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 توصية من توصيات الفريـق      ١٤زبكستان على   وتعليقات مجهورية أ      
 العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل الـيت تـرد يف الوثيقـة            

A/HRC/24/7  
  )الربازيل والعراق(تصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال  ١-١٣٥
التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي       تكثيف اجلهود الرامية إىل       ٢-١٣٥

  )دولة فلسطني(اإلعاقة 
على اتفاقية حقوق األشخاص    مواصلة إجراءاهتا القانونية املتعلقة بالتصديق        ٣-١٣٥

  )مجهورية إيران اإلسالمية (٢٠٠٩عام احلكومة يف أوائل  عليها ذوي اإلعاقة اليت وقعت
التشريعات الوطنية عن املعايري الدولية يف مواصلة اجلهود الرامية إىل إدماج   ٤-١٣٥

التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص   طريق التصديق، مبا يف ذلك باستكمال عملية     
  ؛)إندونيسيا(ذوي اإلعاقة 

  :تعليقات    
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف وقعت احلكومة   -١
 املتعلق باحلماية االجتماعية للمعاقني األحكام      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١يكرس قانون   و  -٢

وتوفر القوانني عن الصحة العامة، والتعليم، والعمالة، وضمانات حقوق         . األساسية لالتفاقية 
ـ اً   نـص  ٧٠أكثر مـن    (خرى  األالطفل، إضافة إىل كثري من الصكوك        ـ اً  قانوني اً وتنظيمي

  .لضمان مساواة املعاقني بغريهم يف احلقوق والفرصاً ، إطار)اجملموع يف
وللتصديق على االتفاقية، ُصممت إعالنات بالرسوم املتحركة عن حقوق املعـاقني،       -٣

لمنظمات غري  إضافة إىل إعالنات عن التدريب املهين للمعاقني، وأنشئ لدى الرابطة الوطنية ل           
 مكلف بتدعيم جهود املنظمـات غـري         جملس استشاري  احلكومية غري الرحبية بأوزبكستان   

  .لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقةاحلكومية العاملة 
تطبيق اتفاقية حقوق   "، ُعقد مؤمتر وطين حول موضوع       ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٣ويف    -٤

 ممثـل   ١٠٠ فيـه أكثـر مـن        شارك" اخلربات األجنبية والوطنية  : األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .للسلطات العامة واجلمعيات

العمالة الشاملة والـشراكة    "ويف إطار مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون           -٥
، وجيري إعداد دراسـة     ٢٠١٣، ُترجم نص االتفاقية إىل اللغة األوزبكية يف عام          "االجتماعية

عاً موضوع التصديق على االتفاقيـة مـشفو      عن تطبيق أحكام االتفاقية يف اخلارج، وُيبحث        
  .بالتحفظات
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لتمييزيـة  مضاعفة اجلهود لتأمني حقوق املرأة والقضاء على املمارسـات ا           ٥-١٣٥
  )نيجرييا(ضدها 

  :تعليقات    
املرأة الذي يعيق مشاركتها، شأهنا شأن الرجـل، يف         ضد  تدين أوزبكستان التمييز      -٦

  .اإلعمال التام حلقوقها وإمكاناهتامجيع جماالت احلياة يف بلدها، ويعّسر 
ومن املعتزم اختاذ تدابري تشريعية ومؤسسية وتعليمية وأخرى تتعلق باملتابعة لتحقيـق              -٧

املساواة بني اجلنسني يف إطار خطة العمل الوطنية الرامية إىل إنفاذ توصيات اللجنـة املعنيـة                
ألوزبكستان، ويف خطـة العمـل      حبقوق اإلنسان على أثر النظر يف التقرير الدوري الثالث          

الوطنية الرامية إىل إنفاذ توصيات جملس حقوق اإلنسان عقب النظر يف التقرير األول الـذي               
ـ   . قدمته أوزبكستان يف إطار االستعراض الدوري الشامل       موضـع  اً  وتضع أوزبكستان حالي

عمال هتدف إىل إ  و ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣جملس الوزراء يف     أقرها   التنفيذ خطة عمل وطنية   
املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف أعقاب النظر يف          

  .التقرير الدوري الرابع للبلد
سـنة  "فالربنامج الوطين املعنون    . للمرأةاً  بالغاً  وتويل الربامج الوطنية السنوية اهتمام      -٨

، ينص على عدد مـن التـدابري        ٢٠١٣فرباير  /ط شبا ١٤ر يف   ِق، الذي أُ  "الرفاهية واالزدهار 
اهلادفة إىل رفع مستوى معيشة السكان باستحداث فرص عمل، وتعزيز املساعدة االجتماعية            

سـيما لفائـدة     للفئات املستضعفة، واحلث على إنشاء املشاريع، وحتسني نظام الصحة، ال         
،  مليـون سـوماً    ٦٥٥ مليـارات و   ٦ولتنفيذ الربنامج، ُخصص مبلغ     . األطفال واألمهات 

  . مليون دوالر٣١٩,٢يعادل  ما أو
وترد دراسة االتفاقية ضمن مقررات القانون والتدريب املهين للقـضاة واملـدعني              -٩

  .العامني واحملامني، إضافة إىل موظفي اخلدمة املدنية على مجيع املستويات
سـيما  لنـساء، ال    جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد ا       مواصلة    ٦-١٣٥

  )سنغافورة( يف املناطق الريفية العقيمات

  :تعليقات    
كانـت  اً  النساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية، أي      لتمييز ضد   ُيمنع يف أوزبكستان ا     -١٠
تهن ولغتهن ودينهن وأصلهن االجتماعي واقتناعاهتن ووضعهن الشخصي واالجتماعي،         يجنس

توازن لتحسني وضع كل من النساء الالئي يعشن        وتسعى الدولة إىل حتقيق ال    . ومكان إقامتهن 
يف املدن والنساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية، على أن تراعى املشكالت اخلاصـة الـيت                

  .تعترض الفئة الثانية
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وخطة عمـل يهـدفان إىل      اً  وطنياً  ، أقرت احلكومة برناجم   ١٩٩٨مارس  /يف آذار و  -١١
. ٢٠٠٧-١٩٩٨ينهن نساء املناطق الريفية، يف الفترة       من ب وحتسني وضع النساء يف أوزبكستان،      

 ووضع إطار قانوين    وأدى تنفيذمها إىل إحراز تقدم ملحوظ يف مساواة النساء بالرجال يف اجملتمع،           
وتبلغ . وتنظيمي يهدف إىل حل مشكالهتن، وإنشاء آلية وطنية حلماية حقوق املرأة وحرياهتا           

 يف املائـة منـهن يف املنـاطق    ٢٤,٢١ائة، تعيش  يف امل٤٩,٩٣نسبة النساء يف أوزبكستان    
  .الريفية
 وظيفـة،  ٢٤٨ ٦١٧اسـتحداث  إىل وأفضت الربامج احمللية لتشجيع عمالة النساء      -١٢
 بفضل تنمية املزارع،    ٣١ ٧٦٥ بفضل تطوير املشاريع الصغرية وتنظيمها، و      ١٢٦ ٣٤١ منها
  .دها وح٢٠١٣ بفضل إنشاء مشاريع جديدة، وذلك يف عام ١١ ٢٤٨و

 مقاطعـة   ١٤وتنفذ جلنة نساء أوزبكستان تدابري عدة ترمي إىل حتسني األنشطة يف              -١٣
، ٢٠١٣-٢٠١١مرجعية قصد وضع برامج حمددة الغرض للتنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة           

ويف . وإرساء بىن حتتية منوذجية يف تلك املقاطعات حلماية حقوق املرأة ومصاحلها املـشروعة            
وتتميـز  .  نساء ووجدن وظائف، وذلك يف طشقند وحدها      ١١٠ الربنامج، ُدربت    إطار هذا 

هذه التدابري بالنهج احملدد الغرض الذي تنبين عليه، وتعتمد باخلصوص على مجـع سـيدات               
  .األعمال والشابات الراغبات يف إنشاء مشاريع

مية واستـشارية   وبالتعاون مع االحتاد األملاين لصناديق االدخار، أنشئت أفرقة إعال          -١٤
حمالت (الـَمخالّة  منطقة، وقُدمت املساعدة على منح القروض يف املقاطعات الريفية و١٣ يف

، األمر الذي مكن من مساعدة النساء على تنظيم أعماهلن يف البيوت، والتحّول             )أو حارات 
  .إىل مهن أخرى، إضافة إىل اكتساب معارف يف إدارة املشاريع األسرية

  )إسبانيا(رجل واملرأة املساواة بني اليكفل اعتماد قانون ملية ريع عتس  ٧-١٣٥

  : تعليقات    
املساواة يف احلقـوق  املتعلق بضمانات درس خرباء حمليون وأجانب مشروع القانون        -١٥

  .والفرص، الذي وضعه املركز الوطين حلقوق اإلنسان وجلنة نساء أوزبكستان
انون ودراسته، أعّد برنامج مـن احللقـات        ولبلورة ما جيب إضافته إىل مشروع الق        -١٦

قيد املراجعة حبيث يأخذ يف احلسبان املالحظات       يوجد مشروع القانون    و. الدراسية اإلقليمية 
  .اليت أبديت واالقتراحات اليت قدمت يف إطار هذه األنشطة اإلقليمية

سانية  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن          إهناء  ٨-١٣٥
 واملقرر ، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   ،توصيات جلنة مناهضة التعذيب   ، بتطبيق   أو املهينة 

اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             
  )سويسرا(أو املهينة 
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  :تعليقات    
وتتجسد هـذه   .  تدين التعذيب  زبكستان الثالثة سياسة  وتنتهج فروع سلطة دولة أ      -١٧

ليـة،  السياسة يف تدابري الرقابة الربملانية، وقرارات هيئـات النيابـة العامـة، ووزارة الداخ             
  .واجتماعات التنسيق بني قوات األمن، إضافة إىل احملكمة العليا بكامل هيئتها

ـ    من قانون العقوبات مفهوم اللجوء إىل التعذيب و        ٢٣٥وتعّرف املادة     -١٨ ن غـريه م
شـروط اتفاقيـة    اً  وتستويف هذه املادة متام   . املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     ضروب  

  .مناهضة التعذيب
يف التشريع بالقانون اجلديـد الـصادر       ألول مرة   وكُرس منع اللجوء إىل التعذيب        -١٩
 ٧ فاملـادة  .املتعلق باحلجز املؤقت يف إطار اإلجراءات اجلنائيةو ٢٠١١سبتمرب / أيلول ٢٩ يف

من هذا القانون، اليت تعّرف الوضع القانوين للمحتجزين يف إطار احلبس االحتياطي واحلجز             
ُيمنع تعذيب شخص رهن احلبس االحتيـاطي أو احلجـز املؤقـت           "املؤقت، تنص على أنه     

  ".ي نوع آخر من أنواع املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةإخضاعه أل أو
 املعدِّل واملكّمل لبعض النصوص     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٠انون الصادر يف    وعّدل الق   -٢٠

التشريعية يف إطار حتسني نشاط أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان التابع للربملان األوزبكـي              
 مـن   ٢فبموجب الفقرة   . قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنفيذ العقوبات     ) اجمللس األعلى (

اإلجراءات اجلنائية، على إدارة مرفق االحتجاز أو احلبس االحتياطي أن      من قانون    ٢١٦املادة  
  .أو أوقف أن يلتقي أمني املظامل واحلديث إليه حبرية وسريةاً تؤّمن ملن احتجز احتياطي

وملنع انتهاك القانون وحقوق اإلنسان يف إطار األنشطة املرتبطة بتطبيق قوانني أجهزة              -٢١
دراسـات  أشهر يف أقسام الوزارة ويف األجهزة اإلقليميـة       ثالثة   ُتجرى كل وزارة الداخلية،   

ملعرفة مدى تقيد موظفي وزارة الداخلية وأجهزهتا بالقانون واحترامهم حلقوق          استعراضات  و
  .اإلنسان، ويناقشها موظفو أجهزة الوزارة

 العقوبة أو   املتعلقة حباالت اللجوء إىل   منهجياً للمعلومات     النيابة العامة حتليالً  جتري  و  -٢٢
اً وُيبحث دوم . املعاملة غري املشروعة يف حق املواطنني اليت يبلَّغ عنها يف مجيع أحناء اجلمهورية            

موضوع احترام حقوق اإلنسان ومنع ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             
ـ  . املهينة على يد قوات حفظ النظام أثناء اجتماعات تنسيق هذه القوات           اب هـذه   ويف أعق

االجتماعات، ُتتخذ القرارات املناسبة، وتكلَّف األجهزة املختصة باختاذ التـدابري امللموسـة            
  .لتدارك القصور وحتسني فعالية األنشطة يف جمال محاية حقوق اإلنسان

وأنشئ فريق عامل مشترك بني الوزارات لتقييم مدى احترام حقوق اإلنسان من قبل              -٢٣
. هذا الفريق فعاليتـه أثبت  من األجهزة التابعة لوزارة العدل؛ وقد قوات حفظ النظام وغريها 

ويبحث أثناء اجتماعاته وحيقق يف الطلبات املتعلقة باألفعال غري املشروعة اليت ترتكبها قوات             
حفظ النظام، مبا فيها تلك اليت تقدَّم إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ويتخذ ما يلزم من          

  .قرارات
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 تقريرهـا الـدوري     ٢٠١١مت أوزبكستان إىل جلنة مناهضة التعذيب يف عام         وقد  -٢٤
ومن املقرر النظر يف هذا التقرير يف تشرين        . الرابع عن تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب      

  .٢٠١٣أكتوبر /األول
جنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       لويف إطار متابعة املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا ال         -٢٥

عقب استعراض التقرير الدوري الثالث ألوزبكستان عن تطبيق أحكام العهـد           ) ١٠ ةالفقر(
عنـها تتعلـق   ُيبلّـغ   يف كل حالـة     اً  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ُيحقَّق رمسي      

وء إىل سوء املعاملة، إضافة إىل انتهاك حقـوق احملتجـزين           باستخدام القوة اجلسدية أو اللج    
اً وتصدر إدارة وزارة الداخلية واإلدارة العامة لتنفيذ العقوبات أحكام        . ومصاحلهم املشروعة 

ما يقالون من أجهزة اً وغالبتثبت إدانتهم، مبدئية، وُتتخذ إجراءات تأديبية صارمة يف حق من    
  .تحقيق بالضرورة إىل النيابة العامةوزارة الداخلية، وحتال ملفات ال

احملتملة، تـسعى   املعاملة  سوء  حاالت  ولرصد احلالة الصحية للمحتجزين وكشف        -٢٦
، إىل توفري التـدريب املـستمر   ٢٠٠٤منذ عام اً، اإلدارة العامة املعنية بتنفيذ العقوبات، دوم  

األساليب اجلديـدة   ملوظفي قطاع الصحة وغريهم من العاملني يف قطاع السجون وتعليمهم           
دليل التقصي والتوثيق   "دراسة  اً  وتتضمن برامج التدريب أيض   . للكشف عن أمارات التعذيب   

الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              
  )".بروتوكول اسطنبول(

األمم املتحـدة اخلاصـة يف   ليات آوتتعاون أوزبكستان هبمة مع هيئات املعاهدات و   -٢٧
إلنسان واحلريات األساسية بتقدميها بانتظـام      إطار تنفيذ التزاماهتا الدولية يف ميدان حقوق ا       

  .املعلومات املتعلقة مبختِلف جوانب حقوق اإلنسان إىل تلك األجهزة
ت معلومـات مفـصلة اسـتجابة، علـى         ، قُدم ٢٠١٢-٢٠١٠رة  تويف أثناء الف    -٢٨

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف : ءاتندااخلصوص، ل
سياق مكافحة اإلرهاب، واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، الـسيدة غولنـارا             

معلومـات  (شاهينيان، واملقرر اخلاص السابق املعين مبسألة التعذيب، السيد ثيو فان بـوفن             
مناهـضة التعـذيب،    خلاصة املعنية مبتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة        ، واملقررة ا  )حمّدثة

  .السيدة فيليس غاير، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، السيد خوان منديس
اعتماد قانون حمدد حلماية النساء من العنف العـائلي ومالحقـة اجلنـاة               ٩-١٣٥

  )مجهورية مولدوفا(ومعاقبتهم 

  :تعليقات    
تدعم أوزبكستان نداء األمم املتحدة الداعي إىل مضاعفة اجلهود للقضاء على مجيع              -٢٩

  .املرأةضد أشكال العنف 
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أوزبكستان يف إطار جلنـة     وزراء  ، أنشأ نائب رئيس     ٢٠١٠أبريل  /سان ني ٢٠ففي    -٣٠
ـ  ضد  بدراسة املمارسات الدولية يف جمال مكافحة العنف        اً  معني  عامالًاً  فريقاملرأة   صد املرأة ق

  .وضع مشروع قانون عن منع العنف داخل األسرة
ويكرس الدستور، وقانون ضمانات حقوق الطفل، وقانون مكافحة االجتار بالبـشر      -٣١

  .البشرضد منع كل أشكال العنف 
ومينع قانون العقوبات كل جرمية تعرض للخطر حياة الناس، مـن بينـهم النـساء                 -٣٢

ويعد ارتكاب هذا النوع من اجلـرائم يف حـق          . ةوالفتيات، أو صحتهم أو حريتهم اجلنسي     
  .مشدداًاً النساء أو الفتيات ظرف

وُتتخذ إجراءات لتحسني قانون األسرة وقانون العقوبات واعتماد تشريع حمدد عن             -٣٣
 املرأة ينص على أن يوفَّر للنساء ضحايا العنـف ولألطفـال وسـائل للـدفاع              ضد  العنف  

  .فيه هذا النوع من العنف، يف الوقت الذي جيّرم الضرورية
وعمالً بأحكام قانون الشكاوى الفردية، تسجل وحدات قسم منع اجلرائم التـابع              -٣٤

، وتنظم من مث    ضدهنلوزارة الداخلية مجيع شكاوى النساء من كل أشكال العنف املمارس           
يـات  فإن ثبتت الوقائع، أحيلت استنتاجات التحر     . التحريات والتحقق من الوقائع احملتج هبا     

  .إىل هيئات التحري والتحقيق التابعة لوزارة الداخليةاً األولية فور
مراكـز االسـتقبال يف   : وأنشئت يف البلد مؤسسات خاصة ملساعدة ضحايا العنف    -٣٥

وكلها تقدم، يف اً، حاالت الطوارئ، ومراكز االتصال اهلاتفي، ومراكز إدماج النساء اجتماعي   
وأنشئ يف طشقند مركز    . وقانونية للنساء ضحايا العنف   مناطق عدة، مساعدة نفسية وطبية      
  .مساعدة النساء والفتيات ضحايا االستغالل اجلنسي هدفه وطين إلعادة تأهيل ضحايا االجتار

 عـن طريـق التطبيـق الفعـال         ال سيما القضاء على ُسْخرة األطفال،       ١٠-١٣٥
 هذا اجملال، والترخيص    للتشريعات الوطنية وأحكام االتفاقيات الدولية املصدق عليها يف       

  )سويسرا(ملنظمة العمل الدولية مبراقبة جين القطن 

  :تعليقات    
 مجلـة مـن     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ الصادر يف    ٨٢أقر جملس الوزراء بقراره رقم        -٣٦

التدابري اإلضافية اليت هتدف إىل تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامـي واتفاقيـة               
كال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليه، اللتني صدقت عليهمـا           حظر أسوأ أش  

  .٢٠١٣-٢٠١٢أوزبكستان، يف الفترة 
يف العتباريني والطبيعيني، خاصة الوالـدين،      لزيادة املسؤولية القانونية لألشخاص ا    و  -٣٧

 يف حالة وانتـهاك   تشجيع األطفال على ممارسة أسوأ أشكال عمل األطفال، وكذلك          حالة  
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 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول  ٢١يف   سنة، اعتمد    ١٨تشريعات العمل املتعلقة باألطفال دون      
  .يكمل قانون املسؤولية اإلدارية قصد حتسني التشريعات املتعلقة حبماية حقوق القّصرقانون 
وُوضع إجراء للرقابة الربملانية على تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صدقت              -٣٨

وبالتحديد، ناقشت جلنة التعاون الدويل والعالقات الربملانية التابعة للغرفة         . أوزبكستانعليها  
خطـة  ، يف خالل جلسة مـشتركة،       التشريعية وجلنة السياسة اخلارجة التابعة جمللس الشيوخ      

، عقدت  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨ويف  . ١٨٢ و ١٣٨لتنفيذ اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       
تشريعية املكلفة باملؤسسات الدميقراطية واملنظمات غري احلكومية واجلماعـات         جلنة الغرفة ال  
  .تنفيذ وزارة العدل اتفاقية حقوق الطفلبشأن موضوع برملانية استماع احمللية جلسة 

وتتخذ احلكومة مجيع التدابري الالزمة ملنع اللجوء إىل عمل األطفـال يف الزراعـة،                -٣٩
  .خاصة جين القطن

، اعتمـدت   ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٦ املؤرخ   ٨٢بقرار جملس الوزراء رقم       وعمالً  -٤٠
 املتعلق باملوافقة على طائفـة      ٩٠ األمر رقم    ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠يف  التربية الوطنية   وزارة  

 )الـشاقة (من التدابري الرامية إىل إبالغ والدي القّصر بأضرار أسوأ أشكال عمل األطفـال              
  .تالميذ على املدرسة ومنع جنوح األحداث والتسولونتائجها، وتعزيز مراقبة تردد ال

، ومركز التعليم الثانوي املتخصص واملهـين التـابع         التربية الوطنية واعتمدت وزارة     -٤١
لوزارة التعليم العايل والتعليم املتخصص، واجمللس املركـزي حلركـة مجعيـات الـشباب              

اً  قـرار  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧يف   اخلريية   "ماخاليا"، واملديرية الوطنية جلمعية     "كامولوت"
يتعلق بتعزيز الرقابة على تردد األطفال على املدرسة، واملسؤولية الشخصية ملـديري           اً  مشترك

سـبب  مؤسسات التعليم، إضافة إىل تأثري الرأي العام يف والدي التالميذ الذين يتغيبون دون              
  .مقبول
 ماليني تلميذ ٤,٥ أن ٢٠١٢ عام وأثبتت نتائج دراسة مستقلة أعدهتا اليونيسيف يف        -٤٢

  .يف مؤسسات التعليم العام ال يعملون يف حقول القطن
، ٢٠١٢أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /وبفضل التدابري املهمة اليت اختذت يف أيلول        -٤٣

  .مل ُيستعمل أي تلميذ يف جين القطن
وسم التايل اجين   بزيارة خالل امل  بعثة تابعة ملنظمة العمل الدولية      قيام  قبول    ١١-١٣٥

  )هنغاريا(حمصول القطن من أجل رصد الوضع املتعلق بالعمل القسري 
إىل رصد الوضع خالل موسم      تابعة ملنظمة العمل الدولية      دعوة بعثة ثالثية    ١٢-١٣٥

  )أملانيا(أوزبكستان جين القطن من حيث االمتثال التفاقيات العمل اليت انضمت إليها 
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أوزبكستان هبـدف   ألمم املتحدة بزيارة    لمل الدولية و  ملنظمة الع السماح    ١٣-١٣٥
  )السويد (رصد التطور املتعلق باستخدام عمل األطفال وتقدمي املشورة يف هذا الصدد

  :تعليقات    
ُسـْخرة  اللجوء إىل   االدعاءات الكاذبة واملبالغ فيها اليت تتحدث عن        ال ميكن قبول      -٤٤

ن يف أوزبكستان واالحتجاج بعمل األطفال على       بكثافة وملدة طويلة يف حقول القط     األطفال  
يته، يهـيمن علـى   بأن القطن األوزبكي، بفضل نوع  اً  أنه وسيلة للمنافسة غري الشرعية، علم     

 يف  ١٨٢النهج االنتقائي يف التعامل ليس مع االتفاقية رقم         كما ال ميكن قبول     . السوق العاملية 
  . الراهنةأوزبكستان يف احلالة  يف - لدانتطبيقها يف بعض البأيضاً مع حد ذاهتا فحسب، بل 

  :وتبني عناصر ملموسة ما يلي  -٤٥
 ماليني  ٣,٤أي أكثر من    يف أوزبكستان   ، جىن كل القطن،     ٢٠١٢يف عام   ،  أوالً •

 ١,٤ مزرعة توظف أكثر من      ٧٠ ٠٠٠ميثلون  (طن، منتجون ومزارعون خاصون     
 يومـا؛ ولـيس     ٤٠ىل   إ ٣٠ملـدة   اً،  لالتفاقات املربمة سابق  اً  وفق) مليون شخص 

 ألولئك املزارعني مصلحة اقتصادية يف توظيف أشخاص إضافيني؛

يف اجملّمعـة   الحظ مكتب اليونيسيف يف أوزبكستان، حسب بيانات الرقابة         اً،  ثاني •
 ، أنه مل ُيستخدم أي تلميذ يف جين القطن؛٢٠١٢عام 

ـ             اً،  ثالث • ، ٢٠١٢ام  جاء يف أرقام وزارة الصحة أنه أثناء موسم جين القطـن يف ع
اً،  مرحـاض ٦ ٥٨٣بصهاريج للمياه الصاحلة للشرب و    اً  جمهز   حقالً ٦ ١٦١ كان

  . مطعم٧ ٧٠٠وأُقيم  كلغ من املطّهرات، ٧ ٩٠٢وُوزع 
ُنظم اجتماع مائدة مستديرة يف طشقند عن آفاق        ،  ٢٠١٣يوليه  /متوز ١٨ و ١٧يف  و  -٤٦

  .ار منظمة العمل الدوليةالتعاون التقين لتنفيذ التزامات أوزبكستان الدولية يف إط
خاصة ممثلو أمانة منظمة العمل الدوليـة،  اً،  خبري٦٠وشارك يف االجتماع أكثر من       -٤٧

ومكتب منظمة العمل الدولية يف موسكو، واملنظمة الدولية ألرباب األعمال، واالحتاد الدويل            
ـ          سيف، واالحتـاد   لنقابات العمال، واملفوضية األوروبية، وممثليات األمم املتحـدة، واليوني

وبريطانيا والصني وفرنسا واهلند    إيطاليا  االحتاد الروسي وأوزبكستان و   األورويب، وسفارات   
إضافة إىل أعضاء الفريق العامل املشترك بني الوزارات املعـين بإعـداد            والواليات املتحدة،   

. وعرض تقرير عن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صـدقت عليهـا أوزبكـستان       
يف جمال تنفيذ االلتزامات الدوليـة يف   اً  كبرياً  تقدمأن أوزبكستان حققت    والحظ املشاركون   

  . منع السخرة وعدم ممارسة التمييز يف جمال العملال سيماإطار منظمة العمل الدولية، 
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 مـن   ١٤٠ و ١٣٩مراجعة األحكام املتعلقة بالتشهري والقذف يف املادتني          ١٤-١٣٥
  )لربتغالا(اجلنائي قانون ال

  :تعليقات    
على إجراء إداري مـسبق     ) ١، الفقرة   ١٤٠ و ١٣٩املادتان  (ينص قانون العقوبات      -٤٨

التشهري وال ميكن اللجوء إىل املالحقة اجلنائية إال إذا كان       .  أعاله بشأن اجلرميتني املشار إليهما   
  .م الأاً مقترنني بظروف مشددة، سواء أكان سبق للجاين أن لوحق إداريأو القذف 

، ٢٠١٢يناير /وحسب التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات يف كانون الثاين       -٤٩
 ١٤٠ و ١٣٩ مـن املـادتني      ٢ و ١تتعلق اجلرائم اجلنائية املنصوص عليهـا يف الفقـرتني          

؛ ويعين ذلك   ) من قانـون العقوبات   ٣٢٥املادة  (باإلجراءات اجلنائية اليت تعقب شكوى فرد       
ها بعد تصاحل األطـراف     ندما يقدم الضحية شكوى وجيـوز إغالق ملف      الدعوى ترفع ع  أن  

  ).من قانون العقوبات )١(٦٦املادة (
إدارات التحريات والتحقيقات التابعة لـوزارة       وجيدر باإلشارة يف الوقت نفسه أن       -٥٠

 أي دعوى جنائيـة علـى       ٢٠١٣ والنصف األول من عام      ٢٠١٢الداخلية مل ترفع يف عام      
  . من قانون العقوبات١٤٠ و١٣٩افعني عن حقوق اإلنسان يف إطار املادتني صحفيني أو مد

        


