ٢٠٠٠ذ عـام  ـاإليدز من /ة فريوس نقص املناعة البشرية    ـحأنشطة مكاف وكثفت    - ٦٨
اإليدز يف أوزبكستان / الوزراء الربنامج االستراتيجي ملكافحة انتشار وباء فريوس نقص املناعة البشريةاعتمد جملس

  .٢٠١١- ٢٠٠٧للفترة 

وتعترب هذه األفعال جـرائم مرتبكـة     . الفتيات والنساء والعنف األسري   ضّد  وتدين أوزبكستان العنف املمارس       -٦٩
لعنف املرتكبة حبق النساء وكذلك االجتار هبن واسـتغالهلن يف اجلـنس            وختضع أعمال ا  . داخل األسرة أو يف حق أقارب     

االعتداء  ("١٣١ و ١٢٩ و ١٢٨، و ")املساس باحلرية اجلنسية   ("١٢١ و ١١٩ و ١١٨للعقوبات املنصوص عليها يف املواد      
ويـنظم  ئي؛  من القنون اجلنا  ") النيل من احلرية والشرف والكرامة     ("١٣٦ و ١٣٥، و )"على األسرة والشباب واألخالق   

وأنشئت مؤسسات خاصة ملـساعدة     .  بعض والوالدين إزاء أطفاهلم    إزاءقانون األسرة حقوق وواجبات األزواج بعضهم       
، ودور رعايـة النـساء الالئـي        مراكز االتصال اهلاتفي  رعاية يف احلاالت الطارئة، و    الالنساء ضحايا العنف، مثل مراكز      

  . خمتلف مناطق البالداملوزعة علىالنفسية،  - اكز الرعاية االجتماعيةيتعرضن للضرب، واملستوصفات، وغريها من مر

   منع التمييز- ٦

والتـسامح  . ، ومنع التمييز  ماية املتساوية أمام القانون   الدستور فكرة املساواة أمام القانون، واحل     كّرس  ي  - ٧٠
 أي نزاع  منذ استقالهلاأوزبكستانتشهد مل و. اإلثين والديين والثقايف واللغوي مسة بارزة يف التطور التارخيي للبالد

  .إثين أو ديين
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: تطبـق أحكامهـا   ووأوزبكستان طرف يف الصكوك الدولية التالية اليت هتدف إىل القضاء على التمييز               - ٧١
كافحة التمييز يف جمال التعليم،      مب اخلاصةاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية          

 القائمني  ، واإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز        العمالة واملهن تفاقية املتعلقة بالتمييز يف     واال
 أوزبكستان، بصفتها عضواً يف منظمة األمن والتعـاون يف          تأخذوإضافة إىل ذلك،    .  الدين أو املعتقد   على أساس 

وثيقـة  املادة السابعة من مبادئ (خبصوص األقليات القومية عضويتها يف املنظمة  االلتزامات املترتبة على    بأوروبا،  
  .وبصكوك املنظمة األخرى املتعلقة بالبعد اإلنساين) ١٩٧٥،  اخلتاميةهلسنكي

 فقانون املسؤولية اإلدارية يعاقب     .ويعاقب القانون األوزبكي بشدة على املساس باملساواة بني املواطنني          - ٧٢
 لغة من اللغات وتقييده،     خداميف أن خيتاروا حبرية لغة التربية والتعليم، وإعاقة است        املس حبق املواطنني    على  بغرامة  

  .ها جمموعات قومية والشعوب اليت تعيش على أراضي أوزبكستانخدمواحتقار لغة الدولة أو أي لغة تست

 ١٥٦ فطبقاً للمـادة  . املواطننيباملساواة يف احلقوق بني      من القانون اجلنائي على املساس       ١٤١وتعاقب املادة     - ٧٣
  .ةصاحبه للمالحقة القانونيالتحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية عرِّض من القانون اجلنائي، ُي

  :ويف إطار سياسة الدولة، تكفل التدابري التالية منع التمييز أياً كانت أشكاله ومظاهره  - ٧٤

ومنع )  من الدستور  ٥٧املادة  (ء العرقي أو اإلثين     منع تكوين أحزاب سياسية على أساس االنتما        )أ(  
  ؛) من قانون اجلمعيات٣املادة (مييل نشاطها إىل التشجيع على العداوة العرقية والدينية رابطات إنشاء 

 من قانون حريـة     ٥املادة  (تأجيج العداوة والكراهية، أو اخلالفات اإلثنية       لمنع استعمال الدين      )ب(
  ؛)نيةالضمري واملنظمات الدي

 مـن قـانون     ٦املادة  (منع استعمال وسائط اإلعالم لتسويغ الكراهية اإلثنية والعرقية والدينية            )ج(  
  ؛)وسائط اإلعالم

احلق يف إعمال   قانون بشأن مبادئ وضمانات حرية اإلعالم ينظم العالقات مع وسائط اإلعالم              )د(  
  ا ونقلها ونشرها حبرية ودون قيود؛البحث عن املعلومات وتلقيها ودراستهيف الدستوري لكل شخص 

 من  ٢٤املادة  (منع إعاقة ممارسة حق املواطنني يف أن خيتاروا حبرية لغة التواصل والتربية والتعليم                )ه(  
  ؛)قانون لغة الدولة

  .تعزيز املساواة بني الرجال والنساء يف اجملالني السياسي واالجتماعي  )و(  

وبدأ تسجيل املراكز الثقافية اإلثنية يف .  مركزاً ثقافياً ومجعية إثنية   ١٥٠ويوجد يف أوزبكستان حالياً حنو        - ٧٥
ويساعد إنشاء املراكز الثقافية للشعوب القليلة العدد ونـشاطها علـى           .  حىت اآلن  ال يزال مستقراً   و ١٩٨٩عام  

. الثقافية وصـوهنا   -  نية التقاليد والعادات اإلث   إحياءحركية األقليات القومية يف مجيع مرافق اجملتمع ويسامهان يف          
هذه املراكز، اليت ينسق أنشطتها مركز األقليات القومية، تساهم مسامهة كبرية يف إشراك اجملموعـات القوميـة                 

وحتافظ على عالقات . واإلثنية يف عملية التغيري السياسي واالقتصادي والثقايف للمجتمع األوزبكي املتعدد اإلثنيات
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 بفضل االتصاالت الوثيقة مع احتادات الفنانني واجلمعيات الثقافيـة           هلذه اجملموعات  األوطان األصلية متواصلة مع   
  . األعمال يف تلك البلدانوساطوالتربوية، ووزارات الثقافة، ومؤسسات التعليم العايل، والربملانات، وأ

   التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان- ٧

ـ زُِّوحلقوق اإلنسان إىل اللغة األوزبكيـة و     صك قانوين من الصكوك الدولية       ١٠٠أكثر من   ُترجم    - ٧٦  تع
بأعداد كبرية، بالتعاون الوثيق مع شركاء دوليني مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونـسكو واليونيـسيف                

  .ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واللجنة الدولية للصليب األمحر

 للنهوض بالثقافة القانونية الذي اعتمده الربملان يف عـام          مرتبط بالربنامج الوطين  برمته  والنظام التعليمي     - ٧٧
 السكان بالقوانني املعتمدة مؤخراً واليت متثل أساس برامج التثقيف يف جمال             عامة  والذي يهدف إىل توعية    ١٩٩٧

والتثقيف حبقوق اإلنسان يف أوزبكستان جزء أيضاً من برامج املدارس العامـة واإلعـداديات              . حقوق اإلنسان 
وحقوق اإلنسان ختصُّص يدرس يف . ثانويات مثله مثل برامج مؤسسات التعليم العايل ومراكز التدريب املستمر   وال

  .كليات احلقوق

. مرَّر أساسيات القانون يومياً بواسطة األلعاب وغريها من األنشطةويف مؤسسات التعليم قبل املدرسي، ُت  - ٧٨
وكل سـنة   . توسطة واملرحلة العليا واملرحلة التحضريية من احلضانة      هذه األنشطة تقدم إىل األطفال من املرحلة امل       

  . ساعات إضافية يف شكل ألعاب مجاعية وحفالت٩يف شكل ألعاب، و" دروس يف الدستور"ل  ساعة ١٦ص صََّخُت

ويف السنوات األربع األوىل من التعليم الثانوي العام، حسب درجة نضج التالميذ، ُتدرج مفاهيم من قبيل   - ٧٩
 اخلامسة  واتويف السن ". أساسيات الدستور " ساعة سنوياً ملادة بعنوان      ٤٠وختصص  . القانون والواجب وااللتزام  

والسادسة والسابعة من التعليم الثانوي العام، يعزز هذا احملتوى بأمثلة مستقاة من احلياة احلقيقية تبني العالقـات                 
واملساواة يف القـانون وحريـة التعـبري        استقالل الفرد    مثل   املتبادلة بني الدولة والفرد، وتدرج مواضيع جديدة،      

 ساعة لتدريس مادة بعنـوان      ٥١ويف كل فصل ويف كل سنة، ختصص        . واإلعالم أو املسؤولية اجلنائية لألحداث    
م ويف السنتني الثامنة والتاسعة من التعليم الثانوي العام، تتلخص األهداف الرئيسة للتعلي". رحلة يف عامل الدستور"

  :القانوين فيما يلي

إمداد التالميذ مبجموعة من املعارف املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية   )أ(  
  والعلمية والثقافية للدولة؛

.  مشكالت احلياة  إزاءقادرين على التفكري اإلبداعي والتعبري عن مواقفهم        تنشئةً جتعلهم   األفراد  نشئة  ت  )ب(  
ويف اإلعداديات والثانويات، تدرس    ". أسس القانون الدستوري  " ساعة لدراسة    ٣٤ة ويف كل فصل، ختصص      فكل سن 

  . ساعة موزعة على سنتني٦٨ملدة " العلوم القانونية"أساسيات بعض التخصصات القانونية يف  إطار مادة 

ؤسسة األوزبكية للطفولة، تنظم  مع الفروع اإلقليمية للمالشتراكنوفمرب من كل عام، با/ويف تشرين الثاين  - ٨٠
أسبوعاً لدراسة اتفاقية حقـوق     " مهريبونليك"وزارة التعليم يف املدارس واملؤسسات خارج املدرسة ودور األيتام          

  ".؟احلقما "أو " هل تعرف حقوقك؟"الطفل، تنظم يف خالهلا مسابقات بشأن مواضيع مثل 
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 يـشمل    مبا أساسيات القانون الدستوري  يتعلمون  وونياً عاماً   ويتلقى مجيع طلبة التعليم العايل تكويناً قان        - ٨١
  . محايتهاسبلمعلومات عن حقوق اإلنسان و

وتدرَّس مواد يف حقوق اإلنسان لطلبة املعهد القانوين لطشقند وأكادميية وزارة الداخلية ومعهد دائـرة                 - ٨٢
ورات ، ود حقوينيركز الوطين للتدريب املستمر لل    األمن الوطنية، إضافة إىل العاملني يف املهن القانونية يف إطار امل          

 املتخصصة التـأنيس اإللزامـي      وراتوتشمل برامج هذه الد   . مكتب املدعي العام  التدريب العايل الذي يتيتحها     
يف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني و    على   إقامة العدالة اجلنائية و    يف جمال طبقة  نباملعايري الدولية حلقوق اإلنسان امل    

خمتلف أنواع حقوق اإلنسان، وكذا آليات التظلم الداخلية يف جمال على مكافحة اجلرمية ويف جمال نظام السجون و
  .محاية حقوق اإلنسان

   املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان- ٨

إىل جانب اهلياكل التقليدية املكلفة حبفظ النظام املؤهلة حلماية حقوق اإلنـسان،            يف أوزبكستان،   يوجد    - ٨٣
، واملركز الوطين   "أوليه جملس "لدى  ) أمني املظامل (ؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، هي مفوضية حقوق اإلنسان         م

  . لدى رئيس اجلمهوريةالساريةومرصد التشريعات حلقوق اإلنسان، 

ويستفيد مـن   . تشريعات حقوق اإلنسان  احترام  وظيفة مهمة تتمثل يف السهر على       أمني املظامل   ويؤدي    - ٨٤
وجمـاالت نـشاطه   . نات املتاحة لديه للمسامهة، يف مجلة أمور، يف رد احلقوق وحتسني التشريعات الوطنية   اإلمكا

 ورد احلقوق املهضومة؛ وحتسني تـشريعات       نويالشكاوى اليت يقدمها املواطنون األوزبك    النظر يف   : الرئيسية هي 
ملواطنني يف جمال حقوق اإلنـسان؛ وأخـرياً،        املعايري الدولية املعنية؛ وتثقيف ا    متسقة مع   حقوق اإلنسان وجعلها    

  .لتعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسانالنهوض با

لتعزيز التعاون بني مفوضية حقوق اإلنسان، من جهة،        ما يضطلع به من أنشطة      ، يف إطار    ألمني املظامل و  - ٨٥
رصد احلقوق واحلريات    ترمي إىل    وأجهزة الدولة واحملاكم واهليئات املكلفة بتطبيق القوانني، من جهة أخرى، اليت          

النظر يف مطالبات املواطنني ومساعدهتم علـى       مهمة ذات أولوية تتمثل حتديداً يف       والدفاع عنها بفعالية،    الفردية  
  ما يربو على   يفأمني املظامل   ، نظرت أمانة    ٢٠٠٧ و ١٩٩٥وبني عامي   . استرداد حقوقهم وحرياهتم اليت ُحرِموها    

ه أمكن التوصل إىل نتيجـة       منها،  علماً بأن    ١٤ ٠٠٠على  أمني املظامل   اطنون؛ ورد    مطالبة قدمها مو   ٥٥ ٠٠٠
عن أمني  ، يوجد يف مجيع مناطق أوزبكستان ممثلون        ٢٠٠٠ومنذ عام   . ) يف املائة  ٢٢,٣(حالةً   ٣ ١٧٠ إجيابية يف 
عها إلـيهم املواطنـون،     بأنفسهم يف قضايا يرف   يتابعوهنا   حتقيقات   ء يعززون بشكل كبري فعالية عمله بإجر      املظامل

  .سيما إىل أماكن االحتجاز وبتنقلهم، ال

.  تطبيقـاً ملرسـوم رئاسـي      ١٩٩٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١وأنشئ املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف         - ٨٦
وضع خطة عمل وطنية : واملركز، باعتباره هيئة وطنية للمشورة والتنسيق بني الوزارات، يتوىل أساساً املهام التالية

للحقوق واحلريات الفردية؛ وإعداد تقارير وطنية بشأن إعمال حقوق اإلنسان يف أوزبكستان واحترامها ومحايتها     
وتقدمي هذه التقارير إىل املنظمات الدولية؛ وتنسيق أنشطة اهليئات العامة يف جمال التعليم واإلعالم ونشر املصنفات 

 توصيات تقدم إىل اهليئات العامة بـشأن حتـسني   صياغةها؛ والتربوية يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايت       
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أنشطتها يف جمال احترام حقوق اإلنسان ومحايتها؛ ووضع برامج وطنية حلماية حقوق اإلنسان؛ وأخرياً، التعاون               
وإمجاالً، تتوافق أنشطة املركز الوطين حلقوق اإلنسان مع املبـادئ          . على الصعيد الدويل يف جمال حقوق اإلنسان      

  ).مبادئ باريس(املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

وتتمثل أنشطته يف حتليل النظـام      .  مؤسسة حبثية يف خدمة رئاسة اجلمهورية      الساريةومرصد التشريعات     - ٨٧
. وانني املعتمدة القانوين األساسي الذي ينظم حقوق اإلنسان، ومراقبة التشريعات واإلدالء بآراء متخصصة يف الق            

.  من زاوية تطبيق املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان          الساريةويقّيم املرصد كالً من القوانني اجلديدة وتلك        
  .وعالوة على ذلك، يقدم مقترحات ترمي إىل حتسني التشريعات

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات-  دال

   اإلجنازات- ١

  يةدعم املبادرات الدول  )أ(  

، مبناسبة الـذكرى    ١٩٩٨ففي عام   . تدعم أوزبكستان مبادرات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان          - ٨٨
اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ُنفذ مشروع وطين مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن              السنوية  

حلقات دراسية تعليميـة يف املنـاطق       نامج  وُنظمت يف إطار الرب   . موضوع الدمقرطة وحقوق اإلنسان واحلوكمة    
مـت  ُنظّ،  ٢٠٠٣ويف عـام    . وملصقاتملخصات وكتيبات    نصوص بعض الصكوك الدولية يف شكل        ترِشوُن

وأخرياً، ويف إطار عقد األمـم املتحـدة        . العاشرة إلعالن وبرنامج عمل فيينا    السنوية  تظاهرات مبناسبة الذكرى    
  .ت نصوص صكوك دولية ووضعت إجراءات للتثقيف حبقوق اإلنسانللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، نشر

حلقوق اإلنسان، وقع رئـيس     السامية   األمم املتحدة    ةومفوضلألمم املتحدة   رسالة األمني العام    لومتابعة    - ٨٩
ن الستني العتماد اإلعالالسنوية  مرسوماً بشأن برنامج األنشطة اليت ختلد الذكرى     ٢٠٠٨مايو  /اجلمهورية يف أيار  

حتسني التشريعات يف جمال حقوق     : ويتضمن هذا الربنامج مخس فئات من األنشطة، هي       . العاملي حلقوق اإلنسان  
" األوليه جملس"ويف هذا السياق، يستعد جملس النواب يف . ، واإلعالم، والتعليم، والتعاون الدويللرصداإلنسان، وا

هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية وعلـى          للتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالع      
الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل؛ وتطبع أوزبكستان وتعيد طبع عدد كبري من نـصوص               

ة خاصة  ـة يف هذا اجملال؛ وأنشئت جلن     ـ عن السياسة الوطني   إعالميـةالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ووثائق      
ن أجل دعم تنفيذ برنامج األنشطة يف مجيع املناطق؛ وأخرياً، دفعت وزارة املالية تربعـاً               ـوطين م على الصعيد ال  

قوق اإلنسان قصد دعم عمل األمم املتحدة من السامية حللمفوضية ل دوالر إىل الصندوق اخلاص ١٠٠ ٠٠٠قدره 
  .أجل حتقيق األهداف األساسية لإلعالن العاملي

  ويل فعالالدعم من أجل تعاون د  )ب(  

 تعاون دويل فعال داخل هيئات امليثاق وداخل هيئات املعاهدات          إقامةتقدم أوزبكستان دعمها من أجل        - ٩٠
وتشارك أوزبكستان بانتظام، بواسطة وفدها، يف دورات اللجنة الثالثة التابعة . ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة
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 تتعلق النقاش الرفيع املستوى، باختاذها مبادرات متنوعة        سيما للجمعية العامة ودورات جملس حقوق اإلنسان، ال      
 قوامهلعقوبة اإلعدام، وتعزيز حوار بشأن حقوق اإلنسان     الختياري  الوقف ا ببالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، و     

  . أو بدعمها هلذه املبادراتالعدل واالحترام املتبادل

الوفد األوزبكستاين يف تقـدمي تقريـر وطـين دوري،    ويتمثل التعاون مع هيئات املعاهدات بالنسبة إىل     - ٩١
وعالوة على ذلك، تعترف أوزبكستان بأن اللجنة . واجلواب عن األسئلة التكميلية، واملشاركة يف النظر يف التقارير

 ما فتئ عـدد   و. يوناملعنية حبقوق اإلنسان خمتصة بالنظر يف البالغات الفردية اليت يقدمها إليها املواطنون األوزبك            
ففي . ينخفض بشكل ملحوظ من سنة إىل أخرىيف أوزبكستان هذه البالغات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 

 قضية، كان معروضاً على اللجنة املعنيـة حبقـوق        ٧٠ يبلغ   ٢٠٠٥حني كان عدد القضايا املسلجة يف هناية عام         
 نظرت فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  من القضايا اليت١٥ويف . ٢٠٠٨يوليه / متوز١يف  فضية فقط ٤٨انسان 

قوق طاليب اللجوء مبوجب العديد من مـواد العهـد          حل عدم احترام أوزبكستان     بشأنقدمت اللجنة مالحظاهتا    
وقررت اللجنة، إضافة إىل . وأوصت باختاذ تدابري لرد هذه احلقوق وإعالم اجلمهور هبذا املوضوع على نطاق واسع

 أوزبكستان ألي حكـم مـن    جانبن أي انتهاك منكشف عدد من البالغات ألهنا ال تيف ع وقف النظر   ذلك،  
  .أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وتتعاون أوزبكستان بفعالية مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية واليونسكو واللجنة الدولية للـصليب       - ٩٢
 تعاون يف اجملال اإلنساين ينص علـى  اتفاقبكستان مع هذه األخرية ، وقعت حكومة أوز   ٢٠٠١ويف عام   . األمحر

، نفذت أوزبكستان، مبساعدة برنـامج األمـم        ١٩٩٧وابتداًء من عام    . زيارات دورية إىل اإلصالحيات   القيام ب 
، )١٩٩٩- ١٩٩٧(مشروع بشأن الدمقرطة وحقوق اإلنسان واحلوكمـة        : املتحدة اإلمنائي، مشاريع عدة، هي    

، )٢٠٠٥- ٢٠٠٣(، ومشروع دعم اجملتمعـات احملليـة        )٢٠٠٣- ١٩٩٩(اكة للمساعدة القانونية    ومشروع شر 
، نفـذت  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عامي   ). ٢٠٠٥- ٢٠٠٤(إطار للدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها        -  ومشروع

النهوض وأوزبكستان أيضاً بنجاح مشاريع ترمي إىل تيسري إمكانات عمل الربملان يف اجملال التشريعي واملؤسسي               
  .املؤسسات الوطنية املكلفة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات ومشاركة املرأةب

  الرقابة االجتماعية على عمل األجهزة املكلفة بإنفاذ القوانني  )ج(  

الستني العتمـاد اإلعـالن     السنوية  لمرسوم الرئاسي بشأن برنامج األنشطة الذي خيلد الذكرى         تنفيذاً ل   - ٩٣
وق اإلنسان، نظمت أوزبكستان محلة رقابة اجتماعية على العمل الذي تضطلع به الكيانات املكلفـة               العاملي حلق 

وُنظمت هذه احلملة مبشاركة    . حبماية حقوق اإلنسان داخل وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب املدعي العام          
وعلقت وسائط اإلعالم باستفاضـة  . احملامني واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية     رابطة  

على نتائج التحليل النقدي لعمل تلك الكيانات، وقُدمت مقترحات ملموسة لتحسني ذلك العمل إىل املسؤولني               
يف " اجتماع مائدة مستديرة "٢٦ ،٢٠٠٨أغسطس /مايو إىل آب/كما ُنظم يف الفترة من أيار. عن تلك الكيانات

  .احلكومية وتلك الكيانات أنفسها، قصد تقييم نتائج الرقابةمناطق عدة مبشاركة املنظمات غري 

  نظمات اجملتمع املدينمب النهوضدعم   )د(  

يف سياق اإلصالحات اليت جتريها أوزبكستان، اختذ البلد جمموعة من التدابري الرامية إىل وضـع إطـار                   - ٩٤
 بشأن اجلماعات احمللية، واملنظمات غري واعتمدت قوانني. تشريعي وتنظيمي ومادي إلنشاء منظمات اجملتمع املدين
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 واملؤسسات، والنقابات، وبشأن األنشطة اخلريية وبشأن الضمانات اليت حتيط بأنشطة املنظمات رابطاتالرحبية، وال
وتغـيري البلـد    وتنشيطه  وعالوة على ذلك، تنفذ أوزبكستان برناجماً لدمقرطة اجملتمع         . غري احلكومية غري الرحبية   

  . باخلصوص على تدابري توطيد اجملتمع املدينوحتديثه ينص

فقد كان عددها . ملنظمات غري احلكوميةيف عدد اومن املالحظ منذ التسعينات وجود اجتاه حنو الزيادة املطردة   - ٩٥
 ٥ ٠٠٠، كانت   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ منظمة، ويف    ٢ ٠٠٠ إىل   عددهاارتفع  ،  ٢٠٠٠ويف عام   .  منظمة ٢٠٠  حنو يبلغ

 واملنظمات غـري    الرابطاتوتشهد أنشطة األحزاب السياسة األربعة واالحتادات و      .  الدوائر القضائية  منظمة مسجلة يف  
  .احلكومية غري الرحبية واجلماعات احمللية على حيوية التنظيم القانوين لكيانات اجملتمع املدين وفعاليتها

ة الوطنية للمنظمـات غـري      رابطلولتنسيق أنشطة املنظمات غري احلكومية يف أوزبكستان، تقرر إنشاء ا           - ٩٦
  .، إضافة إىل مؤسسة لدعم هذه املنظمات٢٠٠٥احلكومية غري الرحبية يف عام 

وآخر مبادرة اختذت لتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية غري الرحبية والدعم املقدم إليها هي القرار    - ٩٧
التابعة لكل من جملس النواب وجملس الشيوخ يف ) الساجمل" (الكنغاش "٢٠٠٨يوليه /املشترك الذي اعتمدته يف متوز

  .بشأن تدابري تعزيز الدعم املقدم إىل تلك املنظمات وغريها من منظمات اجملتمع املدين" األوليه جملس"

  مكافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا  )ه(  

أن املتوقـع   ار بالبشر من    ، اعتمدت أوزبكستان قانوناً بشأن مكافحة االجت      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧يف    - ٩٨
 تنشطويسرد هذا القانون اإلدارات الوطنية اليت . يساهم مسامهة كبرية يف جهود مكافحة االجتار بالنساء واألطفال

يف هذا اجملال، وهي وزارة الداخلية، ودائرة األمن الوطين، ووزارة الشؤون اخلارجية، واملمثليـات الدبلوماسـية            
  .والقنصلية، ووزارة الصحة

بتـوفري  وملساعدة ضحايا االجتار ومحايتهم، ينص القانون على إنشاء مؤسسات متخصصة مكلفة أساساً        - ٩٩
 وتزويدهم باألغذية واألدوية واللوازم الطبية وإحاطتهم دون ظروف إقامة وظروف صحية الئقة لألشخاص املعنيني

  .والسهر على أمنهمنية وغريها إبطاء مبا يلزم من الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية والقانو

، نص مرسوم رئاسي بشأن تدابري حتسني فعالية مكافحة االجتار بالبشر على وضع             ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   - ١٠٠
ختـاذ  باإجراء حتقيقات اجتماعية وجنائية و    قضي ب  ي ٢٠١٠- ٢٠٠٨برنامج وطين ملكافحة االجتار بالبشر للفترة       

  .وضحايا االجتارتدابري ملموسة من أجل محاية الشهود 

  متابعة املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة  )و(  

لمالحظات اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة، من  عادة أوزبكستان أن تعد وتعتمد خطط   ل تابعةًُم  - ١٠١
تنفيـذ الفعـال    للوتتضمن هذه اخلطط تدابري مفصلة لتطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان و           . عمل وطنية 

اإلدارات الوطنية، السيما تلك  هذه التوصيات ذُنفّللتوصيات اليت تقدمها اللجان املنشأة مبوجب تلك الصكوك، وُت
  .املكلفة بالسهر على احترام القوانني، وكذلك املنظمات غري احلكومية
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ة تنسيق بني اإلدارات، هي الفريـق   هيئ الوفاء بااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان إنشاءَ  استلزمو  - ١٠٢
بوضع وتنسيق وتنفيذ    هذه اهليئة    قوموت. العامل املشترك بني الوزارات املعين حبقوق اإلنسان التابع لوزارة العدل         

  . موضع التنفيذتوصيات هيئات معاهدات األمم املتحدةمن أجل وضع خطط العمل الوطنية 

   التحديات- ٢

اليت تطرحها مرحلـة    التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها بالتحديات      ة يف جمال    ضترعاملُ ترتبط التحديات الرئيسية    - ١٠٣
وإعالم بتوعية   تعلقويطرح تغيري التشريعات مشكالت ت    . االقتصادية والسياسية اليت مير هبا البلد      -  االجتماعيةاالنتقال  

ومن املهام الرئيسة اليت  .تطبيق القواننينظام كما يتطلب حتسني  . موظفي اخلدمة املدنية وعامة الناس باألحكام اجلديدة      
ومن التدابري الرامية إىل إجناح هذه . الوعي العام يف هذا اجملالوإذكاء تقع على عاتق الدولة توعية اجملتمع بقضايا القانون 

ى اهليئـات العامـة     املهمة اإلصالح اإلداري والتدابري املتخذة لتحسني احلوكمة الوطنية، وتعزيز الرقابة االجتماعية عل           
  .إلرشادا ووموظفي اخلدمة املدنية، وبرامج وتدابري دمقرطة وسائط اإلعالم، وحتسني التعليم

، وهي هتديـدات    )اإلرهاب والتطرف الديين واالجتار باملخدرات    ( التهديدات احملدقة باألمن القومي      إنّو  - ١٠٤
  . يف التمتع حبقوق اإلنسانستهان بهتأثرياً ال ُيحقيقية يف املنطقة، وضرورة اختاذ تدابري ملواجهتها، تؤثر 

واملشاكل املتعلقة ببحر آرال، من ) بالنظر إىل االحترار العاملي(ويف سياق التهديدات احملدقة باألمن البيئي   - ١٠٥
  .نطقةقضايا الساعة االعتباراُت اخلاصة بترشيد استخدام موارد املياه النابعة من جداول املياه العابرة حلدود امل

   األولويات الوطنية-  هاء

وتعمل على حتـسني  . أوزبكستان مصممة على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها          - ١٠٦
  .تشريعاهتا وتطبيق املعايري الدولية بغية االستعداد للتصديق على صكوك أساسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسان

اصة التابعة  اخلجراءات  اإلزيز تعاوهنا مع األمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان و        وستواصل أوزبكستان تع    - ١٠٧
قوق اإلنسان وهيئات املعاهدات ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة، إضافة إىل املنظمات      السامية حل فوضية  املله و 

  .اإلقليمية املهتمة مبسائل محاية حقوق اإلنسان

برامج هتدف فاعتمدت هلذا الغرض     تعزيز سياستها االجتماعية،     اهتاعلى رأس أولوي  ووضعت أوزبكستان     - ١٠٨
  .إىل زيادة رفاهية السكان وتوفري محاية هلم على املستويني االجتماعي والقانوين

ومما يؤكد هذه احلقيقة قرار . ؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسان ودعمهامب النهوضومن أولويات الدولة   - ١٠٩
  .يف أوزبكستان املعين باألطفال أمني املظاملإنشاء منصب 

 -  -  -  -  -  


