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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السادسة عـشرة يف الفتـرة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
كستان يف اجللسة   واسُتعرضت احلالة يف أوزب   . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢ من

وترأس وفد أوزبكستان معايل السيد أكمـل       . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٤اخلامسة املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامـل التقريـر املتعلِّـق        . يدوف، رئيس املركز الوطين حلقوق اإلنسان     اس

  .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦بأوزبكستان يف جلسته العاشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  /ين كانون الثا  ١٤ويف    -٢

  .أملانيا وإندونيسيا وأنغوال: لتيسري استعراض احلالة يف أوزبكستان) اجملموعة الثالثية(التايل 
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  : ض احلالة يف أوزبكستان، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعرا١٦/٢١ القرار
  ؛)A/HRC/WG.6/16/UZB/1( )أ(١٥عرض خطي مقدَّم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعّدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/16/UZB/2) (ب(١٥ للفقرة

ـ            )ج(   ) ج(١٥رة  موجز أعّدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفق
)A/HRC/WG.6/16/UZB/3و Corr.1.(  
ائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً      وأُحيلت إىل أوزبكستان، عن طريق اجملموعة الثالثية، ق         -٤

 ينيا والسويد واملكـسيك    وسلوف إسبانيا وأملانيا وآيرلندا واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية      
وميكن االطالع على   . وهولنداوالنرويج   يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   واململكة املتحدة لرب  

  .هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أشار وفد أوزبكستان إىل أن أوزبكستان اعتمدت، عقب االسـتعراض الـدوري              -٥

، وهـي  ٢٠١٢-٢٠٠٩ول، وبعد مشاورات موّسعة، خطة العمل الوطنية للفترة       الشامل األ 
يف (، وتعني املـوظفني املـسؤولني       مواعيد هنائية  تدبرياً لتنفيذ التوصيات، وحتدِّد      ٨٩تتضمَّن  

 /ويف حزيـران  ). احلكومة واملؤسسات التعليمية واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم       
قة دراسية دولية بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية شـاركت فيهـا            ، ُعِقَدت حل  ٢٠١١ يونيه
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وأُنشئ فريق عامل حكومي دويل إلعداد التقرير الـوطين         . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
وُعِقدت اجتماعات تـشاورية مـع الـوزارات       . الثاين املتعلِّق باالستعراض الدوري الشامل    

  .طين من جانب الربملان األوزبكيواجملتمع املدين، واعُتِمَد التقرير الو
وأُويل اهتمام خاص ملسألة اإلعمال التـدرجيي والكامـل للحقـوق االقتـصادية               -٦

واعتمدت احلكومة قراراً لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، كما        . واالجتماعية والثقافية والبيئية  
وزبكستان جناحاً كامالً   وحقّقت أ . ُتعقَد جلسات استماع برملانية سنوية بشأن هذا املوضوع       

  . يف املائة٩٩,٧يف توفري التعليم للجميع، حيث وصلت نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة إىل 
وفيما يتعلَّق بتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير االستعراض الدوري الـشامل األول،              -٧

 اإلنسان، حيـث    التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق    على الوفاء ب  أوزبكستان  دأبت  
كما قدمت، يف العام املاضي، تقـارير إىل جلنـة          .  تقريراً إىل هيئات املعاهدات    ٣٢قدمت  

القضاء على التمييز العنصري وإىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ومن املقرر أن يشهد هـذا               
لع يف  وُيـضط . العام دراسة تقريريها املقدمني إىل جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب          

وُسـلِّط  . الوقت الراهن بعشر خطط عمل لتنفيذ التوصيات املقدمة من هيئات املعاهـدات           
  .الضوء أيضاً على التعاون مع اإلجراءات اخلاصة

، اعُتِمَدت سبعة قوانني هتدف إىل تأكيد سيادة القـانون، ومحايـة    ٢٠١٢ويف عام     -٨
اإلجراءات السابقة للمحاكمـات،    حقوق اإلنسان واحلريات، وتعزيز الرقابة القضائية على        

  .وحترير القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اإلداري
وبغية اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان، جيري حالياً إعـداد مـشاريع قـوانني يف                -٩

ية الشراكة االجتماعية، والرقابة االجتماعية، والرقابـة الربملانيـة، والـشفاف         : اجملاالت اآلتية 
، ويـشمل   "حكومة إلكترونية "وُتتَّخذ حالياً تدابري إلقامة     . يتعلق بسلطة الدولة واإلدارة    فيما

  .ذلك إنشاء بوابة وحيدة تبسِّط تفاعل املواطنني مع اخلدمات احلكومية
، "عام الرفاه واالزدهار  "، اعُتِمَد برنامج حكومي من أجل       ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط   -١٠

بري هتدف إىل تعزيز االستقرار واألمن والوئام االجتماعي واإلثـين والنمـو            وُتتَّخذ حالياً تدا  
واعُتِمَدت عشرة قوانني جديدة يف العام املاضي لتعزيز اإلصـالحات          . واالزدهار يف اجملتمع  

الدميقراطية للسوق وحترير االقتصاد وضمان القدرة التنافسية واحلّد من التدخُّل احلكومي يف            
  .ةالعمليات التجاري

معايري منظمة العمل الدولية املتعلِّقة مبنع عمل األطفـال         ليب أوزبكستان باستمرار    وت  -١١
والقضاء عليه، كما تعّززت محاية األطفال يف قوانني العمل عن طريـق سـّن التـشريعات                

وقام خرباء منظمة العمل الدولية بزيارة قطرية، وُعِقدت حلقة دراسية، واعتمـدت            . املناسبة
  .قراراً وخطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدوليةاحلكومة 
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وتواصل أوزبكستان تعاوهنا فيما يتعلَّق مبراعاة الُبعد اإلنساين ومحاية حقوق اإلنسان             -١٢
مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واالحتاد األورويب، وجلنة فينيسيا، فضالً عن مـشروع              

  .م اإلصالحات القضائية يف أوزبكستاناالحتاد األورويب املعين بدع
وتشارك أوزبكستان مشاركةً فّعالة يف محلة الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق              -١٣

اإلنسان، وتعكف على تنفيذ إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتـدريب يف جمـال حقـوق               
وأُنشئ جملس  . ونية يف اجملتمع  وجيري حالياً تنقيح الربنامج الوطين لتعزيز الثقافة القان       . اإلنسان

  .مشترك بني الوكاالت لتنسيق أنشطة الدعوة والتثقيف يف جمال القانون
وفيما يتعلَّـق   . على األسئلة اليت وردت سلفاً من دول خمتلفة       عندئذ  وأجاب الوفد     -١٤

غـري  بتنمية اجملتمع املدين واحلرية الدينية، أكّد الوفد ضمان احترام حقوق ومصاحل املنظمات            
 غري حكومية، إدارة صندوق عام لدعم  اتوتتولّى جلنة برملانية، مبشاركة من منظم     . احلكومية

منظمات اجملتمع املدين واجلهات األخرى الفاعلة يف اجملتمع املدين، مما أدَّى إىل دعـم أكثـر                
ويتزايد باطراد عدد املنظمـات  .  منظمة غري حكومية يف السنوات األربع املاضية ١ ٠٠٠ من

 منظمة  ٣٠وتشارك حالياً   .  منظمة ٦ ٤٠٠غري احلكومية يف البلد، حيث وصل إىل أكثر من          
ومجيع الديانات متـساوية أمـام      . غري حكومية دولية يف مشاريع ذات صلة مبجاالت خمتلفة        

وأُنشئ جملس يف إطار .  طائفة دينية يف البلد متارس أنشطتها الدينية حبرية       ١٦وتوجد  . القانون
ن الدينية ُعهَِد إليه برعاية التفاهم بني األديان وتقدمي الدعم ملختلـف الطوائـف              جلنة الشؤو 

  .الدينية
وفيما يتعلَّق بأماكن االحتجاز، ويف إطار استراتيجية جديـدة إلصـالح النظـام               -١٥

القضائي، أُعيد تصنيف أفعال إجرامية معينة وُحددت هلا جزاءات بديلة، منـها املـصاحلة               
ومتّ تبسيط إجراءات التحقيق، وتقصري اإلطار الزمين للتحقيق ومدة         . راماتوتوسيع نطاق الغ  

 سنة األخـرية،    ١٢    لكما قلّ عدد السجناء مبقدار النصف خالل ا       . نظر القضايا يف احملاكم   
  .وتتوافق أوضاع السجون مع املعايري الدولية.  نسمة١٠٠ ٠٠٠ سجيناً لكل ١٦٦ليصل إىل 

نية بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         واعُتِمَدت خطة عمل وط     -١٦
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وذلك استناداً إىل التوصيات املقدَّمة مـن               
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                 

 مـن القـانون     ٢٣٥وتنصُّ املادة   .  حالياً تنفيذ هذه اخلطة    الالإنسانية أو املهينة، وجيري    أو
وحتظـر  . اجلنائي على حظر التعذيب، كما تقرر العقوبات اجلنائية على ممارسـة التعـذيب    

  . من قانون اإلجراءات اجلنائية اللجوء إىل التعذيب أثناء التحقيقات اجلنائية٨٨ املادة
ماً، إذ حققت زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل        وتشهد أوزبكستان منواً اقتصادياً مستدا      -١٧
وتضاعفت املعاشات تسعة أضعاف، وتضاعفت     .  يف املائة يف السنوات الست املاضية      ٨بلغ  

. ، وهي فترة شهدت زيادة العمـر املتوقَّـع        ٢٠٠٠ ضعفاً منذ عام     ١٨أيضاً األجور مبقدار    
.  املائة من األسر الريفية أراضي يف٩٧,٥ يف املائة من السكان منازل، كما ميتلك ٩٨وميتلك 
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وجيري تنفيذ برامج  .  يف املائة من ميزانية الدولة لإلنفاق على البنود االجتماعية         ٦٠وُيخصَّص  
ومتثِّل املرأة نصف القوة العاملة، وهلا وجـود        . تعليمية وصحية واجتماعية يف املناطق الريفية     

وحدث اخنفاض ملحوظ يف عدد حاالت .  التشريعية والتنفيذية  سلطتنيعلى مجيع مستويات ال   
وصّدقت أوزبكستان على الصكوك الدولية     . الزواج املبكِّر، كما أن احلقوق اإلجنابية مكفولة      

  .الرئيسية ذات الصلة واعتمدت قانوناً بشأن منع االجتار بالبشر وإعادة تأهيل الضحايا
ة املربمة بني أصحاب العمـل      وفيما يتعلَّق بعمل األطفال، تتضمَّن االتفاقات اجلماعي        -١٨

 ١٨والنقابات شرطاً حمدداً ينظِّم األجور واحلماية االجتماعية لألشخاص األصغر من سـن             
وصـّدقت  ". أسوأ أشـكال عمـل األطفـال      "و" عمل األطفال "وينبغي التمييز بني    . سنة

تخدام،  بشأن احلّد األدىن لسن االس     ١٣٨أوزبكستان على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، ووضعت إطـاراً مؤسـسياً لتنفيـذ              ١٨٢ورقم  

االتفاقيتني يتضمَّن التعاون مع منظمة العمـل الدوليـة، ووضـع خطـة عمـل وطنيـة                 
، والقيام حبمالت تفتيش مبشاركة وزارات خمتلفة، واملساءلة اجلنائيـة          ٢٠١٣-٢٠١١ للفترة

  ).البغاء واالجتار واملخدِّرات(أ أشكال عمل األطفال ملن يستخدمون األطفال يف أسو
 سنة يف جين حمصول القطن ١٢ و١٠ مليون طفل بني سن   ١,٥أما ادعاءات تشغيل      -١٩

يف ) اليونيـسيف (فال أساس هلا، وهذا ما أكدته أيضاً منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة               
ويرتكز . بدائل لعمل األطفال سنة ١٢وقد أتاح نظام التعليم اإللزامي حىت سن       . ٢٠١٢ عام

التعاون مع منظمة العمل الدولية على مبادئ االحترام املتبادل، ويتعلـق بالتـصديق علـى               
  .اتفاقيات أخرى، وإقامة شراكات اجتماعية، وتوحيد األساس املعياري ألمن العمل

واتُّخذت تدابري لتحرير وسائط اإلعالم ووضع نظام قانوين يتـضمن عـدداً مـن                -٢٠
كما ُيناقش حالياً عدد من املشاريع، وُعقد عـدد مـن           . قوانني اليت تدعم تنميتها الدينامية    ال

اجتماعات املائدة املستديرة واملؤمترات، منها اجتماعات ومؤمترات شارك فيها خرباء منظمة           
ففي الوقت الراهن،   . وجيري حترير وسائط اإلعالم بصورة تدرجيية     . األمن والتعاون يف أوروبا   

 ٩ ويوجـد .  يف املائة  ٨٧غ نسبة القنوات التلفزيونية ومواقع اإلنترنت غري التابعة للدولة          تبل
 ماليني مستخدم يتصلون باإلنترنت عن طريـق        ٤ماليني مستخدم لإلنترنت يف البلد، منهم       

  . يف املائة من مؤسسات الدولة هلا مواقعها الشبكية اخلاصة٩٧كما أن . أجهزة نقالة
ال ُيعـَرف   عـددهم   فإن   أفراد طائفة الروما،      باألسئلة املطروحة بشأن   يتعلقوفيما    -٢١

 شخص، ولكن يرى اخلرباء يف جمال       ٢٠ ٠٠٠    ب فالبيانات الرمسية تقدر عددهم      -بالتحديد  
وعمالً بتوصيات جلنة القضاء على التمييـز       . السكان أن عددهم قد يكون ضعفي هذا الرقم       

راسة استقصائية بني السكان املنتمني لطائفة الروما،       ، أجرت احلكومة د    ذات الصلة  العنصري
 يف  ٩٩وأشار  .  يف املائة منهم مواطنون أوزبكيون وأن غالبيتهم من املسلمني         ٨٤ أظهرت أن 

املائة من املشاركني يف الدراسة االستقصائية إىل عدم تعرضهم للتمييز يف احلصول على التعليم          
  .تقليديأو لقيود على ممارستهم لنمط حياهتم ال
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  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
 توصـية واحـدة     وفـداً  ٨٧وقدم  .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٨٣أدىل    -٢٢
  .أكثر، ترد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير أو
 الضمان االجتماعي   وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية جبهود أوزبكستان يف جمال         -٢٣
  .  ضمان مستوى الدخل واحلصول على الغذاء واحملافظة عليهمامن حيث حة العامةوالص
وأشادت فييت نام باإلصالحات اليت أجرهتا أوزبكـستان يف الـنظم التـشريعية               -٢٤

والقضائية والقانونية، وباعتمادها عدداً من القوانني تتعلق بـصكوك تـشريعية، والقـانون             
  . اجلنائي، واالنتخابات احمللية

  . ونوه اليمن بالقوانني اليت صدرت لتأكيد سيادة القانون ومحاية حقوق املواطنني  -٢٥
وأشارت أفغانستان إىل التعديالت الدستورية اليت أجرهتـا أوزبكـستان لتعزيـز              -٢٦

  . اإلصالحات الدميقراطية، وإىل التقدم احملرز يف تعزيز حقوق املرأة
ت للنظام القضائي، وباعتماد خطة العمـل       وأشادت اجلزائر باإلصالحات اليت جر      -٢٧

  . الوطنية ملكافحة التمييز ضد املرأة، وغري ذلك
تفاقية حقوق الطفـل    الوأشادت األرجنتني بالتصديق على الربوتوكول االختياري         -٢٨

بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري            
وق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، مشريةً إىل وضع خطـة             التفاقية حق 

  .العمل الوطنية لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل
ونوهت أستراليا باعتماد أوزبكستان قانون حق املثول أمام القضاء، وبالتزامها حبرية             -٢٩

  .ساسية ال تزال مقيَّدةالتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع، وإن كانت احلريات األ
وأعربت النمسا عن قلقها إزاء حرية التعبري وحرية وسائط اإلعالم يف أوزبكستان،              -٣٠

مشرية إىل سجن كل من حممد بكيانوف ويوسف روزميورادوف، وكذلك إزاء مؤشـرات             
  .عاملةاملإساءة قوية إىل التعذيب و

كوك الدولية حلقوق اإلنـسان  وهنأت أذربيجان أوزبكستان على انضمامها إىل الص    -٣١
وتعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة، وأشادت جبهودها الرامية إىل متكني املرأة وتعزيز             

  .حقوقها
وأشادت البحرين خبطة العمل الوطنية ألوزبكستان اليت تعزز اإلصالحات القانونية            -٣٢

  .والقضائية، وال سيما القانون الذي مينع جنوح األطفال
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وأشادت بنغالديش بالتدابري املتخذة لتعزيز اإلصالحات الدميقراطية وتيسري احلصول           -٣٣
واستفسرت عن كيفية مشاركة الربملانيني يف رصد التقيد بااللتزامات الدوليـة           . على التعليم 

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
يـق  وأعربت بيالروس عن تقديرها ألوزبكستان لوضعها قاعدة قانونية تتـيح تطب            -٣٤

ورحبت بانضمامها إىل املعاهدات الدولية، ونوهت مبكافحتـها        . الدميقراطية يف احلياة العامة   
  . لالجتار بالبشر

وأشادت بلجيكا بالتزام أوزبكستان بالنهوض حبقوق اإلنسان، بإنشائها مراكز حملية            -٣٥
حكـام  واستفسرت عن اإلجراءات املتخذة لتعزيز حرية التعبري وعـن األ         . حلقوق اإلنسان 

  .القانونية اليت اعُتمدت ملنع تعذيب السجناء
وأشارت الربازيل مع االرتياح إىل أن أوزبكستان نفذت تدابري لتحسني وضع املرأة              -٣٦

وهنأت أوزبكستان على التصديق على اتفاقييت منظمة       . واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال   
 املتعلقة حبظر أسوأ    ١٨٢ام، ورقم    بشأن احلد األدىن لسن االستخد     ١٣٨العمل الدولية رقم    

وتنفيذها قانون حق املثول أمام     السياسيني  أشكال عمل األطفال، وعلى إفراجها عن السجناء        
  .القضاء
ورحبت بروين دار السالم جبهود أوزبكستان الرامية إىل محاية حقوق الطفل ومتكني              -٣٧

ة حقوق اإلنسان عـن طريـق       كما أشادت جبهودها يف تعزيز ومحاي     . املرأة ومحاية حقوقها  
  . ذات الصلةاألخرى التعاون مع األمم املتحدة ومع آلياهتا وهيئاهتا 

ورحبت كمبوديا باعتماد أوزبكستان خططاً وتدابري وطنيـة للنـهوض حبقـوق              -٣٨
اإلنسان، مبا يف ذلك اإلصالحات السياسية والقانونية والقضائية الرامية إىل تعزيز املساواة بني             

  .وحتسني التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنساناجلنسني 
تعزيـز ومحايـة    واصلة  ونوهت الكامريون باجلهود احلثيثة اليت تبذهلا أوزبكستان مل         -٣٩

تصديقها على الصكوك الدولية وإجرائها إصـالحات       من خالل   حقوق اإلنسان، وال سيما     
  .عميقة للنظامني القضائي والقانوين، وإلغائها عقوبة اإلعدام

 تقدمي معلومات مفصلة عن تنفيذ التدابري املتعلقة        وطلبت كندا إىل وفد أوزبكستان      -٤٠
حبقوق اإلنسان وعن التقدم امللموس املُحرز يف مكافحة العمل القسري للقـصر واملـوظفني          

  .املدنيني، والتعذيب، وأساليب االستجواب القاسية، وما إىل ذلك
نة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء أحداث أندجيان،       وأشارت شيلي إىل بواعث قلق اللج       -٤١

  .وطلبت تأكيدات بتقدمي املسؤولني عن هذه األحداث للعدالة
ورحبت الصني مبا حتقق من إجنازات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك يف              -٤٢

 ونوهت الصني مع التقدير مبا أُحرز من أوجـه حتـسن يف           . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
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الرعاية الصحية، وباجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني بـاحترام حقـوق املـرأة               
  .والطفل، والتعاون مع منظمات دولية مثل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

أوزبكـستان،  ونوهت أوروغواي باإلصالحات التشريعية واملؤسسية اليت أجرهتـا           -٤٣
إلنسان، وإلغائها عقوبة اإلعدام، وحتريرهـا التـدرجيي        وبتصديقها على معاهدات حقوق ا    

  .للتشريعات املتعلقة بالعقوبات
وأشادت كوبا بالتدابري الرامية إىل حتسني األحوال املعيشية عـن طريـق الزيـادة                -٤٤

التدرجيية لألجور، وأعربت عن سرورها البالغ إزاء إصالح أوزبكستان لنظام الصحة العام يف          
  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةتدابري ملكافحة البلد واختاذها 

وأعربت قربص عن قلقها إزاء استمرار العمل القسري للقُصَّر يف جين حمصول القطن           -٤٥
من أجل حتقيق احلصص املقررة للمحصول، وإزاء وقف الزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الدولية              

ملراقيب منظمة العمل الدولية بالقيـام      للصليب األمحر للمحتجزين، واستفسرت عن السماح       
  .هبذه الزيارات من عدمه

ورحبت اجلمهورية التشيكية جبهود أوزبكستان يف القضاء على العمـل القـسري              -٤٦
  .لألطفال، وباعتمادها تشريعاً جديداً يتعلق باملراقبة القضائية لالحتجاز

ـ         -٤٧ ستان الوطنيـة لتنفيـذ     وأشادت مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية خبطة أوزبك
توصيات االستعراض الدوري الشامل، وبالتعديالت الدستورية الـيت تعـزز اإلصـالحات            

الثالث واألحزاب السياسية، وجتّدد    احلكومية  السلطات  القوى بني   الدميقراطية وتضمن توازن    
  .البلد وحتّدثه

حات قـضائية   ونوهت إكوادور بإلغاء أوزبكستان لعقوبة اإلعدام، وإجرائها إصال         -٤٨
وقانونية، وتصديقها على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق الطفل واالجتار بالبشر والفـساد             

  . وظروف العمل
 ورداً على السؤال املتعلق باللجنة الدولية للصليب األمحر، فقد تعاونت أوزبكستان            -٤٩

 /نيـسان  ١٢ويف  . مع اللجنة اليت قامت بعدد كبري من الزيـارات ألمـاكن االحتجـاز            
أوزبكستان هي من قررت إهناء     تكن   ، قررت اللجنة إهناء زياراهتا إىل البلد ومل       ٢٠١٣ أبريل

  .وفيما خيص مسألة أندجيان، فإهنا قد أُغلقت. هذه الزيارات
املدافعون عـن   "و" الصحفيون"أما هؤالء   . وال يوجد سجناء سياسيون يف أوزبكستان       -٥٠

  . عليهم بعقوبات الرتكاهبم أفعاالً حيظرها القانون اجلنائيفقد ُحكماملسجونون " حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بالتعذيب، ففي كل مرة ُتقدَّم فيها شكوى تدعي التعرض للتعـذيب،               -٥١

جيري التحقيق فيها من جانب مكتب النائب العام وهيئة تفتيش خاصة، وُتتخـذ التـدابري               
نفاذ القـانون للقـضاء، ومخـسة يف        ، أُحيل عشرة من موظفي إ     ٢٠١١ويف عام   . املناسبة
  .٢٠١٢ عام
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أوزبكستان أولوية ملسألة املساواة بني اجلنسني، فقد صّدقت علـى اتفاقيـة            وتويل    -٥٢
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى عدد من الصكوك الدولية األخرى، منـها               

مية، فقد أنـشأت احلكومـة      ومتثل مسألة املرأة سياسة حكو    . اتفاقيات منظمة العمل الدولية   
  .وحدة خاصة لشؤون املرأة، وُينفذ حالياً برنامج حكومي لتعزيز دور املرأة يف اجملتمع

وتويل أوزبكستان أولوية عالية للصحة والتعليم، وذلك من خالل الربامج احلكومية             -٥٣
تعـاون   للنظام الـصحي، وبال    هامةالرامية إىل إصالح التعليم، وبتخصيص اعتمادات مالية        

 مـسألة حتظـى     و، فه اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري   أما  . النشط مع املنظمات الدولية   
  .باألولوية، وُتنظَّم محالت واسعة للتوعية هبا بني عامة الناس

وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، تتمتع أوزبكستان بقاعدة تشريعية قوية يف هذا الصدد،              -٥٤
لربوتوكوالت الدولية ذات الصلة، وُشكِّل فريـق عامـل         حيث صّدقت على االتفاقيات وا    

حكومي دويل لتعزيز أعمال مكافحة االجتار بالبشر عن طريق تنسيق العمل الذي تقوم بـه               
  .الوكاالت املختلفة

وتوجد إجراءات واضحة لتسجيل املنظمات غري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة،              -٥٥
وحيظـر علـى    . يوجد هنج فردي يف هذا الشأن     فالتسجيل يتوقف على تقدمي الوثائق، وال       

احلكومة التدخل يف أعمال املنظمات غري احلكومية، ولكن جيوز هلا فرض قيـود ورفـض               
التسجيل إذا سعت منظمة إىل حتقيق أهداف تقّوض األمن الوطين واألمن العام، أو حتـّرض               

ن تعيد تقدمي طلبـات     وجيوز للمنظمات غري احلكومية أ    . على الكراهية، أو يف حاالت مماثلة     
  .تسجيلها

أما مفهوم املدافعني   . وال توجد قيود على مغادرة ممثلي املنظمات غري احلكومية للبلد           -٥٦
وميكن ألية منظمة غري    . عن حقوق اإلنسان، فال توجد نصوص بشأنه يف التشريعات الوطنية         

  . حكومية معنية حبقوق اإلنسان أن تعترب نفسها مدافعة عن حقوق اإلنسان
. وتعترف أوزبكستان باحلرية الدينية، وتتيح الدولة للناس كل فرصة إلظهار عقيدهتم   -٥٧

حظَر أيـضاً   ُيأما التبشري وأنشطة اإلرساليات واملنظمات الدينية غري املسجلة فهي حمظورة، و          
  . الدعاية اليت حتّرض على اإلرهاب والكراهيةاستغالل األنشطة الدينية يف 

 ماليـني   ٦ف يف جمال حقوق اإلنسان باألولوية، ويشارك فيه حنـو           وحيظى التثقي   -٥٨
 صكاً ووثيقة دوليني إىل اللغة األوزبكية، وُتمارس ثقافة         ١٢٠ وقد ُترجم أكثر من   . شخص

حقوق اإلنسان يف املدارس، منها ما يتعلق حبقوق الطفل، كما أُعدت مواد ودورات تدريبية              
  .نللهيئات املعنية بإنفاذ القانوحمددة 
أما مسألة حرية التعبري، فيوجد لدى أوزبكستان قانون فريـد بـشأن ضـمانات                -٥٩

األنشطة املهنية للصحفيني، كما حتظى مسألة تثقيف الصحفيني وتدريبهم وإعادة تأهيلـهم            
  .باهتمام كبري
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 املتعلقة باإلصالح اجلنائي واستقالل القـضاء       وأشادت مصر بتشريعات أوزبكستان     -٦٠
تخابات، وبانضمامها إىل صكوك دولية متعددة حلقوق اإلنسان معنيـة بعمـل            وقوانني االن 

أوزبكستان تقدمي تفاصيل بشأن حلول مـشكلة االكتظـاظ يف          وطلبت مصر إىل    . األطفال
  .السجون

وشجعت إستونيا أوزبكستان على سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع              -٦١
إزاء حرية التعـبري والتجمـع،        ما زالت تشعر بالقلق    وقالت إهنا . أشكال التمييز ضد املرأة   

ودعت إىل حتقيق االتساق القانوين والعملي مع العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       
  .والسياسية

واستفسرت فنلندا عن عمليات الرصد املستقل للعمل القاسي الذي ميارسه األطفال             -٦٢
ابري املُتخذة الستئصال التعذيب ولـضمان      يف جين حمصول القطن، واستفسرت أيضاً عن التد       

  .عدم استخدام االعترافات املنتزعة حتت وطأة التعذيب كدليل يف احملاكمات
ورحبت فرنسا بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص             -٦٣

  .باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
انيا عن قلقها إزاء العمل القسري لألطفال، والصعوبات اليت تواجههـا           وأعربت أمل   -٦٤

ودعت إىل التعاون مع اللجنة الدوليـة       . منظمات اجملتمع املدين، والتقارير املتعلقة بالتعذيب     
للصليب األمحر وتوفري ظروف عمل مناسبة هلا وإتاحـة وصـوهلا دون قيـود إىل مرافـق                 

  .االحتجاز
وأشارت إىل  . وضع مشروع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان      ورحبت غواتيماال ب    -٦٥

أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تبدي قلقها إزاء عدم وجود قـانون حمـدد                 
  .حلماية املرأة من العنف املرتيل

وأشادت هنغاريا باجلهود املبذولة للقضاء على العمل القسري لألطفال، وأشـارت             -٦٦
 التنفيذ الشامل والسريع التفاقيات منظمة العمل الدوليـة املتعلقـة بالعمـل             إىل احلاجة إىل  

  .وأعربت عن قلقها إزاء القيود املفروضة على النشاط الديين. القسري
وأثنت اهلند على التنفيذ الناجح خلطط العمل الوطنية، وأشادت باإلجنـازات الـيت               -٦٧

صالحات التعليميـة واجلهـود املتعلقـة       حتققت يف جمال حقوق املرأة والطفل عن طريق اإل        
  .بالتعاون التقين وسيادة القانون وتنفيذ املعايري الدولية

وأشادت إندونيسيا باعتماد أوزبكستان قوانني تتعلق باحلق يف املثول أمام القـضاء              -٦٨
ورحبت جبهود أوزبكستان الرامية إىل إدمـاج       . املوارد املالية املدعوم ب وباإلصالح التعليمي   

  .ملعايري الدولية يف قوانينها احمللية عن طريق التصديق على هذه املعايريا
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ونّوهت مجهورية إيران اإلسالمية مبا أحرزته أوزبكستان من تقدُّم يف تعزيز ومحايـة      -٦٩
حقوق اإلنسان منذ الدورة األوىل لالستعراض الـدوري الـشامل، ال سـيما التعـديالت        

  . االقتصادية والسياسية-ني احلياة االجتماعية الدستورية اليت أجرهتا هبدف حتس
وأعرب العراق عن تقديره جلهود أوزبكستان يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان،               -٧٠

وذلك بضمان سيادة القانون، وكفالة حقوق املرأة والطفـل واألشـخاص ذوي اإلعاقـة              
  .واألقليات، ومواصلة جهودها يف جماالت الصحة والتعليم والتوظيف

وحثّت آيرلندا أوزبكستان على التعامل مع مسألة تعقيم اإلناث حبساسية، مؤكـدة              -٧١
قالـت إهنـا    و. ضرورة احلصول على املوافقة املسبقة واملستنرية قبل إجراء عمليات التعقيم         

  .إزاء التعذيب املبلَّغ عن حدوثه يف مرافق االحتجاززالت تشعر بالقلق  ما
مـا إذا  عبكستان يف التصدِّي للعنف ضد املرأة، وواستفسرت إيطاليا عن خطط أوز    -٧٢

  .كانت تتوخى اختاذ تدابري حمددة تتعلَّق بتقدمي املساعدة واحلماية
اصة، وشجعتها على تنفيـذ     اخلورّحبت اليابان بتعاون أوزبكستان مع اإلجراءات         -٧٣

ساواة بني اجلنسني يف    مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املتعلِّقة بعدم امل          
وأشارت إىل القيود املفروضة على املنظمات غري احلكومية واملدافعني عـن           . الزواج والعمل 

  .حقوق اإلنسان وعلى حرية التعبري
ورّحبت كازاخستان جبهود أوزبكستان يف جمال اإلصالح القضائي والقانوين، مبـا             -٧٤

بكستان على الربوتوكـول االختيـاري      ونوهت بتصديق أوز  . يف ذلك إلغاء عقوبة اإلعدام    
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد               
اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات           

ألدىن لـسن االسـتخدام،      بشأن احلـد ا    ١٣٨املسلحة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
  .واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ورحَّبت كينيا باإلصالحات القضائية اليت تنفذها أوزبكستان، ومبا أجرته مؤّخراً من             -٧٥
  .حتديث لقانون العقوبات ولإلجراءات اجلنائية مبا يّتفق والتزاماهتا مبوجب املعاهدات

ية الشعبية بتصديق أوزبكـستان علـى الـصكوك     وأشادت مجهورية الو الدميقراط     -٧٦
  .  هلااإلقليمية والدولية وتنفيذها

وأشارت التفيا إىل أن أوزبكستان مل توافق بعد على عدد كبري من طلبات الزيـارة             -٧٧
  .املقدَّمة من املكلّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

 حقوق اإلنسان عن طريق الربامج      ورحَّبت ماليزيا جبهود أوزبكستان يف ترسيخ قيم        -٧٨
ونوَّهـت  . التعليمية، ويف تعزيز حقوق املرأة والطفل، ويف اإلصالحات القضائية والقانونيـة       

  .جبهودها يف مكافحة االجتار بالبشر، ال سيما النساء واألطفال
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وأشادت موريتانيا باإلصالح القضائي، مبا يف ذلك إعادة تصنيف اجلرائم، وإلغـاء              -٧٩
  . اإلعدام، والتصديق على الصكوك الدوليةعقوبة
وأشادت املكسيك بتصديق أوزبكستان على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية           -٨٠

حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة،                 
 املنازعات املسلحة،   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف        

وبتوقيعها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومبا أحرزته من تقدُّم يف تعليم الشباب 
  .لتجنيبهم العمل يف الزراعة التقليدية

ورّحب اجلبل األسود بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص   -٨١
امي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وباجلهود املبذولة حلماية األطفال من باحلقوق املدنية والسياسية، الر

واستفسر اجلبل األسود عن اخلطوات العملية املتخذة لتعديل القـانون          . العنف واملعاملة املهينة  
  . بني الذكور البالغنييضارتاجلنائي لنفي صفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي القائم على ال

 التنسيق القائم بني اجلهات املعنية يف تنفيـذ سياسـات حقـوق             واستفسر املغرب عن    -٨٢
  .اإلنسان، وعن اخلطوات املتخذة لتشجيع اجملتمع املدين على اختاذ إجراءات لتعزيز حقوق اإلنسان

 وقايةوأشارت ناميبيا إىل التدابري املتخذة ملكافحة اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك تدابري ال              -٨٣
  .٢٠١٠ وأشادت بسنِّ قانون منع إمهال الطفل وجنوح الطفل لعام والتدابري القضائية،

وأعربت هولندا عن قلقها البالغ إزاء عمليات التعقيم القسري لإلنـاث، مـذكِّرة               -٨٤
ونوَّهت هولندا بالتقـدُّم احملـرز يف اإلصـالح         . أوزبكستان بالتزاماهتا املتعلِّقة حبقوق املرأة    

  .دين، واخنفاض نسبة عمل األطفالالدميقراطي، وتشكيل اجملتمع امل
وفيما خيصُّ مسألة عمل األطفال، أكَّدت أوزبكستان امتثاهلا التفاقية منظمة العمل             -٨٥

وكانـت  .  املتعلِّقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال، بعد تصديقها عليها         ١٨٢الدولية رقم   
، إذ تشهد أوزبكستان يف كل      التعليقات املتعلِّقة بالفرص البديلة املتاحة للشباب وثيقة الصلة       

عام دخول آالف الشباب سوق العمل، ويلزم اختاذ تدابري ملنع االلتحاق بالعمل قبل استكمال 
  .وال متثِّل مسائل عمل األطفال وأطفال الشوارع وجنوح األحداث ظواهر عامة. التعليم
، فـإن خطـة     وفيما يتعلَّق بإمكانية إرسال منظمة العمل الدولية لبعثة رصد خاصة           -٨٦

 وتنفيذ برامج التعاون الدولية، ومنها حتسني التشريعات والرصد والتوعيةالعمل الوطنية تشمل 
كما متَّ النص على املساءلة اجلنائية ملـن        . برنامج منظمة العمل الدولية القطري للعمل الالئق      

كام  سنة، مع ختصيص أح    ١٦ وهي   -يوظف من يقل سنهم عن احلدِّ األدىن لسن التوظيف          
وُوضعت آليات مؤسسية مناسبة    .  سنة ١٨و ١٦  بنيمستقلة للعاملني الذين يتراوح عمرهم      

 ١٣٨من أجل االمتثال للصكوك الدولية املختلفة، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم              
وُتقدم املعلومات املتعلِّقة هبذا األمر إىل منظمـة العمـل          . بشأن احلّد األدىن لسن االستخدام    

وفيما يتعلَّق مبسألة إرسال بعثة خاصـة،       . ولية، وقد حظيت هذه املعلومات بقبول إجيايب      الد
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وقد ُنظمت محلة ضد أوزبكستان بـشأن       . فمن غري املقبول التسييس االنتقائي هلذه املسألة      
مسألة عمل األطفال نتيجة املنافسة يف األسواق االقتصادية، شارك فيها عدد من شـركات              

  .وهو ما ينم عن تطبيق معايري مزدوجةالقطن الغربية؛ 
ورداً على سؤال طُرِح، أكد الوفد أن أوزبكستان ليست لديها أية حتفظات علـى                -٨٧

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ورداً على األسئلة املتعلِّقة بعدم جترمي املثلية اجلنسية، فإن القـانون اجلنـائي حيظـر             -٨٨

. نسية القائمة على التراضي بني الرجال، ولكن ال ينطبق ذلك علـى النـساء             العالقات اجل 
توجد خطط يف املستقبل القريب إللغاء هذا القانون الذي يعكس تقاليد تطّورت عـرب               وال

وتتخذ أوزبكستان يف هذا الصدد موقف البلدان اإلسالمية الذي أُعرِب          . أكثر من ألف سنة   
  . بشأن هذه املسألة يف إطار جملس حقوق اإلنسانعنه أثناء املناقشات اليت جرت

ورداً على املسائل املتعلِّقة باملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينية، ال سيما نزع              -٨٩
صفة اجلرمية عن األنشطة التبشريية، يوجد العديد من العقائد املسجلة يف أوزبكستان، وميثِّل             

 ويشكِّل الوئام الديين عامالً بالغ األمهية، ولذلك من . يف املائة من السكان٩٠املسلمون نسبة 
 شـأهنا شـأن     -وينبغي للمنظمات غري احلكومية     . شأن هذه اخلطوة أن تأيت بعواقب سلبية      

  . أن تسجَّل على النحو الواجب، غري أن إجراءات التسجيل ليست معقَّدة-املنظمات الدينية 
لسجون، ال يوجـد اكتظـاظ يف الـسجون،         ورداً على األسئلة املتعلِّقة بأوضاع ا       -٩٠

وفيما يتعلَّق بـاحلق يف     . واخنفض عدد السجناء اخنفاضاً ملموساً يف السنوات العشر األخرية        
 قانون بشأن االحتجاز أثناء اإلجـراءات اجلنائيـة   ٢٠١١املثول أمام القضاء، اعُتِمَد يف عام      

  .ام املتعلِّقة باالحتجاز األحكوضحيهدف إىل وضع ضوابط تعزِّز حقوق احملتجزين وت
ويتمتع األطفال ذوو اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، بنفس احلقوق وفـرص               -٩١

احلصول على اخلدمات االجتماعية والتعليم، وقد ُخصِّصت اعتمادات مالية خاصة لدعم هذه       
ولويـات يف   وتتمثَّل إحدى األ  . السياسات الرامية إىل حتقيق النماء الشخصي هلؤالء األطفال       

تعزيز أواصر األسرة، ال سيما بتقدمي الدعم إىل العدد الكبري جداً من األسر الشابة، ويـشمل     
وجيرِّم القانون العنف املرتيل الـذي خيـضع        . ذلك توفري فرص حصوهلا على السكن والعمل      

  .للقوانني اإلدارية
غري أن متوسط   .  سنة للنساء  ١٧ سنة للرجال و   ١٨أما السن القانونية للزواج فهي        -٩٢

سن الزواج للنساء أعلى من ذلك ألن عدد النساء الاليت يتزوجن بعد هذا السن يتزايد، ممـا                 
ويف السنوات العشرين املاضـية، اخنفـضت       . يدل على اإلقبال على التعليم اجملاين والتدريب      

ات، بصورة ملحوظة نسبة وفيات األمومة والرضَّع، وكذلك عدد األطفال املولودين بتشّوه          
وحققت أوزبكستان اهلدف اإلمنائي لأللفية يف هذا الصدد، وهو ما أكدته أيـضاً منظمـة               

  .الصحة العاملية
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وتعليقاً على إشارة إىل االستخدام املنهجي للتعذيب، ال يوجد يف القانون الـدويل               -٩٣
وقد تكررت اإلشارة إىل أن أوزبكستان ال توافق على نـزع صـفة             . مفهوم من هذا القبيل   

  .جلرمية عن أنشطة اإلرساليات أو التبشري، ويوجد حظر على أنشطة املنظمات غري املسجلةا
ورحَّبت نيكاراغوا بتعزيز املؤسسات الدميقراطية ومشاركة اجملتمع املدين يف ممارسة            -٩٤

الدميقراطية، فضالً عن استمرار تقدمي التدريب املتعلِّق حبقوق اإلنسان إىل اجلهات الفاعلة يف             
  .ال إقامة العدلجم

وأشادت نيجرييا بالتقدُّم احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد،               -٩٥
  . وكذلك يف اعتماد وتنفيذ خطط العمل الوطنية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان

وأعربت النرويج عن بواعث قلق إزاء االنتهاكات املبلغ عنها، ومنها املعاملة القاسية              -٩٦
سجناء، والعمل القسري لألطفال، واضطهاد املدافعني عن حقـوق اإلنـسان، والقيـود             لل

  .املفروضة على حرية التعبري ووسائط اإلعالم
ونوَّهت ُعَمان باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف اجلولة األوىل لالستعراض           -٩٧

  . حبقوق اإلنسانالدوري الشامل، وباعتماد خطة العمل الوطنية املتعلِّقة
وأثنت باكستان على جهود أوزبكستان يف تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة القضاء             -٩٨

على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ورحبت أيضاً بالرصـد              
  .قوق اإلنسانحلهيئات إنفاذ القانون املستقل ملدى مراعاة 

، باعتماد أوزبكستان تـشريعاً بـشأن الـضمانات اإلجرائيـة         ورحَّبت باراغواي     -٩٩
وباإلصالحات املتعلِّقة باإلجراءات اجلنائية، وباللوائح االنتخابية اجلديدة، وبالتصديق علـى          

  .دوليةالتفاقيات خمتلف اال
. ونوَّهت الفلبني بالتصديق على االتفاقيات املتعلِّقة باملرأة واالجتار بالبشر والتعذيب           -١٠٠

أشادت بترمجة وتعميم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وببناء قـدرات              و
  .يف جمال حقوق اإلنسانوغريهم موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجلهاز القضائي 

 ٢٢ و٢١ و١٩واستفسرت بولندا عن اجلهود املبذولة ملواءمة القوانني الوطنية مع املواد   -١٠١
وأشارت إىل بواعث قلق اللجنـة املعنيـة        . دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    من العهد ال  

حبقوق اإلنسان إزاء القيود السياسية املفروضة على األحزاب واجلمعيات، وإىل بواعث القلق اليت 
  .أعرب عنها املقرِّر اخلاص إزاء ما يتعرض له املعارضون من ختويف وحماكمات غري عادلة

الربتغال عن قلقها إزاء ادعاءات تعرُّض املدافعني عن حقـوق اإلنـسان            وأعربت    -١٠٢
والصحفيني وأفراد املعارضة للمضايقة والتخويف واالعتقال املرتيل، فضالً عـن ادعـاءات            

  .تعرُّض السجناء للتعذيب وإساءة املعاملة
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ق على اتفاقية   ورحَّبت قطر بالتغيريات القانونية والقضائية والتشريعية، ومنها التصدي         -١٠٣
االجتار باألشخاص، وخباصـة  وقمع ومعاقبة األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وبروتوكول منع       

  .النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
طنيـة  وأشادت مجهورية كوريا بإصالح النظام القضائي والقانوين، وخبطة العمل الو          -١٠٤

  .اليت تشمل القضاء على التمييز العنصري وتعزيز حقوق الطفل
ورحَّبت مجهورية مولدوفا باخلطوات املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني، ومنـع      -١٠٥

  .العنف املرتيل ومحاية املرأة منه، ومكافحة االجتار بالبشر
وصيات اليت اعُتِمدت بعد    وأحاطت رومانيا علماً باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ الت          -١٠٦

، واقترحت وضع وثيقة مماثلة بعد دورة االستعراض        ٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل لعام     
  .احلالية
ورحَّب االحتاد الروسي بالتزام أوزبكستان بالتعامل مع الصكوك واآلليات الدوليـة             -١٠٧

  .حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االستعراض الدوري الشامل
 اململكة العربية السعودية بتنفيذ التوصيات املقدَّمـة يف اجلولـة الـسابقة،             ونوَّهت  -١٠٨

وبالتصديق على الصكوك الدولية، ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلِّقـة باالجتـار             
  .ال سيما االجتار بالنساء واألطفالوبالبشر، 
رار اإلصالح التشريعي   وأشادت السنغال بالتصديق على عدَّة صكوك دولية، وباستم         -١٠٩

وأشادت أيضاً بالتحسُّن يف أوضاع السجون، وقضاء األحداث، ووضع املـرأة           . والقضائي
  .والطفل
بسبب النمو االقتصادي، ونوَّهـت  يف الدخل والحظت سنغافورة اخنفاض التفاوت    -١١٠

 ذلك حصول املرأة    بالتقدُّم احملرز حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز، مبا يف           
  .على التعليم العايل

وأشادت سلوفاكيا بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق            -١١١
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، والربوتوكـول              

ات املسلحة، والربوتوكول   االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازع        
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يهـدف إىل إلغـاء              
عقوبة اإلعدام، وأشادت كذلك باإلصالحات اليت أُجريت للنظام الصحي وأدَّت إىل زيـادة    

  .إتاحة الرعاية الصحية لألم والطفل وحتسُّن اهلياكل األساسية للتعليم
ورحبت سلوفينيا بتركيز أوزبكستان على حقوق املرأة والطفل، ال سـيما خطـة               -١١٢

وأعربت . العمل الرامية إىل تنفيذ حصيلة أعمال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            
  . سلوفينيا عن أسفها لضعف التعاون مع اإلجراءات اخلاصة
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ح الدستوري، والتصديق على الصكوك     وأشارت إسبانيا إىل ضرورة استمرار اإلصال       -١١٣
وأكـدت أمهيـة التعـاون مـع        . الدولية، ووضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان       

  . اإلجراءات اخلاصة، فضالً عن ضرورة حتسني ضمانات النظام القانوين
وأشادت سري النكا بوضع إطار تشريعي حلقوق الطفل، وباإلصالح التعليمـي،             -١١٤

 للقضاء على عمل األطفال، وبدور اإلصالحات اجلارية يف نظام التعليم يف            وباجلهود املبذولة 
وأحاطت علماً جبهود أوزبكستان الرامية إىل محاية حقوق املـرأة، وكـذلك            . هذا الصدد 

  .بالتقدم احملرز يف قطاع الصحة
ورحبت دولة فلسطني بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق            -١١٥
فل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، والربوتوكـول              الط

االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة، وبـإدراج             
" تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     "اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو        

  .امج اإلمنائية الوطنيةيف الرب
وأعربت السويد عن قلقها إزاء وقف الزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب               -١١٦

. األمحر إىل السجون، وشجعت أوزبكستان على إنشاء آليـة وطنيـة لرصـد الـسجون              
واستفسرت عن التدابري اجلاري اختاذها لتوطيد حظر عمل األطفال، مشريةً إىل االخنفـاض             

  . يف عمل األطفال٢٠١٢لذي شهده عام ا
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء القيود املفروضة على املدافعني عن حقوق اإلنسان              -١١٧

وأعربت عن أسفها . والصحفيني وأفراد املعارضة، وإزاء التقارير اليت تفيد بتعرضهم للتخويف
  . اكز االحتجازإزاء قرار اللجنة الدولية للصليب األمحر وقف زياراهتا إىل مر

وأشادت تايلند باإلصالحات التشريعية والدميقراطية والقضائية والقانونية؛ وبتحسن          -١١٨
الرعاية الطبية املقدمة لألطفال؛ وبتشجيع انتظام األطفال يف املدارس؛ وبإنشاء مدرسة خاصة            

  .لألطفال ذوي اإلعاقة
، وباعتماد قوانني للنهوض    ورحبت تونس باإلصالح الدستوري والقانوين والقضائي       -١١٩

وأشادت بتوقيع أوزبكستان مؤخراً على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي          . حبقوق اإلنسان 
  . اإلعاقة، وشجعتها على التصديق عليها وتنفيذها

وأشادت تركمانستان بالتعديالت الدستورية الرامية إىل تعزيز اإلصالح الدميقراطي،           -١٢٠
  .بالدميقراطية يف إدارة شؤون الدولةوبإنشاء جمتمع مدين، وباألخذ 

ورحبت أوكرانيا بالتقدم احملرز يف جمال إعمال حقوق اإلنسان يف األزمات البيئيـة،      -١٢١
واستفسرت عن حالة . وشجعت أوزبكستان على إدراج حقوق اإلنسان يف السياسات البيئية     

  . مشروع القانون املتعلق باإلشراف البيئي
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عربية املتحدة باألهداف اإلمنائية الوطنية، وشجعت أوزبكستان       ورحبت اإلمارات ال    -١٢٢
  . وطلبت معلومات عن مشروع الربنامج الوطين للتوظيف. على تنفيذها

وأشادت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بإلغاء عقوبة اإلعـدام،             -١٢٣
وأعربت عن قلقها   . لق مبعاملة السجناء  وبإعمال احلق يف املثول أمام القضاء، وبالتشريع املتع       

إزاء حرية التجمع والتعبري، وإزاء ما ورد من تقارير عن حدوث تعذيب، ودعت إىل اإلفراج               
  .عن احملتجزين الذين ُسجنوا بغري وجه حق بتهم سياسية

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء إجراءات احملاكمـة املخالفـة              -١٢٤
لألصول، والتعذيب يف السجون، ووقف الزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الدوليـة للـصليب              
األمحر للمحتجزين، والعمل القسري يف جين القطن، والقيود املفروضة على التعبري والتجمع            

  . على أسس سياسية ودينيةوتكوين اجلمعيات 
ونوهت كوستاريكا بالتقدم احملرز يف محاية حقوق اإلنسان وباعتماد خطة العمـل              -١٢٥

وأعربت عن قلقها   . ٢٠٠٨الوطنية املتعلقة بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل لعام         
  .إزاء تعرض احملتجزين للتعذيب وإساءة املعاملة

لعامة، اُتخذ عدد من التدابري لتعزيز وصول سكان املناطق         ويف إطار برنامج الصحة ا      -١٢٦
وتكفل . الريفية، مبن فيهم األطفال، إىل اخلدمات الطبية واملعدات الطبية احلديثة واملستشفيات  

وُيتاح للنـساء   . أوزبكستان حصول مجيع السكان على قدم املساواة على اخلدمات الصحية         
  . ية وتلقي املعلومات املتعلقة هباخيار استعمال وسائل منع احلمل اجملان

 ٢٢وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة العامة، تبلغ نسبة النساء يف جملس الشيوخ                -١٢٧
وال توجد قيود قائمة    . يف املائة، كما تشغل املرأة مناصب مهمة وحقائب وزارية يف احلكومة          

 التمييز يف مكان العمل حمظـور       كما أن . وحتظر القوانني العنف ضد املرأة    . على نوع اجلنس  
وبغية سد الفجوة بني أجور الرجـال والنـساء، صـدقت           . مبوجب قوانني مكافحة التمييز   

 بشأن مساواة العمال والعامالت يف      ١٠٠أوزبكستان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
ـ اعاً وبدأت نقابة العمال رصـد . األجر عن عمل ذي قيمة متساوية      فـال،   األطاً لعمـل م

  .٢٠١٢ُتسجل أية حالة من هذا القبيل أثناء موسم جين القطن يف عام  ومل
ى املقرر اخلاص   جروأ.  طلباً قدمها املقررون اخلاصون    ٣٦وأجابت أوزبكستان عن      -١٢٨

كما أدىل  لردود الواردة   تقييماً إجيابياً ل  املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال،        
  .تعليقات إجيابية بعين باحلق يف التعليماملقرر اخلاص امل

وفيما يتعلق بالتعذيب، فإن الفروع الثالثة للدولة تدين التعذيب، كما أن تعريـف               -١٢٩
ولـدى  .  من القانون اجلنائي ُوضع بالتشاور مع خرباء دوليني        ٢٣٥التعذيب الوارد يف املادة     

تتعلق بالتصديق على الربوتوكـول     أوزبكستان أيضاً آلية وقائية وطنية، وهي، وإن كانت ال          
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       
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وُعقد عدد من اجتماعات املائدة     . الالإنسانية أو املهينة، تتضمن مجيع عناصره ذات الصلة        أو
ظمـة األمـن    املستديرة بشأن هذا الربوتوكول االختياري، كما ُعقدت مشاورات مـع من          

والتعاون يف أوروبا ومع االحتاد األورويب، واسُتخدمت مناذج من عدد من بلـدان االحتـاد               
وتنص أحكام القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية على التزام إدارة السجون           . األورويب

وجيه بالسماح للسجناء باالتصال بأمني املظامل، الذي حيق هلم عقد اجتماعات فردية معه وت            
كمـا  . مراسالت سرية إليه، والذي يؤدي دوراً أساسياً يف منع أي انتـهاكات حلقـوقهم             

اعُتمدت قوانني تسمح للهيئات الدبلوماسية واملنظمات غري احلكومية بالقيام بزيـارات إىل            
  . السجون
 وأشارت فيفيان سترين، من املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، أثناء زيارهتا، إىل أن             -١٣٠

 يعد وبرتع صفة اجلرمية عن جرائم معينة، مل. اكتظاظ السجون ال ميثل مشكلة يف أوزبكستان
باإلضافة إىل ذلك، صدرت قوانني     . إىل صدور أحكام بالسجن   يؤدي  دد من التهم    توجيه ع 

  .بالعفو عن عدد من اجلرائم
ان إطـار   ويوجد يف أوزبكـست   . وتتساوى أمهية تنفيذ القوانني مع أمهية اعتمادها        -١٣١

تشريعي، كما أعرب البلد عن استعداده للتعاون الوثيق مع املنظمات الدولية واملنظمات غري             
  .احلكومية الوطنية والدولية يف تنفيذ هذه القوانني

ويف اخلتام، شكر الوفد اجملموعة الثالثية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ورئيس             -١٣٢
  . ما قدمته من أسئلة مفيدة، وكرر الوفد استعداده للتعاوناجمللس، وكذلك مجيع الوفود على 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
نظرت أوزبكستان يف التوصيات اليت قُدمت أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه،             -١٣٣

  :وحظيت هذه التوصيات بتأييد أوزبكستان
  ؛)ملكة العربية السعوديةامل(مواصلة اإلصالحات القانونية والتشريعية   -١-١٣٣
اعتماد إجراءات تشريعية مناسبة ووضع آليات للرصد لـضمان        -٢-١٣٣

  ؛)اململكة العربية السعودية(التنفيذ الفعال هلذه اإلجراءات 
مواصلة اإلصالحات القانونية والنهوض باحلريات العامة وحقوق         -٣-١٣٣

  ؛ )موريتانيا(اإلنسان 
 لتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقـوق       حتسني اآلليات احمللية    -٤-١٣٣

  ؛ )االحتاد الروسي(اإلنسان 
__________ 

  .ستنتاجات والتوصياتمل ُتحرر اال  **  
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز اإلطار القانوين الوطين حلقـوق            -٥-١٣٣
  ؛ )املغرب(اإلنسان 
اختاذ خطوات من أجل التنفيذ الكامل للوثائق الدولية املُـصدق            -٦-١٣٣

  ؛ )كازاخستان(عليها 
على تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدق        التركيز    -٧-١٣٣

  ؛ )أفغانستان(عليها البلد 
 ١٦٧مواصلة العمل على التغلب على التحديات احملددة يف الفقرة            -٨-١٣٣

من تقريرها الوطين، وهي التحديات اليت تؤثر على نوعية تنفيذ أحكام االتفاقات            
  ؛ )نيجرييا(الدولية حلقوق اإلنسان 

  ؛ )كينيا(النظر يف مواصلة تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   -٩-١٣٣
آلياهتا الوطنية القائمة املتعلقة برصد حقـوق اإلنـسان       االرتقاء ب   -١٠-١٣٣

  ؛ )مصر(مبادئ باريس تستويف لتكون مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 
مواصلة تعزيز املؤسسات واآلليات الوطنية حلقـوق اإلنـسان،           -١١-١٣٣
يما لبناء قدرات هيئات إنفاذ القانون واجلهاز القضائي يف جمـاالت عمـل             س ال

  ؛ )فييت نام(األطفال، واالجتار بالنساء، واجلرائم املنظمة 
مواصلة تشجيع استكمال وضع خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة            -١٢-١٣٣

  ؛ )الصني(حبقوق اإلنسان 
طين وخطة عمـل يف  مواصلة اجلهود الرامية إىل اعتماد برنامج و       -١٣-١٣٣

  ؛ )اجلزائر(جمال حقوق اإلنسان 
توفري موارد كافية من أجل التنفيذ الكامل لعدد من خطط العمل             -١٤-١٣٣

  ؛ )الفلبني(الوطنية املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
مواصلة اخلطوات الرامية إىل اعتماد برنامج العمل الـوطين يف            -١٥-١٣٣

 ألحكام إعالن وبرنامج عمل فيينـا بـشأن حقـوق           جمال حقوق اإلنسان وفقاً   
  ؛ )دولة فلسطني(اإلنسان 
مواصلة جهودها يف جمال التثقيف والتدريب املـتعلقني حبقـوق            -١٦-١٣٣

  ؛ )مصر(اإلنسان 
إيالء اهتمام خاص لتقدمي التثقيف والتدريب يف جمـال حقـوق             -١٧-١٣٣

  ؛ )االحتاد الروسي(از القضائي اإلنسان، ال سيما ألفراد هيئات إنفاذ القانون واجله
تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق التوعية والتثقيف، ال سيما            -١٨-١٣٣

  ؛ )املغرب(من خالل الربامج التدريبية، لصاحل إنفاذ القانون 
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مواصلة تقدمي التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان للمـوظفني             -١٩-١٣٣
ذ القانون وحفـظ النظـام، ومتكـني        املدنيني، والعاملني يف احملاكم، وقوات إنفا     

  ؛ )إكوادور(السكان بضمان متتعهم هبذه احلقوق 
مواصلة سياسة خطط العمل الوطنية يف عدة جماالت من أجل تنفيذ             -٢٠-١٣٣

  ؛ )الكامريون(توصيات هيئات املعاهدات وتوصيات آلية االستعراض الدوري الشامل 
لعاملية من أجل تعزيز ومحايـة      مواصلة التعاون البناء مع اآلليات ا       -٢١-١٣٣

  ؛ )االحتاد الروسي(حقوق اإلنسان 
مواصلة املشاركة البّناءة للبلد مع اآلليات الدولية املعنية حبقوق           -٢٢-١٣٣

  ؛ )باكستان(اإلنسان 
مواصلة التعاون القائم مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم            -٢٣-١٣٣

  ؛ )أذربيجان(املتحدة 
مواصلة تعزيز تعاوهنا مع آليـات معاهـدات حقـوق          النظر يف     -٢٤-١٣٣

  ؛ )كينيا(اإلنسان 
التعاون الكامل والفعال مع اهليئات املستقلة املعنية برصد حقوق           -٢٥-١٣٣

  ؛ )النمسا(اإلنسان، مبا يف ذلك هيئات معاهدات األمم املتحدة 
تنفيذ خطة عمل وطنية شاملة للنهوض باملرأة، وإنشاء آليـات            -٢٦-١٣٣
  ؛)مجهورية مولدوفا(يق ورصد تنفيذ هذه اخلطة لتنس
اختاذ مزيد من اخلطوات الفعالة لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني             -٢٧-١٣٣

  ؛)كمبوديا(ومتكني املرأة يف البلد، ولضمان وضع خطة للتنمية الشاملة لألطفال 
تعزيز اآلليات الوطنية حلماية حقوق الفئات السكانية الـضعيفة           -٢٨-١٣٣

  ؛)االحتاد الروسي(اً، ومنها النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة اجتماعي
املكافحة الفعالة ألي شكل من أشكال العنصرية وكره األجانب           -٢٩-١٣٣

  ؛)االحتاد الروسي(وعدم التسامح 
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة التعذيب وإساءة املعاملة، منها تقـدمي            -٣٠-١٣٣

  ؛)النمسا(لقانون يف جمال حقوق اإلنسان التدريب إىل هيئات إنفاذ ا
  ؛)الكامريون(حتسني أوضاع االحتجاز يف السجون   -٣١-١٣٣
  ؛)السنغال(مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني أوضاع السجون   -٣٢-١٣٣
  ؛)السويد(اإلسراع بإنشاء آلية مستقلة لرصد مجيع أماكن االحتجاز   -٣٣-١٣٣
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رامية إىل تعزيز اآللية الوطنيـة لرصـد        مواصلة اختاذ التدابري ال     -٣٤-١٣٣
  ؛)باكستان(أماكن االحتجاز 

السماح للجنة الدولية للصليب األمحر بالوصول املنـتظم ودون           -٣٥-١٣٣
  ؛)اجلمهورية التشيكية(عوائق إىل مرافق االحتجاز والسجون 

السماح للجنة الدولية للصليب األمحر بالوصول غري املقيـد إىل            -٣٦-١٣٣
ق السجون، مبا يف ذلك مرافق االحتجاز قبل احملاكمة، وتوفري ظروف           مجيع مراف 

  ؛)أملانيا(العمل املناسبة هبذه املرافق 
مواصلة احلملة اليت نظمتها احلكومة لتوعية الـسكان بـالعنف            -٣٧-١٣٣

  ؛)غواتيماال(املرتيل 
مواصلة تدابريها الفعالة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق الطفـل            -٣٨-١٣٣

  ؛)هورية إيران اإلسالميةمج(
مواصلة تنفيذ تدابريها الرامية إىل كبح التحريض على العنـف            -٣٩-١٣٣

  ؛)بنغالديش(والوحشية وبغاء األطفال 
اختاذ تدابري عاجلة وفعالة وحمددة املدة الستئصال العمل القسري           -٤٠-١٣٣

  ؛)فنلندا(أو العمل اخلطري لألطفال 
العمل القـسري والعمـل اخلطـري       القضاء على مجيع أشكال       -٤١-١٣٣

لألطفال، وتنفيذ توصيات اهليئات اإلشرافية التابعة ملنظمـة العمـل الدوليـة            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

مواصلة مكافحة عمل األطفال وضـمان حقـوقهم، ويف هـذا          -٤٢-١٣٣
الصدد، قبول إقامة تعاون شامل مع منظمة العمل الدولية يشمل مكافحة العمل            

  ؛)فرنسا(سري الق
ضمان االمتثال الكامل للمعايري الدولية لعمل األطفال، مبـا يف            -٤٣-١٣٣

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل       ١٨٢ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
األطفال، والتعاون مع منظمة العمل الدولية يف هذا الصدد، والنظـر بعنايـة يف              

حقوق الطفل واللجنة املعنيـة حبقـوق       التوصيات ذات الصلة املقدمة من جلنة       
  ؛)كندا(اإلنسان 
تعزيز نظامها اخلاص بالرصد من أجل القضاء على إمكانية العمل            -٤٤-١٣٣

  ؛)مجهورية كوريا(القسري لألطفال يف إنتاج القطن 
تعزيز االمتثال ملعايري منظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك ما يتعلق             -٤٥-١٣٣

  ؛)اأسترالي(بالعمل القسري 
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مواصلة تسريع اجلهود الرامية إىل منـع االجتـار باألشـخاص             -٤٦-١٣٣
  ؛)بيالروس(والقضاء عليه 

بذل مزيد من اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، مبـا يف ذلـك            -٤٧-١٣٣
  ؛)باكستان(تدابري منع االجتار بالنساء 

 بذل مزيد من اجلهود لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، مبـا يف ذلـك           -٤٨-١٣٣
  ؛)ماليزيا(تدابري منع ومكافحة االجتار بالنساء 

ظاهرة االجتار باألشـخاص، ال سـيما       ملكافحة  تعزيز جهودها     -٤٩-١٣٣
  ؛)قطر(النساء واألطفال، والتوعية مبخاطرها 

اختاذ التدابري املناسبة وإجراءات أخرى ملكافحة االجتار بالنـساء           -٥٠-١٣٣
  ؛)البحرين(ى مرتكبيه واألطفال، وتوقيع العقوبة املناسبة عل

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفال، يف           -٥١-١٣٣
  ؛)كمبوديا(إطار تنفيذ التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية للبلد 

زيادة التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي ملنع االجتـار بالبـشر            -٥٢-١٣٣
  ؛)سري النكا(

اون الدويل واإلقليمي والثنائي ملنع االجتـار بالبـشر         زيادة التع   -٥٣-١٣٣
  ؛)مجهورية مولدوفا(ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه 

تسريع اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء والفتيـات،           - ٥٤- ١٣٣
مجهوريـة  (بطرق منها زيادة التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية والثنائيـة           

  ؛)إيران اإلسالمية
  ؛)بنغالديش(مواصلة تنفيذ إصالحات اجلهاز القضائي   -٥٥-١٣٣
القيام بإصالح للجهاز القضائي وللسجون مبا يكفـل إجـراء             -٥٦-١٣٣

حماكمات نزيهة وعادلة، وتوافق أوضاع االحتجاز مع القانون الـدويل نظريـاً            
  ؛)النرويج(وعملياً 
ية الـضرور تنفيذ مزيد من اإلصالحات التـشريعية واإلداريـة           -٥٧-١٣٣

لضمان إجراء مجيع احملاكمات وفقاً للمعايري الدوليـة للمحاكمـات العادلـة            
يف ذلك حماكمة األشخاص املتهمني بالتطرف الـديين أو          واملستقلة والرتيهة، مبا  

  ؛)إسبانيا(أعضاء املنظمات غري املسجلة 
تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم         مواصلة    -٥٨-١٣٣

  ؛)كازاخستان( جمال حقوق األحداث املتحدة يف
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مواصلة جهودها الرامية إىل توفري الـدعم واحلمايـة لألسـرة،          -٥٩-١٣٣
  ؛)مصر(بوصفها اللبنة األساسية والطبيعية للمجتمع 

  ؛)الكامريون(مواصلة تعزيز وتطوير أنشطة اجملتمع املدين   -٦٠-١٣٣
يع، مبن فيهم املدافعون    اختاذ التدابري اليت تكفل حرية التعبري للجم        -٦١-١٣٣

  ؛)اليابان(عن حقوق اإلنسان 
اختاذ خطوات إجيابية تكفل للجميع، مبن فيهم املـدافعون عـن             -٦٢-١٣٣

حقوق اإلنسان والصحفيون املستقلون واملنظمات غري احلكومية، ممارسة حقهم         
  ؛)بلجيكا(يف حرية التعبري بصورة سلمية 

قه يف حرية التعبري بصورة     ضمان متكن كل شخص من ممارسة ح        -٦٣-١٣٣
سلمية وفقاً اللتزامات البلد مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             

  ؛)سلوفاكيا(والسياسية 
السماح ملمثلي املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية بالعمل      -٦٤-١٣٣

 يف البلد، وضمان ممارستهم حلرية التعبري وفقاً للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
  ؛)شيلي(املدنية والسياسية 

اختاذ تدابري فعالة ملنع أي مضايقة أو ختويف ضد من ميارسـون              -٦٥-١٣٣
  ؛)كندا(حقوقهم الدميقراطية يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري 

إدراج اإلعمال الكامل حلرية الرأي وحرية التجمـع وتكـوين            -٦٦-١٣٣
 يف جمال حقوق اإلنسان الـذي       اجلمعيات ضمن أولويات برنامج العمل الوطين     

  ؛)بولندا(تعتزم أوزبكستان وضعه 
ضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات وحريـة الـصحافة،            -٦٧-١٣٣

ُتعترب شكالً من أشكال التعـذيب      ميكن أن   واستئصال أي نوع من األنشطة اليت       
  ؛)باراغواي(مبوجب اإلجراءات القضائية 

املدافعني وهتيئة مناخ ميكن للصحفيني     تعزيز جهودها الرامية إىل       -٦٨-١٣٣
عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية العمل فيه حبرية وفقـاً للمعـايري             

  ؛)إيطاليا(الدولية 
تعزيز دور املنظمات غري احلكومية املستقلة، واختاذ تدابري فعالـة            -٦٩-١٣٣

 على شـبكة    لضمان اإلعمال الكامل للحق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك التعبري          
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنترنت، وللحق يف التجمع وتكوين اجلمعيات 
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اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيات          -٧٠-١٣٣
 مبا يف ذلك السماح لوسائط اإلعالم املستقلة واألحزاب الـسياسية           -والتجمع  

  ؛)أستراليا(ومجاعات اجملتمع املدين بالعمل 
  ؛)اليمن(مواصلة االهتمام حبماية احلقوق السياسية واحلريات املدنية   -٧١-١٣٣
مواصلة بذل اجلهود لضمان املشاركة الفعالة للمـرأة يف إدارة            -٧٢-١٣٣

  ؛)نيكاراغوا(شؤون البلد 
توسيع فرص العمل املتاحة للمـرأة لتـشمل تقلـد املناصـب              -٧٣-١٣٣

اإلمـارات  (فعالة يف احلياة الـسياسية      احلكومية، مما يسمح للمرأة باملشاركة ال     
  ؛)العربية املتحدة

مواصلة تنفيذ الربامج االجتماعية الرامية إىل تعزيز تنمية البلـد            -٧٤-١٣٣
  ؛)نيكاراغوا(بشكل قائم على املساواة 

مواصلة تنفيذ الربامج اليت هتدف إىل حتسني األحوال املعيـشية            -٧٥-١٣٣
  ؛)البحرين(لسكاهنا 
حتسني رفاه الـسكان  زيادة الربامج اليت هتدف إىل لة تنفيذ   مواص  -٧٦-١٣٣

  ؛)تركمانستان(
 االقتصادية لضمان احلقوق االقتصادية     -تعزيز املشاريع االجتماعية      -٧٧-١٣٣

  ؛)اجلزائر(واالجتماعية والثقافية، ومن مث حتسني مستوى معيشة املواطنني 
رب جلميع الـسكان    حتسني األمن الغذائي وسبل توفري مياه الش        -٧٨-١٣٣

  ؛)إكوادور(
مواصلة تعزيز الربامج الناجحة الرامية إىل زيادة تـوفري فـرص             -٧٩-١٣٣

العمل والغذاء واملساعدة للفئات السكانية األشد ضعفاً من أجل مكافحة الفقر           
  ؛))البوليفارية -مجهورية (فرتويال (والتفاوت االجتماعي 

عمل الوطنية القائمة من أجـل      مواصلة جهودها املتعلقة خبطط ال      -٨٠-١٣٣
توفري فرص العمل، والتعليم اجليد، والرعاية الصحية، والضمان االجتماعي، مع          
زيادة التركيز على الفئات الضعيفة اليت تشمل النساء واألطفـال واألشـخاص           

  ؛)فييت نام(الذين يعانون من صعوبات واملهاجرين واألقليات اإلثنية 
ق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص        تعزيز إعمال احلقو    -٨١-١٣٣

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إيالء اهتمام خـاص لألطفـال           
  ؛)إكوادور(والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واألسر احملدودة املوارد 

  ؛)ُعمان(للجميع لرعاية الصحية ازيادة اجلهود اليت تكفل إتاحة   -٨٢-١٣٣
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مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل حتسني ُسُبل حصول عامة الناس            -٨٣-١٣٣
  ؛)سنغافورة(على خدمات طبية وخدمات رعاية صحية جيدة 

مواصلة اجلهود الرامية إىل استمرار حتسني األحـوال املعيـشية            -٨٤-١٣٣
للسكان، مبا يف ذلك حتسني ُسُبل احلصول على اخلدمات الصحية األساسية بدعم 

  ؛)كوبا(مع الدويل من اجملت
مواصلة التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين من أجل منع ومكافحة            -٨٥-١٣٣

  ؛)كوبا(بني السكان اإليدز /فريوس نقص املناعة البشريةانتشار 
سيما  مواصلة جهودها القانونية لتحسني نظام الرعاية الصحية، ال  -٨٦-١٣٣

  ؛))اإلسالمية -مجهورية (إيران (لألمهات واألطفال 
  ؛)السنغال(تعزيز األعمال املتعلقة بصحة األم والطفل   -٨٧-١٣٣
اختاذ مزيد من التدابري حلماية البيئة وصحة البشر يف سياق ضمان   -٨٨-١٣٣

  ؛)تركمانستان(طرق فعالة للتنمية املستدامة 
 ميعمواصلة اختاذ تدابري تسمح بتحسني نظام التعليم وحصول اجل  -٨٩-١٣٣

  ؛)كوبا(د على التعليم اجلي
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فرص احلصول على التعلـيم            -٩٠-١٣٣

  ؛)املغرب(بوصفه عامالً مهماً يف عملية تطبيق الدميقراطية 
مواصلة تنفيذ سياستها االجتماعية الناجحة املتعلقة بإتاحة التعليم          -٩١-١٣٣

  ؛))البوليفارية -رية مجهو(فرتويال (واخلدمات الصحية، ال سيما للنساء والفتيات 
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان حصول الفتيات والنساء           -٩٢-١٣٣

  ؛)سري النكا(على قدم املساواة على مجيع مستويات التعليم 
توفري موارد مالية وبشرية كافية لتعزيز احلق يف التعليم وحقـوق      -٩٣-١٣٣

  ؛)ماليزيا(الطفل ككل 
امية إىل تعزيز وحتسني جودة النظام التعليمي، مواصلة جهودها الر  -٩٤-١٣٣

  ؛)قطر(بغية ضمان حصول اجليل اجلديد على أفضل فرص التعليم والتدريب 
مواصلة تعزيز التعليم الشامل وإتاحته لألطفال ذوي اإلعاقـة يف     -٩٥-١٣٣

  ؛)تايلند(املدارس العادية 
 تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هبـدف إدمـاجهم يف           - ٩٦- ١٣٣

  ؛)ُعمان(اجملتمع 
مواصلة مكافحة اإلرهاب والرتعة االنفصالية والتطرف الديين،         -٩٧-١٣٣

  ؛)الصني(وضمان متتع السكان حبقوق اإلنسان يف إطار بيئة سلمية مستقرة 
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مواصلة تعزيز البيئة املواتية من أجل محاية وتعزيـز حقـوق             - ٩٨- ١٣٣
  ؛)الفلبني(اإلنسان 

ري ملموسة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة        مواصلة اختاذ تداب    - ٩٩- ١٣٣
  ؛)ُعمان(  لأللفية
مواصلة تنفيذ التدابري العملية من أجل بلـوغ أهـداف األمـم        -١٠٠-١٣٣

  ؛)دولة فلسطني(املتحدة اإلمنائية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليني 
مواصلة تدابريها يف جمال تعزيز حقوق املرأة، باعتمـاد خطـة             - ١٠١- ١٣٣

 املتعلقة بتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة ٢٠١٢- ٢٠١٠وطنية للفترة العمل ال
القضاء على التمييز العنصري، وبإدراج أهداف إعالن األمم املتحدة بـشأن            
األلفية يف الربامج اإلمنائية للبلد، وبتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة املقـررة            

  ).أذربيجان (٢٠١٥  لعام
  :توصيات التالية ُنفذت أصالً أو يف طور التنفيذوترى أوزبكستان أن ال  -١٣٤

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ              -١-١٣٤
  ؛)أوكرانيا( باريس
إنشاء مؤسسة وطنية وفقاً ملبادئ باريس، وتزويـدها بـاملوارد            -٢-١٣٤

ة حلقـوق   التقنية واملالية الضرورية، والتماس التعاون التقين من املفوضية السامي        
  ؛)أوروغواي(اإلنسان 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تقوية اإلطار الدستوري لتعزيز ومحايـة            -٣-١٣٤
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بالتفعيل الكامل للفريق العامل املشترك بـني اإلدارات             
املكلف برصد عملية النظر يف شكاوى املواطنني وتـسويتها، وبـالنظر يف إنـشاء              

  ؛)إندونيسيا(ملبادئ باريس  تكون مطابقة متاماً ستقلة حلقوق اإلنسانمؤسسة وطنية م
اختاذ إجراء للتعاون مع املقـررين اخلاصـني التـابعني لألمـم              -٤-١٣٤
  ؛)رومانيا( املتحدة
التعاون الكامل والفعال مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات           -٥-١٣٤

  ؛)النمسا(اخلاصة 
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ات الضرورية للـسماح باالتـصال بـاملقرر        اختاذ مجيع اإلجراء    -٦-١٣٤
اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية            

  ؛)١()بلجيكا(الالإنسانية أو املهينة  أو
اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع التعذيب، واملوافقـة علـى            - ٧- ١٣٤

عين مبسألة التعذيب لزيـارة  الطلب الذي قدمه منذ فترة طويلة املقرر اخلاص امل  
  ؛)أملانيا(أوزبكستان 

التنفيذ الكامل والفعال لتوصيات املقرر اخلاص املعـين مبـسألة            -٨-١٣٤
، ولتوصيات جلنة مناهـضة التعـذيب    ٢٠٠٣التعذيب، املدرجة يف تقريره لعام      

  ؛)آيرلندا (٢٠١١املدرجة يف مالحظاهتا اخلتامية املقدمة يف عام 
 هيئة مستقلة بالتحقيق فوراً يف مجيع ادعاءات التعذيب،      ضمان قيام   -٩-١٣٤

  ؛)النمسا(وتقدمي اجلناة للعدالة، وتقدمي تعويض مناسب لضحايا التعذيب 
اختاذ تدابري مناسبة ملنع التعذيب وإساءة املعاملة بصورة فعليـة،            -١٠-١٣٤

 وضمان التحقيق على حنو موثوق ومستقل يف مجيع ادعاءات التعذيب، واختـاذ           
  ؛)سلوفاكيا(اإلجراءات القضائية بشأهنا، وتقدمي االنتصاف الواجب للضحايا 

غريه مـن    اختاذ تدابري فعالة للقضاء على استخدام التعذيب أو         -١١-١٣٤
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، والتحقيـق يف              

  ؛)كندا (تهمومعاقبا ادعاءات ارتكاب هذه األفعال ومقاضاة املسؤولني عنه
التحقيق يف مجيع ادعاءات التعرض للتعذيب على يد العاملني يف            -١٢-١٣٤

  ؛)ناميبيا(املؤسسات اإلصالحية احلكومية أو قوات األمن، ومقاضاة مرتكبيه 
تسريع عملية اعتماد النسخة اجلديدة املنقحة ملـشروع قـانون            -١٣-١٣٤

  ؛)مجهورية مولدوفا (احلقوق والفرص املتساوية للمرأة والرجل
اختاذ تدابري ملواصلة محاية وتعزيز حقوق املـرأة، بطـرق منـها              -١٤-١٣٤

التعاون الدويل من أجل منع االجتار بالبشر، وجترمي العنف املرتيل واالغتصاب يف            
  ؛)أستراليا(إطار الزواج 

إقامة اهلياكل األساسية الالزمة لتوفري التـدريب الـتقين ووسـائل             -١٥-١٣٤
ستجمام والترفيه لألطفال والشباب، ال سيما يف املناطق الريفية، بغية تعزيز األنشطة            اال

  ؛)املكسيك(البديلة اليت ُتغين الشباب عن املشاركة يف جين احملاصيل التقليدية 

__________ 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    : "النص األصلي للتوصية هو    )١(
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والسماح بالوصول               

 ."إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب
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ضمان استيفاء مجيع احملاكمات، مبا يف ذلك حماكمات األشخاص           -١٦-١٣٤
ات دينية حمظـورة، للمعـايري الدوليـة      املتهمني باإلرهاب أو بالعضوية يف منظم     

  ؛)فنلندا(للمحاكمات العادلة 
النظر يف اختاذ تدابري فعالة ملنع فرض أية قيود غري معقولة علـى               -١٧-١٣٤

  ؛)مجهورية كوريا(حرية الدين أو املعتقد، ومنع أية معاملة متييزية يف هذا الصدد 
فري محاية أفضل حلرية    النظر يف كيفية تنقيح تشريعاهتا من أجل تو         -١٨-١٣٤

الدين أو املعتقد املكفولة جلميع األفراد واجلماعات دون متييز، يف إطار االمتثال            
  ؛)إيطاليا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٨الكامل للمادة 

االعتراف باحلق يف االستنكاف الضمريي، وضمان عدم تعـرض        -١٩-١٣٤
  ؛)سلوفاكيا(عمال انتقامية املستنكفني ضمريياً أل

االعتراف الكامل باحلق يف االستنكاف الضمريي عن أداء اخلدمة          -٢٠-١٣٤
العسكرية دون متييز على أساس الدين أو املعتقد الـذي اسـتند إليـه هـذا                

  ؛)ياينسلوف(االستنكاف، وتوفري خدمة مدنية بديلة تتوافق مع املعايري الدولية 
أقل تقييداً بشأن تسجيل األحزاب السياسية      وضع لوائح شفافة و     -٢١-١٣٤

  ؛)بولندا(واجلمعيات العامة 
تيسري إجراءات تسجيل األحزاب السياسية املستقلة واملنظمات         -٢٢-١٣٤

غري احلكومية الوطنية والدولية املستقلة قبل االنتخابـات الربملانيـة والرئاسـية         
  ؛)ةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالي(

متكني املنظمات غري احلكومية املستقلة، مبا فيها منظمات حقوق           -٢٣-١٣٤
اإلنسان، من التسجيل دون قيود ومن العمل وفقاً للقـانون الـدويل واملعـايري             

  ؛)النرويج(الدولية 
اختاذ تدابري فعالة تكفل ملمثلي املنظمات غري احلكوميـة العمـل             -٢٤-١٣٤

صحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنـسان حبريـة        حبرية يف البلد، وتضمن متتع ال     
  ؛)الربتغال(التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات 

ضمان متكن منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية من           -٢٥-١٣٤
العمل حبرية ودون عوائق نامجة عن قيود ال مربر هلا، مبـا يف ذلـك الـشروط                 

 املرهقة للموافقة على الربامج ولـوائح       واإلجراءاتالتقييدية املتعلقة بالتسجيل    
  ؛)أملانيا(والرقابة على املواد املطبوعة إصدار التراخيص 

ضمان متكن أي شخص، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان            -٢٦-١٣٤
وأفراد اجملتمع املدين والصحفيون، من ممارسة أنشطتهم املشروعة دون خـوف            
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يف حرية التعبري والتجمع السلمي وفقاً التعرض لالنتقام، وكذلك ضمان حقوقهم     
  ؛)سويسرا(لاللتزامات املدرجة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ضمان حرية اإلعالم، مبا يف ذلك حرية االتـصال باإلنترنـت،             -٢٧-١٣٤
وذلك بإلغاء مجيع القيود املفروضة على أنشطة وسائط اإلعالم ومنظمات حقوق           

  ؛)إستونيا(ستقلة اإلنسان امل
،  حقيقيتني اختاذ تدابري ملموسة لتوطيد حرية إعالم وحرية تعبري         -٢٨-١٣٤

ولتهيئة مناخ يتيح ظروف عمل مأمونة ومواتية للصحفيني واملـدونني واملنافـذ            
  ؛)النمسا(اإلعالمية واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

د، وحتسني ُسُبل   توفري الظروف اليت تؤدي إىل قيام إعالم حر وناق          -٢٩-١٣٤
  ؛)النرويج(دخول الصحفيني األجانب إىل البلد، سواء على أساس دائم أم مؤقت 

ضمان تكافؤ الفرص يف العمل، وحق املرأة يف املساواة يف األجر             -٣٠-١٣٤
  ؛)تايلند(عن األعمال املتساوية القيمة 

قت مناسـب   ستدرس أوزبكستان التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف و        و  -١٣٥
  :٢٠١٣سبتمرب /يتجاوز موعد الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول ال

  ؛)العراق) (الربازيل(التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة   -١-١٣٥
تكثيف اجلهود الرامية إىل التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق              -٢-١٣٥

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

إيران ( ٢٠٠٩األشخاص ذوي اإلعاقة اليت وقعت عليها احلكومة يف أوائل عام           
  ؛))اإلسالمية -مجهورية (

مواصلة اجلهود الرامية إىل إدماج املعايري الدولية يف التـشريعات          -٤-١٣٥
ذلك باستكمال عملية التصديق على اتفاقيـة   الوطنية عن طريق التصديق، مبا يف       

  ؛)إندونيسيا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
تكثيف اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املـرأة والقـضاء علـى          -٥-١٣٥

  ؛)نيجرييا(املمارسات التمييزية ضدها 
مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد النـساء،            -٦-١٣٥
  ؛)سنغافورة( املناطق الريفية سيما املقيمات يف ال

تسريع عملية اعتماد قـانون يكفـل املـساواة بـني الرجـل               -٧-١٣٥
  ؛)إسبانيا( واملرأة
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إهناء التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية             -٨-١٣٥
الالإنسانية أو املهينة، بتطبيق توصيات جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية           أو

سان، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          حبقوق اإلن 
  ؛)سويسرا(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

اعتماد قانون حمدَّد يكفل محاية املرأة من العنف املرتيل ومقاضـاة             -٩-١٣٥
  ؛)مجهورية مولدوفا (تهمومعاقبمرتكبيه 
ي لألطفال، ال سيما بالتنفيذ الفعـال       القضاء على العمل القسر     -١٠-١٣٥

للتشريعات الوطنية ولالتفاقيات الدولية املصدَّق عليها يف هذا الـصدد، واإلذن           
  ؛)سويسرا(ملنظمة العمل الدولية برصد نشاط جين حمصول القطن 

قبول قيام بعثة منظمة العمل الدولية بزيارة خالل املوسم التـايل             -١١-١٣٥
  ؛)هنغاريا(جل رصد الوضع املتعلق بالعمل القسري جلين حمصول القطن من أ

دعوة بعثة ثالثية تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل رصـد الوضـع              -١٢-١٣٥
خالل موسم جين القطن من حيث االمتثال التفاقيات العمل اليت انضمت إليهـا      

  ؛)أملانيا(أوزبكستان 
ارة أوزبكستان  السماح ملنظمة العمل الدولية ولألمم املتحدة بزي        -١٣-١٣٥

هبدف رصد التطور املتعلق باستخدام عمل األطفال وتقدمي املـشورة يف هـذا             
  ؛)السويد(الصدد 
 ١٣٩مراجعة األحكام املتعلقة بالتشهري والقـذف يف املـادتني            -١٤-١٣٥
  ).الربتغال( من القانون اجلنائي ١٤٠و

  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد أوزبكستان  -١٣٦
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -١-١٣٦

  ؛)الربتغال(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -٢-١٣٦

  ؛)إستونيا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه          -٣-١٣٦

  ؛)اجلبل األسود(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
التعجيل بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن            -٤-١٣٦

هينة، وعلى بروتوكوهلـا    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل        
  ؛)كوستاريكا(االختياري، من أجل السماح بالقيام بزيارات إىل أماكن االحتجاز 
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اختاذ مجيع التدابري الـضرورية للتـصديق علـى الربوتوكـول             -٥-١٣٦
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

  ؛)بلجيكا (أو الالإنسانية أو املهينة
التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٦-١٣٦

  ؛)السويد(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
النظر يف التوقيع على الربوتوكول االختياري اجلديـد التفاقيـة            -٧-١٣٦

  ؛)سلوفاكيا(ات، والتصديق عليه حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغ
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق           -٨-١٣٦

  ؛)تايلند(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، من أجل محاية حقوق الطفل 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -٩-١٣٦

  ؛)الفلبني) (الغواتيما(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -١٠-١٣٦

  ؛)العراق(االختفاء القسري 
االنضمام إىل نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة              - ١١- ١٣٦
  ؛)أوروغواي(  الدولية
التوقيع على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -١٢-١٣٦

  ؛)فرنسا(والتصديق عليه 
اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية للتـصديق علـى نظـام رومـا          -١٣-١٣٦

  ؛)السويد(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،           -١٤-١٣٦

والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
  ؛)إسبانيا(الذي سيدخل حيز النفاذ يف األسابيع املقبلة والثقافية 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -١٥-١٣٦
  ؛)إستونيا(وعلى اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،           -١٦-١٣٦
ريعاهتا على حنو كامل مع مجيع االلتزامات املعقودة مبوجب نظام روما       ومواءمة تش 

  ؛)التفيا(األساسي 
اختاذ إجراء للتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية           -١٧-١٣٦

  ؛)رومانيا(الدولية 
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التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -١٨-١٣٦
ة الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        االختفاء القسري، واالتفاقي  

أسرهم، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          
 املتعلقة  ١٩٥١املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية عام           

  ؛)األرجنتني(مبركز الالجئني 
صديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع        النظر يف إمكانية الت     -١٩-١٣٦

األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة          
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،             

  ؛)تونس(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 املتعلقة مبركز الالجئني وعلى     ١٩٥١فاقية عام   التصديق على ات    -٢٠-١٣٦

 ١٩٥٤، واالنـضمام إىل اتفاقيـة عـام         ١٩٦٧بروتوكوهلا االختياري لعـام     
بوضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية          املتعلقة

  ؛)أوروغواي (١٩٦١لعام 
  ؛)نياسلوفي(توجيه دعوة دائمة للقيام بزيارات إىل البلد   -٢١-١٣٦
  ؛)غواتيماال(إصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   -٢٢-١٣٦
توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق            -٢٣-١٣٦

  ؛)الربتغال) (بلجيكا(اإلنسان 
اإلجـراءات  يف إطـار    توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات         -٢٤-١٣٦

  ؛)يكاكوستار(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
اإلجـراءات  يف إطـار    إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات         -٢٥-١٣٦

  ؛)تونس(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
واضـيعية  مجيع اإلجـراءات اخلاصـة امل     توجيه دعوة دائمة إىل       -٢٦-١٣٦

  ؛)األسود اجلبل(
يف إطـار   توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفـني بواليـات            -٢٧-١٣٦

  ؛)إسبانيا(اصة يف مجيع القطاعات اإلجراءات اخل
توجيه دعوات يف الوقت املناسب إىل املكلفني بواليات مواضيعية           -٢٨-١٣٦

  ؛)اليابان(الذين طلبوا زيارة البلد املواضيعية اإلجراءات اخلاصة يف إطار 
قبول أكرب عدد ممكن من الطلبات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة            -٢٩-١٣٦

  ؛)الربازيل(لزيارة البلد جمللس حقوق اإلنسان 
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السماح ملراقيب حقوق اإلنسان املستقلني بالوصول غري املقيَّـد،           -٣٠-١٣٦
  ؛)هنغاريا(بإصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

اإلسراع بإصدار دعوات إىل املقررين الذين ال يزالون يطلبـون            -٣١-١٣٦
  ؛)بانياإس(زيارة البلد منذ عدة سنوات 

تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، بتلبية        -٣٢-١٣٦
طلبات الزيارة املعلقة والنظر يف هناية األمر يف توجيه دعـوة دائمـة إىل مجيـع                

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف إطار املكلفني بواليات 
 للزيارة املقرر أن تقوم هبا املقررة       االتفاق على موعد حمدد ومبكر      -٣٣-١٣٦

  ؛)آيرلندا(اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حالة حقوق اإلنسان 
توجيه دعوات مفتوحة إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالة املـدافعني            -٣٤-١٣٦

عن حقوق اإلنسان، وإىل املقررين اخلاصني اآلخرين التـابعني لألمـم املتحـدة           
  ؛)هولندا(قوق اإلنسان، ال سيما َمن قدموا طلبات لزيارة البلد املعنيني مبسائل ح

توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة، واملقـررين            -٣٥-١٣٦
  ؛)باراغواي(التابعني جمللس حقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولية 

ضمان حقوق النساء، ال سيما ما يتعلق منها باستئصال عمليـة             -٣٦-١٣٦
القسري، وضمان اتباع أساليب مأمونة ملنع احلمل، وتوفري ظروف عمل          التعقيم  

  ؛)باراغواي(متساوية 
ضمان عدم التمييز ضد األقليات الدينية بسبب عقيدهتا، مبـا يف             -٣٧-١٣٦

  ؛)ناميبيا(ذلك األقليات املسيحية األخرى 
مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على التعذيب، واالنـضمام           -٣٨-١٣٦
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة   إىل  

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية بنـاًء             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(على ذلك 

مـع  إهناء مجيع ممارسات التعذيب، ومواءمة تعريفها للتعـذيب           -٣٩-١٣٦
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة             من   ١ املادة

الالإنسانية أو املهينة، والتصديق على الربوتوكول االختيـاري هلـذه           القاسية أو 
  ؛)الربتغال(االتفاقية 

تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة التعـذيب وإسـاءة املعاملـة،         -٤٠-١٣٦
اقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب بالتوقيع على الربوتوكول االختياري التف

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء آلية وقائيـة وطنيـة              
  ؛)فرنسا(مستقلة مزوَّدة مبوارد كافية 
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 من  ١إدراج تعريف للتعذيب يف قانوهنا اجلنائي يتواءم مع املادة            -٤١-١٣٦
 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       

الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء آلية فعالة للتحقيق يف االدعاءات املوثوقة املتعلقة        أو
بالتعذيب تكفل مساءلة اجلناة، واختاذ الترتيبات الـضرورية للتـصديق علـى            
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      (بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       العقو أو
  ؛)وآيرلندا الشمالية

الشروع يف إجراء حتقيقات عاجلة وشاملة ومـستقلة يف مجيـع             -٤٢-١٣٦
ادعاءات التعرُّض للتعذيب، وإهناء احملاكمات ذات الدوافع السياسية بضمان أن          

االلتزامات املعقودة مبوجب العهـد الـدويل       تكون مجيع احملاكمات متوافقة مع      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

إطالق سراح مجيع السجناء السياسيني، ومعاجلة مسأليت التعذيب          -٤٣-١٣٦
  ؛)أستراليا( مبا يف ذلك السماح بالرصد املستقل للسجون -ورعاية السجناء 

سليك أو نقله من أجل حتسني أوضاع االحتجاز        إغالق سجن جا    -٤٤-١٣٦
  ؛)كندا(وتيسري الوصول إىل السجن 

إهناء مجيع أشكال االحتجاز التعسفي، طبقاً ألحكام العهد الدويل           -٤٥-١٣٦
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واإلفراج عن مجيع السجناء الذين مّددت مدة  

  ؛)فرنسا(مة عادلة عقوبتهم فوق مدة العقوبة األصلية دون حماك
اإلفراج الفوري عن السجناء السياسيني والناشـطني يف جمـال            -٤٦-١٣٦

حقوق اإلنسان الذين احُتجزوا دون سند من القانون أو طُردوا من البلـد، أو              
  ؛)كندا(السماح هلم بالعودة إىل أوزبكستان ملمارسة حقوقهم وحرياهتم األساسية 

  ؛)ناميبيا(اء على عمل األطفال اختاذ مجيع التدابري للقض  -٤٧-١٣٦
إطالق آليات لالعتراف باحلقيقة وتعـويض ضـحايا أحـداث            -٤٨-١٣٦

  ؛)املكسيك(أندجيان 
اختاذ تدابري ملكافحة التمييز وعدم التسامح اللذين تعاين منهما فئة   -٤٩-١٣٦

  ؛)األرجنتني(املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
نزع صفة اجلرمية عن العالقات اجلنسية املثلية يف القانون اجلنائي،            -٥٠-١٣٦

ومضاعفة اجلهود يف الوقت ذاته من أجل إهناء التمييز ضد فئة املثليات واملثليني             
  ؛)إسبانيا(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

قائم على التراضي، نزع صفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي املثلي ال  -٥١-١٣٦
  ؛)هولندا(عمالً بالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
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تنقيح أحكام قانون العقوبات اليت ُتجرِّم امليل اجلنسي، لـضمان            -٥٢-١٣٦
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        ٢٦توافق هذه األحكام مع املادة      

  ؛)أوروغواي(والسياسية 
  ؛)شيلي(إهناء نظام تأشريات اخلروج للراغبني يف السفر للخارج   -٥٣-١٣٦
القضاء على القيود غري املربَّرة املفروضة على احلـق يف احلريـة              -٥٤-١٣٦

  ؛)النمسا(الدينية، ووقف اضطهاد األفراد بسبب نشاطهم الديين السلمي 
ـ             -٥٥-١٣٦ شطة تعديل القانون اجلنائي هبدف نزع صفة اجلرميـة عـن أن

  ؛)هنغاريا(اإلرساليات، وإهناء االضطهاد الديين للجماعات الدينية غري املسجلة 
اإلفراج الفوري عن مجيع املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              -٥٦-١٣٦

والصحفيني وممثلي اجملتمع املدين اآلخرين الذين ُسجنوا دون هتم جنائية موثوقة،           
  ؛)سلوفاكيا(ورد االعتبار إليهم 

 املضايقة واالحتجاز ضد األشخاص الذين ميارسون حقوقهم        إهناء  -٥٧-١٣٦
يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري والدين، واإلفراج عـن احملتجـزين            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(احلاليني بناًء على هذه األسس 
النص يف تشريعاهتا على ضمان حريات التعبري والتجمع وتكوين           -٥٨-١٣٦

إهناء أفعال العنف واملضايقة ضد الصحفيني املستقلني واملدافعني عن         اجلمعيات؛ و 
  ).فرنسا(حقوق اإلنسان واإلفراج عنهم، عند االقتضاء 

، ٣٥-١٣٦ إىل   ٥-١٣٦، و ٣-١٣٦ إىل   ١-١٣٦ومل حتظ التوصيات الواردة أعاله        -١٣٧
 بتأييد  ٥٥-١٣٦، و ٥٣-١٣٦  إىل ٤٩-١٣٦، و ٤٤-١٣٦، و ٤٠-١٣٦ إىل   ٣٨-١٣٦و

  .تان، إذ ال تعتربها جزءاً من التزاماهتا مبوجب معايري حقوق اإلنسان املتفق عليها دولياًأوزبكس
، ٣٧-١٣٦، و ٣٦-١٣٦، و ٤-١٣٦ومل حتظ التوصيات الـواردة أعـاله          -١٣٨

 ٥٦-١٣٦و ،٥٤-١٣٦، و ٤٨-١٣٦ إىل   ٤٥-١٣٦، و ٤٣-١٣٦ إىل   ٤١-١٣٦و
  .ائق غري واقعية بتأييد أوزبكستان، إذ تعتربها مبنية على حق٥٨-١٣٦إىل 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبِّر عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٣٩

 وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا       .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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