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  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  )ج(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدت
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗أوزبكستان

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١( من أصحاب املـصلحة    ٢٥هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
وال يتـضمن   . حقوق اإلنسان وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس          . الدوري الشامل 

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي حكـم                  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة . استنتاج يتصالن مبطالبات حمدَّدة  أو

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومـات أو إىل        . رِ تغيري النصوص األصلية   يف التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جي       
وُتتاح . التركيز بشأن مسائل حمدَّدة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها              

. ردةعلى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الوا             
وبالنظر إىل كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير                 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١  تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد

  

                                                      

 .ملتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم ا  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها

إىل أنه على الرغم من كون تشريعات أوزبكـستان،         ) فرييتاس(كة حقوق اإلنسان للشباب     أشارت حر   - ١
يف ذلك الدستور، تعترف بسيادة القانون الدويل على القانون الوطين، فإن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان                 مبا
  .)٢( هبا أمام احملاكم احملليةُيحتج  ال

  ى أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عل–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

 بأن احلكومة ال تزال ترفض منح املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات             هيئة رصد حقوق اإلنسان    أفادت  - ٢
اخلاصة لألمم املتحدة تصاريح دخول إىل البلد على الرغم من الطلبات املتكررة اليت قدموها منذ وقـت طويـل                   

وأضافت اللجنة الدولية للحقوقيني أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مل تتمكن من زيارة  .)٣(انلزيارة أوزبكست
 البلد إلعداد تقرير عن أحداث أنديان، وأن مكتب طشقند التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني قد اضطر

   .)٤(، بضغط من احلكومة٢٠٠٦إىل إغالق أبوابه يف عام 

   االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ -  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

ومبادرة احلقـوق   البريس  للمثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً        أشارت منظمة     - ٣
 الرجل أن   اجلنسية، يف ورقة مشتركة مقدمة مع منظمات أخرى، إىل األدوار اجلنسانية التقليدية اليت تقتضي من              

فاملرأة ُتشجع يف أغلب األحيـان  . يؤدي دور معيل األسرة ومن املرأة البقاء يف املرتل ورعاية األسر الكبرية العدد      
وقد أدت الضغوط االقتـصادية خـالل املرحلـة         . على اعتبار الزواج وإجناب األطفال كهدفني رئيسيني حلياهتا       

.  التقليدية، حيث صار على املرأة أن تعمل للحـصول علـى دخـل             االنتقالية إىل خمالفة هذه األدوار اجلنسانية     
 .)٥(كان عليها يف بعض األحيان أن حتل حمل الشباب الذين كانوا خيضعون لرقابـة احلكومـة وضـغوطها                   كما
   .)٦( عاماً للنساء١٧ عاماً للرجال و١٨مكتب حقوق اإلنسان وسيادة القانون أن سن الزواج ال تزال   وذكر

ظمة التوعية الناشطة باإلعاقة أنه على الرغم من وجود إطار تشريعي قوي لإلدماج، فإن التمييـز                وذكرت من   - ٤
وتؤدي حمدودية القدرات املتاحة للسلطات     . االجتماعي ضد املعوقني يظل عقبة كبرية تعترض عملية إدماجهم الكامل         

، إىل انتشار التمييز ضدهم على نطاق واسـع،         الوطنية واحمللية لضمان اإلدماج، وما ميارسه اجملتمع من وصم للمعوقني         
وكثري من املعوقني من الكبار هم بال عمل وينقصهم التعلـيم الكـايف،             . وإىل زيادة عزهلم يف املرتل أو يف املؤسسات       

ني  يف املائة من األطفال املعوق٤٠ومع أن ما نسبته. وعليهم االعتماد على إعانات العجز احلكومية للبقاء فوق خط الفقر
يلتحقون باملدارس العادية، فإن العقبات اليت تعترض االستفادة من الفرص التعليمية والتغلب على التحيز االجتمـاعي                

يتوفر فيها سوى حـد       ما يوضع األطفال املعوقون يف مؤسسات حكومية ال         جداً وكثرياً. تزال قائمة يف أسر كثرية      ال
ية مناسبة لضمان الدخول الفعلـي للمعـوقني إىل املؤسـسات العامـة             وال توجد بنية حتت   . أدىن من الفرص التعليمية   

   .)٧(واخلاصة
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي - ٢

رحبت منظمة العفو الدولية بصدور قانون جديد ينص على االستعاضة عن عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن   - ٥
بيد أنه مـضت سـتة أشـهر        . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١مدى احلياة أو ملدة طويلة وقد دخل حيز النفاذ يف           

كما مل تنشر إحصاءات عن عدد . تصدر احلكومة بعد إحصاءات عن تنفيذ عقوبة اإلعدام يف السنوات السابقة  ومل
فّف حكم إعدامهم إىل حكم بالسجن مدى احلياة األشخاص الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام حبقهم، وُخ

، مل حيرز أي تقدم حنو إعالم أقارب السجناء الذين نفذت فيهم ٢٠٠٨يوليه /متوز حىتو. وبة اإلعدامبعد إلغاء عق
   .)٨(أحكام اإلعدام مبواقع دفنهم

 الضوء على أن سجل احلكومة املتعلق باحلقوق، والذي اتسم منذ أمد هيئة رصد حقوق اإلنسانوسلطت   - ٦
ىل مستوى األزمة يف أعقاب اجملزرة اليت ارتكبتها احلكومـة وراح           بعيد بالنـزعة التسلطية والقمعية، قد وصل إ      

ضحيتها مئات األشخاص، معظمهم من احملتجني غري املسلحني الذين فروا من مظاهرة كانت قد ُنظّمت يف مدينة              
  مجيعتومنذ ذلك احلني، تسعى حكومة أوزبكستان إىل إعادة كتابة تارخيها وإسكا. ٢٠٠٥مايو /أنديان يف أيار 

أولئك الذين يشككون يف روايتها لألحداث مع شن محلة بطش مكثفة يف مدينة أنديان نفسها، وممارسة ضغوط                 
وُيعتقد أنه ال تزال توجد يف السجن مئات عديدة من األفـراد            . على مجيع الذين هم على علم حبقيقة األحداث       

. هم يقضون أحكاماً طويلـة املـدة       و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الذين أُدينوا وحكم عليهم يف حماكمات مغلقة يف عامي          
وينطبق هذا بوجه خاص على الكثري من أقرباء مئات األشخاص الذين فروا إىل بلدان جماورة عقب وقوع اجملزرة                  
مباشرة، وأعيد توطينهم بعد ذلك يف بلدان ثالثة، وكذلك على أولئك األشخاص الذين فروا من أنديان وعادوا                 

ك اجملموعات من األشخاص ختضع لضغوط شديدة متارسها احلكومة، وتتعـرض          وتظل تل . إليها يف مرحلة الحقة   
. لالستجواب وللمراقبة املستمرة والنبذ، كما تعرضت يف حالة واحدة علـى األقـل لتهديـد سـافر بالقتـل                  

لذلك، وبعد مرور ثالثة أعوام على وقوع اجملزرة، ال يزال االضطهاد الذي متارسه احلكومة يـؤدي إىل                   ونتيجة
   .)٩(الت جلوء جديدة ألشخاص يغادرون أنديانحا

  وحسبما ذكرته حركة فرييتاس، فإن تعريف التعذيب وحنوه من ضـروب إسـاءة املعاملـة، الـوارد                   - ٧
 من القانون اجلنائي ألوزبكستان، ال يتوافق مع تعريف التعـذيب الـوارد يف اتفاقيـة مناهـضة                  ٢٣٥يف املادة   
   .)١٠(التعذيب

العفو الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار االدعاءات اليت تتعلق بتفشي ظاهرة تعـذيب       والتزال منظمة     - ٨
ومل ُتجـر   . احملتجزين والسجناء أو غريه من ضروب املعاملة السيئة من قبل املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون               

لتعذيب من إفادات الرجـال     وال تستمد تقارير ا   . السلطات املختصة حتقيقات فعالة ومنهجية يف هذه االدعاءات       
والنساء الذين أدينوا لالشتباه بانتمائهم إىل مجاعات إسالمية حمظورة أو بارتكاهبم جـرائم إرهابيـة فحـسب،                 

أيضاً من مجيع شرائح اجملتمع املدين، ومنهم الناشطون يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيون وأعضاء سابقون                 وإمنا
ويدعي كثريون منهم عادة أهنم تعرضوا . هم يف حاالت كثرية شخصيات بارزةيف احلكومة وقوات األمن، ومن بين

   .)١١(للتعذيب أو للمعاملة السيئة يف السجن من أجل انتزاع اعترافاهتم
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وحسبما ذكرته اللجنة الدولية للحقوقيني، فإن أحد العوامل اهلامة يف تفشي ظاهرة التعذيب هو االفتقار                 - ٩
وقلما حتترم من الناحيـة العمليـة   . حام خالل فترة التحقيق اجلنائي أو احلبس االحتياطي     إىل إمكانية االستعانة مب   

ويفتقر اجلهاز القضائي إىل القوة أو االستقاللية الالزمة لتقـدمي          . األحكام القانونية اليت تضمن فرص توكيل حمام      
 اجلنائية يف كثري من األحيان إىل األدلة وتستند اإلدانات. ضمانات فعالة حتمي احملتجزين من معاملتهم معاملة سيئة

وعلى الرغم من أن احملكمة العليا قضت بعدم جواز أن ُتـستخدم، كـدليل يف احملكمـة،       . اليت ُتنتزع بالتعذيب  
املعلومات اليت تنتزع من حمتجز على حنو خيلّ بشروط اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلـك عـدم وجـود حمـام،                     

 ميثل فعالً جنائياً، فإن قيمة هذه القوانني ينبغي أن ُتقّيم حبذر ألن اللجوء إىل التعذيب                اللجوء إىل التعذيب    وبأن
وحسبما ذكرته هيئة رصد حقوق اإلنسان، فإن احلكومـة          .)١٢(يزال يستخدم منذ أمد طويل دون أي تناقص         ال
   .)١٣(٢٠٠٣درة يف عام زالت متقاعسة عن التنفيذ الكامل لتوصيات املقرر اخلاص املعين بالتعذيب الصا  ما

وأشارت منظمة األمهات املعارضات لعقوبة اإلعدام إىل أن ظروف االحتجاز يف أوزبكـستان ميكـن                 - ١٠
وذكر مكتب حقوق اإلنسان وسـيادة القـانون أن املـساعدة الطبيـة       .)١٤(إنسانية ال  توصف ظروف بأهنا    أن
انون، وأن اإلجراء نصف السنوي للتصوير باإلشعاع       ما خيالف الق    ما تكون عن املساعدة الكافية، وهو       أبعد  هي

ويؤدي سوء التغذيـة    . جيري يف حاالت كثرية، ولذلك فإن معظم السجناء يعانون من أمراض السل             الفلوري ال 
وأشار املكتب أيضاً إىل أنه يف معظم مراكز االحتجاز،          .)١٥(والظروف املناخية القاسية إىل تدهور صحة املدانني      

فالزنزانات مكتظـة،   . طفال بصورة منفصلة عن الكبار، وهو ما يتناىف مع قانون اإلجراءات اجلنائية           حيتجز األ   ال
الوحيدة للنساء، ال يوجد عنرب     ) السجن(ويف املؤسسة العقابية    . وغري مضاءة إضاءة جيدة وبدون هتوية أو تدفئة       

. )١٦(تمـاعيني غـري مرضـية     فممارسة اإلدمـاج وإعـادة التأهيـل االج       . منفصل للمجرمات صغريات السن   
حركة فرييتاس أن األشخاص املتهمني واملدانني جبرائم معادية للدولة أو جبـرائم ذات دوافـع دينيـة                   ووجدت

فاملسجونون ألسباب دينية أو سياسية، الـذين  . سياسية يتعرضون لظروف احتجاز سيئة للغاية وملعاملة قاسية       أو
 سجناء من فئات أخرى ال يتمتعون مبجموعة احلقـوق نفـسها            يقضون مدة سجنهم يف نفس مرافق السجن مع       

وأضافت جمموعة مبادرة املدافعني املستقلني عن حقـوق اإلنـسان يف أوزبكـستان          .)١٧(يتمتع هبا اآلخرون    اليت
   .)١٨(حقوق سجناء الدين يف ممارسة شعائر دينهم مقّيدة، وكثرياً ما ُيمنعون من تالوة صلواهتم  أن

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون عن قلقه ألن مسألة العنف املرتيل امللحة اليت ال تتطـرق                وأعرب مكتب   - ١١
وتفتقر دور األيتام ودور األطفال الصغار . التشريعات تسهم يف زيادة عدد األطفال املسيبني أو أطفال الشوارع  هلا

وأشار . وتعليمهم يف هذه املؤسسات  إىل خدمات جيدة لإليواء والرعاية، ومن الصعب تقييم نوعية حياة األطفال            
. املكتب أيضاً إىل أن أطفال الشوارع واألطفال املودعني يف مؤسسات مثل دور األيتام كثرياً ما ُيستغلون يف البغاء

كما أشار املكتب إىل حاالت تعرضت فيها فتيات الشوارع لإلساءة اجلنسية من قبل أشخاص مكلفـني بإنفـاذ          
   .)١٩( األكرب سناًالرتالءال يف السجون لإلساءة اجلنسية من قبل موظفي السجون أو القانون وتعرض فيها أطف

ووفقاً ملا ذكرته املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة اجلسدية لألطفال، فإن هذه العقوبة مشروعة                 - ١٢
للعقوبة اجلسدية يف أمـاكن     وال يوجد حظر صريح     . يف املرتل لكنها غري مشروعة يف املدارس ويف نظام السجون         

   .)٢٠(الرعاية البديلة
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   وسيادة القانون،اإلفالت من العقابمسألة  إقامة العدل، مبا يف ذلك - ٣

أعربت منظمة العفو الدولية مرة أخرى عن قلقها ألن السلطات ما زالت ترفض إجـراء حتقيـق دويل                    - ١٣
وأشـارت اللجنـة الدوليـة      . )٢١(٢٠٠٥مايو  /يف أيار مستقل يف عمليات القتل اجلماعي اليت وقعت يف أنديان          

 حيظـون  اجلرمية، مل يكن مرضياً وال يزال مرتكبو هذه اجلماعي هذهللحقوقيني إىل أن التحقيق يف عمليات القتل       
مل يسمح للمنظمات الدولية احلكومية     وومل جير حتقيق مستقل يف أحداث أنديان،        . من العقاب الكامل  اإلفالت  ب

 دون عـائق  ُمنعت هذه املنظمات من الوصـول       كما  التحقيق يف األحداث داخل أوزبكستان،      بمية  احلكووغري  
للتحقيـق   أوصت بإنشاء جلنـة دوليـة         قد وأضافت اللجنة أن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      . احملتجزين  إىل
ل وفعال يف مجيع مزاعم األحداث، وأن جلنة مناهضة التعذيب قد أعربت عن قلقها إزاء عدم إجراء حتقيق كام             يف

   .)٢٢(اإلفراط يف استخدام القوة من جانب قوات األمن

وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيني أن نظام العدالة اجلنائية يف أوزبكستان ال يضمن احلق يف احلصول على   - ١٤
فية من التمثيل القانوين  على االعترافات القسرية وتفتقر إىل درجة كاتعتمد احملاكمات اجلنائية وأن. حماكمة عادلة

القضاة ف: كما يفتقر اجلهاز القضائي إىل القوة واالستقاللية الضروريني حلماية حقوق املشتبه هبم. وحقوق الدفاع
بدا واضحاً أن احملاكمات اليت جرت يف أعقاب        قد  و. احلكومة وينقصهم ضمان واليتهم   من قبل   مباشرة  يعّينون  

ملنظمة األمـن والتعـاون يف      التابعون  راقبون  املوجد  فقد  فقاً ملا ذكرته اللجنة،     وو. أحداث أنديان مل تكن عادلة    
خطـرية  شوائب احملكمة العليا يف أعقاب األحداث، أن هناك أمام  رجالً ١٥ حماكمة   يراقبونأوروبا الذين كانوا    

عن املتـهمني،   فاع  حمامني مستقلني للد  وعدم وجود   لدفاع،  ة، مبا يف ذلك عدم وجود مرافعات ل       احملاكماعترت  
 اتبعتـه وأشار املراقبون أيضاً إىل النهج غري التعاوين واملعّوق الـذي  . وعدم إتاحة حضور اجلمهور أثناء احملاكمة     

وإضافة إىل ذلك، أشارت حركة فرييتاس إىل االفتقار إىل قواعـد           . )٢٣(سلطات أوزبكستان جتاه مراقيب احملاكمة    
غـري  " داخليـة "لوائح  حمام ليست سوى    قضية توكيل    الناظمة لقضايا مثل     واضحة، ألن القواعد الكثرية   ة و نمعل

وأعربت حركة فرييتاس عن أسفها ملا تتصف به أنشطة وكاالت إنفاذ القانون من سلطة تقديرية مفرطة . منشورة
عاملة النتزاع  املإساءة  وانعدام الشفافية وعدم التحلي بالروح املهنية، األمر الذي يؤدي إىل اللجوء إىل التعذيب و             

   .)٢٤(األدلة واالعترافات

 احملتجـزون   خيـضع وال  . وأضافت حركة فرييتاس أن أسر احملتجزين ال ُتبلغ على الفور باحتجاز أقارهبا             - ١٥
وال يستعلم احملققون وأعضاء النيابة العامة والقضاة       . لدى وصوهلم وقبل احتجازهم رهن احملاكمة     لفحوص طبية   

شـكل  رهن احملاكمة، وهو ما     احتجازهم  به هبم أو املتهمني عن املعاملة اليت تلقوها خالل          من احملتجزين أو املشت   
باحملامني على انفراد وال تنص التشريعات على أحكام تتيح االتصال . ألوزبكستانخمالفة لقانون اإلجراءات اجلنائية 

   .)٢٥(ساعة األوىلاألربع وعشرين واألقارب يف فترة 

، ال توجد أدلة على قيام احلكومة بعمل جمد للتصدي لثقافة           هيئة رصد حقوق اإلنسان   ته  ووفقاً ملا ذكر    - ١٦
أوزبكـستان يف تـشرين     أثناء نظرها يف احلالـة يف       اإلفالت من العقاب، وهو ما أبرزته جلنة مناهضة التعذيب          

   .)٢٦(عقبة رئيسية أمام مناهضة التعذيب بفعالية، باعتبار ذلك ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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خيص   فيمالتلقي الشكاوى ومراجعتها    وسلطت حركة فرييتاس الضوء على مسألة االفتقار إىل آليات مستقلة             - ١٧
حتـدث  املعاملة  إساءة  حاالت التعذيب و  ف.  القائمة هي إما غري مستقلة أو غري فعالة        املراجعةالتعذيب املزعوم، فآليات    

أماكن االحتجاز يف أوزبكستان اليوم مغلقة كلياً أمام أي         و. إطار نظام السجون  على األغلب يف أماكن االحتجاز يف       
   .)٢٧(ةمستقلمراجعة 

يف لصليب األمحـر    الدولية ل لجنة  الويف هذا اخلصوص، رحبت منظمة العفو الدولية مبا أكده متحدث باسم              - ١٨
يف إطـار واليتـها   تستأنف اللجنة زياراهتا إىل السجون كي احلكومة مع  التوصل إىل اتفاق   بشأن ٢٠٠٨مارس  /آذار

تتاح للجنـة الدوليـة   كما أعربت املنظمة عن أملها يف أن . اإلجنازاتمعتربةً ذلك إجنازاً من    ،   جتريبية لفترة ستة أشهر  
الفترة انقضاء  لصليب األمحر فرص الوصول حبرية إىل مرافق االحتجاز على النحو املطلوب، وأن تواصل زياراهتا بعد                ل

لصليب الدولية ل لجنة  ال حقوق اإلنسان وسيادة القانون أن الزيارات القليلة اليت قامت هبا            وذكر مكتب  .)٢٨(التجريبية
 باستعدادات قبل الزيارة لضمان توفر قامتاألمحر قد أسهمت إسهاماً طفيفاً يف حتسني الوضع، لكنه أكد أن السلطات 

أمني املظامل يتمتع بـسلطة       كة فرييتاس أن   حر أفادتويف هذا اخلصوص،     .)٢٩(ظروف الئقة نوعاً ما خالل تلك الفترة      
بيـد أن   . دون إخطار مـسبق   و حسبما يراه ضرورياً  قانونية تتيح له،كما يشاء، تفتيش أي مكان من أماكن السجن           

، وقد ال تلقي زياراهتا إىل أماكن االحتجاز أي ضوء على ة التنفيذيالسلطةمؤسسة أمني املظامل تعتمد اعتماداً كلياً على        
 وال تنشر تقارير مكتب أمني املظامل عند القيام بزيارات إىل أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك ما خيلص إليه مـن                     .الوضع

  .)٣٠(نتائج وتوصيات

، استحدثت أوزبكستان مؤسسة جديـدة لنظـام        ٢٠٠٨يناير  /وذكرت حركة فرييتاس أنه يف كانون الثاين        - ١٩
وسلطت .  العام إىل احملاكماملدعيحيول سلطة التوقيف رهن احملاكمة من الذي  " أمر اإلحضار  " تتمثل يف  العدالة اجلنائية 

يراجـع  بوجه خاص أن القاضي الـذي  منها حركة فرييتاس الضوء على عدد من املشاكل املطروحة يف هذا الصدد، و     
الحيات إضافية  طلب التوقيف رهن احملاكمة ميكنه أيضاً أن ينظر يف الدعوى اجلنائية الالحقة، وأن القاضي ال ميلك ص                

استمرار  خالل التحقيق رهن احملاكمة وخالل احملاكمة، وإمكانية  اليت تتخذخرىاألقسرية الوقائية أو التدابري اللنظر يف ل
تعلق بـأمر  فيما ي هتم، وإغالق جلسات االستماع القضائية      توجيه   ساعة بدون    ١٢٠االحتجاز ملدة تصل إىل أكثر من       

   .)٣١( أمام احملكمةحضاراإل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية -٤

ن برضاهم، الذي ميارسه بالغوومبادرة احلقوق اجلنسية أن التهم اجلنائية املتعلقة باللواط ذكرت منظمة البريس   - ٢٠
 من القانون اجلنائي ألوزبكستان، تضع      ١٢٠وهو أمر يعاقب عليه بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات مبوجب املادة             

 رجالً على األقل قد ٧٠  فقد جاء يف التقارير أن.  يف حاالت ضعفومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً   ثليني  امل
وأضـافت   .)٣٢(يف الـسجن  عقوبتهم   وهم يقضون مدة     ،١٢٠ على أساس املادة     ٢٠٠٤- ٢٠٠٠أدينوا، يف األعوام    

 أوزبكستانيف ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً    واملثلينياملثليات  ومبادرة احلقوق اجلنسية أن     منظمة البريس   
ويتعرض أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة للعنـف   . وقد هاجر عدد منهم إىل اخلارج    خوف  حالة  يف  يعيشون  

ول اجلنـسية   ومزدوجي املي واملثليني  املثليات  وتتربأ األسر من أقارهبا الذين هم من        . أقراهنمأسرهم و قبل  واملضايقة من   
مـن  وال ُتبلّغ الشرطة بأي انتهاك      ". عاراً على األسرة  "متارس العنف ضدهم لتغطية ما تعتربه       واملتحولني جنسياً، وقد    

  .)٣٣( وانعدام الثقة هبيئات إنفاذ القانون بوجه عام١٢٠وذلك بسبب وجود املادة حلقوق اإلنسان هذه االنتهاكات 
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   حرية التنقل- ٥

ورثت أوزبكستان نظـام تـسجيل اإلقامـة        فقد  مكتب حقوق اإلنسان وسيادة القانون،      ه  وفقاً ملا ذكر    - ٢١
، ألن املواطنني الذين يولدون ويعيشون "مغلقة" مدينة طشقندوهو ما جيعل العاصمة ) بروبيسكا(السوفيايت العهد   من

دون إذن من جلنة حكومية     يف مدن أخرى من أوزبكستان ال ميكنهم احلصول على تسجيل إقامة دائمة يف العاصمة ب              
 األشخاص القادمني من مناطق فقرية حبثاً عن فرص عمل أفضل يف  وضعوبالتايل فإن. مستحيلشبه خاصة، وهو أمر 

   .)٣٤(ويؤثر هذا على األطفال، ألنه حيد من حقهم يف تلقي التعليم والرعاية الصحية. قانوين غري ُيعتربالعاصمة 

 آسيا الوسطى أن كل مواطن ينوي مغادرة البلد حيتاج إىل إذن يف شكل              وذكر مركز حقوق اإلنسان يف      - ٢٢
ويف . على سفر املواطنني إىل اخلـارج     لوزارة الداخلية، مما يعين فرض رقابة        يصدرها مكتب تابع  تأشرية خروج   

غادر على كل من ي سنوات ١٠عقوبة السجن ملدة توقيع على قانون العقوبات  من ٢٢٣الوقت نفسه، تنص املادة 
ويف معظم احلاالت، ترفض السلطات     . حدودها دون احلصول على هذا اإلذن     يعرب  إليها أو   يدخل  أوزبكستان أو   

وأفاد املركز بأنـه    . منح تأشرية خروج للناشطني يف جمال حقوق اإلنسان وملمثلي املعارضة السياسية وللصحفيني           
ون يف اخلارج صعوبات يف متديد مدة صالحية تأشريات على مدى السنتني املاضيتني، واجه الطلبة والعمال املهاجر

   .)٣٥(خروجهم، وقد استجوبت وكاالت إنفاذ القانون الكثري من املواطنني لدى عودهتم إىل أوزبكستان

  تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي والتعبري وحرية  حرية الدين أو املعتقد - ٦
  سياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة ال

 أن دستور أوزبكستان ينص على حرية الدين وعلى         "املنظمة الدولية حلقوق اإلنسان بال حدود     "ذكرت    - ٢٣
فاحلكومة حتتفظ بسيطرهتا على اإلسالم من خالل       .  عن الدولة لكن ذلك ال يطبق من الناحية العملية         الدينفصل  

 وما يصدر من مـواد إسـالمية،    الدينيةى اخلطب الذي يراقب حمتواجمللس اإلسالمي ألوزبكستان  مراقبة ومتويل   
بعض اجلماعات اإلسالمية من التـسجيل بـسبب        وقد ُرفض تسجيل    . ويوقف إصدار بعض املنشورات بالكامل    

   .)٣٦(صالهتا املشبوهة باملتطرفني وهي تعمل بدون إذن

 العقيـدة   تعـاليم بسط  معهد الديانة والسياسة العامة، يتعرض املسلمون الذين ميارسون أ        وكما الحظ     - ٢٤
 أخبـار   مؤسسةوأضافت   .)٣٧(من اجلامعات و اللحية، للطرد من العمل      إطالقاإلسالمية مثل ارتداء احلجاب أو      

رمبا يعادل مخس احلصة رقم  وهو ، حاج٥ ٠٠٠ املسلمني يقتصر علىأن عدد احلجاج ) ١٨املنتدى  (١٨املنتدى 
، تواصل سلطات أوزبكستان هيئة رصد حقوق اإلنسانحسبما ذكرته و .)٣٨(اململكة العربية السعوديةحتددها اليت 

على مدى عدة سنوات ضد املسلمني الذين ميارسون شعائرهم الدينية خارج رقابة احلمالت اليت تشنها دون هوادة 
الدولة أو الذين ينتمون إىل منظمات دينية غري مسجلة، وذلك بالقبض عليهم وتعذيبهم وسجنهم بصورة غـري                 

 على عشرات منهم ٢٠٠٧وقد قُبض يف عام ". دينياًمتطرفون "بأهنم  املتدينون املساملون   مصيووكثرياً ما   . نيةقانو
الديين، يف حني أن كثريين آخرين ممن يقضون فعالً أحكاماً بالسجن ملدة طويلة             " بالتطرف"أو أُدينوا بتهم تتصل     

قد أدينوا بتهمة خمالفـة قواعـد       ) من النظام الدستوري  حماوالت النيل   ( من القانون اجلنائي     ١٥٩مبوجب املادة   
قت هيئة وقد وثّ. السجن قبل أسبوع واحد فقط من موعد إطالق سراحهم، مما أفضى إىل احلكم عليهم من جديد

   .)٣٩(رصد حقوق اإلنسان ادعاءات تتعلق بسوء املعاملة يف العديد من هذه القضايا
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امة إىل أن احلكومة متارس أيضاً التمييز بصورة اعتيادية ضد طوائـف            وأشار معهد الديانة والسياسة الع      - ٢٥
دينية أخرى عند الفصل يف مسألة تسجيل طائفة دينية أو عدم تسجيلها على النحـو الـذي يقتـضيه قـانون                     

سـة  ووفقاً ملا ذكرته محلة اليوبيل، ُيسجن كثريون ملمار       . )٤٠( املتعلق حبرية الضمري واملنظمات الدينية     ١٩٩٨  عام
وأضافت هيئة رصد حقوق اإلنسان  .)٤١(شعائرهم الدينية ممارسة سلمية وغالباً ما ُينعتون باملتطرفني أو باإلرهابيني

أن أفراد طائفة الربوتستانت وشهود يهوه يتعرضون باستمرار للمضايقات ولالحتجاز وللتوقيف، بسبب ممارستهم 
". غري مشروعة " الكنيسة أو حيازة مواد دينية       رعايات أحد    املصلني يف بي   جتمع، مثل   "غري مشروع "لنشاط ديين   

 ٢٠٠ غرامات مالية باهظة تزيـد    أحكاماً بدفع   عاماً أو  ١٥وكثرياً ما يواجه أولئك األفراد حكماً بالسجن ملدة         
ود يهوه  ووفقاً ملا ذكرته الرابطة األوروبية لشه     . )٤٢("باملتطرفني"ينعتون  أهنم   كما   ،مرة عن احلد األدىن ألجورهم    

وأوضح صندوق بيكيت  .)٤٣( شهود يهوه هدفاً لالضطهاد الذي تشجع عليه الدولة طائفةاملسيحيني، أصبح أتباع
 مبوجب  انللحرية الدينية أن التعليم الديين غري مسموح به، وأن إنتاج املواد الدينية غري املعتمدة وتوزيعها حمظور               

وحيظر القانون أيضاً على .  املنشورات اليت ستصدر وكثرياً ما ترفضهاوتصّر احلكومة على النظر مسبقاً يف. القانون
 الدينية، وهو حظر غري واضح ُيستخدم       شعائرهممواطين أوزبكستان الظهور علنياً باملالبس اليت يرتدوهنا ملمارسة         

   .)٤٤(يف كثري من األحيان حلظر املالبس الدينية جبميع أشكاهلا

وأضاف معهد الديانة والسياسة العامة أن الشرطة السرية حلكومة أوزبكستان، ودائرة األمـن القـومي             - ٢٦
لرقابة علـى   من ا  عن طريق شبكة موسعة      والريبةووكاالت الشرطة األخرى تزيد من إشاعة جو اخلوف والقمع          

 داخل أمـاكن    أجهزة تسجيل ء  وتقوم دائرة األمن القومي ودوائر أخرى بإخفا      . الطوائف الدينية يف أوزبكستان   
، وتستعني جبواسيس وخمربين من داخل الطوائف وتنشر أعواناً وموظفني تابعني هلا يف أماكن العبادة وحوهلاالعبادة 

أوزبكـستان،  يف  عن حقـوق اإلنـسان      املستقلني  ووفقاً ملا ذكرته جمموعة مبادرة املدافعني        .)٤٥(الدينية نفسها 
ذين تعرضوا لالضطهاد من قبل السلطات إىل مغادرة منازهلم واالختباء يف بلدان جماورة مئات من املتدينني ال  اضطر

وُيقدم عـدد   . ملفقةخشية القبض عليهم وتعذيبهم واحلكم عليهم بالسجن ملدة طويلة على أساس قضايا جنائية              
جئني يف هذه البلـدان     كبري من الالجئني الذين تعرضوا لالضطهاد طلبات إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال            
  .)٤٦(يلتمسون فيها اللجوء ألسباب دينية، وقد حصل كثريون منهم على اللجوء يف بلدان غربية

 الضمري والسالم الضوء على أن اخلدمة العسكرية إلزامية جلميع الذكور           "اهليئة الدولية لضريبة  "وسلطت    - ٢٧
، "ن املتعلق باخلدمـة العـسكرية الـشاملة للجميـع    القانو" عاماً مبوجب ٢٧ و ١٨الذين تتراوح أعمارهم بني     

أعضاء املنظمات الدينية املسجلة اليت متنـع تعاليمهـا الدينيـة           " من األفراد، منهم     اتباستثناء خيص جمموع    لكن
 أداء خدمة    العسكرية ولذلك، ُيطلب إىل أولئك املعفيني من اخلدمة      ". األسلحة أو اخلدمة يف القوات املسلحة       محل
 على ثالث طوائف دينية وهي شهود يهوه، والكنيسة املعمدانية املسيحية إالحيث إن ذلك األمر ال ينطبق و. بديلة

 ُيحتمل أن يستنكفوا ضمريياً     نالناس الذي اإلجنليلية، والكنيسة السبتية، فإن القانون ينطوي على متييز ضد أغلبية           
   .)٤٧( العسكريةاخلدمةعن أداء 

.  رصد حقوق اإلنسان، ختضع وسائط اإلعالم املستقلة يف أوزبكستان ملراقبة مشددةةملا ذكرته هيئووفقاً   - ٢٨
ممارسة  أنفسهم ملخاطر كبرية، ويضطرون إىل  يعرضونوالعدد القليل من الصحفيني الذين يواصلون العمل يف البلد

جـاز، وهتديـدات    ، بسبب ما يتعرضون له من مضايقات، وضرب، واحت        الرقابة الذاتية على ما يكتبونه وذلك     
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 ستة صحفيني مستقلني على األقل،       حالياً ويوجد يف السجن  .  آرائهم اليت ينتقدون فيها احلكومة       بسبببالسجن  
وقد اضطر كثريون آخرون إىل الفرار      . سنة ١٥ و  سنوات يقضون أحكاماً بالسجن طويلة املدة تتراوح بني مخس       

م الرقابة على حرية الكالم وتكفلها، فإن الرقابـة مـن            تشريعات جديدة جترّ   صدوروعلى الرغم من    . من البلد 
وخيضع هذا العدد القليل من الصحفيني املستقلني الباقني .  للغايةمقّيدةالناحية العملية هي القاعدة، وحرية الكالم    

تسمح حدود أن القوانني التقييدية     مراسلني بال   وأضافت منظمة   . )٤٨( احلكومة  قبل يف البلد إىل رقابة مشددة من     
اضطهاد أي صحفي تعترب احلكومة معلوماته االنتقادية معادية ألوزبكستان، مبا يف ذلك التعديالت اليت بللسلطات 
 حالة تنتقد    اليت علوماتامل جتّرم فعلياً تبادل     ، وهي ٢٠٠٤فرباير  /املعتمدة يف شباط  و على القانون اجلنائي     أدخلت

األشخاص أيضاً   ليس فيما خيص الصحفيني فحسب بل        مقّيدات  واحلصول على املعلوم  . حقوق اإلنسان يف البلد   
وذكرت منظمة بالتفـورم    . )٤٩(جماناً  من احلصول على معلومات حمدثة ومتاحة للجمهور       الذين حيرمون العاديني  

، احملاكمـة ضور احملاكمات يف قاعات حبالقضاة ال يسمحون يف كثري من األحيان للصحفيني وملمثلي اجلمهور        أن
   .)٥٠(خاص عندما تكون القضايا املعروضة ذات طابع سياسيوبوجه 

ال توجد يف البلد وسائط إعالم مستقلة مـن أي           هوأشار مركز الصحافة املتطرفة يف أوزبكستان إىل أن         - ٢٩
 ، على الرقابة   املفروض وعلى الرغم من احلظر القانوين    . ، وأن الصحفيني يعملون كأدوات للدعاية احلكومية      نوع

، وبالتـايل . الرقابة الداخليـة  بعملية  الصحف يضطلعون   والتلفزيون وحمررين يف     مسؤولني يف اإلذاعة     فإن هناك 
ومتارس . تقييمات مستقلة لألحداث وال تتضمن سوى الروايات الرمسية هلا        أي  صحافة أوزبكستان ختلو من       فإن

الصحفيني فعلى . ٢٠٠٥مايو / يف أيارأنديان اليت وقعتانتفاضة تتعلق بأحداث اليت نشورات رقابة مشددة على امل
املوقف احلكومي دون غريه، وال حيق إال لفئة من الصحفيني الذين لديهم تعليمات خاصة نشر مقاالت عن                 التزام  

 إىل حجب احلقيقة املتعلقـة      ، احلفاظ على سيطرهتا ورقابتها بالكامل     ، من خالل  وتسعى احلكومة . هذا املوضوع 
وأوضحت منظمة بالتفورم أن احلكومة  .)٥١( احلقيقي للمتظاهرين الذين قتلوا يف أنديانبقمعها لالنتفاضة وبالعدد

متنع الصحفيني حىت من ختزين بعض البيانات على حواسيبهم الشخصية، كالبيانات املتعلقة باملنظمـات الدينيـة              
من مواقع وكاالت األخبار    ، مبا يف ذلك املواد اليت اسُتنسخت        ٢٠٠٥باألحداث اليت وقعت يف أنديان يف عام          أو

   .)٥٢(ومنظمات حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت

 أيضاً أنه ال ُيسمح للمراسلني األجانب ومواطين أوزبكستان العاملني    هيئة رصد حقوق اإلنسان   وذكرت    - ٣٠
ـ         .  بدون اعتماد   يف أوزبكستان   وسائط اإلعالم األجنبية بالعمل    لدى ض ويف الوقت احلايل ال يوجـد سـوى بع

. املراسلني األجانب املعتمدين يف أوزبكستان، وال يوجد صحفيون أجانب يعملون لصاحل حمطات اإلعالم الغربية             
 وراديـو فـري     ) يب سـي   يب(هيئة اإلذاعة الربيطانيـة     وقد اُضطرت مجيع مكاتب حمطات األخبار الدولية مثل         

الم إىل وقف عملياهتا يف أوزبكستان عقب       دويتشي فيليه ومعهد اإلبالغ عن احلرب والس      وراديو ليربيت   /يوروب
 سلطات البلد تعوق بصورة منهجية      ظلتوعلى مدى السنوات اخلمس األخرية،       .)٥٣(اعتمادهارفض السلطات   

الوصول إىل موارد املعلومات اإلخبارية واالجتماعية والسياسية املتاحة على شبكة اإلنترنت، وفقـاً ملـا أشـار                 
وحىت وقت كتابة هذا التقرير، مل يكن حيق للمستعملني الوصول إىل           . ة يف أوزبكستان  مركز الصحافة املتطرف    إليه

 شبكة اإلنترنت، ومنعت مجيع مواقع اإلنترنت اخلاصة بأحزاب وحركات املعارضة           مئات عديدة من املواقع على    
   .)٥٤(زبكستانوكذلك معظم املواقع األجنبية والروسية اليت تنشر مقاالت تلقي الضوء على األحداث يف أو
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وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء احلد من حرية التعبري والتجمع يف أوزبكستان فضالً                  - ٣١
عن مواصلة استهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان، والعناصر النشطة يف اجملتمع املدين، والناشطني يف املعارضـة                

.  هذه التدابري القمعية مناخاً من اخلوف داخـل اجملتمـع املـدين            وقد أوجدت . السياسية، والصحفيني املستقلني  
يف ظل ظروف قاسية وال إنسانية      يقبعون يف السجون    يزال عشرات املدافعني عن حقوق اإلنسان على األقل           وال

ومبوجب العفو الرئاسي الصادر .  يف أعقاب حماكمات غري عادلة، بالسجن ملدة طويلةمومهينة، بعد أن حكم عليه
 ، عن بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان املسجوننيإال ٢٠٠٨ مل يفرج يف النصف األول من عام  ،٢٠٠٧يف عام   

وإن الفرص املتاحة للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين        . إضافة إىل أن اإلفراج عنهم مل يكن خالياً من الشروط         
تعرضهم للتعذيب أو لـسوء     تشري إىل    تقارير   كوهناحمدودة،  مبحاميهم  يزالون يف السجن لالتصال بأقربائهم و       ال

   .)٥٥( بطرق أخرىاملعاملة

 يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيني الذين مل يضطروا إىل اللجوء إىل املنفى، بناشطني آخرينوفيما يتعلق   - ٣٢
ممن لقانون  إنفاذ ا ب مكلفنيذكرت منظمة العفو الدولية أهنم خيضعون بصورة روتينية للمراقبة من جانب موظفني             

الشرطة  عن حقوق اإلنسان ُيستدعون لالستجواب يف مراكز         وقد أفيد أن املدافعني   . اً أو عادي  اً رمسي يرتدون زياً 
ُيوضعون رهن اإلقامة اجلربية أو ُيمنعون من حضور اجتماعات مع دبلوماسيني أجانب ووفود أجنبيـة               واحمللية،  

للـضرب  وصحفيون أهنـم تعرضـوا      عن حقوق اإلنسان    ون  مدافعكر  وذ. ن املشاركة يف مظاهرات سلمية    م  أو
أشخاص يـشتبه بـأهنم     أهنم تعرضوا للضرب على أيدي      إنفاذ القانون أو    ب مكلفنيواالحتجاز من قبل موظفني     

للتهديد وللمضايقة من جانب قوات األمن، وقـد        تعرضوا  وذكر أقارهبم أيضاً أهنم     . األمنأجهزة  يعملون لصاحل   
وُتبث برامج تلفزيونية بانتظام وتظهر مقاالت . ا للضغط على املدافعني عن حقوق اإلنساناحُتجز بعضهم وسجنو

 .)٥٦(يف الصحف الوطنية تندد بالصحفيني املستقلني وبالشبكات الدولية اليت يعملون لـديها وتنعتـهم باخلونـة        
ش ضارية على اجملتمـع      أنه يف أعقاب جمزرة أنديان، شنت احلكومة محلة بط         هيئة رصد حقوق اإلنسان   وأضافت  

ويف األشهر األخرية، كثّفت حكومة أوزبكستان أيضاً جهودهـا         . )٥٧(املدين مل يسبق هلا مثيل من حيث ضراوهتا       
   .)٥٨(طشقندممثلها يف ورفضت اعتماد  يف أوزبكستان هيئة رصد حقوق اإلنسانإلعاقة عمل 

. تـسجيلها ات املستقلة تواجـه صـعوبات يف        وأشار مكتب حقوق اإلنسان وسيادة القانون إىل أن املنظم          - ٣٣
 اليت تتمتع حبماية خاصـة مـن         املنظمات تتمكن من احلصول على تسجيل رمسي والعمل بصورة قانونية إال تلك            وال

اليت ترعاها  بيد أن هذه املنظمات غري احلكومية       . السلطات أو اليت تشارك يف الرابطة الوطنية للمنظمات غري احلكومية         
 "مؤسسة اخلط األمامي"وذكرت . )٥٩(نقدية، وال ميكنها تقدمي مشاريع واقتراحات هذه األخرية سياسة  هج  احلكومة تنت 

مظاهرات كثرياً ما  على املدافعني عن حقوق اإلنسان عندما حياولون اخلروج يف (Front Line)ُيلقى القبض كثرياً ما أنه 
علم اهليئات احلكومية ُت  ى املنظمات غري احلكومية املسجلة أن فرييتاس أنه عل حركةوأضافت. )٦٠(ُتفض باستخدام القوة  

وال ميكن يف الواقع للهيئات اليت تدافع عن حقوق اإلنسان واجلماعات املعنيـة             .  جتمعاهتا وأنشطتها العامة   بكلمسبقاً  
   .)٦١(هبذه احلقوق أن تنظم اجتماعاهتا وأنشطتها إن مل تكن مسجلة

 التـشريعات الوطنيـة املتعلقـة       توافقأدى عدم   فقد  وق اإلنسان يف آسيا الوسطى،      ووفقاً ملا ذكره مركز حق      -٣٤
اليت ملعايري الدولية إىل انتهاك احلق يف إجراء انتخابات حرة ونزيهة خالل االنتخابات الربملانية والرئاسية               مع ا باالنتخابات  

 ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٦نية يف   وقد أُجريت االنتخابات الربملا   .  على التوايل  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤يف عامي   جرت  
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ومل يـسجل رمسيـاً أي      .  يف أوزبكستان  معارضةوتوجد ثالثة أحزاب    . حتت سيطرة اإلدارة الرئاسية وتنسيقها الكاملني     
. حزب من هذه األحزاب ألن السلطات تعترب كل انتقاد، أياً كان نوعه، مبثابة هتديد لنظـام اإلدارة احلكوميـة احلـايل                    

 مرشحيها يف االنتخابات املاضية بسبب رفض مجيـع طلبـات التـسجيل             تسميةحزاب املعارضة تلك من     تتمكن أ  ومل
   .)٦٢(قدمتها اليت

   ومواتيةعادلةشروط عمل ب  التمتعويف احلق يف العمل - ٧

وفقاً ملا ذكره املنتدى الدويل حلقوق العمل، ال تزال قضية العمل القسري لألطفال متثل إحدى قـضايا                   - ٣٥
 مدرسة تقريباً تسعة آالفوجيرب حوايل مليونني من أطفال املدارس من .  اإلنسان األكثر حدة يف أوزبكستانحقوق

 التالميذ بالطرد واآلباء بفقدان عملهم أو حبرماهنم حيث ُيهّدديف اجلمهورية على العمل يف حقول القطن كل عام، 
أضاف مكتب حقوق اإلنسان وسيادة القـانون أن        و. )٦٣(من مستحقات الرعاية احلكومية يف حالة خمالفة ذلك       

وأكدت مؤسسة العدالة . )٦٤(الظروف االقتصادية الصعبة جترب اآلباء على إرسال أطفاهلم القصر ألداء أعمال شاقة
البيئية أن على األطفال العمل لفترة تصل إىل ثالثة أشهر كل عام، مما جيعلهم يضيعون فرص التعلم ويعرضـون                   

. ووفقاً ملا ذكرته مؤسسة العدالة البيئية، تفيد التقارير بأن ظروف املعيشة رديئة            .)٦٥(ستقبلية للخطر إمكاناهتم امل 
 مما يعرضهم ،فالغذاء الذي يقدم إىل األطفال ال يكفي واملياه اليت يشرهبا الكثري من األطفال هي مياه أنابيب الري            

وعليهم أن يدفعوا مثن ما     . أجر يعملون بدون    أهنمم أو    مقابل عمله  زهيداًويتلقى األطفال أجراً    . ملخاطر صحية 
وأعرب مركز حقوق اإلنسان يف آسيا الوسطى عـن          .)٦٦(يوفر هلم من الغذاء واملأوى خالل مواسم جين القطن        

وال تنشر .  ومبيدات األعشاب واملواد الكيميائيةاآلفاتقلقه ألن األطفال يعملون يف احلقول اليت عوجلت مببيدات 
األطفال يعـانون مـن     الكثري من    من املعلوم أن     إال أنه . ات رمسية عن أمراض األطفال تغطي هذه الفترة       إحصاء

توفر متطلبات الـصحة    التهاب الكبد الوبائي وفقر الدم والتهاب األقدام وأمراض أخرى تعزى إىل عدم             أمراض  
وحده،  ٢٠٠٧ة حاالت مميتة يف عام ىل عدأدت ظروف العمل القاسية يف حقول القطن إقد و. ساسيةوالنظافة األ

   .)٦٧(حجب بعنايةبيد أن هذه املعلومات ُت

  معيشي الئقستوى التمتع مب احلق يف - ٨

                                          برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس       احلقوق اجلنسية إىل أن تقديرات    مبادرة  منظمة البريس و  أشارت    - ٣٦
ملناعة البـشرية   أن عدد حاالت فريوس نقص ا                  تدل على     )     اإليدز (     تسب                          متالزمة نقص املناعة املك    /                    نقص املناعة البشرية  

املائة مـن      يف ١ من عدد السكان، وال تغطي اخلدمات احلالية سوى           يف املائة  ٠,٢ حالة، أي ما نسبته      ٣١ ٠٠٠يبلغ  
يفـضي إىل زيـادة      مما   ،رم العمل يف جمال اجلنس وتعاطي املخدرات واالتصال اجلنسي بني املثليني          جَّوُي. هذه اجملموعة 

وقد تسهم زيادة اهلجرة واالفتقـار إىل       . أو العالج /هتميش هذه اجملموعات، وإىل عدم حصوهلا على خدمات الوقاية و         
   .)٦٨( يف جعل معدالت انتقال العدوى تزيد حىت عن ذلكالتثقيف اجلنسي الشامل

اسل عن طريـق    نتقسري ومراقبة ال  احلقوق اجلنسية أيضاً أن التعقيم ال     مبادرة  منظمة البريس و  وذكرت    - ٣٧
 أشارتكما   .)٦٩( على النحو الذي ميارس يف أوزبكستان يشكل انتهاكات خطرية حلقوق اإلجناب           فرض غرامات 
 النساء من إخضاعهن لعملية وضع جهاز منع احلمـل داخـل رمحهـن رغمـاً عنـهن،                  ، بعض إىل ما ذكرته  



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

  

. ا نساء ال يعانني من أي مشكلة صـحية يف الـرحم  حاالت الستئصال الرحم بطريقة قسرية تعرضت هل    ووجود
 للخضوع للعملية القسرية اليت تنطوي على وضع جهاز ملنع احلمل داخل رحم              فيما خيص  وأكثر احلاالت شيوعاً  

واللوايت سبق هلن أن أجنـنب      أو أقل    عاماً   ٢٥أعمارهن  تبلغ  استئصال رمحها هي حاالت النساء اللوايت         املرأة أو 
وتؤدي القيود  . عن فرض غرامات على األسر بسبب إجناب مولود ثالث        حالياً  مستشفيات التوليد    تعلنو. طفلني

املعلومات إىل تقييد عملية رصد مواصلة استخدام هذه األساليب من أجل التعقيم إتاحة اليت تفرضها احلكومة على 
   .)٧٠(ومنع احلمل القسريني

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٩

احلرب على "مكافحة اإلرهاب أو خطاب ستخدم أوزبكستان تاللجنة الدولية للحقوقيني، ملا ذكرته وفقاً   - ٣٨
تعلو   ولئك الذين يعارضون احلكومة معارضة سلمية أوأل  اجلنائيةلمالحقةل كمربر ،، ومكافحة التطرف"اإلرهاب

ويتـضمن القـانون    . ية للدولة  بتهم جرائم اإلرهاب والتطرف والتخريب واألنشطة املعاد       وذلكأصواهتم ضدها   
 ومبهماً لألعمال اإلرهابية يبدو أنه يشمل أعمال معارضة احلكومة اليت ال واسعاً جداًوزبكستان تعريفاً ألاجلنائي 

ويف أعقاب أحـداث أنـديان،   . تزعزع استقرار العالقات الدولية أو تضر هبالكنه ُيعترب أهنا  تنطوي على عنف و   
 منشقون دينيون وسياسيون ومدافعون عن      من بينهم ،   أعداد كبرية من األشخاص    حوكمت بتهم تشمل اإلرهاب   

كما جرت منذ ذلك احلني حماكمات إضافية عديدة تتصل بأحداث أنديان، وكانت األغلبيـة              . حقوق اإلنسان 
   .)٧١(العظمى منها مغلقة أمام اجلمهور

ها بنشاط لدى بلدان أخرى، باسم األمن وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات أوزبكستان تواصل سعي         - ٣٩
 أو مشتبه بأهنم أعضاء يف حركات إسالمية أو أحزاب إسالمية ،أعضاءهم القومي ومكافحة اإلرهاب، لتسليم أفراد 

ومعظم أولئـك الـذين     . ٢٠٠٥مايو  / أو أشخاص متهمني بتورطهم يف أحداث أنديان اليت وقعت يف أيار           حمظورة
سـوء     مما يزيد من خطر تعرضهم للتعـذيب أو        ،وزبكستان ُيحتجزون يف سجن انفرادي    ُيجربون على العودة إىل أ    

 أنه حىت أولئك الذين منحتهم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني           ١٨وذكر املنتدى    .)٧٢( بطرق أخرى  املعاملة
 .)٧٣(دميهم للمحاكمة من أجل تقاستردادهمالجئ يف بلدان جماورة، يتعرضون حملاوالت حكومة أوزبكستان ال مركز

أكّد مسؤولون من بلدان أخرى أن قوات األمن األوزبكـستانية تقـوم            فقد  ووفقاً ملا ذكرته منظمة العفو الدولية،       
مارست قوات األمن قد و.  خالهلا إىل احتجاز أو اختطاف ملتمسي اللجوءبلدان أخرى تعمد  بعمليات على أراضي    

ألشخاص الذين التمسوا اللجوء يف بلدان جماورة، فكانت يف بعض األحيان           األوزبكستانية أيضاً ضغوطاً على أسر ا     
   .)٧٤("طوعاً"تدفع مبالغ مالية ألقارهبم مقابل السفر إىل تلك البلدان وإقناع األشخاص املعنيني بالعودة 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
 أمـر    إجـراء  قق من إجنازات مثل إلغاء عقوبة اإلعدام واستحداث        بعض ما حت   تاسي فري  حركة الحظت  - ٤٠

وسلطت . يكون موضع تقييم مشروط ورمزي فحسب      أن   ،حد قوهلا ما ميكن، على     وهو    أمام احملكمة  اإلحضار
أيضاً الضوء على التحديات املطروحة فيما يتعلق هبذه اإلجنازات وظروف السجن وانتـشار التعـذيب               احلركة  

   .)٧٥( ضد الناشطني املستقلني وسيطرة احلكومة على اجملتمع املدينوممارسة القمع
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
يها حتديات  فرييتاس بأن تطلب أوزبكستان مساعدة دولية يف اجملاالت اليت ال تزال تطرح ف حركة أوصت  - ٤١

ادعاءات التعذيب، ووصول مراقبني مستقلني إىل أماكن االحتجاز وإنشاء         راجعة  فيما يتعلق بإنشاء آلية مستقلة مل     
   .)٧٦(مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان
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