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  مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                - ١
راض املتعلق  وجرى االستع . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

وترأس وفد أوزبكستان معـايل     . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١بأوزبكستان يف اجللسة اخلامسة عشرة املعقودة يف        
واعتمد الفريق العامل   . ، ورئيس الوفد  )مبستوى وزير (الدكتور أكمال سايدوف، رئيس املركز الوطين حلقوق اإلنسان         

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥املعقودة يف هذا التقرير املتعلق بأوزبكستان يف جلسته 

لتيـسري  ) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .مصر وإندونيسيا ونيكاراغوا: االستعراض املتعلق بأوزبكستان

  :ة من أجل االستعراض املتعلق بأوزبكستان، صدرت الوثائق التالي٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/3/UZB/1)من الوثيقة ) أ(١٥عرض مكتوب مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومـات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                    )ب(  
(A/HRC/WG.6/3/UZB/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/3/UZB/3)) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية حل  )ج(  

وأحيلت إىل أوزبكستان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا واجلمهورية التـشيكية                 - ٤
سائل على الشبكة   وميكن االطالع على هذه امل    . والدامنرك والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       

  .اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض- ألف 

ديسمرب، أشار رئيس وفـد أوزبكـستان، معـايل         / كانون األول  ١١يف اجللسة اخلامسة عشرة، املعقودة يف         - ٥
ورئيس الوفد، يف معرض اإلشارة إىل      ) مبستوى وزير (ركز الوطين حلقوق اإلنسان     الدكتور أكمال سايدوف، رئيس امل    

التقرير الوطين، إىل مرفقني اثنني قدمتهما أوزبكستان معروضني يف بوابة موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان علـى                 
سان، من قبيل إلغاء عقوبة      خطوات حلماية وتعزيز حقوق اإلن     ٢٠٠٨وذكر أن أوزبكستان اختذت يف عام       . اإلنترنت

يناير والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            /اإلعدام يف كانون الثاين   
ومت الحقاً األخذ عملياً بإعمال احلق يف املثول أمام القضاء، وكذلك ُشرع يف تنفيذ القـانون الدسـتوري      . والسياسية
  .ور األحزاب السياسيةاملتعلق بد

اب، ـاً للشب ـ عام ٢٠٠٨وقد أعلنت الدولة عام     . حتتل محاية حقوق الطفل مقاماً ذا أولوية يف سياسة الدولة         و  - ٦
 ٣٠ يف املائة منهم تقل أعمارهم عـن         ٦٤ عاماً، وأن    ١٨يف املائة من سكان أوزبكستان تقل أعمارهم عن          ٤٠ألن  
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 ١٣٨عمول به، وقد صادق الربملان على اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة رقـم         وقانون ضمانات حقوق الطفل م    . عاماً
وتتضمن خطة العمل الوطنية املتعلقة بتنفيذ هاتني االتفاقيتني اختاذ تدابري لتحسني اإلطار القانوين ورصد              . ١٨٢ورقم  

  .امللحقني باتفاقية حقوق الطفلوصادقت أوزبكستان على كل من الربوتوكولني االختياريني . تنفيذ االلتزامات الدولية

وبغية تعزيز مركز ودور حماميي     . لقد عاجلت أوزبكستان موضوع إنفاذ القانون واستقالل السلطة القضائية        و  - ٧
، كمـا  ٢٠٠٨سـبتمرب  /الدفاع بوصفهم مؤسسة مستقلة من مؤسسات اجملتمع املدين، أُنشئت غرفة احملامني يف أيلول        

  .اُتخذت تدابري لتحسينها

وتناولت أوزبكستان أيضاً موضوع االجتار باألشخاص، وأشارت إىل قانون مكافحة االجتار باألشخاص، وإىل               - ٨
التصديق على الربوتوكول االختياري ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمِّـل               

واعُتِمد قانون يتعلق بإنشاء مركز وطين إلعادة التأهيل ملساعدة         .  الوطنية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب      
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ومحاية ضحايا االجتار باألشخاص، إىل جانب خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة 

، وذلـك،   أشارت أوزبكستان إىل كيفية تأثري سياسة الدولة يف جمال حقوق اإلنسان على نظام التشريعات             و  - ٩
 الئحة قانونية تنظّم حقوق اإلنسان واحلريات، كمـا         ٤٠٠ قانوناً وأكثر من     ١٥مثالً، من خالل اعتماد ما يزيد عن        

  .أشارت إىل األخذ جبميع أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف الدستور والتشريعات الوطنية

أوزبكستان إىل أنه مت يف مجيع املدارس واجلامعـات         وفيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أشارت           - ١٠
ومثة برنامج متقدم لتـدريب     . تعميم الكتب املدرسية واألدلة والدورات التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان واألخذ هبا           

. كما أنه يتم تنفيذ برنامج وطين لتشذيب الثقافة القانونيـة للمجتمـع           . موظفي إنفاذ القانون يشمل حقوق اإلنسان     
وُيضطلَع بأنشطة واسعة النطاق بشأن اإلعالم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، يف إطار محلة األمم املتحدة على نطاق 

.  وثيقة قانونية دولية أساسية عن حقـوق اإلنـسان         ١١٠وصدرت أكثر من    . العامل لتوعية اجلمهور حبقوق اإلنسان    
 صحيفة وجملـة    ٢٠وهناك أكثر من    . ن العاملي حلقوق اإلنسان   وصدرت باللغة األوزبكية طبعة الذكرى الستني لإلعال      

  .تصدر عن حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق مبؤسسات اجملتمع املدين، أشار الوفد إىل أن احلكومة تشجِّع على إنشاء منظمات غري حكومية، مبا   - ١١
ية وتفعيل مبدأ االنتقال من دولـة     يف ذلك تلك النشيطة يف جمال حقوق اإلنسان، وإىل تنفيذ سياسة الشراكة االجتماع            

والحظ أن املنظمات غري احلكومية تقدم دعماً قوياً لتطوير اجملتمع املدين وسيادة القـانون،           . قوية إىل جمتمع مدين قوي    
من خالل العمل يف جماالت مثل التعليم، ورعاية الطفل واملرأة، وذوي اإلعاقة أو َمن يعانون من مرض، واألشـخاص                   

  .جون إىل مساعدة اجتماعيةالذين حيتا

وهناك أكثر  . وذكر الوفد أنشطة يضطلع هبا اجلمهور العام تقوم على قيم دميقراطية وقانونية يؤمن هبا السكان                - ١٢
ة ـع شبكي ـ شركة للتلفزيون واإلذاعة، وأربعة وكاالت لألنباء، ومواق       ٤٢ صحيفة وجملة غري حكومية و     ١ ٠٠٠من  

  .يف أوزبكستان

بكستان، فيما يتعلق بتنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، أهنا تنفذ هـذه الـسياسات                وتفيد أوز   - ١٣
فقد أقامت عالقات وثيقة مع اهليئـات املعنيـة بامليثـاق           . باالستناد إىل مبادئ أساسية وتدابري وضعتها األمم املتحدة       
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وقد أضفت الطابع املؤسسي على احلوار مـع االحتـاد          وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة،        
 وثيقة دولية تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ٧٠وقد قدمت أوزبكستان، بوصفها دولة طرف يف أكثر من . األورويب

ـ      ١٨ تقريراً وطنياً إىل هيئات املعاهدات، منها        ٢٢ست معاهدات أساسية لألمم املتحدة،       . ل تقريراً مت النظر فيه بالفع
  .وتنفَّذ حالياً عشر خطط عمل وطنية تتعلق بتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات

غري أن أوزبكستان قد نوهت إىل وجود بعض املشاكل املوضوعية املرتبطة بعملية التحول من نظـام احلكـم      - ١٤
ومثة مشكلة تتعلق بالوضـع     . القائم على اإلدارة املَوّجهة بأوامر واالقتصاد املخطَّط إىل نظام دميقراطي واقتصاد سوق           

اجلغرايف السياسي ألوزبكستان يف وسط آسيا، وهي منطقة تواجه صعوبات متعددة فيما يتعلـق بـضمانات الـسلم                  
كما نوهت إىل النتائج االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية املترتبة على أزمة حبر آرال اليت تؤثر على السكان . واألمن

  .يف وسط آسيا

رض اإلشارة إىل املشاكل املوضوعية، ذكرت أوزبكستان اخنفاض مستوى معرفة الـسكان حبقـوق              ويف مع   - ١٥
وأوزبكستان تواجه مشكلة يف تنفيذ األحكام القانونية الدولية يف القانون واملمارسة الوطنيتني، األمر الـذي               . اإلنسان

كام القانون الدويل والقوانني الوطنية حيتـل       ويف هذا الصدد، فإن تنفيذ أح     . يتطلب عمل العديد من اهليئات احلكومية     
  .وردَّ وفد أوزبكستان على األسئلة املكتوبة املقدمة من عدد من البلدان. األولوية

أشارت أمينة املظامل الربملانية، سيورا رشيدوفا، رداً على األسئلة املتعلقة بأنشطة املؤسسات الوطنية حلقـوق              و  - ١٦
ري باريس، وكذلك باملدافعني عن حقوق اإلنسان، إىل أن أوزبكستان أنـشأت نظامـاً              اإلنسان، وبدرجة الوفاء مبعاي   

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يستند إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا، فُعني أمني مظامل برملاين، وأُنشئ مركز وطين                 
حلقوق اإلنسان يتمشى بالكامل مع ومنوذج أوزبكستان للمؤسسات الوطنية . حلقوق اإلنسان ومعهد ملراقبة التشريعات

دول املستقلة، هو رابطة ال، وهو أول منصب ينشأ يف ١٩٩٥ومنصب أمني املظامل الربملاين املُنشأ يف عام . مبادئ باريس
  .هيئة مستقلة مبوجب الدستور يقدم سنوياً تقريراً إىل الربملان

وتوافـق الغرفتـان يف   . احلقوق واحلريات الدستوريةوتعمل حتت سلطة مكتب أمني املظامل جلنة معنية مبراقبة    - ١٧
واألعضاء يف مكتب أمني املظامل هم شخصيات عامة بارزة وأكادمييون وممثلون مـن             . الربملان على تأليف هذه اللجنة    

  .املنظمات غري احلكومية

وطنية وبرنامج   وهو يطبق خطط عمل      ١٩٩٦أكتوبر  /أُنشئ املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف تشرين األول       و  - ١٨
، تتمثل يف   ١٩٩٦واملهام األساسية ملعهد رصد القانون احلايل، املنشأ يف عام          . وطين يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات     

االستفادة من اخلربة املكتسبة من القوانني ومشاريع القوانني، واستخدامها للتحقق من أن قانون أوزبكستان يتطابق مع                
  .ة وغريهااملعايري واملقاييس الدولي

والشراكة والعالقات البّناءة والتعاون    . واملنظمات غري احلكومية حتمي بنشاٍط حقوَق اإلنسان يف أوزبكستان          - ١٩
  .بني السلطات واملنظمات غري احلكومية تيسِّر تطوير اجملتمع املدين وسيادة القانون

ان يف التشريعات، فبإمكان كل منظمـة       كما أنه ال يوجد أي مركز قانوين حمدد للمدافعني عن حقوق اإلنس             - ٢٠
أن تضطلع بعمل مشروع حلقوق اإلنسان يتعلـق حبقـوق اإلنـسان    )  منظمة ٥ ٠٠٠وهناك أكثر من    (غري حكومية   
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وتقدم الدولة الدعم إلنشاء هذه املنظمات غري احلكومية . لألطفال واملعوقني والنساء أو األفراد املستضعفني من السكان   
وجيري االستعداد لعقد اجتمـاع دائـرة       . يف محاية حقوق اإلنسان لألعضاء فيها وللسكان ككل       اليت تشارك مباشرة    

  .مستديرة ملناقشة الوضع القانوين للمدافعني عن حقوق اإلنسان

 ذكر نائب وزير العدل أن أوزبكستان تويل اهتماماً للمجتمع املدين؛ وبصفة خاصة، يشارك اجملتمع املـدين               و  - ٢١
 وفقاً للقـانون    ،وتقوم وزارة العدل  .  عمليات إعداد التقرير املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل         مباشرة يف  مشاركة
وميكن . املتعلق باملنظمات غري احلكومية الذي يتمشى بالكامل مع املعايري الدولية، بتسجيل املنظمات غري احلكومية             الوطين  

وقد . انت أهدافها ومقاصدها ال تتناقض ودستور أوزبكستانلكل منظمة غري حكومية أن تسجل لدى وزارة العدل إذا ك 
  مت مناقشة التقرير الوطين املقدم إىل عملية االستعراض الدوري الشامل يف اجتماع خـاص مـشترك بـني الوكـاالت                    

  . وزيراً من خمتلف الوزارات وإدارات الدولة إىل جانب منظمات غري حكومية٣٢حضره 

أكثر  وهناك يف أوزبكستان  . لدين، وتدعم ذلك سياسة الدولة بشأن التسامح الديين       وينص الدستور على حرية ا      -٢٢
 ٢ ٢٢٩وهنـاك يف أوزبكـستان   . واحلق يف حرية الدين هو حق جيري إعماله.  طائفة دينية١٦ من األعراق و١٢٠من  

دانية واإلجنيليـة والـسبتية   منظمة دينية مسجلة، من قبيل املنظمات اإلسالمية واملسيحية والروسية األرثوذكسية واملعم  
واللوثرية والكاثوليكية الرمية واألرمنية الرسولية والربوتستنتية وشهود يهوه، وكذلك مثان مجعيات يهودية، ومجعيـة              

وُترجِم القرآن الكرمي، وكذلك أسفار العهد اجلديد وغريه من الكتب          . هلاري كريشنا وأخرى لبوذا وأخرى للبهائيني     
وتقـدم  . ويوىل اهتمام كبري للتثقيف الديين    .  األوزَبكية، كما ُترجم القرآن الكرمي إىل كتابة املكفوفني        الدينية إىل اللغة  

وتتـاح للعديـد مـن      . وحتتفل أوزبكستان جبميع املناسبات الدينيـة     . اجلامعة اإلسالمية يف طشقند مثل هذا التعليم      
وقد أعلنت املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم      .  فريضة احلج  األوزبكيني فرصة السفر إىل اململكة العربية السعودية ألداء       

  . مدينة طشقند مدينة للثقافة اإلسالمية٢٠٠٧والثقافة يف عام 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة الطرف يف إطار االستعراض- باء 

  . وفداً يف احلوار التفاعلي٥٥ساهم ما جمموعه   - ٢٣

على التزامها باالستعراض الدوري الشامل وباحلوار الذي أجرتـه مـع           وقد هنأت وفود عديدة أوزبكستان        - ٢٤
وأُخذ . ورحبت مبشاركة وفدها الرفيع املستوى، ومبا قدمه من عرض دقيق وشامل وردود على األسئلة املكتوبة. اجمللس

  .املتجددة للبلدعلماً مع االرتياح بالتقرير الوطين املقدم ملا يتجلى فيه من تقدم حمرز على صعيد الدميقراطية 

وأشري إىل اخلطوة اهلامة اليت اختذهتا أوزبكستان لتعزيز دور الربملان واألحزاب السياسية واجملتمـع املـدين يف                   - ٢٥
النهوض حبقوق اإلنسان، وللتصديق على اتفاقيات متعددة لألمم املتحدة، وعلى الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق               

 املتعلقتني حبظر   ١٨٢ ورقم   ١٣٨ق املدنية والسياسية، واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         بالعهد الدويل اخلاص باحلقو   
 املتعلق ٢٠٠٧ لتعزيز رفاه الطفل، والقانون اخلاص لعام        ٢٠١١- ٢٠٠٧تشغيل األطفال، واعتماد برنامج وطين للفترة       

  .شخاصبضمانات حقوق الطفل، والتدابري التشريعية والعملية ملكافحة االجتار باأل

وأشري إىل اجلهود الدائبة اليت بذلتها أوزبكستان لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، على الرغم من الـصعوبات                  - ٢٦
ولوحظ أن أوزبكستان تواصل بذل اجلهود يف سبيل القضاء على التمييز ضد املـرأة والطفـل،                . والتحديات العديدة 



A/HRC/10/83 
Page 7 

وتعزيز احلق يف التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل محـالت            وزيادة تأثري املرأة يف عمليات اختاذ القرارات،        
  .التوعية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك برنامج العمل الوطين املتعلق بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

املعاهدات التابعـة   ومت التنويه مع االرتياح، بتعاون أوزبكستان مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وهيئات               - ٢٧
وأشري . لألمم املتحدة، وكذلك باستحداث منصب ملفوض حقوق اإلنسان يف الربملان واملركز الوطين حلقوق اإلنسان             

إىل التقدم احملرز يف ضمان احلقوق املدنية والسياسية واعتماد خمتلف القوانني املتعلقة باألحزاب السياسية واملنظمات غـري                 
 ٢٠٠٧وأشيد باعتماد قانون دستوري جديد لعام       . ملعنية حبرية الوجدان واألديان ووسائل اإلعالم     احلكومية، واملنظمات ا  

  .بوصفه يعزز دور األحزاب السياسية

كما أشيد بأوزبكستان على إعالهنا أهنا لن تدخر أي جهد يف سبيل إرساء إطار قانوين ّميكن مـن العقـاب                      - ٢٨
زبكستان بذلت جهوداً تستحق الثناء يف سبيل توصيات املقرر اخلاص املعين           ولوحظ أن أو  . الفعال على أفعال التعذيب   

  .٢٠٠٢بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بعد زيارته البلد يف عام 

محر الدوليـة   كما ُرّحب بإطالق سراح السجناء السياسيني مؤخراً وباملوافقة على قيام أفرقه جلنة الصليب األ               - ٢٩
بزيارة مراكز االحتجاز يف أوزبكستان، وبالنمو املطرد للمنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم، وبإلغـاء عقوبـة                

  .اإلعدام، وباألخذ بإجراء املثول أمام القضاء، وكذلك بقرار احلكومة بإنشاء مؤسسة ألمني مظامل األطفال

 سبيل ضمان سيادة القانون وإدراج البعد اإلنـساين يف براجمهـا            وأثين على أوزبكستان جلهودها املبذولة يف       - ٣٠
كما أثين عليها لتفانيها يف ختصيص جزء كبري من ناجتها احمللي اإلمجايل للتعليم، ممـا أدى إىل                 . االقتصادية واالجتماعية 

، األمر الذي يشكل خطوة ٢٠٠٣ يف املائة يف عام   ٩٩إحراز تقدم هائل يف جمال التعليم وبلوغ معدل حملو األمية بنسبة            
  .هامة حنو اإلعمال الفعال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها

نظام قانوين ونظام للمحاكم يقوم على (وذكر االحتاد الروسي أن األثر املترتب على اختاذ الدولة قرارات هامة      - ٣١
. أدى إىل إحراز نتـائج ملموسـة      ) طاق لنشر حقوق اإلنسان   قدر أكرب من احلرية واإلنسانية، وعمل تثقيفي واسع الن        

وتساءل عما إذا كانت ألوزبكستان حمكمة خاصة للشباب، وما إذا كانت أوزبكستان قد حددت أية مهام وأهداف                 
  .ملموسة يف جمال حقوق اإلنسان

ة حلقوق اإلنسان لـضمان     تشريعاً وطنياً يتمشى مع املعايري الدولي     ) أ(بأن تعتمد   أوزبكستان  وأوصت فرنسا     - ٣٢
حرية التجمع، على النحو املنصوص عليه يف الدستور، وال سيما من خالل ضمان حق املنظمات غري احلكومية املعنيـة        

توسيع نطاق حرية وسائل اإلعالم، وال سيما من خالل إلغـاء           ) ب(حبقوق اإلنسان يف االضطالع بأنشطتها حبرية؛ و      
اختاذ ) ج(الم األجنبية والوطنية واتباع قواعد أكثر مرونة العتماد صحفيني أجانب؛ و        القيود املفروضة على وسائل اإلع    

مجيع التدابري الالزمة ملنع أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال سيما 
ق باتفاقية القضاء على التعذيب، وإنشاء آلية مستقلة        يف أماكن االحتجاز، والتصديق على الربوتوكول االختياري امللح       

وأشارت فرنسا إىل أن من الضروري تسجيل الطوائف الدينية لدى احلكومة لكي           . وطنية لرصد مجيع أماكن االحتجاز    
الدين بالتنفيذ الفعال اللتزاماهتا املتعلقة حبرية ) د(وأوصت فرنسا أوزبكستان . تتمكن من االضطالع بالكامل بأنشطتها 

  .على النحو الوارد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ُتعد أوزبكستان طرفاً فيه
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بوضع شروط للسماح بإجراء حتقيق دويل ومستقل لتحديد الوقائع املتعلقـة           ) أ(وأوصت شيلي أوزبكستان      - ٣٣
لبون اللجوء يف الدول احلدودية بعد أحـداث        وضع حد للعودة القسرية لألشخاص الذين يط      ) ب(بأحداث أندجيان؛ و  

. وينبغي فوراً إطالق سراح األشخاص الذين أعيدوا قسراً والذين ال يزالون حمتجزين يف أماكن جمهولة اهلوية               . أندجيان
ت  شخصاً خمتفياً عادوا من قريغيزستان أُبلغ الفريق العامل املعين حباال          ١٣وينبغي تقدمي املعلومات بشأن أماكن وجود       

كما أوصت أوزبكستان، بـسبب االدعـاءات       . االختفاء القسري أو غري الطوعي عن أوضاعهم يف الوقت املناسب         
أن تعتمد تعريفاً للتعذيب عمالً بأحكام      ) ج(املتعددة باللجوء على نطاق واسع إىل تعذيب احملتجزين وسوء معاملتهم؛           

ضائية باالستقالل الضروري عن السلطة التنفيذية، وأن حتد مـن          أن تضمن متتع السلطة الق    ) د( من االتفاقية؛ و   ١املادة  
أن تضمن ممارسة احلق يف التعـبري  ) ه(صالحيات هذه األخرية فيما يتعلق بتعيني القضاة، وال سيما يف احملكمة العليا؛ و    

ضة على الصحف احملليـة     والتجمع واالنضمام واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية، وإلغاء مجيع القيود املفرو            
  .واألجنبية للتحقيق حبرية يف الواقع الوطين واإلعالن عنه، وال سيما عن أحداث أندجيان

يتمكن كل شخص، مبا يف ذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان، من ممارسة احلـق يف           ) أ(أن  بوأوصت هولندا     - ٣٤
.  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية  حرية التعبري، بشكل سلمي، عمالً بااللتزامات املنصوص عليها يف    

بالتحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة حباالت االعتداء على مدافعي حقـوق           ) ب(وأوصت هولندا أوزبكستان بأن تقوم      
باختاذ تدابري عملية لضمان حظر التعذيب بـشكل        ) ج(اإلنسان ومضايقتهم، وحماكمة املسؤولني عن هذه األفعال؛ و       

 عمالً بالتزامات القانون الوطين والدويل، واإلبالغ عن نتاج ذلك يف الدورة املقبلة لالستعراض الدوري الشامل؛                مطلق
باحترام حرية الدين أو املعتقد بشكل تام على النحو املعرب عنه أيضاً يف توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛                  ) د(و
اد، لرصد وضمان االمتثال الكامل للمعايري الدولية لتـشغيل األطفـال،         بضمان التفتيش املنتظم ملمارسات احلص    ) ه(و

  .والنظر يف التعاون مع املنظمات الدولية يف هذا الصدد

وأوصت إيطاليا أوزبكستان باعتماد تدابري مناسبة حلماية وتعزيز حرية الدين لضمان حرية العبادة بشكل فعال   - ٣٥
كستان بأن متتثل اللتزاماهتا الدولية يف هذا اجملال، وأن تكفل احلق يف التماس             كما أوصت أوزب  . جلميع الطوائف الدينية  

كما أوصت إيطاليا أوزبكستان    . وتلقي وتوفري املعلومات واألفكار، مبا يف ذلك بوسائل إلكترونية ومن مصادر أجنبية           
ة وعقابية حمددة حبق املسؤولني الذين      بأن تعمل بفعالية على مكافحة تشغيل األطفال، بطرق من بينها اختاذ تدابري إداري            
  .يقومون، كلٌ يف مقاطعاته بالتحفيز على تشغيل األطفال يف حقول القطن أو تيسريه

والحظت البحرين أن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفل ال يزاالن مـن أهـم األولويـات بالنـسبة        - ٣٦
وطالبت البحرين بتوضيح االدعاءات اليت قدمتها      . تغالل األطفال ألوزبكستان، وأهنا اعتمدت خطط عمل متعددة ملنع اس       

منظمات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بتشغيل األطفال يف املزارع، وتساءلت عن التدابري املتخذة ملنع األطفال من االخنراط                 
 ١٨٢لدولية رقـم    ا يعرِّض صحتهم وتعليمهم للخطر، وعن كيفية تطبيق اتفاقييت منظمة العمل ا           ـل، م ـيف سوق العم  

  . للتصدي هلذه املشكلة١٣٨ورقم 

، وطالبت بتقدمي مزيد من املعلومـات       ٢٠١١- ٢٠٠٧والحظت ُعمان أنه مت وضع خطة عمل وطنية للفترة            - ٣٧
وتساءلت عن التدابري املتخذة لضمان حقوق املعوقني، وال سيما األطفال، إلتاحة اإلمكانية هلم             . عن خطة العمل هذه   
  .دمات األساسيةللحصول على اخل



A/HRC/10/83 
Page 9 

والحظت اإلمارات العربية املتحدة أن أوزبكستان صادقت على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة               - ٣٨
النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وتساءلت عن خطط أوزبكستان وهياكلها احلكومية املسؤولة عن تنفيذه وعن               

  .يةدور املنظمات غري احلكومية يف هذه العمل

. وتساءلت فنلندا عن خطط حكومة أوزبكستان لتنفيذ القوانني اليت حتظر العمل القسري وتشغيل األطفـال                - ٣٩
 وتنفيذ  )ب (بالسماح إلجراء عمليات حتقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق العمل        ) أ(وأوصت حكومة أوزبكستان    

الستخدام وحظر أسوأ أشكال تشغيل األطفال واإلجراءات       اتفاقييت منظمة العمل الدولية فيما يتعلق باحلد األدىن لسن ا         
  .الفورية للقضاء عليها

وأوصت أذربيجان أوزبكستان مبواصلة املمارسة املتمثلة يف اعتماد خطة عمل وطنية لتحسني حالة حقـوق                 - ٤٠
يجان عما إذا كانـت     وتساءلت أذرب . اإلنسان يف البلد، وبتنفيذ بعض توصيات هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات          

أوزبكستان تفكر يف أن تصبح طرفاً يف اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وطالبت بوضع إطار 
  .زمين هلذه اخلطوة

بزيادة جهودها يف سبيل مكافحة اإلفالت من العقاب على أعمال التعـذيب            ) أ(وأوصت الدامنرك أوزبكستان      - ٤١
عاملة، والشروع من خالل عمليات نزيهة ومستقلة يف التحقيق يف مجيع هذه االدعاءات، وتقدمي مجيـع                وغريه من سوء امل   

النظر يف منح األولوية لتدريب موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق مبعاملة احملتجزين؛            ) ب(املرتكبني املزعومني إىل القضاء؛ و    
التفكري بصورة جادة يف    ) د(ب عمالً بااللتزامات القانونية الدولية؛ و     اختاذ تدابري فورية لضمان احلظر املطلق للتعذي      ) ج(و

َتَوّخي االنضمام يف القريب العاجل إىل الربوتوكول االختياري        ) ه(توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب؛ و        
  . الالإنسانية أو املهينةامللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

وأشارت الصني إىل التشريع املتعلق بضمان املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وحظر مجيع أشكال التمييز،                  - ٤٢
وأعربت الصني عن ارتياحها ألنه مل حيـدث منـذ          . وإىل املساعي املبذولة ملعاجلة العالقات فيما بني األعراق واألديان        

وتساءلت الصني عن أولويات أوزبكستان فيما يتعلق بالتثقيف وبـرامج     . أي نزاع عرقي أو ديين    استقالل أوزبكستان   
. التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت وضعتها للمسؤولني احلكوميني يف اهليئة القضائية، وال سيما موظفو إنفاذ القانون        

قوق اإلنسان، وتساءلت عن التدابري املزمع  عاماً للتثقيف يف جمال ح٢٠٠٩والحظت الصني أن احلكومة خصصت عام 
  .واقترحت نشر برامج حقوق اإلنسان ووثائق عمومية على نطاق واسع بشكل سهل الفهم. اختاذها يف هذا اجملال

اجلمعية العامة واألمني العام، وإىل اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات فيمـا           س  جاوهونوهت النمسا إىل      - ٤٣
والحظت الشواغل املعرب عنها بشأن مالحقة املدافعني . فروضة على حرية التعبري وأنشطة اجملتمع املدينيتعلق بالقيود امل

وأعربت عن اهتمامها بالتدابري اإلضافية الواجب تنفيذها عمالً بالتزامـات          . عن حقوق اإلنسان ومعاقبتهم وسجنهم    
ائط اإلعالم واستقالهلا وتعدديتها وسـري عمـل        أوزبكستان مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان لضمان حرية وس        

برفع أية قيود تفرض على أنشطة اجملتمع املدين، وبتطبيـق          ) أ (؛وأوصت أوزبكستان . املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان   
ببذل كل ما يلزم    ) ب (؛اـكما أوصته . ضمانات ملنع مقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب أنشطتهم السلمية         

لضمان القيام على وجه السرعة وبشكل تام ومستقل وحيادي بالتحقيق يف إدعاءات التعذيب وغريه مـن                من جهود   
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بتقدمي ) ج (؛وأوصت النمسا أوزبكستان  . أشكال سوء املعاملة على حنو ما ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان           
  .نتعويض كاٍف لضحايا التعذيب وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسا

وأكدت بلجيكا أمهية دور املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتساءلت عن تكوين وواليـة الرابطـة الوطنيـة                   - ٤٤
وأوصت أوزبكستان بتعزيز محاية املـدافعني عـن حقـوق          . للمنظمات غري احلكومية واملنظمات اليت ال تبتغي الربح       

  .مدافعني عن حقوق اإلنساناإلنسان وإطالق سراح األشخاص الذين ال يزالون حمتجزين لكوهنم 

والحظت أملانيا ما أشارت إليه جلنة مناهضة التعذيب من أن التعريف احلايل للتعذيب يقيد مـن املمارسـة                    - ٤٥
يقوم هبا  "احملظورة للتعذيب ألنه يقصرها على أفعال يقوم هبا املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وال يشمل األفعال اليت                 

معاجلة هذه املسألة وتوسيع نطاق تعريـف       لعمل على   وأوصت أملانيا احلكومة با   ". م الرمسية أشخاص يتصرفون بصفته  
وتوصي أملانيا  . التعذيب حبيث يشمل مجيع حاالت التعذيب اليت يقوم هبا مجيع األشخاص الذي يتصرفون بصفة رمسية              

 حصاد القطن، وأن تقوم احلكومة حكومة أوزبكستان بالتوقف فوراً عن تقدمي أي دعم حكومي الستخدام األطفال يف      
  .علناً بإدانة ومكافحة تشغيل األطفال جبميع أشكاله مكافحة فعالة

وأعربت اليابان عن هواجسها إزاء مواصلة اإلبالغ عن حاالت التعذيب وسوء املعاملة على أيدي مـوظفي                  - ٤٦
يف سبيل تثقيف أولئك املـوظفني بـشأن        إنفاذ القانون وموظفي التحقيق، على الرغم مما تبذله أوزبكستان من جهود            

والحظت اليابان أن هيئات املعاهدات أشارت إىل جتاوزات وحاالت وفاة داخل السجون،            . ذيبـع التع ـاتفاقية من 
وال سيما إىل معاملة أو عقوبة مهينة قبل توجيه هتم رمسية، وأن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مل يتلق حـىت اآلن                      

وأوصت اليابان أوزبكستان   .  تثبت أن أوزبكستان بصدد مكافحة اإلفالت من العقاب على أفعال التعذيب           أدلة شاملة 
وتساءلت عن التدابري احملددة احلالية واملخطط هلا . بأن توافق على طلب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب لزيارة البالد

ونوهت اليابان إىل اهلاجس الذي أعربت      . ا على وجه اخلصوص   لتحسني تدابري مكافحة تشغيل األطفال وإنقاذ الضحاي      
عنه هيئات املعاهدات فيما يتعلق باالستقاللية احملدودة لرصد حقوق اإلنسان وشاغل اجلمعية العامة إزاء زيادة فـرض                 

حمددة وملموسـة   وحثت اليابان احلكومة على اختاذ تدابري       . قيود على حرية التعبري، مبا يف ذلك املضايقة وإلقاء القبض         
  .حلماية حرية التعبري وحظر الرقابة بفعالية أكرب

بتنفيذ توصيات اللجنة لضمان االلتزام حبظر التعذيب متاماً، وضـمان          ) أ(وأوصت اململكة املتحدة أوزبكستان       -٤٧
ألوضاع السائدة يف  إمكانية استعانة احملتجزين مبحامني واالتصال بأسرهم، وإنشاء آليات مستقلة لتقدمي الشكاوى ورصد ا            

بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن            ) ب(وأوصت؛  . أماكن االحتجاز 
ودعت . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واختاذ التدابري الالزمة على املستوى الوطين للقيام بذلك

وزبكستان بالعدول عن مقاضاة األشخاص الذين يسعون إىل ممارسة حرياهتم يف الدين أو املعتقد وبضمان    اململكة املتحدة أ  
بتطبيق عملية لتـسجيل املنظمـات      ) ج (هاإمكانية االطِّالع على الكتب واملواد الدينية واستخدامها وامتالكها؛ وأوصت        

  .سسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريسبإنشاء مؤ) د(الدينية تكون أبسط مما هو معمول به حالياً؛ و

تتوخى توجيه دعوة مفتوحة إىل املقررين اخلاصني، والسماح بالزيارات ) أ(وأوصت املكسيك أوزبكستان بأن   - ٤٨
وأوصت أوزبكستان بـأن تعـدِّل      . اليت طلبها سابقاً ستة مقررين خاصني والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي          

وأوصـت املكـسيك    . جلنائي لضمان متشي تعريف التعذيب وشدة العقوبات متشياً تاماً مع أحكام االتفاقية           القانون ا 
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أوزبكستان بأن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو             
وتساءلت املكسيك عما إذا   . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعلى نظام روما          

وإذا كان األمر كذلك، أوصت املكسيك أوزبكستان بأن تضمن االمتثال          . كان هناك إجراء معمول به حلاالت الطوارئ      
عنية حبقوق اإلنسان  للجنة امل٢٩ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملالحظة العامة رقم ٤ألحكام املادة 

وأوصتها بتعزيز ومحاية حقوق وحريات اإلنسان األساسية من خالل تطبيق تـدابري منـصوص              . بشأن حاالت الطوارئ  
عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب واالجتار باملخدرات وغريها من التهديدات باألمن القومي، وأن تقوم، بصورة حياديـة                 

  .٢٠٠٥ة حلقوق اإلنسان، بتوضيح األحداث اليت وقعت يف أندجيان يف عام ومستقلة، وبدعم من اآللية الدولي

. نيا أوزبكستان بأن تنظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة              يوأوصت سلوف   - ٤٩
ضـية الـسامية    ونوهت باألمهية اليت تعلقها أوزبكستان على تعزيز التعاون مع اجمللس واإلجراءات اخلاصة، ومع املفو             

حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وأوصت سلوفينيا أوزبكستان بأن ترد بصورة إجيابية             
وأوصت سلوفاكيا أوزبكستان بأن تـسمح      . على الطلب املقدم من اإلجراءات اخلاصة املواضيعية السبعة لزيارة البلد         

رافق االحتجاز عمالً بإجراءات العمل النموذجية للجنة، وذلـك بعـد فتـرة             للجنة الصليب األمحر الدولية بدخول م     
وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء املعلومات املبلغ عنها اليت تفيد مبشاركة أطفال يف سن املدرسـة يف                 . احملاكمة أيضاً 

. ة واالجتماعية والثقافية  ، وهو ما أشارت إليه جلنة حقوق الطفل وجلنة احلقوق االقتصادي          نحصاد القطن يف أوزبكستا   
وتساءلت سلوفاكيا عن استحداث منصب أمني مظامل األطفال املزمع إنشاؤه والذي يندرج بني األولويات الوطنية، مبا                

  .يف ذلك تقدمي إطار زمين واخلطوات املتخذة حىت اآلن لتحقيق ذلك

واستفسرت عن مدى استعداد أوزبكستان     . وطرحت إسبانيا مخسة أسئلة ينبغي اعتبارها أيضاً مبثابة توصيات          - ٥٠
إطالق سراح مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ال يزالون داخل السجون، وعن             ) أ(ملواصلة إحراز تقدم بشأن     

ـ  ـان فيم ـواستفسرت عن مدى استعداد أوزبكست    . حالة سوليجون أبدوراكهمانوف وأغزام تورغونوف      ؛قـا يتعل
 على أنشطة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، وأعربت عن رغبتها يف معرفة              بإزالة القيود املفروضة  ) ب(

وتساءلت عن مدى اسـتعداد     . ما إذا كانت أوزبكستان تواصل فرض قيود على أنشطة منظمة رصد حقوق اإلنسان            
املعين باحلق يف حريـة الـرأي       أوزبكستان للتعاون بصورة فعالة مع املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، ومع املقرر اخلاص             

وأعربت إسبانيا عن رغبتها يف معرفة خطط أوزبكستان لتحرير عمل وسائط اإلعالم، وعن استعدادها للتمييز           . والتعبري
  .بوضوح بني املكافحة املشروعة لإلرهاب واالحترام الدقيق حلرية الدين

اغل املعرب عنها بشأن حالة حقوق اإلنسان، مبا وأشارت آيرلندا إىل عدد من اخلطوات املتخذة للتصدي للشو  - ٥١
يف ذلك عقوبة اإلعدام واألخذ بإجراءات املثول أمام احملكمة، فتساءلت عما إذا كانت هناك إحصاءات متاحة بـشأن               
. استخدام إجراءات املثول أمام احملاكم، وعما إذا كان عدد األشخاص يف السجون قد اخنفض نتيجة تطبيق هذا اإلجراء

هت آيرلندا إىل بعض التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بعد زيارته إىل البالد يف وقت الحـق                 ونو
وأوصت آيرلندا أوزبكستان باعتماد هنج عدم التسامح مطلقاً        . ، فطلبت إدخال تغيريات لتحسني احلالة     ٢٠٠٢من عام   

إلفالت من العقاب، على النحو الذي أوصت به كل من جلنـة منـع              إزاء املشكلة املستمرة للتعذيب، وإزاء ممارسة ا      
  .التعذيب واملقرر اخلاص
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وأوصت آيرلندا أوزبكستان بأن تيسر، على وجه السرعة، الطلب الذي قدمه املقرر اخلاص املعين باملـدافعني                  - ٥٢
ذيب بشأن املدافعني عـن حقـوق   عن حقوق اإلنسان لزيارة البلد، وأن تنفذ التوصيات اليت قدمتها جلنة مكافحة التع  

. واستفسرت عن اخلطوات املتخذة لتيسري عمل املنظمات غري احلكومية ووسـائط اإلعـالم دون تـدخل               . اإلنسان
وتساءلت عما إذا مسحت أوزبكستان بتسجيل األحزاب املعارضة اجلديدة وبعملها حبرية، وعن التقدم احملرز يف تنفيذ ما 

 يف أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان من توصيات إثر االنتخابـات             قدمته منظمة األمن والتعاون   
وأوصت آيرلندا أوزبكستان برفع القيود املفروضة على أنشطة اجملتمع املدين، وباالمتثال لطلب اللجنة املعنيـة           . األخرية

اب السياسية متوائمة مع أحكام العهد الدويل       حبقوق اإلنسان جبعل قانوهنا ولوائحها وممارساهتا اليت تنظم تسجيل األحز         
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .ذكر رئيس الوفد الدكتور أكمال سايدوف أن الوفد سيسعى إىل الرد بصورة شاملة على األسئلة املطروحة  - ٥٣

ابرة يف العمل املتعلق هبـذه      أن املث ) نائب املدعي العام  (وفيما يتعلق بالتعذيب واملثول أمام القضاء، ذكر الوفد           - ٥٤
وأشار إىل بيان لـرئيس     . القضايا مكِّن أوزبكستان من تنفيذ توصيات هيئات األمم املتحدة تنفيذاً يكاد يكون كامالً            

الدولة يعترف فيه بوجود أعمال ختويف يقوم هبا موظفو إنفاذ القانون، لكنه أوضح أنه ال ميكن السماح لقوات الشرطة 
وأكد على ما تبذله هيئات إنفاذ القانون من جهود يف سبيل رصد . وة يف عمليات التحقيق وإلقاء القبضباللجوء إىل الق

كما أشار إىل توزيع كراسات على السكان . عمليات التحقيق وإلقاء القبض والسجن بشكل يتمشى مع املعايري الدولية
  .تبني حقوق املواطن فيما يتعلق باالحتجاز

دمها احملامون علـى    ـة يق ـكانية االستعانة مبحامٍ متوفرة جلميع احملتجزين، وإىل وجود خدم        وأشار إىل أن إم     - ٥٥
  . مدار الساعة

وفيما يتعلق حبظر التعذيب، أشار الوفد إىل أن مبدأ عدم مقبولية األدلة اليت ُيحصل عليها من جراء التعـذيب        - ٥٦
تعلقة بالتعذيب ميكن أن تكون أساساً لـنقض األحكـام          هو مبدأ منصوص عليه يف القانون الوطين، وأن الشكاوى امل         

ومن املزمع اختاذ تدابري أخـرى لـضمان أن         . وقد أنشئت هيئة مستقلة للنظر يف الشكاوى املتعلقة بالتعذيب        . اجلنائية
 حالة جنائيـة    ٢٠وذكر أن   . تكون الشهادة بشأن حاالت التعذيب املزعوم املقدمة أثناء احملاكمات شهادة موضوعية          

 موظفاً من موظفي إنفاذ القـانون اُتهمـوا         ٣٨ ملقاضاة   ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٤قدمت إىل احملكمة يف الفترة من عام        
 مع خرباء األمم ٢٠٠٩كما الحظ أن مناقشات عام  .  من القانون اجلنائي   ٢٣٥بالتعذيب، وأدينوا عمالً بأحكام املادة      

وأكد كذلك على وضع خطـة  .  التشريع الوطين يتطلب تعديالًاملتحدة ستتناول ما إذا كان تعريف التعذيب الوارد يف      
كما أشار إىل أنشطة لرصد هيئات إنفاذ القانون مـن          . عمل وطنية لتنفيذ التوصيات األخرية للجنة مناهضة التعذيب       

  .جانب منظمات غري حكومية وأثره على منع انتهاكات حقوق اإلنسان

 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بشأن املثول أمام القـضاء قـد            وأكد الوفد على أن أحكام العهد الدويل        - ٥٧
أُدرجت يف التشريع الوطين، الذي ينص على إمكانية االتصال مبحام يف وقت مبكر، األمر الذي يسمح بتحديد االعتداء 

  .ئيةأو التعذيب يف مراحل مبكرة، وما يترتب على ذلك من تعديالت يف إجراءات احلبس واإلجراءات اجلنا
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 وخطـة عمـل     ٢٠٠٨ون بشأن االجتار يف عام      ـاد قان ـوفيما يتعلق باالجتار باألشخاص، ذكر الوفد اعتم        - ٥٨
، وكذلك وجود جلنة مشتركة بني اإلدارات معنية باالجتار مؤلفة من أعضاء يف هيئات حكومية               ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة  

يل التوعية ومنع االجتار، ومن بينها اإلعالنات التلفزيونية        كما أشار إىل التدابري املعتمدة يف جما      . ومنظمات غري حكومية  
واملناسبات اإلعالنية والبيانات الصحفية وتوزيع الكراسات يف مجيع املناطق يف أوزبكستان، مبا يف ذلك مكاتب بيـع                 

  .حايا االجتار مركز إلعادة تأهيل ض٢٠٠٨وفضالً عن ذلك أنشئ يف عام . البطاقات ووكاالت السياحة

وفيما يتعلق بتشغيل األطفال، الحظ الوفد أن هذه املمارسة هي ممارسة عوجلت من خالل حظـر تـشغيل                    - ٥٩
وكون القانون يسمح لألطفال الذين تتـراوح       .  عاماً مبوجب القانون ومن خالل تدابري تثقيفية       ١٤األطفال دون سن    

ظر فيه عمالً باتفاقييت منظمة العمل الدوليـة         عاماً بالعمل، رهن شروط تقييدية، هو أمر مت الن         ١٦ و ١٤أعمارهم بني   
وأشار إىل تدابري اختذت بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بـالتثقيف              . ١٨٢ ورقم   ١٣٨رقم  

واإلعالم بشأن تشغيل األطفال، وال سيما نشر جمموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وكتيـب عـن                  
كما أشار إىل قانون وطين ينفذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الـصلة،             . ١٨٢نظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية م 

العمـل  واعُتمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقييت منظمـة         . وإىل توعية الربملانيني بشأن معايري منظمة العمل الدولية       
  .١٨٢ ورقم ١٣٨الدولية رقم 

طفال يف حصاد القطن، أكد الوفد أن تشغيل األطفال ليس سياسة تتبعها الدولـة وأن    وفيما يتعلق بتشغيل األ     - ٦٠
غري أنه نتيجة زيادة أسعار تصدير القطن، أعربت بعض الشركات األجنبية اليت كانت             . القطن ُينتج يف القطاع اخلاص    

  . عمل األطفال وهي اآلن تشتكي منيف السابق تشتري القطن من أوزبكستان بأسعار منخفضة عن غضبها،

وفيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أكد الوفد على تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وعلى بلـوغ                   - ٦١
كما أشار إىل اإلصالح الواسع النطاق لنظام التعليم بالتعاون مع املنظمات           . اهلدف املتمثل يف التعليم االبتدائي الشامل     

ىل أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هو أمر متوفر، بشكل مستمر، ابتداًء من مرحلة ما                وأشار إ . الدولية ذات الصلة  
قبل املدرسة وحىت تعليم الكبار، وذلك، مثالً، من خالل دورات حقوق اإلنسان اليت ُتنظم لصاحل مـوظفي الدولـة                   

 دويل عن التثقيف يف جمال حقـوق        إعالنصياغة  ته السابقة ل  اكما ذّكر مببادر  . وموظفي إنفاذ القانون وعامة السكان    
  .اإلنسان، وأكد استعداده للتعاون يف هذا اجملال

وأوصت بيالروس احلكومة بأن تواصل اتباع هنج يعمل على عدم تـشويه إعمـال احلقـوق االقتـصادية                    - ٦٢
ق مجيع قطاعـات  فذلك هو السبيل الوحيد الذي ميكن فيه حقاً ضمان حقو    . واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية   

ومتنت بيالروس ألوزبكستان جناحاً تاماً، وأعربت عن أملها يف أن حتافظ أوزبكستان على هذا الزخم . السكان وفئاهتم
  . يف جمال احلماية اإلجيابية حلقوق اإلنسان يف هذا االستعراض الدوري الشامل ويف االستعراض املقبل

اد أحكام تتعلق باملثول أمام القضاء،      ـأماكن االحتجاز واعتم  وترحب هنغاريا خبفض مستوى االكتظاظ يف         - ٦٣
إال أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء تعدد التقارير عن انتشار اللجوء إىل تعذيب احملتجزين وسوء معاملتهم، ومن بينـهم                    

 جمـدداً   وأوصت هنغاريا أوزبكستان بتحسني أوضاع االحتجاز، والـسماح       . مئات املشاركني يف مظاهرات أندجيان    
ملوظفي جلنة الصليب األمحر الدولية بالدخول إىل السجون، والسماح للخرباء املستقلني بالزيارات املعلن عنها إىل أماكن 

وطلبت هنغاريا إىل أوزبكستان    . االحتجاز، وضمان احلقوق األساسية للمحتجزين، وال سيما احلق يف االتصال مبحامٍ          
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وأوصت . ها لتحسني األوضاع املعيشية واحلماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة        تقدمي مزيد من املعلومات عن نوايا     
أوزبكستان باعتماد قانون عن املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص حلماية املستضعفني، وال سـيما الطفـل واملـرأة                  

  .  يف أوزبكستانكما أوصت بإعادة فتح مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. واألشخاص ذوي اإلعاقة

وأوصت أوكرانيا أوزبكستان بتعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان؛ وبتوجيه دعوات               - ٦٤
ونوهت أوكرانيا إىل تقرير    . إىل اإلجراءات اخلاصة املواضيعية؛ والرد يف حينه على استبيانات يعدها أصحاب الواليات           

 بشأن التحسينات يف الوضع الصحي للسكان، وإىل توصية جلنـة احلقـوق             ٢٠٠٧ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألوزبكستان بأن تعاجل أوجه التفاوت بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية فيما يتعلق               

وأعربت أوكرانيا  . اإليدز/اعة البشري بتقدمي الرعاية الصحية، وبأن تتخذ تدابري ملنع ومكافحة انتشار فريوس نقص املن           
وأوصـت  . عن اهتمامها بالتدابري اليت اختذهتا أوزبكستان مؤخراً لضمان حقوق اإلنسان يف منطقة األزمة اإليكولوجية          

  . أوزبكستان باالستفادة من اخلربة الدولية املناسبة يف هذا اجملال

 ٢٠٠٥مايو /قلة للتحقيق يف األحداث اليت وقعت يف أيار       بأن تنشئ جلنة دولية مست    ) أ(أوصت كندا أوزبكستان      -٦٥
أن تضمن احلكومة االمتثال للمعايري الدولية ) ب(يف أندجيان وحملاكمة ومعاقبة مجيع املسؤولني عن انتهاك حقوق اإلنسان؛ 

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال، واختـاذ          ١٨٢ل الدولية رقم    لتشغيل األطفال، مبا يف ذلك اتفاقية منظمة العم       
إجراءات فورية للقضاء عليها، والتعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق هذا الغرض، وتنفيذ التوصـيات ذات الـصلة                  

بري الفعالة للقـضاء علـى   أن تتخذ التدا) ج(الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق الطفل وعن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛    
استخدام التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، والتحقيق مع مجيـع املـسؤولني عـن ذلـك                       

أن ُتخضع مجيع أمـاكن     ) ه(أن تطلق سراح مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والسجناء السياسيني؛           ) د(ومقاضاهتم؛  
تتيح للجنة الصليب األمحر الدولية إمكانية الدخول املستمر وغـري املقيـد إىل مرافـق               االحتجاز للفحص املنتظم، وأن     

أن تتخذ تدابري ملنع أي مضايقة أو ختويـف         ) و(؛  ٢٠٠٨مارس  /االحتجاز، عمالً باالتفاق الذي مت التوصل إليه يف آذار        
أن تضمن أن   ) ز( عن حقوق اإلنسان؛     ضد من ميارسون حقهم يف حرية الرأي والتعبري، مبن فيهم الصحفيون واملدافعون           

وأن تتخذ تدابري فعالـة     ) ح( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛         ١٩حتترم تشريعاهتا احتراماً تاماً املادة      
  . ملكافحة العنف ضد النساء وضمان متتعهن الكامل والعادل جبميع حقوق اإلنسان دون متييز

 ١٨٣ان بأن تتخذ تدابري فعالة لضمان التنفيذ الكامل التفاقييت منظمة العمل الدوليـة              وأوصت بولندا أوزبكست    -٦٦
وأوصتها كذلك بأن تـصدِّق  . ، وأن تتوقف عن تشغيل األطفال الذين هم يف سن املدرسة يف جين حمصول القطن    ١٣٨و

لة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية  على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام          
أو املهينة؛ وأن تعمل على حتسني األوضاع يف أماكن االحتجاز؛ وأن تضمن بشكل عملي تيسري إمكانية اتـصال كـل                    
حمتجز مبحام، واحلصول على املعاجلة الطبية، واالتصال بأقاربه، والتمتع بسائر الضمانات القانونية، مبا يكفل محايته مـن                 

  .ب؛ وأن تسمح للجنة الصليب األمحر الدولية بكامل إمكانية دخول مجيع أماكن االحتجازالتعذي

لقضاء على التشغيل القـسري لألطفـال، وأن        يف سبيل ا  عل ما يف وسعها     فوأوصت سويسرا أوزبكستان بأن ت      -٦٧
 واالتفاقيـات الدوليـة الـيت    ١٩٩٦تكثف جهودها لتنفيذ التشريعات الوطنية تنفيذاً فعاالً، وال سيما قانون العمل لعام      

وأوصتها أيضاً بأن تنفذ التوصيات اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب، باختاذ مجيع            . صدَّقت عليها احلكومة يف هذا اإلطار     
وأوصتها كذلك بدعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن           . التدابري الضرورية ملكافحة اإلفالت من العقاب     
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عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إىل التحقيق يف مسألة االستخدام املمكن للتعذيب، وتوجيـه                 ضروب امل 
كما أوصت أوزبكستان   . دعوة دائمة جلميع املكلفني من قبل جملس حقوق اإلنسان بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة            

ة والدولية املؤثرة، وال سيما مبنح اعتماد عام ملنظمات حقـوق اإلنـسان        بأن تعزز تعاوهنا مع هيئات اجملتمع املدين الوطني       
لذين وأوصتها كذلك بأن تبادر إىل اختاذ بادرة إنسانية يف اإلفراج عن سجناء القضايا السياسية والدينية ا               . الدولية الرئيسية 

  .يعانون أوضاعاً صحية خطرية

شريعية والسياساتية املناسبة، مبا يضمن االحترام الكامل حلقـوق         وأوصت السويد احلكومة بأن تتخذ التدابري الت        -٦٨
والحظت السويد أن أوزبكستان دولة طـرف يف اتفاقيـة مناهـضة            . اإلنسان، مبا يف ذلك يف إطار مكافحة اإلرهاب       

ـ         . التعذيب، ولكنها مل توقع على الربوتوكول االختياري لالتفاقية        شري إىل أن   ويساور السويد قلق إزاء التقـارير الـيت ت
وأوصت أوزبكستان بأن توقع على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية         ". منهجياً"التعذيب يف أماكن االحتجاز أصبح      

مناهضة التعذيب، وأن تعزز جهودها من أجل القضاء على ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية                  
  .حتجازماكن االأو الالإنسانية أو املهينة يف أ

. وهنأت نيكاراغوا أوزبكستان على جهودها يف مراعاة البعد اإلنساين يف براجمهـا االقتـصادية واالجتماعيـة                 -٦٩
  . تعزيز عملية إرساء الدميقراطيةوأوصت أوزبكستان بأن تواصل إيالء األولوية للربامج التثقيفية، مبا يسهم يف

ن املكلفني بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة لزيارة أوزبكستان، أوصـت          ويف ضوء الطلبات املعلقة املقدمة م       -٧٠
التفيا أوزبكستان بأن تعزز تعاوهنا مع نظام اإلجراءات اخلاصة، وأن تنظر يف هناية املطاف يف توجيه دعوة دائمة جلميـع                    

  .أصحاب اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

ري اليت ينبغي اختاذها لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف بيئة املدرسة، وعن آفاق تنمية              وتساءلت اجلزائر عن التداب     -٧١
وأوصت اجلزائر اجملتمع الدويل بتعزيز مساعدته التقنية ألوزبكستان من أجل حتسني قدرهتا على مكافحة              . التعليم الشامل 
  .مة واإلرهاب واالجتار باملخدراتاجلرمية املنظ

تان بأن التقرير الوطين يعترف صراحة بالتحديات اليت جتابه حتقيق التـوازن بـني اإلصـالحات                ونوهت باكس   -٧٢
التشريعية والبنية االجتماعية االقتصادية والثقافية للبلد من جهة وبني متطلبات األمن الـوطين والتهديـدات اإلرهابيـة                 

تفسرت عما تعتزم أوزبكستان اختاذه من تدابري ملواجهة والتطرف الديين واالجتار باملخدرات من اجلهة األخرى، إال أهنا اس   
هذه التهديدات والعمل يف الوقت ذاته على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وتساءلت كذلك عما إذا كانت أوزبكستان                 

وأعربت باكستان عن أملها يف أن تواصل أوزبكستان تعاوهنا النـشط علـى مجيـع               . حتتاج إىل مساعدة يف هذا الصدد     
  .ع آليات حقوق اإلنسان ذات الصلةألصعدة ما

بأن تواصل، بدعم دويل، جهودها يف سبيل استكمال هيكـل حقـوق            ) أ(وأوصت مصر حكومة أوزبكستان       -٧٣
اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف البلد، وتقدمي التدريب الالزم للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأعـضاء اهليئـة                  

بأن تنشر نتائج االستعراض من خالل وسائط اإلعالم الوطنية مـن      ) ب(دراهتم يف جمال حقوق اإلنسان؛      القضائية وبناء ق  
أجل إعالم عامة اجلمهور بالعرض الذي قدمته يف االجتماع، واإلجنازات اليت حتققت، والتوصيات اليت سُتنفَّذ يف الفتـرة                  

  . اء، وأن تعزيز التدابري القائمة يف هذا املضمارأن تتخذ تدابري ملنع ومكافحة االجتار بالنس) ج(القادمة؛ 
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وطلبت كوبا مزيداً من املعلومات عن التدابري املتخذة من ِقبل احلكومة حلماية األطفال الضعفاء اجتماعياً، وعن                  -٧٤
 كوبـا  وأوصـت . النتائج اليت حتققت يف إطار برنامج املراقبة هذا، وكيفية استخدام النتائج يف حتسني حالـة األطفـال           

وأوصتها كذلك بـأن    . أوزبكستان بأن تواصل جهودها اإلجيابية احلالية لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
تتابع مساعيها اإلجيابية من أجل تعزيز حقوق النساء ومحايتها، بعدة طرق، منها تعزيز التدابري املتخذة بالفعل ملنع االجتـار   

ـ               وأوصت. بالنساء ومكافحته  ال  أوزبكستان أيضاً بأن تواصل عملها اإلجيايب اجلاري بالفعل مبا يكفل إحراز تقدم يف جم
  .حقوق األطفال ورفاههم الكامل

وأوصت الفلبني أوزبكستان بتعزيز التنسيق بني وزاراهتا فيما يتعلق بأنشطة وكاالت إنفاذ القـانون، وبتنفيـذ                  -٧٥
وأثنت على أوزبكستان لتخصيصها جزءاً كبرياً من ناجتهـا         . حلريات األساسية التدابري الالزمة حلماية حقوق اإلنسان وا     

 يف املائة، َبيد أهنا أوصتها بأن تواصـل ختـصيص           ١٠٠احمللي اإلمجايل للتعليم، مما أسفر عن اقتراب نسبة حمو األمية من            
 عن التدابري املنفَّذة لتحسني املساواة بـني  وأخرياً، استفسرت الفلبني. املوارد الالزمة لتعزيز احلق يف التعليم وحقوق الطفل      

  .وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأةاجلنسني ومحاية حقوق النساء، وال سيما التطورات املتعلقة بقانون املساواة يف احلقوق 

 حقـوق  وطلبت ماليزيا توضيحاً بشأن الوضع الراهن املتعلق مبشاركة أوزبكستان يف آليات األمم املتحدة ملراقبة         -٧٦
بأن تعزز وتعمِّق التفاعل مع اآلليات      ) أ(وأوصت ماليزيا أوزبكستان    . اإلنسان، وغريها من آليات مراقبة حقوق اإلنسان      

وأن تواصل جهودها ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال، بالتنفيذ الكامـل لقـانون            ) ب(الدولية املعنية حبقوق اإلنسان؛     
وأن تعزز جهودها الراهنة الراميـة إىل       ) ج(خراً، بشأن مكافحة االجتار باألشخاص؛      ، الذي أُبرم مؤ   ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

وأن تواصل جهودهـا يف سـبيل       ) د(تنفيذ برامج التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها على مجيع مستويات اجملتمع؛            
  .وتنشئة جمتمع مدين ينبض باحلياةتعزيز 

راً، وأعربت عن سعادهتا مبا قامت به أوزبكستان يف السنوات األخرية من ونوهت اهلند باإلصالحات املنفذة مؤخ  -٧٧
ورحبت اهلند بـسياسة    .  يف املائة للتعليم   ٣٠ يف املائة من ميزانيتها للتنمية االجتماعية، وأكثر من          ٥٠ختصيص أكثر من    

  .تثقيف حبقوق اإلنسان يف املدارسجمانية التعليم، وبسياسة ال

بأوزبكستان على ما بذلته مؤخراً من جهود يف سبيل تعزيز ضمانات محاية حقوق الطفـل،              وأشادت إندونيسيا     -٧٨
 يستهدف تعزيـز رفـاه      ٢٠١١-٢٠٠٧اليت تضمنت التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واعتماد برنامج وطين للفترة            

  .ملعين بضمانات محاية حقوق الطفل اخلاص ا٢٠٠٧األطفال، واعتماد قانون عام 

بإدخال برنامج للتوعية يستهدف تقدمي معلومات عـن اإلسـهامات          ) أ( حكومة اجلمهورية التشيكية     وأوصت  -٧٩
بأن تواصل و )ب( ؛اإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إىل تدابري أخرى لتحسني مشاركتهم يف عمليات اختاذ القرار        

وأن تنـضم إىل    ) ج( ؛ إىل مرافق االحتجاز والسجون    السماح للجنة الصليب األمحر الدولية بالدخول املنتظم وغري املقيد        
وأن تكف  ) د( ؛الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تنشئ آلياهتا الوطنية الوقائية طبقاً لـذلك            

مد وتنفذ تدابري ملنع    أن تعت و) ه( ؛عن جترمي النشاط اجلنسي املثلي بني البالغني، واختاذ تدابري لتعزيز التسامح يف هذا الصدد             
 ؛فرج عن السجناء السياسيني   أن ت  و )و(؛  إساءة استخدام أحكام القانون اجلنائي يف اضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان          

ـ    أن تضمن    و )ح(؛  ضمن معاقبة املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان       أن ت و) ز( ستفيض أيضاً التحقيـق امل
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ع يف أندجيان    االنتهاكات السابقة اخلطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلادث املأساوي الذي وق            واملستقل والرتيه يف مجيع   
  .٢٠٠٥مايو /يف أيار

، واللجنة  والثقافية جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية   ونوهت األرجنتني إىل تقارير املنظمات غري احلكومية، و         -٨٠
 ضد املرأة، واليت تشري إىل وجود قوالب منطية مستدمية وجامدة إزاء دور النـساء      املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز     

وأعربـت  . وأوصت أوزبكستان بأن تنظر يف إمكانية اعتماد تشريع يوطد املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص             . يف اجملتمع 
كما نوهت باملعلومات املقدمة مـن      . األرجنتني عن قلقها إزاء التمييز يف جمال العمل، حيث حتصل املرأة على أجور أقل             

 بشأن تركز عمل النساء يف وظائف وقطاعات معينة، وتضرر النساء من            ٢٠٠٨جلنة خرباء منظمة العمل الدولية يف عام        
الفصل من العمل أكثر من الرجال، وزيادة املشكالت اليت يواجهنها عادة يف احلصول على وظائف جديدة بعـد فتـرة                    

لى أوزبكستان أن تنظر يف إمكانية إعادة النظر يف هذه املمارسات، وأن تنظر كذلك يف فكرة تفتيش                 واقترحت ع . البطالة
  .بل مهنيني مؤهلني وبتمويل مناسبالعمل من ِق

واستفسرت عن .  ضد االجتار يف األشخاص٢٠٠٨وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل اعتماد قانون يف عام   -٨١
يعي واملؤسسايت حلماية حقوق األطفال، وعن مستوى متكني النساء ومتثيلهن يف الوظائف العليـا              مدى توفري اإلطار التشر   

  .التنفيذية، مبا يف ذلك الربملانباهليئات 

وتساءلت جنوب أفريقيا عن مدى اعتزام أوزبكستان وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنـسان، وعـن                   -٨٢
ابري املتخذة للتصدي للتحديات اليت يطرحها تشغيل األطفال، ومدى جناح هذه           إمكانية تقدمي مزيد من املعلومات عن التد      

وأوصت . كما تساءلت عن وجود أي برامج منفذة للتعامل مع حتديات استئصال الفقر وارتفاع نسبة البطالة              . املداخالت
  .َسرِّع وترية برامج ختفيف الفقرأوزبكستان بأن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وأن ُت

ونظرت مجهورية إيران اإلسالمية بشكل خاص يف املبادرات املتخذة للتثقيف حبقوق اإلنسان، بوصفه خطـوة                 -٨٣
والحظت أن قرار إنشاء مكتب أمني مظامل األطفال هو خطوة مهمة           . مهمة حنو مزيد من تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       

يع السبل املناسبة ملواصلة تطوير وتعزيز ثقافـة حقـوق          وأوصت أوزبكستان بأن تسلك مج    . لتعزيز محاية حقوق الطفل   
اإلنسان، وزيادة أنشطة بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان وإذكاء وعي اجلمهور هبا،                 

  .ة حقوق اإلنسان بشكل أفضلبغية تعزيز ومحاي

قية مناهضة التعذيب، والتدابري املتخـذة للتـصدي للعنـف    واستفسرت الربازيل عن التدابري املتوخاة لتنفيذ اتفا      -٨٤
وأوصت الربازيل أوزبكستان بأن تنفـذ      . العائلي ضد املرأة، وعن مدى وجود جماالت للمساعدة ترحب هبا أوزبكستان          

ي االستراتيجية الوطنية ملكافحة تشغيل األطفال، وأن تعزز فرص العمل الكرمي؛ وأن تصدق على الربوتوكول االختيـار               
امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وعلى نظام روما األساسي، الذي أُنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدوليـة؛ وأن حتقـق                

  .٩/١٢ليت قررها اجمللس يف قراره أهداف حقوق اإلنسان ا

تعزيز السياسات  وطلبت فييت نام من الوفد أن يقدم مزيداً من املعلومات عن التدابري اليت ستتخذها أوزبكستان ل                 -٨٥
  .إلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسانوأوصت أوزبكستان بأن تواصل جهودها يف جماالت التثقيف حبقوق ا. االجتماعية
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وأشارت اململكة العربية السعودية إىل أن أوزبكستان تقدم التعليم والرعاية الصحية لألطفال، وأن اإلحصائيات                -٨٦
وأوصت أوزبكستان بأن تعزز تشريعاهتا مبا يتوافق مع معايري اليونيـسيف        . التكشف عن اخنفاض معدالت وفيات األطف     
  .ومنظمة العمل الدولية املتعلقة حبقوق الطفل

وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد مبمارسة التخويف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وفـرض                   -٨٧
بأن تـضمن محايـة     ) أ( مناهضة التعذيب، أوصت النرويج أوزبكستان       وعمالً بتوصيات اتفاقية  . قيود عليهم وسجنهم  

املدافعني عن حقوق اإلنسان من احلبس غري العادل والتخويف والعنف، وأن تطلق سراح املسجونني أو احملكوم علـيهم                  
ملنظمـات  والحظت النرويج بقلق االدعاءات بصعوبة تسجيل ا. بسبب قيامهم بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق اإلنسان  

بتطبيق مجيع إجراءات التسجيل بصورة عادلة وبدون متييز وطبقاً للمعـايري           ) ب(غري احلكومية احمللية والدولية، وأوصت      
أوصت كما  . واستفسرت كذلك عما إذا كانت أوزبكستان تعتزم إجراء أي إصالحات تشريعية يف هذا الصدد             . الدولية

  .مقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسانبأن تنظر يف توجيه دعوة لل) ج(أوزبكستان 

عن اخلطوات اليت ستتخذها احلكومة لضمان متكني مجيع األفراد املعترضني ضمريياً على            ) أ(وتساءلت سلوفينيا     -٨٨
تقداهتم اخلدمة العسكرية من ممارسة حقهم، وليس فقط األشخاص املنتمني جلماعات دينية معترف هبا، الذين تدعوهم مع               

وعن مىت  ) ج(وعن خطط الدولة لتحسني األوضاع املعيشيـة لألطفـال وحتسني سبل محايتهم؛           ) ب(إىل هذا الرفض؛    
ختطط أوزبكستان لالستجابة بشكل إجيايب لكل الطلبات املعلقة املقدمة من اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد، وما إذا كانت            

بأن تضمن إتاحة االستنكاف الضمريي   ) د(وأوصت سلوفينيا أوزبكستان    . خلاصةتنظر يف توجيه دعوة دائمة لإلجراءات ا      
عن أداء اخلدمة العسكرية لألفراد، أياً كان دينهم أو معتقدهم، وأن ختضع عملية النظر يف الطلبات للمراقبة املدنيـة، وأن                    

ـ     (ت  وأن تستجيب يف أقرب وقت هلذه الطلبا      ) ه(تقدم خدمة مدنية غري تأديبية بديلة؛        ة املقدمة من اإلجـراءات اخلاص
  .بطريقة إجيابية) لزيارة البلد

ورحبت مجهورية كوريا، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة القضاء على التمييز العنـصري،                  -٨٩
. مبعاهـدات وجلنة مناهضة التعذيب، مببادرة أوزبكستان بوضع خطط عمل وطنية لتنفيذ توصـيات اهليئـات املنـشأة                 

والحظت أن اجملتمع الدويل يساوره القلق إزاء حالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان يف بعض اجملـاالت، منـها تعـذيب          
وأوصت مجهورية كوريا أوزبكستان بأن تنظر بشكل إجيايب، يف إطـار           . احملتجزين وإساءة معاملتهم والعنف ضد النساء     

دولية حلقوق اإلنسان، يف مزيد من التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلـك              سعيها إىل املشاركة الفعلية مع اآلليات ال      
  . لزيارة البلد٢٠٠٧اصني منذ عام قبول الطلبات املقدمة من عدد من املقررين اخل

وأشارت فلسطني إىل السياسات املتعلقة بإصالح النظام السياسي والقضائي والقانوين، واليت تنّم عـن رغبـة                  -٩٠
وأوصت فلسطني أوزبكستان بأن تضع تشريعاهتا مبا يليب االحتياجـات التنمويـة            . ن يف تعزيز حقوق اإلنسان    أوزبكستا

  .األساسية للبلد يف مرحلته االنتقالية

وأشادت قطر بقرار أوزبكستان حترمي عقوبة اإلعدام، مما أدى إىل ختفيف أحكام اإلعدام إىل السجن مدى احلياة                   -٩١
كذلك مبا أبدته أوزبكستان من عناية خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة، مثل األشخاص ذوي اإلعاقـة         وأُشيَد  . أو املؤبد 

  والحظت قطر أن أوزبكستان تواصل بذل جهودها من أجـل محايـة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان               . والنساء واألطفال 
  .ت األساسيةواحلريا
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لغرض السادس من األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق       وأعربت املغرب عن اهتمامها باإلجراءات املتخذة لتحقيق ا         -٩٢
واستفسرت عن برامج التعاون املوضوعة بشكل خاص باالشـتراك مـع           . مبكافحة اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض     

ل وأوصت املغرب أوزبكستان بأن تواص    . وكاالت التعاون الدويل، وعن اإلجراءات املتخذة لتوعية السكان هبذه الربامج         
ائية لأللفية  التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين ملكافحة انتشار اإليدز، حيث يصعب حتقيق الغرض السادس من األهداف اإلمن               

  .بدون هذا التعاون

والحظت نيجرييا أن هناك املزيد الذي ينبغي عمله، وال سيما يف نظام قضاء األحداث واحلصول على اخلدمات                   -٩٣
ودعت نيجرييا اجملتمع الدويل إىل التعجيل بتقدمي املساعدة الالزمة ألوزبكستان،          . ة يف السجون  الصحية األساسية، وخباص  

  .ات الصادرة عن االستعراض الدوريلدعم جهودها، ومتكينها يف هناية األمر من تنفيذ التوصي

خلـدمات  حتسني مستويات املعيشة، وسبل احلـصول علـى ا        ) أ(وأوصت بنغالديش أوزبكستان بأن تواصل        -٩٤
واملشاركة البناءة مع آليات األمم املتحـدة       ) ب(األساسية، كالصحة والتعليم، بدعم وتعاون كاملني من اجملتمع الدويل؛          

  .حلقوق اإلنسان

والحظت أفغانستان أن أوزبكستان دولة طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية                  -٩٥
واستفسرت عن التدابري املتخذة لتنفيذ هاتني املعاهدتني الـدوليتني، وتأكيـد           . بشأن محاية األمومة  منظمة العمل الدولية    

  . مواتية للتنمية الشاملة للمرأةاملساواة بني اجلنسني، وهتيئة أوضاع

ـ "وفيما يتعلق بنظام إصالح السجون والتعاون مع جلنة الصليب األمحر الدولية، أشار الوفد إىل سياسـة     -٩٦ فاء إض
.  مسجوناً ١٣٤ مواطن هناك    ١٠٠ ٠٠٠على نظام السجون وحترير التشريع اجلنائي، وأكد أن من كل           " الطابع اإلنساين 

 بني أوزبكستان وجلنة الصليب األمحر الدولية بشأن األنـشطة اإلنـسانية املقدمـة    ٢٠٠١وبعد التوقيع على اتفاقية عام      
من ِقبل املنظمات غري احلكومية األجنبية واحملليـة، وممثلـي وسـائط    للمحتجزين، ُنفذت عدة زيارات منتظمة للسجون   

 ١٩ مناسبة، منـها     ١١٥وقد زارت جلنة الصليب األمحر الدولية مرافق االحتجاز يف أكثر من            . اإلعالم، والدبلوماسيني 
  .نسانوقد توسع نطاق التعاون بني هذه اهليئات ليشمل تثقيف احملتجزين حبقوق اإل. ٢٠٠٨زيارة يف عام 

نائب (، أشار الوفد )٢٠٠٥مايو /يف أيار(وفيما يتعلق باألسئلة اليت طُرحت بشأن اهلجمات اإلرهابية يف أندجيان   -٩٧
إىل أن جمموعة اإلرهابيني شنت عدداً من اهلجمات املسلحة ضد مواقع حكومية ومواقع إلنفـاذ القـانون،     ) املدعي العام 

وأضاف أن  . حة وذخائر وأخذ رهائن وإطالق سراح جمرمني خطرين من السجون         أعقبتها عمليات قتل واستيالء على أسل     
هذه األحداث اعتداء مباشر من اإلرهاب الدويل على الدولة، وأهنا استهدفت زيادة زعزعة الوضع يف وادي فرجانا وآسيا                  

لقـوة مـن ِقبـل    وقال إن احلكومة بذلت كل ما يف وسعها لضمان حل سلمي للوضع، وإن استخدام ا . الوسطى ككل 
وقد رفضت احلكومـة  . املكلفني بإنفاذ القانون كان رداً على العنف املمارس من اإلرهابيني املسلحني واختذ طبيعة تبادلية            

، وذلك وفقاً ملـا أكدتـه        له من الصحة   أساسال  و" مفرطاً وغري متناسب  "البيانات اليت زعمت أن استخدام القوة كان        
 لدراسة  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦د كذلك إىل أن خرباء االحتاد األورويب زاروا أوزبكستان يف عامي            وأشار الوف . حتقيقات احملكمة 

وأعاد التأكيد على . ملفات القضايا ومقابلة املسؤولني احلكوميني والتحاور مع املتهمني ومع حماميهم ومع شهود األحداث     
يف " حتقيقـاً دوليـاً مـستقالً   "زبكستان أن جتري أن موقف أوزبكستان ال يزال قوياً ولن يتغري، وأنه من غري املقبول ألو 

  .قضية أُغلقت بالنسبة ألوزبكستانأحداث أندجيان، فهذه ال
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ويف معرض اإلجابة عن األسئلة اليت طُرحت بشأن حقوق الطفل، استرعى الوفد االنتباه إىل مشروع قانون بشأن    -٩٨
شاء نظام لقضاء األحداث، وسن قانون بشأن قضاء األحداث،         تعيني أمني ملظامل األطفال، والتعاون مع اليونيسيف على إن        

كما الحظ الوفد أن بقانون حقوق الطفل فصالً يشمل ضمانات إضافية           . وإعادة صياغة القانون املتعلق بسياسة األحداث     
  .لألطفال الضعفاء اجتماعياً، مثل اإلدماج يف اجملتمع واحلق يف املسكن واملساعدة االجتماعية والتعليم

وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، نوه الوفد باالهتمام اخلاص الذي توليه أوزبكستان هلذه                -٩٩
وعرض . احلقوق، مع املساندة الكاملة يف الوقت ذاته للطابع العاملي حلقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة أو التصرف هبا                

 للقطاع االجتماعي، مع ختصيص ثلث      ٢٠٠٩ يف املائة من ميزانية الدولة لعام        ٥٤,٦الوفد إحصائيات تدل على ختصيص      
  .هذه النسبة للتعليم

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة يف جمال الصحة، ساق الوفد كمثال على ذلك سياسةَ الدولِة وتسعةَ برامج وطنيـة                    -١٠٠
ن اإليدز، واملؤثرات العقلية، والصحة النفسانية، واحلماية من        حلماية صحة األمومة والطفولة، والقوانني املتعلقة بالوقاية م       

واسُتشهد بزيادة العمر املتوقع، واخنفاض الفروق يف       . مرض السل، والتربع بالدم، وأساليب عالجية ووقائية طبية متنوعة        
  .ناث كنتيجة إلصالح النظام الطيبالعمر املتوقع بني الذكور واإل

، أكد الوفد وجود سياسة للمساواة بني اجلنسني، وتعاوٍن وثيق مـع اللجنـة املعنيـة          ويف جمال حقوق اإلنسان     -١٠١
بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكـذلك مـشروع                    

د أن أوزبكستان تفي بالتزاماهتا الدولية يف       كما الحظ الوف  . القانون املعين بتكافؤ الفرص واملساواة يف احلقوق بني اجلنسني        
كمـا  . جمال حقوق اإلنسان، بالتعاون الوثيق مع مجيع هيئات األمم املتحدة، ووفقاً لوثائق األمم املتحدة والوثائق الدولية               

  . احلضارات والثقافات والدياناتأشار الوفد إىل جهود أوزبكستان يف تعزيز احلوار وضمان مزيد من التفاهم بني

بـضمان  وفيما يتعلق باحلق يف التنمية، أكد الوفد على جهود أوزبكستان يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة،                   -١٠٢
  .احترام مجيع حقوق اإلنسان

وقد أعدت أوزبكستان تعليقات على مالحظات مفوضية حقوق اإلنسان اليت قدمتها ألوزبكستان الستعراضها،               -١٠٣
وأشارت أوزبكستان إىل نشر .  منظمة غري حكومية على التقرير الوطين  ٢٥بيانات املقدمة من    كما أعدت تعليقات على ال    

خطة عملها الوطنية املعنية بالتحضري لالستعراض الدوري الشامل، وإىل جهودها يف تنظيم االحتفال بالذكرى الـسنوية                
  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالستني لصدور

  لتوصياتأو ا/ النتائج و-ثانياً 
  :نظرت أوزبكستان يف التوصيات اليت قُدمت أثناء املناقشة، وفيما يلي التوصيات اليت حظيت بتأييدها  -١٠٤

  تطوير تشريعاهتا مبا يليب االحتياجات اإلمنائيـة األساسية للبلد يف املرحلـة االنتقاليــة الـيت متـر                 -١
  ؛)فلسطني(هبا 

لق بأنشطة الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون وتنفيذ التدابري الالزمة         تعزيز التنسيق بني الوزارات فيما يتع       -٢
  ؛)الفلبني(ان واحلريات األساسية حلماية حقوق اإلنس
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  وتنشئة جمتمع مدين ينبض باحلياة؛مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز   -٣

  ؛)جنوب أفريقيا(التعجيل بوترية برامج ختفيف حدة الفقر   -٤

لوسائل املناسبة إلرساء وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، وزيادة أنشطة بناء القدرات يف            األخذ بالطرق وا    -٥
جمال حقوق اإلنسان، وتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان وتوعية اجلمهور هبا، بغية تعزيزهـا ومحايتـها               

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

 حقوق اإلنسان يف البلد، وتنفيـذ       مواصلة اعتماد خطط عمل وطنية يف جماالت متنوعة، لتحسني حالة           -٦
  ؛)أذربيجان(بعض التوصيات املقدمة من اهليئات املنشأة مبعاهدات األمم املتحدة 

مواصلة انتهاج سياسة تكفل عدم االختالل يف تنمية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية               -٧
  ؛)بيالروس(والسياسية 

ة البنـاءة   ـومواصلة املشارك ) ماليزيا(آلليات الدولية حلقوق اإلنسان     تـعزيز وتعميـق التفاعل مع ا      -٨
  ؛)بنغالديش(معها 

متابعة املساعي اإلجيابية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق النساء، بطرق منها تعزيز التدابري املتخذة بالفعل                 -٩
  ؛)كوبا(ملنع ومكافحة االجتار بالنساء 

كافحة االجتار بالنساء واألطفال، بالتنفيذ الكامل للقانون الذي أُبرِم مؤخراً          مواصلة اجلهود الرامية إىل م      -١٠
  ؛)ماليزيا( بشأن مكافحة االجتار باألشخاص ٢٠٠٨أبريل /يف نيسان

  ؛)فرنسا(يع أماكن االحتجاز النظر يف إنشاء آلية وطنية مستقلة ملراقبة مج  -١١

نشاء آليات مستقلة لتلقي الشكاوى ومراقبة األوضاع       ؛ وإ )هنغاريا، وبولندا (حتسني أوضاع االحتجاز      -١٢
  ؛)اململكة املتحدة(اكن االحتجاز يف أم

وضع برامج تثقيفية تستهدف تعزيز اإلسهامات اإلجيابية من ِقبل األشخاص ذوي اإلعاقة، مع اختـاذ                 -١٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(مزيد من التدابري لتحسني مشاركتهم يف عمليات اختاذ القرارات 

   االستفادة مـن اخلـربات الدوليـة املناسـبة يف ضـمان حقـوق اإلنـسان يف منطقـة األزمـة                      -١٤
  ؛)أوكرانيا(اإليكولوجية 

  ؛)كوبا(مواصلة اجلهود اإلجيابية الرامية إىل حتسني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -١٥

  ؛)كوبا(تهم الكاملة مواصلة العمل اإلجيايب لضمان تعزيز حقوق األطفال ورفاه  -١٦

طفـل  تعزيز سن التشريعات املتوافقة مع معايري اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية، فيما يتعلق حبقوق ال               -١٧
  ؛)اململكة العربية السعودية(
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مواصلة التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين ملكافحة انتشار اإليدز، حيث يصعب بدون هذا التعاون حتقيق                 -١٨
  ؛)املغرب(داف اإلمنائية لأللفية س من األهالغرض الساد

مواصلة جهودها، وال سيما يف جمال نظام قضاء األحداث وإمكانية احلصول على اخلدمات الـصحية                 -١٩
األساسية، وخاصة يف السجون، والتنفيذ الذي سيجرى يف هناية املطاف للتوصيات اليت قد يسفر عنها               

  ؛)نيجرييا( من اجملتمع الدويل االستعراض الدوري ألوزبكستان، مبساعدة

مواصلة حتسني املستويات املعيشية، وإمكانية احلصول على اخلدمات األساسية، كالصحة والتعليم، من              -٢٠
  ؛)بنغالديش(خالل الدعم والتعاون الكاملني من ِقبل اجملتمع الدويل 

  ؛)نيكاراغوا(اء الدميقراطية مواصلة إيالء أولوية لربامج التثقيف، مما يسهم يف تعزيز عملية إرس  -٢١

  ؛)الفلبني(مواصلة ختصيص املوارد الالزمة لتعزيز احلق يف التعليم وحقوق األطفال   -٢٢

تعزيز اجلهود القائمة الرامية إىل تنفيذ برامج التدريب على حقوق اإلنسان والتثقيـف هبـا يف مجيـع                    -٢٣
  ؛)ماليزيا(مستويات اجملتمع 

  ؛)فييت نام(قوق اإلنسان ونشرها ت التثقيف حبمواصلة اجلهود يف جماال  -٢٤

  ؛)اجلزائر(ساعدة اجملتمع الدويل مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب واالجتار باملخدرات، مب  -٢٥

مكافحة التشغيل القسري لألطفال مكافحة فعالة، بطرق منها النظر يف اختاذ إجراءات إدارية وعقابيـة                 -٢٦
ـ  خاصة حبق املسؤولني الذين ي     ول ـسهمون، يف مناطقهم، يف حتفيز أو تيسري تشغيل األطفـال يف حق

  ؛)إيطاليا(القطن 

مواصلة جهودها، بدعم دويل، يف سبيل استكمال هيكل حقوق اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف   -٢٧
وأعضاء أوزبكستان، وتقدمي أنشطة التدريب وبناء القدرات الالزمة للمسؤولني املكلفني بإنفاذ القانون            

  ؛)مصر(اجلهاز القضائي يف جمال حقوق اإلنسان 

نشر نتيجة االستعراض الدوري من خالل وسائط اإلعالم اجلماهريي الوطنية، إلعالم عامة اجلمهور مبا                -٢٨
  ؛)مصر(ُعرض يف اجتماع اليوم، واإلجنازات اليت حتققت، والتوصيات اليت سُتنفذ يف الفترة املقبلة 

  ؛)مصر(التدابري القائمة ملنع ومكافحة االجتار بالنساء اعتماد وتعزيز   -٢٩

الوقف الفوري جلميع سبل الدعم العام لتشغيل األطفال يف جين حمصول القطن، وإعالن احلكومة رمسياً                 -٣٠
  ؛)أملانيا( هميع أشكاللتشغيل األطفال جبإدانتها ومكافحتها 

لدولية لتشغيل  صد وضمان االمتثال التام للمعايري ا     ضمان التفتيش الدوري على أعمال جين احملاصيل، لر         -٣١
  ).هولندا(األطفال 
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وأشارت أوزبكستان إىل أهنا سوف تدرس مدى تواُؤم التوصيات التالية مع التشريعات الوطنية ألوزبكـستان،                 -١٠٥
  : يف هذا الشأن يف الوقت املناسبوسوف تقدم إجابتها

اململكـة املتحـدة،    (ياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب      النظر يف التصديق على الربوتوكول االخت       -١
، والتوقيع على الربوتوكول    )الدامنرك(يف املستقبل القريب    ) املكسيك، بولندا، الربازيل، الدامنرك، فرنسا    

، ونظام روما   )اململكة املتحدة (واختاذ التدابري الالزمة على الصعيد الوطين للتوقيع        ) السويد(االختياري  
  ؛)املكسيك، سلوفاكيا، الربازيل(اسي الذي أنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية األس

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق مبعاهدة مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية بنـاء                -٢
  ؛)اجلمهورية التشيكية(على ذلك 

 والدولية، وال سيما باالعتماد العام ملنظمـات حقـوق          تعزيز تعاوهنا مع فعاليات اجملتمع املدين الوطنية        -٣
  ؛)سويسرا(اإلنسان الدولية الرئيسية 

  ؛)الربازيل (٩/١٢نسان يف قراره بلوغ أهداف حقوق اإلنسان اليت قررها جملس حقوق اإل  -٤

لنظر يف ؛ وا)أوكرانيا، مجهورية كوريا(تعزيز التعاون مع نظام اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان   -٥
، وتوجيـه دعـوات إىل      )املكسيك، التفيا، سويـسرا   (توجيه دعوة دائمة آلليات اإلجراءات اخلاصة       

املكـسيك، سـلوفاكيا،    (وال سيما من طلبوا زيارة البلـد        ) أوكرانيا(اإلجراءات اخلاصة املواضيعية    
وال سـيما   ) كـسيك امل(وكذلك الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       ) سلوفينيا، مجهورية كوريا  

، واملقرر اخلاص املعين حبريـة      )الدامنرك، اليابان، إسبانيا، سويسرا   (املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      
؛ )آيرلندا، النـرويج  (واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         ) إسبانيا(الرأي والتعبري   

وتنفيذ توصيات جلنة مناهضة  ) أوكرانيا( الوقت املناسب    واإلجابة عن استفسارات املكلفني بواليات يف     
  ؛)آيرلندا(التعذيب فيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان 

النظر يف إمكانية اعتماد تشريع وطين يعزز املساواة بني اجلنسني، والنظر يف اعتماد تشريع يوطد املساواة   -٦
  ؛)األرجنتني(يف احلقوق وتكافؤ الفرص 

 يف إمكانية إعادة النظر يف هذه املمارسات، ويف تنفيذ عمليات تفتيش العمل من ِقبـل مهنـيني                  النظر  -٧
  ؛)األرجنتني(مؤهلني وبتمويل مناسب 

شيلي، (تعديل قانوهنا اجلنائي لوضع تعريف للتعذيب وقسوة األحكام، وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب               -٨
مجيع حاالت التعذيب اليت يرتكبها كل من يتصرفون        ، وتوسيع نطاق التعريف حبيث يشمل       )املكسيك

  ؛)أملانيا(بصفة رمسية 

  ؛)هنغاريا(السماح بالزيارات املعلنة من ِقبل اخلرباء املستقلني ألماكن االحتجاز   -٩

وق ـ من العهد الدويل اخلاص باحلق     ١٩ املادة    احتراماً تاماً أحكامَ   ضمان أن حتترم تشريعاهتا وممارساهتا      -١٠
  ية والسياسية؛املدن
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ـ      -١١ م ـضمان إتاحة االستنكاف الضمريي عن أداء اخلدمة العسكريـة جلميـع األفـراد، أياً كان دينه
أو معتقدهم، وأن ختضع عملية النظر يف الطلبات املقدمة للمراقبة املدنية، واقتراح خدمة مدنيـة غـري                 

  ؛)سلوفينيا(عقابية بديلة 

  ).اجلزائر( اخلاصة بوضع الالجئني ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام   -١٢

وأشارت أوزبكستان إىل أن التوصيات التالية تندرج يف نطاق التدابري اجلاري تنفيذها، أو اليت ُنفذت بالفعـل،                   -١٠٦
  : وأهنا سُينظر فيها مرة أخرى من ِقبل احلكومة

ـ             -١ فحـة  دابري الالزمـة ملكا   متابعة التوصيات املقدمة من جلنة مناهضة التعذيب، بغرض اعتماد مجيع الت
  ؛)سويسرا(اإلفالت من العقاب 

  ؛)اململكة املتحدة(متتثل ملبادئ باريس ) جنوب أفريقيا(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -٢

؛ )كنـدا (ضمان متتع النساء متتعاً كامالً وعادالً وعلى قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان دون متييـز                  -٣
؛ واعتماد قانون حول تكافؤ الفرص واملساواة يف        )كندا(كافحة العنف ضد النساء     واختاذ تدابري فعالة مل   

 ؛)هنغاريا(والنساء وذوو اإلعاقة احلقوق حلماية فئات اجملتمع املعرضة للمخاطر، وهم األطفال 

وسائر ) ، كندا أملانيا، اململكة املتحدة، فرنسا، هولندا، الدامنرك     (اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع التعذيب         -٤
وال سيما يف أماكن االحتجاز ) فرنسا، كندا(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

وتقـدمي تقريـر عـن النتـائج يف دورة          ) هولندا(، يف إطار االلتزام بالقانون الدويل       )فرنسا، السويد (
؛ واعتماد هنج عدم    )اململكة املتحدة (املوصى به   على النحو   ) هولندا(االستعراض الدوري الشامل املقبلة     

التهاون إزاء مشكلة التعذيب املستمرة، وإزاء اإلفالت من العقاب، على النحو املوصى به مـن جلنـة                 
، وفتح حتقيقات يف مجيع ادعاءات التعرض للتعذيب أو لسائر          )آيرلندا(مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص     

وفقاً ) الدامنرك، النمسا (بأسلوب دقيق ونزيه ومستقل     ) ك، النمسا، كندا  الدامنر(ضروب إساءة املعاملة    
قضاء مجيع املرتكبني املزعومني للتعذيب إىل ال     إحالة  و) النمسا(ملتطلبات القانون الدويل حلقوق اإلنسان      

وتعويض ضحايا التعذيب بشكل مناسب وفقـاً لاللتزامـات         ) الدامنرك، كندا (وحماكمتهم ومعاقبتهم   
 ؛)النمسا(ية يف جمال حقوق اإلنسان الدول

ـ  )كندا(إخضـاع مجيع أماكن االحتجاز للفحص املنتظم         -٥ جزين، ـ، وضمان احلقوق األساسية للمحت
، وضمان إمكانية اتصال كل حمتجز عملياً مبحام واالتـصال          )هنغاريا(وال سيما حق االستعانة مبحام      

 املعاجلة الطبية وسائر الضمانات القانونية مبا يكفـل         ، واحلصول على  )بولندا، اململكة املتحدة  (بأقاربه  
، وإتاحة إمكانية دخول جلنة الصليب األمحر الدولية بشكل مستمر وغري           )بولندا(محايتهم من التعذيب    

، ومواصلة السماح للجنة الصليب األمحر الدوليـة بالـدخول          )كندا(مقيد إىل مجيع مرافق االحتجاز      
، وإىل مجيع مرافق االحتجـاز      )اجلمهورية التشيكية (فق االحتجاز والسجون    املنتظم وغري مقيد إىل مرا    

وفقاً لإلجراءات املعيارية املطبقة للجنـة الـصليب        ) سلوفاكيا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، هنغاريا    (
  /، إثَر االتفـاق املـشجع الـذي أُبـرم يف آذار           )سلوفاكيا(األمحر الدولية، وأيضاً بعد فترة احملاكمة       
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؛ والنـظر يف إيالء أولويـة لتدريب املسؤولني املكلفني بإنفاذ القانون فيما يتعلق )كندا (٢٠٠٨ارس م
 ؛)الدامنرك(مبعاملة احملتجزين 

ضمان متتع اهليئة القضائية باالستقالل الضروري عن اهليئة التنفيذية، واحلد من سلطة اهليئة التنفيذية يف                 -٦
 ؛)شيلي(حملكمة العليا تعيني القضاة، وال سيما قضاة ا

 ؛)اململكة املتحدة(استخدام طريقة لتسجيل املنظمات الدينية تكون أبسط من الطريقة احلالية   -٧

بذل ما يف وسعها للقضاء على التشغيل القسري لألطفال، وتكثيف جهودها لتنفيذ التشريعات الوطنية                -٨
فاقيات الدولية اليت صدقت عليها احلكومة يف هذا  واالت١٩٩٦تنفيذاً فعاالً، وال سيما قانون العمل لعام 

 ؛)سويسرا(الصدد 

اعتماد تشريع وطين ميتثل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، لضمان حرية االجتماع اليت نـص عليهـا                  -٩
الدستور، وال سيما بضمان منح املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان احلق يف مباشرة أنشطتها   

 ؛)فرنسا(حبرية 

توسيع نطاق حرية وسائط اإلعالم، وال سيما بالقضاء على القيود املفروضة على وسـائط اإلعـالم                  -١٠
 ؛)فرنسا(األجنبية والوطنية، واعتماد قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق باعتماد الصحفيني األجانب 

   احليـاة العامـة    ضمان ممارسة حرية التعبري والتجمع وتكـوين اجلمعيـات، وحـق املـشاركة يف               -١١
 ؛)شيلي(والسياسية 

ضمان حق اجلميع، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان، يف ممارسة حرية التعبري الـسلمي، وفقـاً                   -١٢
 ؛)هولندا(لاللتزامات املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ء على املدافعني عن حقوق اإلنسان ومـضايقتهم، وإحالـة          التحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة باالعتدا       -١٣
 ؛)هولندا(املسؤولني عن ذلك إىل القضاء 

االحترام الكامل حلرية الدين أو املعتقد، على النحو الوارد أيضاً يف توصيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق            -١٤
 ؛)هولندا(اإلنسان 

، ضماناً حلرية ممارسة العبادات جلميع اجملتمعات الدينية،      اعتماد تدابري كافية حلماية وتعزيز احلرية الدينية        -١٥
والتقيد بالتزاماهتا الدولية يف هذا اجملال، وضمان احلق يف التماس املعلومات واألفكار واحلصول عليهـا               

 ؛)إيطاليا(وتقدميها بعدة طرق، منها الوسائل اإللكترونية واملصادر األجنبية 

 ؛)النمسا(متكني اجملتمع املدين من االزدهار بدون تدخل أو قيود اختاذ مزيد من اخلطوات حنو   -١٦

حترير عمل وسائط اإلعالم، والتمييز الواضح بني املكافحة املشروعة لإلرهاب واالحترام الصارم حلرية               -١٧
 ؛)إسبانيا(الدين 
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ملعنية حبقوق اإلنـسان    إزالة مجيع القيود املفروضة على أنشطة اجملتمع املدين، واالمتثال لطلب اللجنة ا             -١٨
مبواءمة قوانينها ولوائحها وممارساهتا املتعلقة بتسجيل األحزاب السياسية مع أحكام العهد الدويل اخلاص           

 ؛)آيرلندا(باحلقوق املدنية والسياسية 

اعتماد تدابري فعالة ملنع ممارسة أي مضايقة أو ختويف ضد كل من ميارسون احلـق يف حريـة الـرأي                   -١٩
 ؛)كندا( مبن فيهم الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان والتعبري،

  املتعلقة١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    ضمان االمتثال للمعايري الدولية لتشغيل األطفال، مبا فيها           -٢٠
، والتعاون مع منظمة العمل الدولية يف هذا الشأن، وتنفيذ التوصيات           حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال    

 ؛)كندا(صلة املقدمة من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ذات ال

 ؛)النرويج(تطبيق مجيع إجراءات التسجيل تطبيقاً عادالً ودون متييز، ومبا يتوافق مع املعايري الدولية   -٢١

ن ملكافحـة   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، بتطبيق التدابري اليت ينص عليها القـانو              -٢٢
 ؛)املكسيك(اإلرهاب واالجتار باملخدرات وكل ما يهدد األمن الوطين 

اختاذ التدابري التشريعية والسياساتية لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تدابري مكافحة                -٢٣
 ؛)السويد(هاب اإلر

مل وبشأن حظر أسوأ أشـكال تـشغيل        تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن الع           -٢٤
 ؛)فنلندا(األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

 ؛)الربازيل(التنفيذ الكامل لالستراتيجية الوطنية ملكافحة تشغيل األطفال، وتعزيز فرص العمل الكرمي   -٢٥

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق التنفيذ الفعال اللتزاماهتا املتعلقة حبرية الدين، على النحو املنصوص عليه يف  -٢٦
 ؛)فرنسا(املدنية والسياسية، الذي تعترب أوزبكستان طرفاً فيه 

، والكَّف عن تشغيل األطفال الذين      ١٣٨ و ١٨٢ضمان التنفيذ الكامل التفاقييت منظمة العمل الدولية          -٢٧
 .)بولندا(هم يف سن املدرسة يف جين حمصول القطن 

) أ(٣٣إذ ترى أوزبكستان أن التوصيات الـواردة يف الفــقرات           : ية تأييد أوزبكستان  ومل تلق التوصيات التال     -١٠٧
ليست ضمن التزاماهتا املنصوص عليها مبوجب املعايري الدولية ) ح(و) ز(و) و(و) د(٧٩، )أ(٦٥، )ج(٤٨، )أ(٣٩، )ب(و

، )د(٦٥،  )ب(و) أ(٥٠،  ٤٤،  )أ(٤٣وترى أوزبكستان أن التوصيات الواردة يف الفقرات        . املتفق عليها حلقوق اإلنسان   
  .هنا مبنية على حقائق غري واقعية غري مقبولة أل٨٧، )أ(٦٧

أو الدولة /املقدمة هلا و) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير َتنمُّ عن موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٨
  .فريق العامل مبجملهوال ينبغي تفسريها على أهنا حتظى مبوافقة ال. موضوع االستعراض
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