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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً  
أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة اليت وضعها جملس حقوق اإلنـسان               -١
)A/HRC/DEC/17/119 (          ويتضمن سرداً لتطورات حالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان مـع

ناية خاصة لتنفيذ التوصيات اليت اعُتمدت أثناء النظر يف التقرير األويل املقـدم مـن               إيالء ع 
  . يف إطار االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ديسمرب /أوزبكستان يف كانون األول

وعقب مشاورات موسَّعة مع منظمات اجملتمع املدين، اعُتمدت خطة عمل وطنية يف              -٢
جملس حقوق اإلنسان املنبثقة عـن النظـر يف          هبدف تنفيذ توصيات     ٢٠٠٩أغسطس  /آب

بـني   التقرير القُطري ألوزبكستان يف إطار االستعراض الدوري الـشامل يف الفتـرة مـا             
 تدبرياً إىل جانب آجال زمنية، كما يـرد         ٨٩ويرد يف خطة العمل     . ٢٠١٢ و ٢٠٠٩ عامي

مية واملنظمات   وكالة مسؤولة من خمتلف أجهزة الدولة واملؤسسات التعلي        ٦٠ذكر أكثر من    
  .غري احلكومية واملنافذ اإلعالمية

وكُلف املركز الوطين حلقوق اإلنسان بإعداد تقرير أوزبكستان القُطري الثـاين يف              -٣
وقام املركز، باالشتراك مع وزارة اخلارجيـة، بتجميـع         . إطار االستعراض الدوري الشامل   

  .وحتليل املعلومات ووضع منهج لصياغة التقرير
  : التقرير على عدة مراحل هي كالتايلوأُِعد  -٤

أنشئ فريق عامل وَضع قائمةً بأهم املسائل اليت تستلزم التوضيح يف التقرير              )أ(  
 وزارة وإدارة ووكالة ومنظمة غري حكومية ناشطة يف جمال تعزيز           ٥٠وأرسلها إىل أكثر من     
  ومحاية حقوق اإلنسان؛

ة، أعد الفريق العامل مـسودة أوليـةً   بعد مجع وحتليل املواد الوقائعية األولي     )ب(  
للتقرير القطري وأرسلها إىل الوزارات واإلدارات والوكاالت واملنظمات غري احلكومية املعنية           

  بغرض استعراضها؛
بعد حتليل التعليقات واملقترحات اليت مت تلقيها من اإلدارات املهتمة وبعـد              )ج(  

  . النهائيةتصنيفها، وضع الفريق العامل التقرير يف صيغته
، نظّم املركز الوطين حلقوق اإلنسان باالشتراك مع وزارة         ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٨ويف    -٥

العدل حلقة دراسية تناولت التعاون القانوين الدويل بني أوزبكستان واألمم املتحدة يف جمـال     
ية وحضر السيد دجياين مغادزيين، ممثل مفوضية األمم املتحدة السام        . احترام حقوق اإلنسان  

حلقوق اإلنسان، احللقة الدراسية اليت كُرست ملسألة تنفيذ توصيات اجمللس بعـد النظـر يف               
  .تقرير أوزبكستان القُطري يف إطار االستعراض الدويل الشامل
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ويف أثناء إعداد هذا التقرير، ُعقد اجتماعان تشاوريان مبشاركة ممثلني عن وزارات              -٦
 مت االستماع فيهما إىل اآلراء وقُدمت خالله تعليقات         وإدارات ومنظمات من اجملتمع املدين،    

  .ومقترحات بشأن مشروع التقرير القُطري الثاين
، ُعقد يف وزارة العدل اجتماع عادي للفريق        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ويف    -٧

العامل املشترك بني اإلدارات من أجل رصد مدى احترام وكاالت إنفاذ القوانني وغريها من              
ويف أثناء ذلك االجتماع، مت النظر يف مشروع        . ات احلكومية حلقوق اإلنسان واحلريات    اهليئ

  .التقرير القُطري الثاين املراد تقدميه يف إطار االستعراض الدوري الشامل ومت إقراره
برملـان  (يف اجمللـس األعلـى      ) جملس العمـوم  (وناقشت التقرير الغرفة التشريعية       -٨

  .٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٢٨يف ) أوزبكستان
وحاز التقرير على موافقة أعضاء الغرفة التـشريعية وممثلـي اهليئـات احلكوميـة                -٩

  .واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم

  حتسني اجملال التشريعي والقانوين واملؤسسي  -ثانياً  

  ١تنفيذ التوصية     
يالت على الدستور بغيـة     مببادرٍة من الرئيس إسالم كرميوف، أُجرَي عدد من التعد          -١٠

زيادة تعزيز اإلصالحات الدميقراطية وإنشاء جمتمع مدين ودمقرطة الدولة واهليئات اإلداريـة            
) رئـيس الدولـة   (الرئيس  (وضمان توازن أفضل يف الصالحيات بني فروع احلكومة الثالثة          

 يف تنفيـذ    ، وتعزيز دور وتأثري األحـزاب الـسياسية       )والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية   
  .اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية والعامة والسياسية وجتديد البلد وحتديثه

ففي حال حدوث أزمة بني رئيس . وبدأ العمل بالتصويت بسحب الثقة من احلكومة  -١١
الوزراء والغرفة التشريعية، حيق لثُلث النواب يف الغرفة التشريعية على األقل، وبعـد تقـدمي               

سم رئيس أوزبكستان، طرُح مسألة التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء مقترح رمسي با
ويكون التصويت بسحب الثقة من رئيس      . ملناقشته يف جلسة مشتركة ُتعقد يف اجمللس األعلى       

. الوزراء مقبوالً إذا وافق عليه ثُلثا نواب الغرفة التشريعية وأعضاء جملس الشيوخ، على األقل             
  .وُيقدِّم جملس الوزراء برّمته استقالته أيضاً. رئيس الوزراءوعندها، ُيقيل الرئيس 

وينص تعديل آخر على اقتراح مرّشحٍ لرئاسة الوزراء من ِقبل احلزب السياسي الذي               -١٢
من ِقبل عدة أحزاب سياسية تفوز بعدد         أو يفوز بأغلبية املقاعد يف انتخابات الغرفة التشريعية      

  .متساوٍ من املقاعد
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 من الدستور، ُتنقَل واجبات وصالحيات      ٩٦للتعديل الذي أُجري على املادة      ووفقاً    -١٣
أثنـاء فتـرة     الرئيس مؤقتاً إىل رئيس جملس الشيوخ يف حال عجز الرئيس عن أداء واجباته            

  .يقتضيه القانون  مارئاسته، مث يلي ذلك عقد انتخابات رئاسية يف غضون ثالثة أشهر حسب

  ومحايتها و تعزيز حقوق اإلنسانما أُحرز من تقدم حن  -ثالثاً  

  ١٥ و٧تنفيذ التوصيتني     
، واصلت أوزبكستان إجـراء إصـالحات    ٢٠١٢ و ٢٠٠٩بني عامي     ما يف الفترة   -١٤

وحتسينات هامة وُمحّددة اهلدف يف نظامها القضائي والقانوين لكفالة سيادة القانون وحتقيق            
  .ومصاحله محاية فعلية حلقوق الفرد

يف زمن السلم واحلرب علـى      (رارات اليت اتُّخذت إلغاء عقوبة اإلعدام       ومن أهم الق    -١٥
بالـسجن    أو واالستعاضة عنها بالسجن مدى احليـاة   ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  ) السواء

ما عدا يف األحكام اليت تصدر يف حق نـساء وأحـداث ورجـال تتعـدى             (الطويل األمد   
  ). سنة ومواطنني أجانب٦٠ أعمارهم

فمنذ ذلـك   .  تطوراً هاماً  ٢٠٠٨ بدء العمل مببدأ املثول أمام القضاء يف عام          وشكّل  -١٦
  . قضية٧٠٠التاريخ، رفضت احملاكم السماح بتطبيق تدبري التقييد يف أكثر من 

ويساعد إصالح نظام نقابة احملامني يف ضمان املساواة بني االدعـاء والـدفاع يف                 -١٧
جلنائية، ويعاقب على إعاقة عمل احملامني وُيعزز دور        احلقوق اإلجرائية يف إجراءات الدعاوى ا     

وأُدرجت قاعدة مرياندا يف التشريعات ويف     . ومصاحله املشروعة  احملامني يف محاية حقوق الفرد    
  .ممارسة إنفاذ القوانني

 ٧٥ونتيجة عملية حترير تدرجيي وعلى مراحل للتشريعات اجلنائية، أُعيد تصنيف حنو   -١٨
 شديدة اخلطورة ضمن فئة اجلرائم األقل خطورة  أوح املصنفة كجرائم خطريةيف املائة من اجلن   

ونتيجةً لذلك، تراجع عدد الرتالء يف أماكن احلرمان من احلرية إىل أكثر            . اجلرائم البسيطة  أو
وتسّجل أوزبكستان أحـد أدىن معـدالت       . من النصف على مدى السنوات العشر املاضية      

  . نسمة١٠٠ ٠٠٠ نزيالً لكل ١٦٦: ل املستقلة وأوروباالسَّجن يف بلدان رابطة الدو
ووفقاً للتعديالت اليت أُجريت على قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واعُتمـدت يف                -١٩
، قصَّر القانون املتعلق باالحتجاز السابق للمحاكمة أثناء اإلجراءات اجلنائية مديت           ٢٠١١ عام

  .التحقيق واالحتجاز
وهي تضمن عدم حتميل املسؤولية اجلنائية      . يف أداء عملها  وقد شرعت هيئة مصاحلٍة       -٢٠

تشكل خطراً عاماً والذين يـدفعون تعويـضاً          ال لألشخاص الذين يرتكبون أعماالً إجرامية    
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وقد كانت فعالية هذه    . كامالً عن األضرار املادية واملعنوية اليت يتسبَّبون فيها لضحايا أفعاهلم         
دًى للتقاليد األوزبكية العريقة يف الرمحة والغفران، السبب يف         هي إالّ رجُع ص     ما اهليئة، واليت 

 من األفعال   ٥٣إذ تتيح هذه اهليئة حالياً إمكانية التصاحل بشأن         . توسيع نطاق تدخلها تدرجيياً   
 مـواطن مـن     ١٣٠ ٠٠٠ وبفضل إنشاء هيئة املصاحلة، أُعفَي أكثر من      . اإلجرامية املختلفة 

  .ناء الفترة املشمولة بالتقريرحتمُّل املسؤولية اجلنائية أث
 يف اجملـال القـضائي والقـانوين، اعُتمـدت يف           ةوتعزيزاً لإلصالحات الدميقراطي    -٢١
 سبعة قوانني لضمان سيادة القانون وحلمايـة حقـوق املـواطنني وحريـاهتم              ٢٠١٢ عام

 باإلجراءات  ومصاحلهم املشروعة محايةً فعالةً ولتحرير التشريعات اجلنائية والتشريعات املتعلقة        
اجلنائية والتشريعات اإلدارية، ولتقوية املراقبة القضائية لإلجراءات السابقة للمحاكمة ولتوسيع 

  . نطاق العمل مببدأ املثول أمام القضاء
وتنشئ صيغة من قانون الصكوك التشريعية آليات جديدة وأكثر فعالية من حيـث               -٢٢

ة ومطابقتـها للقـانون وملتطلبـات       النوعية لضمان مشروعية وصحة الصكوك التـشريعي      
  .اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية والعامة والسياسية

يتعلق باإلصالح اجلـاري للنظـام       فيماوُينشئ قانون تعديل الصكوك التشريعية،        -٢٣
القضائي والقانوين، لوائح قضائية دميقراطية ُتنظّم تطبيق التدابري القسرية اإلجرائيـة بغـرض             

ن منصبه وإيداعه يف مؤسسة طبية، ويستثين احلق يف املالحقة القـضائية مـن              إزاحة متهم م  
  . اختصاص احملكمة ويقتضي من الوكيل إعالن قرار االهتام أثناء النظر يف الدعوى القضائية

وهذه األحكام، اليت تنفذ مبادئ ومعايري يف القانون الدويل متعارف عليها يف جمـال         -٢٤
، تعّزز بشكل واضح اإلشراف القضائي على التحقيقـات األوليـة           احلقوق املدنية واحلريات  

والتحريات السابقة للمحاكمة، وتوسِّع نطاق تطبيق مبدأ املثول أمام احملكمة يف اإلجـراءات             
اجلنائية، وتضمن قيام احملكمة بوظائفها األساسية من أجل ضمان حماكمة نزيهـة وضـمان              

  . رسيخ مبدأ إجراءات احملاكمة احلُضوريةاستقالل احملكمة وموضوعيتها وحيادها وت
وتتمثل الغاية من قانون تعديل القانون اجلنائي وقانون املسؤولية اإلدارية يف زيـادة               -٢٥

حتسني التشريعات اجلنائية واإلدارية عن طريق تشديد العقوبات على اجلرائم وغريهـا مـن              
  .الكراهية والقسوة واإلباحيةاجلنح اليت تطال اآلداب العامة ومنع األفعال اليت تشجع 

ويضمن قانون تعديل قانون االنتخابات لعضوية اجمللس األعلى وانتخابات نـواب             -٢٦
الشعب يف اجملالس اإلقليمية وجمالس املقاطعات والبلديات حريةَ االختيار وتطوير التشريعات           

  .االنتخابية
تخايب فريد مـن نوعـه،      وقد ُوضع القانون خّصيصاً لضمان زيادة دمقرطة نظام ان          -٢٧

وعلى األخص عملية انتخابية أكثر شفافية وانفتاحاً وآلية أكثر فعاليـة لتنظـيم احلمـالت               
ويف التعديالت املبتكَرة اليت ُتدَخل علـى التـشريعات         . االنتخابية وأنشطة اللجان االنتخابية   
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 القانونية الدميقراطية تعبٌري عن االعتقاد بأن االنتخابات جانب بالغ األمهية من جوانب القواعد       
يتجزأ من دولة تقوم على سيادة القانون وجانب أساسي من التعبري عـن               ال يف البلد، وجزء  

  .إرادة الشعب وعن مشاركة املواطنني املباشرة يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع
واعُتمدت عشرة قوانني تكتسي أمهية خاصة بالنسبة لالضطالع بفعالية مبهمة تعزيز             -٢٨

  .اإلصالحات الدميقراطية للسوق وحترير االقتصاد وجعله أكثر قدرةً على التنافس
والغرض من قانون محاية امللكية اخلاصة وضمانات حقوق أصحاب األمالك، وهو              -٢٩

القانون الذي ُوضع خصيصاً لتقوية احلماية املتوفرة للملكية اخلاصة وُينشئ منظومـةً مـن              
ك حرمة امللكية اخلاصة ولتوفري ضمانات إضافية حلماية حقـوق          الضمانات الفعالة لعدم انتها   

األمالك، وإنشاء الظروف املواتية لقيام امللكية اخلاصة بوظيفتها بشكل فعال يف االقتصاد، هو             
وقد ُمنح أصحاب مؤسسات األعمال التجارية      . تعزيز حتول البلد اجلاري إىل اقتصاد السوق      

حقوق امللكية وحق الـشخص     (هم املشروع يف االمتالك     ضمانات قانونية إضافية حلماية حق    
؛ ويساعد هذا األمر يف اجتذاب استثمارات إضـافية يف          )يف استغالل أمالكه والتصرف فيها    

  .جمال األعمال التجارية ويف ازدهار األنشطة االقتصادية وزيادة اإلنتاج والدخل
ملصرفية اخلاصة واملؤسسات املالية    وُينشئ قانون املنافسة، والقانون املتعلق باألعمال ا        -٣٠

والضمانات املتاحة ألنشطتها، والقانون املتعلق باإلجراءات املسموح هبا يف األنشطة التجارية           
، كلها ُتنشئ أفضل الظروف املمكنة املواتية الزدهار        )بصيغته اجلديدة (وقانون املشاريع احلرة    

  .سائل منها دعم الدولةاألنشطة التجارية وملنح االمتيازات والضمانات، بو
وعلى الصعيد التشريعي، أُدرج مبدأ علوِّ حقوق أصحاب املشاريع علـى حقـوق               -٣١

غريهم يف التعامالت بني الكيانات التجارية واحلكومة وهيئات إنفاذ القوانني والرقابة؛ ويتعني            
خـضاع  واسُتحدثت لوائٌح حتظُر إ   . تأويل أي تناقضٍ يف التشريعات لصاحل صاحب املشروع       

املشاريع الصغرى للتدقيق الضرييب الروتيين ملدة ثالث سنوات بعد تسجيلها وحتدُّ من إخضاع  
  .دافعي الضرائب ذوي الضمري احلي والوظيفة املستقرة لعمليات تدقيق الحقة

وحيظى بعناية خاصة انتهاج سياسة متماسكة تتجلى يف توفري ضـمانات كاملـة               -٣٢
يها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         تدرجيياً للحقوق املنصوص عل   

  .١٩٩٥ والثقافية، الذي انضمت إليه أوزبكستان يف عام
يضمن ممارسة احلقوق    مباوُتنفَّذ يف أوزبكستان أحكام العهد على الصعيد التشريعي           -٣٣

 لدعم الـشرائح    االقتصادية واالجتماعية والثقافية واعتماد برامج للدولة وخطط عمل وطنية        
السكانية الضعيفة اجتماعياً وتنفيذ توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة، إىل جانب تنفيذ            

فيها  مباعملياً وإنشاء هيئات لإلشراف على التمتع حبقوق اإلنسان ورصده،           القوانني املعتمدة 
توعية والتثقيف  احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتنفيذ أنشطة على نطاق واسع لل         

والنشر، وإشراك املنظمات غري احلكومة واملنظمات الدولية يف دعم الربامج الرامية إىل تقدمي             
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يد العون لفئات خمتلفة من املواطنني، مبن فيهم األطفال والنساء واألشـخاص ذوو اإلعاقـة               
  .دخلُها واملسنون واُألسر املتدين

القانوين إلنشاء هذا الشكل البالغ األمهية من       ويضع قانون التجارة اُألسرية األساس        -٣٤
األعمال الصغرى ومؤسسات األعمال اخلاصة يف خمتلف قطاعات االقتصاد، وهـو يقـّوي             

فهذا النوع من النشاط التجـاري،      . بدرجة كبرية الضمانات القضائية املتوفرة يف هذا الشأن       
لالقتصاد، يفيد أيضاً يف إنشاء فرص الذي يتماشى كلياً مع التقاليد الوطنية والواقع املوضوعي 

عمل ويف الرفع من مستوى معيشة السكان وتدعيم القاعدة واالستقرار االقتصاديني لفائـدة             
  .اُألسر
. ويف إطار هذا املسعى، يعطي الربملان األولوية إلنشاء فرص عمل ولزيادة الـدخل              -٣٥

 فرص العمل والعمالة اليت يقـدمها       وتوخياً لتلك الغاية، يستعرض الربملان سنوياً برامج إنشاء       
وتقتضي الربامج اختاذ تدابري شاملة ومترابطة لتشجيع إنشاء فـرص العمـل            . جملس الوزراء 

لفائدة السكان عن طريق تسخري إمكانيات خمتلف املنـاطق وخمتلـف فـروع االقتـصاد،               
غرافيـة  لدمياواستخدام املوارد من اليد العاملة استخداماً عقالنياً، مـع مراعـاة العوامـل              

والتحوالت اهليكلية اليت تطرأ على االقتصاد، واملساعدة الشاملة يف تطوير أشكال فّعالة مـن             
  .العمالة وتشجيع املشاريع احلرة

 فرصة عمل جديدة بواسطة إطـالق  ٩٧٢ ٧٠٠، من املقرَّر إنشاء  ٢٠١٣ويف عام     -٣٦
 وتـشجيع األعمـال     مشاريع صناعية كربى جديدة وجتديد وتوسيع الشركات املوجـودة        

التجارية الصغرى واخلاصة واُألسرية، وقطاع اخلدمات، وإتاحة فرصٍ أكرب للعمل من البيت،            
وسينظَّم جزٌء كبٌري من األعمال اليت ُتنَجـز مـن          . يف ذلك بالتعاون مع شركات كربى      مبا

  .البيوت يف املناطق اليت توجد فيها مراكز تقليدية للِحرف الوطنية
، ترسَّخ بشكل كبري األسـاس القـانوين        ٢٠١٢ و ٢٠٠٩بني عامي     ما ةويف الفتر   -٣٧

 وبغرض محاية احلقوق واحلريات املدنيـة،     . جتماعية واالقتصادية والثقافية  للتمتُّع باحلقوق اال  
اعتمد الربملان قانون القروض االستهالكية، وقانون متويل املشاريع الصغرية، وقانون امللكيـة            

ن حقوق، وقانون هيئات التحكيم، وقانون الوقاية من االضطرابات          وما يتصل هبا م    الفكرية
النامجة عن نقص اليود، وقانون األعمال اخلريية، وقانون ضمانات حقوق الطفل، وصـيغة             
جديدة من قانون توفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقـة، وقـانون املتـاحف،     

ظة على املواقع األثرية واستغالهلا، وصـكوك       وقانون قمع االجتار باألشخاص، وقانون احملاف     
  .معيارية أخرى
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  تنفيذ التوصيات املعتمدة يف االستعراض الدوري الشامل األول  -رابعاً  

  )٦ و١تنفيذ التوصيتني (وضع أساس تشريعي     

  ، انظر اجلزء ثانيا١ًلالطِّالع على معلومات بشأن تنفيذ التوصية     
ومتّ االستماع، أثنـاء    .  من جلسات االستماع الربملانية     الكثريُ ٢٠١٠ُتعقَُد منذ عام      -٣٨

الفترة املشمولة بالتقرير، إىل تقارير الوزارات واإلدارات عن الوفاء بااللتزامات يف إطار حتقيق       
أوزبكستان لألهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ أحكام العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             

طفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية          والسياسية واتفاقية حقوق ال   
  .مناهضة التعذيب وغري ذلك من الصكوك

ويف سياق تنفيذ اخلطة اهليكلية لزيادة تقوية اإلصالحات الدميقراطية وتعزيز اجملتمـع        -٣٩
صـيغة  : ينياملدين، صيغت مشاريُع القوانني التالية وهي ختضع لتقييم علين من قبل خرباء دول          

جديدة من قانون املسؤولية اإلدارية، ومشروع قانون الرقابة الربملانية، ومشروع قانون يتعلق            
بوزارة الداخلية، ومشروع قانون يتعلَّق بالرصد العام، ومشروع قانون بشأن شفافية أنشطة            

  .احلكومة واهليئات اإلدارية، ومشروع قانون يتعلَّق بالشراكة االجتماعية
، صدَّقت أوزبكستان علـى االتفاقـات       ٢٠١٢ و ٢٠٠٨بني عامي     ما  الفترة ويف  -٤٠

  : الدولية التالية
 / تـشرين األول   ١٧بـاريس،   (اتفاقية صون التراث الثقايف غري املـادي          )أ(  
  ؛)٢٠٠٣ أكتوبر

) ١٣٨رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام            )ب(  
  ؛)١٩٧٣يه يون/ حزيران٢٦جنيف، (

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال               )ج(  
  ؛)١٩٩٩يونيه / حزيران١٧جنيف، ) (١٨٢رقم (واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

 / تـشرين األول   ٣١نيويـورك،   (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد         )د(  
  ؛)٢٠٠٣ أكتوبر

األشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه       بروتوكول منع االجتار ب     )ه(  
واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                 

  ؛)٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥ نيويورك،(
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق ببيع األطفال وبغـاء            )و(  

  ؛)٢٠٠٠مايو / أيار٢٥نيويورك، (طفال يف املواد اإلباحية األطفال واستغالل األ
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإشراك األطفـال يف            )ز(  
  ؛)٢٠٠٠مايو / أيار٢٥نيويورك، (الرتاعات املسلَّحة 

 ١٩بـاريس،   (االتفاقية الدولية ملكافحة تعاطي العقاقري يف ميدان الرياضة           )ح(  
  ؛)٢٠٠٥أكتوبر /ن األولتشري

 ٥الهاي،  (يتعلَّق بالوثائق العامة األجنبية      فيمااتفاقية إلغاء شرط التصديق       )ط(  
  ؛)١٩٦١أكتوبر /تشرين األول

 ٢١جنيـف،  (االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ           )ي(  
  ).٢٠٠٣مايو /أيار
لبلد واالمتثال لتوصيات هيئات معاهـدات  وهبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف ا   -٤١

  : األمم املتحدة، تنفِّذ أوزبكستان بنجاح خطط عمل وطنية يف عدد من اجملاالت، من بينها
 لتنفيذ املالحظات   ٢٠١٢ و ٢٠١٠بني عامي     ما خطة العمل الوطنية للفترة     )أ(  

  اخلتامية الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري؛
 لتنفيذ أحكـام    ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بني عامي     ما ل الوطنية للفترة  خطة العم   )ب(  

واتفاقية منظمـة  ) ١٣٨رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام     
العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليهـا              

  ؛)١٨٢ رقم(
 لتنفيذ املالحظات   ٢٠١١ و ٢٠٠٨بني عامي     ما ةخطة العمل الوطنية للفتر     )ج(  

اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب عقب نظرها يف تقرير أوزبكستان املرحلي الثالث عن تنفيذ             
  أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب؛

 بشأن منع االجتار    ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بني عامي     ما خطة العمل الوطنية للفترة     )د(  
  باألطفال؛
 لتنفيذ توصـيات    ٢٠١٢ و ٢٠٠٩بني عامي     ما ة للفترة خطة العمل الوطني    )ه(  

جملس حقوق اإلنسان عقب نظره يف تقرير أوزبكستان القُطري يف إطار االستعراض الدوري             
  الشامل؛
 لتنفيذ توصـيات    ٢٠١٠ و ٢٠٠٦بني عامي     ما خطة العمل الوطنية للفترة     )و(  

  جلنة حقوق الطفل؛
 لتنفيذ املالحظات   ٢٠١٤ و ٢٠١٠مي  بني عا   ما خطة العمل الوطنية للفترة     )ز(  

اخلتامية الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عقب نظرهـا يف تقريـر                
أوزبكستان املرحلي الرابع بشأن تنفيذ أحكام القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              

  .واملهام اليت أُسندت إىل وكاالت الشؤون الداخلية
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  )٢٩ و١٠ و٩تنفيذ التوصيات (املرأة حقوق   -باء  
، وافق جملس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتفعيـل          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣يف    -٤٢

املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عقب نظرها يف              
اسات الفّعالة الـيت    وترى حكومة أوزبكستان أن من السي     . تقرير أوزبكستان املرحلي الرابع   

ميكن التعويل عليها صونُ حقوق املرأة واحلّد من املمارسات التمييزية يف حقها والقضاء على              
هذه املمارسات، إذا أمكن ذلك، عن طريق توعية عامة اجلمهور حبقوق الفـرد وواجباتـه،       

  .يساعد على زيادة احترام املرأة يف اجملتمع مما
ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل لغة الدولـة ومتّ            وُترجَِم نص اتفاقية الق     -٤٣

. من أجل تعريف نساء األرياف حبقوقهن     ) بلغة الدولة وباللغة الروسية   (توزيعه بأعداد كبرية    
وُنظَِّمت محلةُ إعالمٍ وتثقيٍف واسعة النطاق لفائدة النساء يف األرياف من أجل شرح مـواّد               

  .دوراٌت تدريبيةٌ لتعريف نساء األرياف حبقوقهنوُنظَِّمت . وأحكام االتفاقية
وتشارك آليات على مجيع مستويات احلكومة يف نشر املعلومات عن تقدمي خدمات              -٤٤

استشارية يف املسائل ذات الصلة بوضع املرأة وسياسات الرصد وبرامج تعميم مراعاة املنظور             
اة بني اجلنسني يف عدد من القطاعات       وقد حتقَّقت املساو  . اجلنساين وتقييم نتائج هذه الربامج    

األساسية يف اجملتمع منها تساوي عدد الرجال والنساء الذين أمتّوا دراستهم الثانوية وقُبِلوا يف              
  .اجلامعات واملعاهد

وقد تعهدت أوزبكستان بإدراج األهداف الواردة يف إعالن األلفية يف برامج البلـد               -٤٥
، ومن مجلتها اهلدف    ٢٠١٥ئية لأللفية املقّرر بلوغها يف عام       اإلمنائية وبتحقيق األهداف اإلمنا   

  ".تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: "٣ رقم
وتستهدف مجيع األنشطة اليت تقوم هبا هيئاٌت حكومية ومجعياٌت تطوعية التغلُّـب              -٤٦

. لرجل واملرأة يف اجملتمععلى األفكار النمطية املتجذِّرة بشأن األدوار التقليدية اليت يضطلع هبا ا 
ومن مجلة املناسبات   . وتركِّز اجلهوُد على القضاء على األفكار النمطية األبوية العميقة اجلذور         

، ومباراة الشاعرة ُزلِْفية، وتنظيم محالت مـن  "امرأة السَّنة"اليت ُنظَِّمت مبارياٌت حتت عنوان     
الفهـد  "، وتنظيم مهرجـان     "Style.uzموضة األسبوع   "أجل أسلوب عيش صحي، وتنظيم      

  .الدويل للسينما ومعارض لفنانني معاصرين حمليني ودوليني" الذهيب
وبدأ صدور صحف وجمالت ومنشورات أخرى خاصة باملرأة، وأُطِلقَـت بـرامٌج              -٤٧

إذاعيةٌ وتلفزيونيةٌ مكرَّسةٌ لقضايا املرأة، ومت إنتاج برنامج مشترك بغرض إشراك اجملتمع املدين             
ة القضايا اجلنسانية ُيعَرض على مجيع أشكال وسائط اإلعالم، هبدف حتسني وضـع          يف مناقش 

  .املرأة يف اجملتمع احلايل ومحاية شرفها وكرامتها
ويف أوزبكستان، ُيعَترب االجتار بالنساء واستعباد النساء والفتيات جنسياً شكالً مـن              -٤٨

ويعترف الـرأي   . عاقب عليها القانون  أشكال العنف وانتهاكاً خطرياً حلقوق املرأة، وجرميةً ي       
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العام بأن االجتار باألشخاص نشاطٌ إجرامي عابر للحدود يتطلَّب القضاُء عليه تضافَر جهود             
خاصـة مـع    (وتدعو احلكومة إىل إقامة تعاوٍن وثيق مع بلدان أخرى          . اجملتمع الدويل ككل  
  .من أجل مكافحة هذه الظاهرة املرعبة) الشركاء اإلقليميني

وتبذل اللجنة املعنية بنساء أوزبكستان، بالتعاون مع هيئات حكومية ومنظمات غري             -٤٩
حكومية، من بينها املنظمة غري احلكومية إستيكُْبويل أفلود، جهوداً متضافرةً لتوعية الفتيـات             

 من النشرات   وقد مت إنتاج عدد   . ستغالل اجلنسي والنساء مبشكلة االجتار بالنساء ألغراض اال     
يف ذلك يف الربامج احلوارية والنقـل        مباشأن وأُذيع على قنوات اإلذاعة والتلفزيون،       يف هذا ال  

وُتنظَّم مناقشاٌت وحلقات دراسية وموائد . املباشر اليت تتضمَّن أسئلةً وأجوبةً يف هذا املوضوع 
مستديرة يف مؤسسات التعليم العايل ويف جمال العمل لشرح األخطار اليت تنطـوي عليهـا               

  .ري القانونية بغرض العمل يف اخلارجاهلجرة غ
وقد ُجمِّعت جمموعة من الوثائق ومن برامج الدولة املتعلِّقة بتمكني املرأة والنـهوض              -٥٠

، صدرت قرارات رئاسية بشأن تدابري إضافية حلماية صـحة األم  ٢٠٠٩ففي عام   . مبصاحلها
بـني    ما خاصة بالفترة والطفل وتعزيز نشوء جيل سليم، وبشأن برنامج ينطوي على تدابري           

 لتقوية وتعزيز فعالية العمل الذي ُينَجز لتحـسني صـحة الـسكان           ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ عامي
  .اإلجنابية وضمان والدة أطفال يتمّتعون بصحة جيدة وتعزيز نشوء جيل سليم بدنياً وعقلياً

ملن وأغلبهن يع .  يف املائة من القوة العاملة     ٤٨ويف أوزبكستان، تشكِّل النساء نسبة        -٥١
يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والعلوم والصناعة والزراعة ويف املشاريع التجارية            

فقد أصبح لكل واحـد  . وال يفتأ عدد النساء املشتغالت بالسياسة يتزايد     . واألنشطة الزراعية 
  ".جناح نسائي"من أربعة أحزاب سياسية 

، ٢٠١٠ و٢٠٠٩تشريعية يف انتخابات عامي  امرأة نائبات يف الغرفة ال٣٣وانُتخبت   -٥٢
 امرأة عن الـدوائر ذات املقعـد        ٣١انُتخبت  ( يف املائة من جمموع النّواب       ٢٢يعادل    ما أي

 يف املائة من جمموع أعـضاء       ١٥وتشكِّل النساء   ). الواحد وانُتخبت اثنتان عن احلركة البيئية     
وتشكِّل النساء  . ات التمثيلية اإلقليمية   يف املائة من جمموع النّواب يف اهليئ       ١٥جملس الشيوخ و  

  . يف املائة من جمموع املوظفني يف القطاع العام٢٢ حنو

  )٣١ و٣٠ و٢٦ و٢٢ و٢١ و١٧ و١٦تنفيذ التوصيات (حقوق الطفل   -جيم  
من أهم األهداف الوطنية اليت يعتمد إنشاُء جمتمع سليم ومـتعلِّم وتنافـسي علـى                 -٥٣

ُتنفَّذ سياسة الدولة حلماية الطفل يف إطار األهداف احملـدَّدة يف           و. حتقيقها ضمان رفاُه الطفل   
األهداف اإلمنائية لأللفية ويف إطار االلتزامات الدولية الناشئة عن التصديق على اتفاقية حقوق             
الطفل ويف إطار برامج وطنية استراتيجية من مجلتها خطة العمل الوطنية حلماية حقوق الطفل              

  .ومصاحله
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ويشكِّل قـانون   . نشئ إطاٌر تشريعي لضمان محاية حقوق الطفل محاية فّعالة        وقد أُ   -٥٤
ضمانات حقوق الطفل اآللية األساسية حلماية الطفل فيحدِّد حقوق هيئات الدولة واملواطنني            

  .ُتَمس  اليتعلَّق بصون حقوق مجيع األطفال وهي حقوق فيماوواجباهتم 
حقوق الطفل وتعمل يف جماالت منها جمال       وأُنشئت مؤسسات تابعة للدولة حلماية        -٥٥

  : عمل األطفال
للحكومة مكتٌب معين حبماية األسرة واألمومة والطفولة يرأسه نائب رئيس            )أ(  

الوزراء، وينسِّق هذا املكتب أنشطة الدولة واهليئات اإلدارية الرامية إىل إعمال حقوق الطفل             
  املكفولة يف الدستور؛

ؤون األحداث تابعةٌ جمللس الوزراء ويرأسها الوكيل       أُنشئت جلنة خاصة لش     )ب(  
العام؛ ولدى هذه اللجنة اختصاص اختاذ القرارات بشأن مجيع املسائل تقريباً اليت ختصُّ وضع              

  يف ذلك رصد منع أسوأ أشكال عمل األطفال؛ مبااألطفال يف اجملتمع، 
ملكافحـة االجتـار    وعمالً بقرار رئاسي يتعلَّق باختاذ تدابري أشدَّ فعاليـة            )ج(  

باألشخاص، أُنشئت جلنةٌ وطنية مشتركة بني اإلدارات كُُلِّفت مبكافحة االجتار باألشـخاص            
وتتكوَّن من مديرين يف الوزارات واإلدارات؛ وأُنشئت جلانٌ مشاهبة على صـعيد األقـاليم              

  واملقاطعات؛
زارة العمل  تعمل مفتشيات قانونية ومفتشيات معنية حبماية الطفل، تابعةٌ لو          )د(  

واحلماية االجتماعية، على صعيد املقاطعات كي تراقب باسم الدولة منع انتهاكات حقـوق             
  يتعلَّق بالعمل؛ فيماالشباب 
جملس احتاد النقابات يف أوزبكستان مسؤولٌ عن ممارسة رقابة عامة علـى              )ه(  

حمللية الذاتيـة   منع أسوأ أشكال عمل األطفال، إىل جانب غرفة التجارة والصناعة واللجان ا           
  ".املَاخالّ"التسيري املعروفة باسم 

ومن الشواغل الوطنية الرئيسية حتقيق رفاه الطفل وجيري تنفيذ إصالحات اقتصادية             -٥٦
بغية ضمان حتقيق منو اقتصادي متني ومستقر وزيادة مستوى العمالة يف صـفوف الـسكان          

ققها لتـضييق نطـاق عمالـة    بد من حت  الوالرفع من دخل اُألسر، وهي كلها شروط هامة     
وقد أّدى حتقيق معدَّل منو اقتصادي ثابت يف السنوات األخرية إىل إنـشاء             . األطفال يف البلد  

فرص عمل جديدة للسكان الراشدين تتطلَّب مهارات عالية، وهّيأ ظروفاً اقتصادية للحدِّ من             
  .تتطلَّب أي مهارات والقضاء على عمل األطفال  النطاق األعمال اليت

ومن اجلوانب البالغة األمهية يف السياسة االجتماعية هتيئة الظروف املاديـة الالزمـة               -٥٧
. للنمو البدين والعقلي الكامل وتوفري نوعية أفضل من التعليم والتدريب املهين للجيل الصاعد            

وركَّـزت  . بالنجاح) ٢٠١١-٢٠٠٧(وقد تكلّل برنامج العمل الوطين لتحقيق رفاه الطفل         
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اُت اليت اتُّخذت يف إطار الربنامج على محاية الطفل من العنف واالجتار ومـن مجيـع                املبادر
  .أشكال االستغالل والسخرة إىل جانب تأمني احلماية االجتماعية له

، اعُتِمَد قانون منع إمهال األطفال وجنوح األحداث من أجل منـع          ٢٠١٠ويف عام     -٥٨
حداث وغري ذلك من األفعال املعادية للمجتمـع  تعرُّض األطفال لإلمهال والتشرُّد وجنوح األ   

وإعادة تأهيل القاصرين املعرَّضني خلطر اإلمهال وأُسرهم والكشف عن استخدام األحـداث            
  .مجتمع وقمع ذلك االستخدامللغري ذلك من األعمال املعادية   أوالرتكاب جرائم

شرة سـنةً جلميـع     وإن إصالح نظام التعليم، الذي وضع برنامج تعليم من اثنيت ع            -٥٩
 ويف السنوات األخرية، استثمرت أوزبكستان سنوياً     . األطفال، آلية قديرة ملنع عمل األطفال     

 فإن أوزبكستان ،أما اليوم.  يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل يف قطاع التعليم١٢يقارب  ما
 تعليم مدتـه اثـنيت      واحدةٌ من جمموعة قليلة من البلدان على صعيد العامل اليت لديها برنامج           

  . سنة١٨وتتعّدى سّن إكمال التعليم اإللزامي . عشرة سنة يف املتوسط
وُترَسل املعلومات املتعلِّقة مبعدَّالت    . وترصد وزارة التعليم نسبة احلضور يف املدارس        -٦٠

لذين وحاملا يتّم حتديد هوية التالميذ ا. احلضور أسبوعياً من إدارات التعليم احلضرية واإلقليمية      
الذين يتغّيبون عن املدارس بشكل منتظم، ُتتَّخذ تدابري من أجـل             أو مل حيضروا إىل املدارس   

  .إعادهتم إىل صفوف الدراسة
وبدأ العمـل باملمارسـة     . وقد أُوِلَيت عنايةٌ خاصة لتوظيف خرجيي املعاهد املهنية         -٦١

 من أجل تـدريب اخلـرجيني       املتمثِّلة يف إبرام عقود بني املعاهد املهنية ومؤسسات األعمال        
  .املستقبليني عملياً ومن أجل توظيفهم الحقاً

 مليار ُسوم لتنفيذ    ٢٧٧ووفقاً لقرارٍ اعتمدته احلكومة، من املقرَّر ختصيص أكثر من            -٦٢
 لعصرنة اهلياكل األساسية وجتهيزات     ٢٠١٦ و ٢٠١١بني عامي     ما برنامج على مدى الفترة   

  .حتسينات كبرية على تدريب املتخّصصنيمؤسسات التعليم العايل وإدخال 
وتقدِّم املنظمات غري الرحبية غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين مسامهة كبرية يف              -٦٣

فعلى سبيل املثال، ينفِّذ منتدى الثقافة والفنـون يف         . إعمال حّق الشباب يف التعليم والتطوُّر     
ويف إطار هذا   . طنية للتعليم املستمر اجلامع   مؤسسة أوزبكستان برناجماً إلنشاء وتقدمي مناذج و      

قبل املدرسية    ما املشروع، جيري إنتاج منوذج وطين للتعليم اجلامع بغية تقدميه يف املؤسسات          
ويف املدارس االبتدائية عن طريق تنظيم جمموعة خمتلطة من املدارس ودور احلضانة الرائدة يف               

  .وقوقندمدن نافُوي وِترِمز وكارشي وجيزاكس ومسرقند 
، متّ إقرار خطة عمل وطنية مـن        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢وطبقاً للقرار الصادر يف       -٦٤

وتتـألف  .  اليت حتدِّد آجاالً زمنية لتنفيذها     ١٨٢أجل تفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
 نقطة وتشتمل على تـدابري      ٣٧خطة العمل، اليت حظيت بتأييد منظمات دولية رائدة، من          

  .للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ومنعهاعاجلة 



A/HRC/WG.6/16/UZB/1 

GE.13-10638 14 

 خطةً الختـاذ تـدابري      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ املؤرَّخ   ٨٢وأقر قرار احلكومة رقم       -٦٥
اإللزامـي    أو إضافية من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلِّقة بالعمـل اجلـربي            

دَّقت عليهما أوزبكـستان، يف      اللتني ص  ١٨٢واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ) ٢٩ رقم(
وأُنيطت بوزارة العمل واحلماية االجتماعية مـسؤولية       . ٢٠١٣ و ٢٠١٢بني عامي     ما الفترة

تنسيق أنشطة احلكومة وهيئات إدارة االقتصاد وأنشطة السلطات احمللية وغريها من املنظمات            
  . وعن خطة العملاليت تعمل على ضمان الوفاء بااللتزامات الناشئة عن هاتني االتفاقيتني

، أُنشى فريق عامل مشترك بني اإلدارات بغرض إعداد         ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ويف    -٦٦
وتقدمي مقترحات لتنفيذ اتفاقييت منظمة العمل الدولية اللتني صدقت عليهمـا أوزبكـستان             

وإذ روعي مبدأ   . ويسمى مكتب منع انتهاكات أصحاب العمل واملستخَدمني لقانون العمل        
طراف، القائم على متثيل كل من احلكومة والعمال واإلدارة، فإن الفريـق العامـل              ثالثية األ 

يتألف من مديرين يف وزارة العمل واحلماية االجتماعية ومدير غرفة التجارة والصناعة ومدير             
وُيمثَّل داخل اللجنة أيضاً مديرو رابطة املزارعني واملركز  . جملس احتاد النقابات يف أوزبكستان    

 حلقوق اإلنسان ووزارات العدل والداخلية والتعليم والتعليم العايل والثانوي املتخصص        الوطين
أما األهداف الرئيـسية الـيت      . واخلارجية والصحة، وجلنة املرأة وحركة الشباب كاُمولُوت      

  :يتوخى الفريق العامل حتقيقها فهي
بري املتخذة حلمايـة  إعداد معلومات بغية تقدميها إىل منظمة العمل الدولية بشأن التدا    •

 حقوق العمال وكذلك األطفال؛

منع إمهال األطفال وتشردهم ومنع االنتهاكات والسلوك املعادي للمجتمع يف سياق            •
 العمل اجلربي وحتديد أسبابه وظروفه والتخلص منها؛

يتعلـق   فيمـا محاية حقوق األشخاص دون سن الثامنة عشرة ومصاحلهم املشروعة      •
  .نيةبالعمل والسالمة امله

، اعتمدت رابطة املزارعني وجلنة املرأة ووزارة العمل        ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٧ويف    -٦٧
واحلماية االجتماعية قراراً مشتركاً بالشروع يف مبادرات للتوعية يف امليدان لصاحل املـزارعني             

عمل وتنظيم حلقات دراسية متنقلة لفائدة املشاريع الزراعية التجارية بشأن اتفاقيات منظمة ال           
 حلقـات دراسـية     ٢٠١٢أغسطس  /آبووفقاً هلذا القرار، ُنظمت يف      . الدولية وتوصياهتا 

تناولت اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياهتا يف سياق املشاريع الزراعية التجارية يف كافة             
  .أحناء البلد

ـ               -٦٨ شاريع وأنشأ جملس احتاد النقابات آليةً وألَّف أفرقةً عاملة بغرض رصد امتثـال امل
التجارية واملؤسسات واملنظمات واألفراد فعلياً حلظْر عمل األطفال وللمعـايري التـشريعية            

  .١٨٢وظروف العمل اخلاصة باألحداث وملتطلبات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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وحسب حتليل الرصد العام لالمتثال للحد األدىن لسن االستخدام وحظـر أسـوأ               -٦٩
، مل تكـشف    ١٨٢ و ١٣٨بقاً التفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       أشكال عمل األطفال، ط   

عن أي حالة من حاالت أسوأ أشكال عمل األطفال األفرقةُ العاملة التابعة للنقابـات الـيت                
  .فتشت مشاريع جتارية وشركات

، ُعقد اجتماع للفريق العامل الوطين املخصص املعين        ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٤ويف    -٧٠
ظر استخدام األطفال من مدارس التعليم العام للمساعدة يف جين القطن يف            بأنشطة التوعية حب  

  .أرجاء البلد، وتقرَّر فيه إنشاء أفرقة عاملة أيضاً وإسناد واليات على الصعيد احمللي
وأقرَّ قرار صادر عن كل من وزارة العمل واحلماية االجتماعيـة ووزارة الـصحة،                -٧١

، اللوائَح اليت تنص علـى حظـر   ٢٠١٠يناير /نون الثاين كا ٢١ُسجِّل لدى وزارة العدل يف      
  .١٨٢استغالل عمل األطفال، وهي لوائح تتفق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ومت استعراض وتنقيح قائمة األعمال اليت تنطوي على ظروف عمل ضـارة والـيت                -٧٢
لف تلك القائمة من أكثر من ألفي       وتتأ. ُيحظَر فيها استخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة       

  .عمل ينطوي على ظروف عمل ضارة ُيحظَر استخدام األطفال فيها
 /أيار ١٢، مت يف ١٨٢ و١٣٨وإذ روعيت أحكام اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم   -٧٣

 اعتماد املعايري القصوى املسموح هبا يف رفع ونقل األثقال بالنسبة لألشـخاص             ٢٠٠٩مايو  
  .ثامنة عشرة ومت تسجيلها لدى وزارة العدلدون سن ال

وُيناقَش دورياً يف اجتماعات جلنة شؤون األحداث التابعة جمللس الـوزراء تنظـيم               -٧٤
  .اجلهود الرامية إىل منع عمل األطفال وحظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها

 الراميـة إىل     بشأن التدابري  ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٢٩وأقرَّ قراٌر اختذه جملس الوزراء يف         -٧٥
تطوير وتوسيع األعمال التجارية اُألسرية والصناعات املرتلية اللوائَح اخلاصة بإنشاء أعمـال            
جتارية أُسرية وصناعات مرتلية، وأنشأ إجراءاً ملشاركة األحداث يف أنشطة األعمال التجارية            

  .اُألسرية والصناعات املرتلية مع مراعاة االلتزامات الناشئة عن االتفاقية
، ١٨٢ووفقاً خلطة العمل الوطنية الرامية إىل تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               -٧٦

أنشأت وزارة التعليم ووزارة العمل واحلماية االجتماعية فريقاً عامالً، ووافقت على برنـامجٍ    
 للرصد امليداين حلظر استخدام العمل اجلربي لألطفال من مدارس التعليم العام للمـساعدة يف         

 ووزارة الداخليـة ووزارة العمـل        بالرصد كل من مكتب الوكيل العام      ويقوم. جين القطن 
واحلماية االجتماعية ووزارة التعليم ومركز التدريب املهين الثانوي املتخصص وجملس احتـاد            

باكستان وسلطات احلكومـات    ولوت وجملس وزراء مجهورية كاركال    النقابات وحركة كام  
  . أفرقة عاملة يف امليدان لرصد حظر العمل اجلربي على األطفالوأُنشئت أيضاً. احمللية
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، أصدر جملس احتاد النقابات ورابطـة املـزارعني ووزارة          ٢٠١١مايو  /أيار ٢ويف    -٧٧
العمل واحلماية االجتماعية بياناً مشتركاً بشأن حظر العمل اجلربي على األطفال يف القطاع             

  .الزراعي
 ساخن خاص بعمالة األطفـال يف أوزبكـستان          خطٍ يل تشغ ٢٠٠٨ويتم منذ عام      -٧٨

تعرضت حقوقهم ألي شكل مـن        ما ميكن لألطفال وآبائهم االتصال عربه يف أي وقت إذا        
  .أشكال االنتهاك

ويتعرض للمالحقة القضائية وفقاً للقانون كل شخص ُيجرب طفالً على العمل بـأي               -٧٩
ومن أجل وضع وتـشديد     . والديه  أو ليف ذلك التهديد مبعاقبة الطف     مباشكل من األشكال،    

العقوبات على مؤسسات األعمال الزراعية واألفراد الذين ينتهكون أحكـام حظـر عمـل              
 /كـانون األول   ٢١األطفال، اعُتمد قانون اإلضافات إىل قانون املـسؤولية اإلداريـة يف            

وجبـه   من أجل تشديد التشريعات املتعلقة حبماية حقوق األحداث والذي مب          ٢٠٠٩ ديسمرب
يفرضون العمل اجلـربي    أوفُرضت عقوبات أشد على املوظفني الذين ينتهكون قانون العمل      

اإلداري على األشخاص دون سن الثامنة عشرة، وُوضعت عقوبات على انتهاك األحكام اليت          
  .حتظر عمل األطفال من ِقبل أفراد آخرين

تخدام األطفال أثنـاء  ، أصدر رئيس الوزراء أمراً حيظر اس   ٢٠١٢أغسطس  /آبويف    -٨٠
ووزعت اإلدارات اإلقليمية لنظام التعليم على مجيع املدارس أمراً إرشادياً          . موسم جين القطن  

 بشأن حظر اسـتخدام أطفـال   ٢٠١٢صادراً عن احلكومة يف بداية موسم جين القطن لعام   
جة لـذلك   ونتي.  برصد االمتثال لذلك األمر اإلرشادي     وكُلِّف مكتب الوكيل العام   . دارسامل

  .٢٠١٢األمر، مل ُيستخَدم أي طفل من أطفال املدارس يف موسم جين القطن لعام 

  )١٩تنفيذ التوصية (قضاء األحداث   -دال  
وتبلغ نـسبة   ).  يف املائة  ٤٠(يشكل األطفال زهاء نصف عدد سكان أوزبكستان          -٨١

رمان من احلرية،    يف املائة من جمموع األشخاص احملكوم عليهم باحل        ٠,٥يقارب    ما األحداث
  .وهو رقم أدىن بكثري من األرقام املسجلة يف بلدان أخرى

  :وُتبذَل جهود حمددة اهلدف ملنع جنوح األحداث بوسائل منها  -٨٢
تشديد رقابة مكتب الوكيل واحملاكم على أنشطة سلطات التحقيق بغية منع مالحقة             •

 مربر؛ بال األشخاص دون سن الثامنة عشرة قضائياً واحتجازهم وإدانتهم

إنشاء منظومة من اللجان املعنية بشؤون األحداث ملعاجلة حاالت األطفال الـذين             •
 جلنة من هذا النـوع، تتـألف ممـا يزيـد            ٢٤٦يواجهون ظروفاً صعبة؛ وتعمل     

  متخصص مؤهَّل، يف شىت أحناء البلد؛٣ ٠٠٠ على
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ة االجتماعية  تقوية وحتسني منظومة املؤسسات العامة اليت تعمل على تقدمي املساعد          •
للفئات املستضعفة من األطفال وتؤدي هيئات املواطنني الذاتية التسيري دوراً هاماً يف            

 منع جنوح األحداث؛

علـى    أو اليت ُتفَرض علـى اآلبـاء     ) اإلدارية واجلنائية (تشديد العقوبات القضائية     •
 أشخاص آخرين يورِّطون أطفاالً يف أنشطة معادية للمجتمع وأنشطة جنائية؛

 .نفيذ تدابَري ملعرفة األطفال املهملني وإيوائهم ورعايتهمت •

وباإلضافة إىل هذه التدابري، جيري وضع خطة هيكلية تدرجيياً من أجل إنشاء نظـام                -٨٣
وتستلزم اخلطة اهليكلية، وهي من وضـع خمتـصني يف القـانون            . خاص بقضاء األحداث  

  :يلي  ما،)ونيسيفالي(أوزبكيني وخمتصني تابعني ملنظمة رعاية الطفولة 
 صياغة واعتماد قانون قضاء األحداث؛ •

إجراء تعديالت على القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وإدارة العقوبـات            •
اجلنائية وقانون األسرة وكذلك يف قانون املسؤولية اإلدارية جلعل كل هذه القوانني            

 تتماشى مع قانون قضاء األحداث؛

شريعات املتعلقة هبيئات املواطنني الذاتية التسيري واملنظمـات        إجراء تعديالت على الت    •
 غري احلكومية بغية إعطائها دوراً أقوى يف تربية األطفال ويف منع جنوح األحداث؛

اعتماد قانون بشأن أمانة املظامل املعنية بالطفل، وهي هيئة ُتنسق وتوحـد اجلهـود               •
 ل القضاء؛يف ذلك يف جما مبااملبذولة حلماية حقوق الطفل، 

 تدريب األخصائيني االجتماعيني الذين يعاجلون مشاكل األطفال؛ •

إنشاء حمكمة لألحداث رائـدة يف مدينـة        : إنشاء حماكم خاصة باألحداث تدرجيياً     •
طشقند وأحناء أخرى، وإنشاء جمالس ُتعىن بشؤون األحداث يف احملاكم اإلقليميـة            

 وغري ذلك من التدابري؛

جراءات وأساليب التعامل مع األحداث لفائدة املسؤولني       توفري تدريب شامل على إ     •
يف مكتب الوكيل العام ويف وزارة الداخلية ووزارة العدل ويف دوائـر الـسلطات              

 احمللية؛

توسيع نطاق نظام املساعدة القضائية لفائدة األحداث عن طريق إنشاء منظمـات             •
 توفر هلم خدمات احملاميني؛

 .مل باالستناد إىل برنامجٍ للعدالة التصاحليةإنشاء مراكز إلعادة التأهيل تع •
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وقد اُتخذ عدد من التدابري بغرض استحداث وتطوير نظام خاص باألحداث يف إطار         -٨٤
خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جملس حقوق اإلنسان اليت قُدمت عقب النظر يف تقريـر              

  ).٢٠١٢-٢٠٠٩(أوزبكستان القُطري األول يف إطار االستعراض الدوري الشامل 
إسهاماً كبرياً يف تطوير قضاء األحداث       وأسهم قانون ضمانات حقوق الطفل اجلديد       -٨٥

والنهوض به إذ ينشئ حق الطفل يف عدم انتهاك حرمة شخصه، ويف محايته من انتهاك ِعرضه                
وُيعزز القانون الضمانات املتـوفرة حلـق       . وكرامته ومن التوقيف واالحتجاز غري القانونيني     

املهينـة ومـن      أو الفظة  أو طفل يف احلماية من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية         ال
  .استخدامه يف تنفيذ أنشطة إجرامية

ودرست احملكمة العليا يف أوزبكستان جتربة الدول األجنبية يف طريقة سري حمـاكم               -٨٦
ركز األحبـاث   وُينظِّم كل من م   . األحداث وأعدت مقترحات من أجل حتسني عمل احملكمة       

لدمقرطة وحترير التشريعات القضائية واستقالل نظام احملاكم، التابع للمحكمة العليا، ومركز           
التدريب اإلضايف للمتخصصني القانونيني بصفة منتظمة دورات تدريبية لفائدة قضاة وحماميي           

  .حماكم األحداث
لوزارة العدل، حلقات ويعقد مركز التدريب اإلضايف للمتخصصني القانونيني، التابع        -٨٧

 بشكل مستمر تتناول محاية حقوق الطفل بوسائل منها تنفيذ اتفاقية           ةدراسية وموائد مستدير  
  .حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، كما تتناول قضاء األحداث

وتويل الدورات التدريبية املتقدمة اليت يتيحها مكتب الوكيل العام عنايـة خاصـة               -٨٨
  .ني يف جمال قضاء األحداثلتدريب املوظف

  )١٣تنفيذ التوصية (حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة   -هاء  
اعُتمدت صيغة جديدة لقانون توفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقـة             -٨٩

وبغية إنشاء ظروف مواتية إلدماج هؤالء األشـخاص يف         . تقيداً بالصكوك الدولية األساسية   
 أوزبكستان عدداً من الربامج االجتماعية وتقوم بتنفيـذها بالتعـاون مـع          اجملتمع، اعتمدت 

، ويتطلب ذلـك تنفيـذ      اهليئات احمللية الذاتية التسيري   الوزارات املعنية واجلمعيات التطوعية و    
مبادرات للتوعية ونشر مطبوعات والظهور يف وسائط اإلعالم من قبل املختصني واألشخاص            

  .ع نشرات إعالمية ومواد بالصوت والصورةذوي اإلعاقة أنفسهم وتوزي
ويف السنوات األخرية، تؤدي املنظمات غري احلكومية، اليت أتاحـت هلـا الدولـة                -٩٠

واتُّخذت . إمكانيات هائلة، دوراً هاماً يف توفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة          
وأنشئ جملـس   . لة يف هذا اجملال   تدابري لتوطيد دور املنظمات غري الرحبية غري احلكومية العام        

استشاري للجمعيات التطوعية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار الرابطـة الوطنيـة             
للمنظمات غري احلكومية غري الرحبية، ويتجلّى هدفها الرئيس يف توحيد جهود املنظمات غري             
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ـ             ل حتقيـق   احلكومية اليت تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات أخرى مهتمة من أج
يتعلق مبسألة التصديق من جانب برملان أوزبكستان على اتفاقية حقوق األشخاص            فيماتقدُّم  

ويف سياق العمل الذي يقوم به اجمللس االستشاري، فإنه من املقـرَّر وضـع              . ذوي اإلعاقة 
راسـية  يتعلق مبسألة التصديق على االتفاقية وعقد حلقات د        فيماخارطة طريق لتحقيق تقدم     

  .وموائد مستديرة بشأن هذا الصك ودراسة جتارب بلدان أخرى مع التصديق عليه
وقد اختذت احلكومة خطوات من أجل حتقيق االستفادة األمثل من الشبكة املتنوعة               -٩١

اخلاصـة باألطفـال ذوي     ) املدارس واملدارس الداخلية  (من املؤسسات التعليمية املتخصصة     
سني فعالية املبادرات اليت اتُُّخذت بغرض توفري ضمانات اجتماعية   االحتياجات اخلاصة بغية حت   

َمن هم حباجة إىل العالج وإعادة   أووهتيئة بيئة مالئمة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقات التطورية
  .التأهيل ولتربيتهم وإدماجهم

 ٢٠١١بـني عـامي       ما ووافقت احلكومة على برنامج من التدابري اإلضافية للفترة         -٩٢
 بغرض زيادة تعزيز احلماية االجتماعية املتوفرة لألشخاص املـسنني واملتقاعـدين            ٢٠١٥و

وذوي اإلعاقة الذين يعيشون مبفردهم من أجل زيادة تركيز املساعدة االجتماعية وحتـسني             
مستوى معيشتهم ونوعية حياهتم، وحتسني نظام احلماية االجتماعية القائم وزيادة قدرة قاعدة            

  .وفرة من املؤسسات الطبية واالجتماعيةاملوارد املت

  )١٢ و١١تنفيذ التوصيتني (رصد ظروف االحتجاز يف أماكن االحتجاز   -واو  
لقد حتقَّق تقدم أكيٌد يف إصالح نظام السجون مما جعله يتماشى مع املعايري الدوليـة      -٩٣

ـ   . وحسَّن شفافيته ورصده من ِقبل منظمات اجملتمع املدين        از الـسابق   فينص قانون االحتج
، على قواعد   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٩للمحاكمة أثناء اإلجراءات اجلنائية، الذي اعُتمد يف        

  .املوَدعني حتت احلراسة  أووشروط صارمة الحتجاز األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية
وقد أدى إجراء تعديالت على عدد من الصكوك التشريعية يف السنوات األخرية إىل               -٩٤

وقد مكن هذا من إعطاء األولوية لتحسني ظـروف         .  عدد نزالء السجون يف البلد     تراجع يف 
االحتجاز ووسائل الراحة واخلدمات الطبية لرتالء السجون واألشـخاص حتـت احلراسـة             

  .واستخدامهم يف األعمال ذات املنفعة العامة
الء السجون  ويف السنوات األخرية، مت توفري خدمات االستشارة النفسية والتعليم لرت           -٩٥

بغية ضمان إعادة اندماجهم يف اجملتمع وإتقاهنم ألدوار اجتماعية أساسية وإعادة إدماجهم يف             
وال تزال اجلهود جارية لتحـسني التثقيـف الروحـي          . اجملتمع بنجاح بعد إطالق سراحهم    

ـ            ال واألخالقي للمدانني بالتركيز على ترسيخ التزامهم مبمارسة نشاط مفيد اجتماعياً واالمتث
  .للقانون واحترام قواعد السلوك املقبولة اجتماعياً
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 مؤلف يتناول األدب الـديين،      ٢٢ ٠٠٠وتشتمل مكتبات السجون على أكثر من         -٩٦
 ١٧ ٠٠٠ عمل من األعمال الروائيـة، و      ٩٦ ٠٠٠ منشور قانوين، و   ١٠ ٠٠٠وأكثر من   

موعة متنوعة مـن     مؤلف ومنشور يتناول جم    ٣٥ ٠٠٠كتاباً من الكتب التارخيية، وأكثر من       
 مؤلف أديب ومنشور    ١٨٠ ٠٠٠ولدى نظام مكتبات السجون أكثر من       . املواضيع األخرى 

ولدى كل مؤسسِة سجن عدة نسخ من جتميعات للصكوك القانونية الدولية، وعدد            . دوري
كاٍف من النسخ من القرآن واإلجنيل ومن املؤلفات القانونية والعلمية والروائية إىل جانب أدلة    

واالطالع على هذه األعمـال متـاح حبريـة للمـدانني           . شادية تتعلق حبقوق السجناء   إر
يف ذلك   مباوليس مثة أي قيد على استخدام جمموعة الكتب املتوفرة لدى املكتبة            . واحملتجزين

  . املؤلفات الدينية
وتتعاون السجون بانتظام مع مؤسسات األديان التقليدية لضمان ممارسة الـسجناء             -٩٧
  . ئر ديانتهم وممارسة احلق يف حرية الدين والعبادةلشعا
فلدى السجون أجهزة بـث إذاعـي       . ووسائط اإلعالم متاحة للمدانني واحملتجزين      -٩٨

وتوجد يف القاعات العامة أجهزة تلفزيون، وتوجد يف أماكن السكن أكشاك ُتعَرض عليهـا              
جريدةً (الدولية    أو ورات الوطنية وبإمكان املدانني استعارة أي من املنش     . املنشورات الدورية 

  ).صحيفة  أوكانت
وُهيئت ظروف مواتية لتمكني املدانني من احلصول على التعليم العـام األساسـي               -٩٩

وُتتَّبع ُنُهج تعليمية خاصة يف ذلك تأخـذ بعـني االعتبـار            . والثانوي وعلى التدريب املهين   
هناك أيضاً برامج تعليمية وإصالحية     و. مستوى التطور الفكري واملستوى التعليمي للمدانني     

  .ملختلف فئات السجناء
، انضمت أوزبكستان إىل مشروع الصحة يف الـسجون برعايـة           ٢٠٠١ويف عام     -١٠٠

ومنذ ذلك احلني، تعمل على تطوير اخلدمات الطبية يف نظام السجون           . منظمة الصحة العاملية  
رعاية الصحية وتقدمي املـساعدة     على حنو يطابق التركيز بشكل أساسي على حتسني نظام ال         

ويف إطـار هـذا     . الطبية املضمونة جلميع األشخاص احملتجزين يف أماكن احلرمان من احلرية         
يتفق مع   مبااملشروع، اتُّخذت تدابري لتحسني قاعدة املوارد املتاحة للوحدات واملرافق الطبية           

 املعاجلـة التـصحُّحية     شروط ومتطلبات قطاع الرعاية الصحية، ولتقوية وتطوير خمتـربات        
  . والبكتريولوجية

ويتلقى األشخاص الذين ارتكبوا جرائم وأُوِدعوا يف احلبس االحتياطي لدى اهليئات             -١٠١
املشرفة على التحقيق مث يف مرافق أخرى تابعة لنظام السجون فحصاً طبياً كامالً وخيـضعون               

  .الختبار فريوس نقص املناعة البشرية بناًء على طلبهم
ومبشاركة منظمات رائدة يف جمال الرعاية الصحية، بدأ العمل بتقنيات عصرية وقائية             -١٠٢

وتشخيصية وعالجية وبتقنيات إعادة التأهيل لعالج أكثر األمـراض شـيوعاً يف صـفوف              
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السجناء، وذلك يف املصاحل الطبية داخل السجون، بغية احلد من معدالت املراضة واإلعاقـة              
برنامج العالج حتت املالحظة املباشرة وشكلت بفضله نسبة املرضـى          وجيري تنفيذ   . والوفاة

 يف  ٥ وتراجع معدل االنتكـاس إىل       ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٨٠الذينُ شفوا متاماً من السل      
  . املائة
وترصد غرفة اجمللس األعلى وأمانة املظامل الربملانية واملركز الوطين حلقوق اإلنـسان              -١٠٣

ري رحبية والفريق العامل املشترك بني اإلدارات أنشطةَ مؤسـسات          ومنظمات غري حكومية غ   
السجون للتأكد من مدى احترام وكاالت إنفاذ القانون حلقوق اإلنسان، وتقدِّم تقريراً عـن              
ذلك إىل وزارة العدل وإىل مكتب الوكيل العام ووكالئه اخلاصني املسؤولني عن اإلشـراف              

  .على احترام القانون يف السجون
وأجرى زيارات إىل السجون ممثلون دبلوماسيون عن سـفارة كـل مـن أملانيـا                 -١٠٤

والواليات املتحدة واألردن وكوريا والصني وروسيا وبيالروس وأذربيجان وبلدان أخـرى           
  .وجمموعاٌت من النواب يف الربملان األورويب

 بشكل فتئت اإلدارة العامة للسجون تتفاعل  مايزيد،  أو سنة مضت١٢وعلى مدى   -١٠٥
وقد أجرت جمموعات من    . حقيقي مع املمثلني اإلقليميني عن اللجنة الدولية للصليب األمحر        

 زيارة للمخيمات اإلصالحية ومراكز احلبس االحتياطي       ٢٣٠ ممثلي الصليب األمحر أكثر من    
  .٢٠٠١يف أوزبكستان منذ عام 

زيون وينشرون مواد   ويزور إعالميون أيضاً السجون ويسجلون برامج لإلذاعة والتلف         -١٠٦
يف الصحف الوطنية بشأن العمل الذي ينَجز يف نظام السجون والتدابري اليت ُتتخذ من أجـل                

  . ضمان هتيئة ظروف الئقة الحتجاز املشتبه فيهم واألِضّناء واملدانني
. وُيجري نظام السجون كذلك رصداً إدارياً لظروف االحتجاز ومعاملة احملتجـزين            -١٠٧

ن يف اإلدارة املركزية للسجون بعمليات تفتيش ميدانية ملرافق السجون بـشكل            فيقوم العاملو 
وختضع السجون بشكل دوري لعملية تفتيش كاملة للتحقق من أنشطتها، واليت جيب            . منتظم

أن ُتجَرى يف أعقاهبا عمليات تفتيش حمددة ملعرفة أي وجه من أوجه القصور مت التخلص منه                
  .بعد الزيارة األوىل

بناء قدرات السلطات املكلفة بإنفاذ القانون وأعضاء السلك القضائي يف جمال             -زاي  
  )٢٧ و٢تنفيذ التوصيتني (حقوق اإلنسان 

، اعتمد جملس الوزراء قراراً للموافقة على إجراء خـاص          ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٣يف    -١٠٨
ون وغريها مـن  بالفريق العامل املشترك بني اإلدارات لرصد مدى احترام وكاالت إنفاذ القان          

اهليئات احلكومية حلقوق اإلنسان واحلريات وذلك بغرض تنسيق أنشطتها على حنو فعال يف             
  .جمال احترام حقوق اإلنسان واحلريات وحتسني تفاعلها مع منظمات اجملتمع املدين
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والفريق العامل املشترك بني اإلدارات جملس يدرس وحيلل املسائل املتعلقـة حبمايـة               -١٠٩
وهو اهليئة التنسيقية املكلفة بتنظيم التفاعل وبتطوير ُنُهج موحدة         . نسان واحلريات حقوق اإل 

ويتألف الفريق العامل املشترك بـني اإلدارات       . لوضع سياسة الدولة يف جمال حقوق اإلنسان      
من مديري اهليئات القضائية وهيئات إنفاذ القانون واملنظمات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان            

  .وقد حاز على موافقة احلكومة.  اجملتمع املدينومنظمات
  :يلي فيماوتتمثل املهام الرئيسة املسندة إىل الفريق العامل املشترك بني اإلدارات   -١١٠
دراسة وحتليل مسائل تتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريات من قَبيل رصد النظر يف    •

يف  مبـا اهتم وتسويِتها،   الشكاوى اليت يقدمها مواطنون بشأن انتهاك حقوقهم وحري       
 ذلك الشكاوى املتعلقة بالتعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة املهينة؛

تقدمي مقترحات بتدابري للقضاء على انتهاكات القوانني يف جمال حقـوق اإلنـسان              •
 واحلريات؛

إعداد مقترحات من أجل حتسني القوانني وضمان مراعاة اتفاقيات األمم املتحـدة             •
 جمال حقوق اإلنسان واحلريات يف التشريعات الوطنية ويف ممارسة إنفاذ           األساسية يف 

 القانون؛

دراسة املالحظات اخلتامية والتوصيات اليت تقدمها هيئات ومعاهدات األمم املتحدة           •
بعد النظر يف تقارير أوزبكستان املرحلية واملوافقة على خطط العمل الوطنية ورصد            

  .الحظات والتوصياتتنفيذها من أجل تنفيذ تلك امل
وُتويل أوزبكستان عنايةً خاصة لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة واحملامني على             -١١١

وقد قدَّم مركز التدريب اإلضايف     . املسائل املتعلقة مبعاملة األشخاص رهن احلبس االحتياطي      
ة اليت يقدمها مكتب    للمتخصصني القانونيني، التابع لوزارة العدل، والدورات التدريبية املتقدم       

الوكيل العام حصصاً تدريبية وحلقات عمل عملية بشأن حقوق اإلنسان متت فيها مناقـشة              
وبالتعاون مع مكتب األمم املتحدة ملكافحـة       . مسائل تتعلق مبنع التعذيب ومبعاملة احملتجزين     

ناول االحتجـاز   املخدرات واجلرمية، ُنِشَر دليل خاص باملعايري الدولية والتشريعات الوطنية يت         
  .السابق للمحاكمة

وُتنظَّم دورات إلعادة التدريب والتدريب اإلضايف يف األكادمييـة ويف املؤسـسات              -١١٢
وأُنشئت داخل الوزارة إدارات خاصة معنية حبماية حقـوق         . التعليمية التابعة لوزارة الداخلية   

ون يف أوروبـا العـاملني يف       وبدعمٍ من األمم املتحدة، ُتدرِّب منظمة األمن والتعا       . اإلنسان
  .الوزارة والسجون يف أمور تتصل باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

دعم اإلصالحات القضائية   "، جنحت أوزبكستان يف تنفيذ مشروع       ٢٠١٢ويف عام     -١١٣
، الذي موَّله االحتاد األورويب، والذي مت يف إطاره تنفيـذ رحـالت             "اجلنائية يف أوزبكستان  
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ق إىل بلدان أوروبا لفائدة ممثلي احملاكم وهيئات إنفاذ القانون بغـرض تبـادل              لتقصي احلقائ 
  .اخلربات العملية يف أنشطة احملاكم وهيئات إنفاذ القانون ومصاحل السجون

  )٢٨ و٢٤ و٢٣ و٥تنفيذ التوصيات (التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   -حاء  
ثراء ثقافتهم القانونية وتشجيع ثقافة     زيادة معرفة املواطنني بقانون حقوق اإلنسان وإ        -١١٤

حقوق اإلنسان أمور تشكّل جزءاً أساسياً من العمل على إنشاء دولة تقـوم علـى سـيادة            
وتشارك أوزبكستان بنشاط يف احلملة الرامية إىل تنفيذ برنامج تثقيفي          . القانون واجملتمع املدين  

تحدة للتثقيـف والتـدريب يف      شامل يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ أحكام إعالن األمم امل         
وُوضع نظام دائم للتثقيف والتوعية حبقـوق اإلنـسان يـستند إىل            . ميدان حقوق اإلنسان  

  .الدستور وإىل قانون التعليم وغريمها من األحكام التشريعية
ويف إطار السنة الدولية لتعلُّم حقوق اإلنسان واالحتفـاالت بالـذكرى الـسنوية               -١١٥

 أوزبكستان، ُنفذَّت مبادرات للتعريف على نطاق واسع باملُثل والقـيم           لالتفاقات الدولية يف  
واتُُّخذت خطوات هامة لتحسني املنهجيـة      . العاملية ومببادئ احترام حقوق اإلنسان ومحايتها     

والنَّهج املتَّبعْين يف عملية التعليم وإلشراك خمتلف فئات السكان فيهـا، وال سـيما النـساء                
شرت باللغات األوزبكية والروسية وكاراكالْبـاك، مبـساعدة مـن          وُن. والشباب واألطفال 

منظمات دولية، أدلةٌ وجتميعات ومطبوعات ُتخلِّد الذكرى السنوية لإلعالن العاملي حلقـوق            
اتفاقيـة حقـوق الطفـل       مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة و       اإلنسان واتفاقية القضاء على   
  .وبروتوكوليها االختياريني

الوثائق األساسية لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة األمـم           وُترمجت    -١١٦
املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليت تتناول مسائل حقوق اإلنسان ووثـائُق منظمـة األمـن               

وتشتمل املناهج اليت ُتدرَّس    . والتعاون يف أوروبا بشأن الُبعد اإلنساين وُنشرت بأعداد كبرية        
  .ية على درس إجباري يف حقوق اإلنسانيف املؤسسات التعليم

  :ويتخذ تعلُّم حقوق اإلنسان األشكال التالية  -١١٧
قبل املدرسة ويف املؤسسات التعليمية بواسـطة         ما تعلُّم األطفال يف مرحلة     )أ(  

  مناقشات وألعاب تفاعلية وحماضرات وتنظيم مباريات ومناسبات رياضية وما شابه ذلك؛
 تفاعلي وعلى متخصصني يف التعليم من خمتلف اجملاالت         باالعتماد على هنج    )ب(  

  املتعلقة حبقوق اإلنسان عن طريق إلقاء حماضرات وتنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية؛
عن طريق بثٍّ منتظمٍ لفقـرات يف       : شنُّ محالت توعية يف وسائط اإلعالم       )ج(  

د وكتب وأدلة وكراسـات     التلفزيون واإلذاعة تتناول حقوق اإلنسان ونشرِ ُصحف وجرائ       
  متخصصة تتناول موضوع محاية حقوق اإلنسان؛
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شنُّ محالت توعية حبقوق اإلنسان يف الشوارع ويف مراكز الترفيه وأثنـاء              )د(  
  التجمعات ويف هيئات املواطنني الذاتية التسيري ويف اجلمعيات التطوعية؛

ـ           )ه(   ال حقـوق   عقد اجتماعات ومناقشات مع خرباء وطنيني ودوليني يف جم
  اإلنسان للنظر يف املشاكل املطروحة حالياً يف جمال محاية حقوق اإلنسان؛

مقال يتناول حقـوق اإلنـسان        أو تنظيم مباريات الختيار أفضل كتاب      )و(  
  .وتقدمي جوائز خاصة للباحثني يف حقوق اإلنسان

ناولـت   مائدة مستديرة دولية ت    ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠وُنظمَّت يف طشقند، يف       -١١٨
 أهم مهمة يف جمال محاية حقوق اإلنسان واحلريـات،  -بناء ثقافة حقوق اإلنسان  "موضوع  

وحضر املائدة املستديرة ممثلون عـن املؤسـسات        ". وزيادة النهوض باجملتمع املدين يف البلد     
الوطنية حلقوق اإلنسان يف التفيا وكوريا وأملانيا ومكتب املؤسسات الدميقراطيـة وحقـوق           

 التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وهيئات حكومية ومنظمات من اجملتمع املدين             اإلنسان
  .يف أوزبكستان

ويعتمد تشجيع ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع على وجود نظام لتدريس حقـوق               -١١٩
اإلنسان وبرامج تثقيفية تعرِّف بروح حقوق اإلنسان ومنهجية وهنج واضحْين ومدروسـْين            

ا التثقيف، وإنشاء مؤسسات خاصة تقدم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وإقامة            لتوفري هذ 
نظام واسع للتوعية يقوم بنشر الوثائق الدولية واألدلة ونتائج األحباث والكتب الدراسية الـيت   

وجيري حالياً وضع مشروع خطة هيكلية لتـشجيع ثقافـة          . تتناول مسائل حقوق اإلنسان   
  .حقوق اإلنسان

 املواضيع اهلامة اليت تتناوهلا املنشورات الدورية الوطنية واإلقليمية التدابري الـيت            ومن  -١٢٠
اتُّخذت حلماية حقوق اإلنسان واحلريات والتعريف على نطاق واسـع مبـسائل القـانون              

ونظَّم املركز الوطين حلقوق اإلنسان، باالشتراك      . الدستوري وواجب املواطََنة يف أوزبكستان    
بداعي للفنانني ومؤسسة دعم وتطوير وسائط إعالم مطبوعة مستقلة ووكاالت          مع االحتاد اإل  

حقوق اإلنـسان يف    "األنباء يف أوزبكستان، مباراة للصحفيني يف كتابة مقال حول موضوع           
  ".عيين الصحفي

، نفذََت الرابطة الوطنية لوسائط اإلعـالم       ٢٠١٢ و ٢٠٠٩بني عامي     ما ويف الفترة   -١٢١
 مبادرة وحلقة دراسية تدريبية بغرض توعية النـاس         ٨٠زبكستان أكثر من    اإللكترونية يف أو  

يتعلق باحلصول على املعلومة وحتسني مؤهالت الصحفيني العـاملني       فيماحبقوقهم وواجباهتم   
  .ط اإلعالم اإللكترونيةئيف وسا
 ٢٠٠٠ومثة قاعدة بيانات خاصة بالتشريعات ميكن لعامة اجلمهور دخوهلا منذ عام              -١٢٢
، ُتضيف بصورة منهجية إىل حمتواها القوانَني والتشريعات اليت اعُتمدت يف           lex.uz البوابة   من

  .اآلونة األخرية
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وعمالً بقرار صادر عن احلكومة، أنشئ جملس مشترك بني اإلدارات معين بالتعاون               -١٢٣
لس عمل  وينسق اجمل . بني هيئات احلكومة يف جمال التوعية بالقانون وتشجيع التثقيف القانوين         

اهليئات التابعة للدولة وكذلك اجلمعيات الطوعية وهيئات املواطنني الذاتية التسيري وغري ذلك            
  :ومن املهام الرئيسة املسندة إليه. من منظمات اجملتمع املدين الناشطة يف هذا اجملال

تنسيق عمل هيئات الدولة واجلمعيات الطوعية يف التوعية بالقانون وتشجيع التثقيف            •
انوين، وهو العمل الرامي إىل حتسني معرفة عاّمة اجلمهور بالقانون وتشجيع ثقافة            الق

 قانونية وتقوية سيادة القانون؛

 مقترحات لتحسني نوعية التدريب وإعادة التدريب وزيادة تـدريب          وتقدميصياغة   •
 العاملني يف اجملال القانوين إىل جانب توعية التالميذ والطالب بالقوانني؛

 واسعة من التدابري جلعل االستفادة من وسائط اإلعالم أكثـر فعاليـة،             فةطائاختاذ   •
فيها وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت         مبا

العصرية، لزيادة التوعية بالقانون وتشجيع التثقيف القانوين وضمان إشراك منظمات          
 .لاجملتمع املدين بشكل أكرب يف هذا العم

  )٢٠ والتوصية ٤تنفيذ التوصية (حتسني مستويات املعيشة   -طاء  
فيها صندوق النقد الدويل والبنـك       مباأصدرت كربيات املؤسسات املالية العاملية،        -١٢٤

الدويل وبنك التنمية اآلسيوي، تقييماً إجيابياً جداً ملا حققته أوزبكستان من إجنازات اقتصادية             
ظت بعثة التقييم التابعة لصندوق النقد الدويل أن أوزبكستان قد          والح. يف السنوات األخرية  

وُتسجل أوزبكـستان علـى مـدى       . حققت منواً متيناً وصمدت أمام األزمة املالية العاملية       
 يف املائة وهو أعلى من معدل النمو يف منطقة          ٨,٥السنوات اخلمس األخرية معدل منو قدره       

ناتج اإلمجايل احمللي، فإن أوزبكستان حتتـل موقعـاً      أما من حيث ثبات منو ال     . آسيا الوسطى 
  .ضمن أشد االقتصادات ديناميةً يف العامل

، وهبدف احلد بشكل كبري من تدخل الدولة يف أنشطة املـشاريع            ٢٠١٢ويف عام     -١٢٥
 إذناً مبمارسة أنشطة جتارية، وُخفـضت       ١٥التجارية، مت إلغاء مثانني من إجراءات املوافقة و       

 نوعـاً مـن   ٦٥وَتقرَّر أيضاً إلغاء .  االستمارات ووترية عرض السجالت املاليةمبعدل الثلث 
 / كـانون الثـاين   ١وابتـداًء مـن     . الدفاتر اإلحصائية وستة أنواع من السجالت الضريبية      

  .، ُمددت الفترات اليت تتخلل تقدمي السجالت بأكثر من الضِّعف٢٠١٣ يناير
 لوائٌح حتّمل الدولة املسؤولية عن أي خـسائر         ووفقاً للتشريعات السارية، ُوضعت     -١٢٦

أيِّ   أو تتكبدها املشاريع التجارية نتيجة أي قرارات خماِلفة للقانون تتخذها هيئاٌت حكوميـة           
  .يف حال اعتماد قوانني إدارية خماِلفة للقانون  أوحاالت إمهال يرتكبها موظفوها  أوأفعال
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طاع االجتماعي يف املستقبل وعلـى منـو        وتواصل احلكومة التركيز على تطوير الق       -١٢٧
وال خيفى على أحد أن مستوى املعيشة . الدخل بشكل مطّرد وحتسني مستوى معيشة السكان

، ارتفع مؤشـر مـستوى      ٢٠١٢ففي خالل عام    . يعتمد قبل كل شيء على دخل السكان      
املقارنـة مـع    وب.  يف املائة  ٢٦,٥ يف املائة، واحلد األدىن لألجور بنسبة        ١٧,٥املعيشة بنسبة   

 أضعاف وارتفع معدل املعاشات حنو تـسعة        ٨,٦، ارتفع الدخل احلقيقي للفرد      ٢٠٠٠ عام
وتـذهب  . وارتفع معدل العمر املتوقع سبع سـنوات      .  ضعفاً ١٨أضعاف ومعدل األجور    

، ٢٠١٣ويف عام   . التقديرات إىل أن معدل األجور يفوق بأكثر من أربع مرات كلفة املعيشة           
رفع رواتب العاملني يف املنظمات احملددة امليزانية ورفع معـدل املعاشـات            يتمثل اهلدف يف    

 يف املائة على األقل، ويف حتقيق منو حقيقي للـدخل بالنـسبة             ٢٣واملزايا واملنح مبعدل يبلغ     
ومن األمهية مبكان أن    . ٢٠١٥ و ٢٠١٣بني عامي     ما  يف املائة على األقل    ٥٠للسكان يبلغ   

حيث ُيسجَّل ارتفاع مطّرد يف حصة الدخل املتأيت مـن األنـشطة            هيكل الدخل يتغري أيضاً     
 يف املائة يف السنة املاضية، أي أن أكثر من نصف الدخل اإلمجايل يتـأتى         ٥١التجارية إذ بلغ    

  .من املؤسسات التجارية ومن األعمال التجارية اخلاصة الصغرية احلجم
 ٩٨,٥نحو الضِّعف؛ إذ متلك نسبة      ويف السنوات األخرية، منا الرصيد من املساكن ب         -١٢٨

 من األسر اليت تعيش يف األرياف       ٩٧,٥شققها اخلاصة، ومتلك      أو يف املائة من األسر منازهلا    
  .وهذه من النتائج امللموسة املتأتية عن الربامج الوطنية احملددة اهلدف. قطعة من األرض

تان أمهية كـربى لزيـادة      ومنذ السنوات األوىل من التنمية املستقلة، أولت أوزبكس         -١٢٩
ترسيخ مبادئ اإلنصاف االجتماعي ومنع حدوث فوارق صارخة يف الدخل ويف مـستوى             

وبفضل الزيادات يف األجور والدخل واملزايا وإعفاء اجملموعات املستضعفة اجتماعياً          . املعيشة
رية  أضعاف على مدى السنوات العشر األخ      ٨,١    بمن الضرائب، علماً بأن الدخل قد ارتفع        

وبأن الفارق يف الدخل بني الفئات السكانية األدىن دخالً والفئات السكانية األعلى دخـالً،              
وقيمة هـذا   .  يف املائة  ٨,٣ يف املائة إىل     ٢١,١أي مؤشر التفاوت يف الدخل، قد احندر من         

املؤشر من أدىن القَيم اليت لوحظت يف رابطة الدول املستقلة ويف عدد من البلـدان املتطـورة     
  .اقتصادياً
ويف حتسن القدرة الشرائية لألجور واملعاشات بشكل مطَّرد وتدرجيي علـى مـدى      -١٣٠

ففي حني  . السنوات األخرية دليلٌ ملموس على حتسن مستوى املعيشة ونوعية حياة السكان          
 يف املائة من كلفـة املعيـشة        ٨ مل يكن يغطي سوى      ١٩٩١أن احلد األدىن لألجور يف عام       

، )سابه بشكل صارم توصياُت منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العامليـة          روِعَيت يف ح  (
، عشر ضعفاً  يف املائة من كلفة املعيشة، أي أنه ارتفع خبمسة           ١٣١،  ٢٠١١فإنه بلغ يف عام     

  .وزادت القدرة الشرائية للحد األدىن للمعاشات تسعة أضعاف
 احلماية االجتماعية، الذي يهم ُجل      ومن اجملاالت اليت حتظى باألولوية يف نظام تدابري         -١٣١

الشرائح السكانية وطُّبق على نطاق واسع طيلة عملية اإلصالح برّمتها، الزيادة املنتظمـة يف              
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ومـن  . احلد األدىن واملتوسط لألجور يف صلته مع حترير األسعار وارتفاع معدل التـضخم            
 حلماية السوق االستهالكية احمللية     اجملاالت اهلامة األخرى يف احلماية االجتماعية اعتماد تدابري       

وتشكل . ودعم مستوى معني من استهالك املنتجات الغذائية األساسية والسلع االستهالكية         
تدابري احلماية االجتماعية الفعالة ودعم الفقراء جماالً ثالثاً من اجملاالت األساسـية للـسياسة              

  .االجتماعية النشطة
فيذ استراتيجية زيادة رفاه السكان وكانت األساس        تن ٢٠١١وتواصل إىل غاية عام       -١٣٢

الذي قامت عليه التدابري املتخذة من أجل حتقيق احلماية االجتماعيـة للفئـات الـسكانية               
  .وارتفعت من سنة إىل أخرى خمصصات امليزانية لتطوير نظام الرعاية الصحية. الضعيفة
صالحات وعلى تطـوير    ، تواصل العمل على إدخال مزيد من اإل       ٢٠١١ويف عام     -١٣٣

وُخصصت موارد من امليزانية ومت تسلم قروض أجنبية بشروط مواتية          . نظام الرعاية الصحية  
لتجديد املرافق الطبية وتزويدها    )  مليون دوالر  ١٣٦( مليار سوم    ١٣٧وِمنح قاربت قيمتها    

ـ      . باملختربات وأجهزة التشخيص والعالج العصرية     تخدام ويف السنوات العشر املاضية، مت اس
 مليـون دوالر    ٧٥٠املوارد من امليزانية والقروض بشروط مواتية واِملنح اليت فاقت قيمتـها            

  .بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية من أجل تطوير نظام الرعاية الصحية
وأمثرت اجلهود اجلّبارة اليت ُبذلت يف هذا اجملال على مدى السنوات العشر املاضـية                -١٣٤

فاخنفض عدد األشخاص املـصابني     .  يف معدل املراضة اإلمجايل يف أوزبكستان      احنداراً كبرياً 
 يف املائة، واخنفض معـدل      ٣٢,٤بأمراض ذات ثقل اجتماعي، كالتشوهات اِخللقية، مبعدل        

معدل اإلصابة باألمراض احلادة اليت تـصيب         يف املائة و   ٤٠اإلصابة باألمراض املعدية بنسبة     
ومت القضاء على أمراض الدفترييا والباراتيفويـد       .  يف املائة  ٤,٢سبة  اجلهاز التنفسي العلوي بن   

  .وشلل األطفال واملالريا وعلى عدد من األمراض األخرى
 مليون امرأة علـى فحـص طـيب عـام سـنوي             ٥,٩، حصل   ٢٠١١ويف عام     -١٣٥

 امرأة  ٢٤٣ ٠٠٠وحصل أكثر من    .  امرأة حبلى من اختبار الكشف     ١٥٠ ٠٠٠ واستفادت
ومت حتصني مجيع األطفال تقريبـاً      . ملناطق الريفية على مركّبات الفيتامينات باجملان     حبلى يف ا  

  .لوقايتهم من األمراض املعدية
النموذج الوطين  " بعنوان   ٢٠١١ويف املناظرة الدولية اليت ُنظّمت يف طشقند يف عام            -١٣٦

جه التقدم اليت   ، حازت أو  " طفل سليم  -أم سليمة   : حلماية صحة األم والطفل يف أوزبكستان     
طرأت على الرعاية الصحية يف القطاع العام على تقييمٍ إجيايب من ِقبل منظمة الصحة العاملية               

  .واليونيسيف وغريمها من املنظمات الدولية الرائدة
وأصبحت أوزبكستان واحدة من البلدان العشرة األوائل يف تصنيف منظمة إنقـاذ              -١٣٧

وتعمل منظمة الصحة العاملية حالياً، . الطبية املتوفرة لألطفالخيص الرعاية  فيماالطفولة للدول 
بالتعاون مع وزارة الصحة، على استنباط أساليب جديدة للكشف عن األمراض املعديـة يف              
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وتبذل أوزبكستان جهوداً جّبارة يف سبيل تقوية       . مرحلة مبكرة والوقاية منها والقضاء عليها     
وجيري تنفيذ عدد مـن املـشاريع بعـُضها يف          . الطفلاإلطار القانوين لتحسني صحة األم و     

محاية النساء احلوامل، والرعاية الصحية الفعالة يف الفترة احمليطـة بـالوالدة،            : اجملاالت التالية 
وإنعاش املواليد اجلدد، والرضاعة الطبيعية، ورصد منـو الطفـل وتطـوره، واسـتحداث              

  .الاستراتيجيات لتوفري عالج متكامل من أمراض األطف

  )١٤تنفيذ التوصية (حقوق اإلنسان يف منطقة األزمة البيئية   -ياء  
أُنشئت احلركة البيئية يف أوزبكستان تلبيةً لضرورة احلفاظ على البيئة وحتسني احلالة              -١٣٨

البيئية ومحاية صحة الناس وهي مشاكل هتم مجيع شرائح السكان بصرف النظر عن آرائهـم               
اس الذين يؤيدون هذه األفكار وتتمىن أن تساهم يف محاية البيئة           وجتمع احلركة الن  . السياسية

وصحة السكان ألهنا تعتقد أن اتِّباع هنج بيئي يف إجراء اإلصـالحات العامـة والـسياسية                
  .واالقتصادية واالجتماعية هو السبيل األفضل إىل حتقيق تنمية مستدامة يف أوزبكستان

ّصصت حصة من مخسة عشر مقعداً يف الغرفـة         وألول مرة يف املمارسة الدولية، خُ       -١٣٩
التشريعية للحركة البيئية بغية املساعدة يف ضمان حتقيق أهدافها بنجاح وفعالية مع مراعـاة              

وقد مكّن هذا االبتكار احلركة البيئية من تناول تلـك       . الطابع احلايل امللح ملسائل محاية البيئة     
ملان لسلطة اإلشراف على تنفيذ التشريعات يف هذا املسائل على صعيد الربملان ومن ممارسة الرب

  .اجملال
وتشكّل اجلهود املبذولة من أجل حتسني التشريعات الوطنية املتعلقة حبمايـة البيئـة               -١٤٠

وجتري يف الوقت احلاضر صياغة مشروع      . والصحة العامة جزءاً هاماً من عمل احلركة البيئية       
  .قانون بشأن اإلشراف البيئي

ل اجللسات الربملانية الرامية إىل حتميل السلطات احمللية واهلياكل االجتماعيـة           وتشكّ  -١٤١
مسؤولية أكرب عن التنفيذ الصارم لألحكام القانونية ولربامج الدولة يف جمال البيئة جانباً مهماً              

  .من مراقبة االمتثال للقوانني
بيئية من أجـل    ، بدأ تشغيل خط ساخن خاص باحلركة ال       ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   -١٤٢

تنمية احلس باملسؤولية يف اجملتمع والتعريف باآلراء املتعلقة بكيفية معاجلة املـشاكل البيئيـة              
وأخذ املنظمون يف اعتبـارهم التجربـة الوطنيـة         . ومسامهة عامة اجلمهور يف املراقبة البيئية     

فضل التـدابري   وب". اخلضراء"والدولية يف تقدمي اخلدمات االستشارية وفتح اخلطوط الساخنة         
واستناداً إىل البيانات احملصلة من املراقبة     .  يف املائة من املشاكل البيئية     ٧٣اليت اُتخذت، مت حل     

اليت ميارسها اجلمهور العام عن طريق اخلطوط الساخنة، ُوضعت مقترحات لتعديل قـانون             
انون املتعلق باحملافظـة    البيئة والقانون املتعلق باحملافظة على عامل النبات واالستفادة منه، والق         



A/HRC/WG.6/16/UZB/1 

29 GE.13-10638 

على عامل احليوان واالستفادة منه، والقانون املتعلق باملوارد الطبيعيـة، وغـري ذلـك مـن                
  .التشريعات إىل جانب مشروع القانون املتعلق باملراقبة البيئية

وتتمتع احلركة البيئية يف أوزبكستان خبربة كبرية يف دراسة املشاكل البيئية يف منطقة               -١٤٣
ويشارك عدد من اجملموعات السكانية يف املشاريع اليت تنفّـذها          . رال وحتليلها وحلها  حبر اآل 

وقد وّحدت احلركة البيئية    . احلركة البيئية من أجل معاجلة املشاكل البيئية يف كافة أحناء البلد          
 منظمة غري حكومية ناشطة يف جمال احملافظة على البيئة والصحة العامة بغرض             ٢٢٠أكثر من   

  .د اجلهود وتنسيق األنشطةتوحي

  )١٨تنفيذ التوصية (اإليدز /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  -كاف  
 بشأن اختاذ تدابري إضافية لزيادة فعالية الوقاية من         ٢٠٠٨كان القرار الصادر يف عام        -١٤٤

ـ     ة انتشار العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية يف أوزبكستان مبادرةً هامة بالنـسبة ملكافح
وكانت الغاية من تلك املبادرة إنشاء منظمة وحيدة تتصدى النتشار العدوى           . انتشار املرض 

بفريوس نقص املناعة البشرية وحتسني فعالية تدابري الوقاية واحلماية ونوعيتها وتقوية قاعـدة             
يف املوارد املتاحة للمراكز من أجل مكافحة اإليدز وتوفري احلوافز املادية لألشخاص العاملني             

  .هذا اجملال
ويستعرض فريق عامل يتألف من نواب برملانيني ومتخصـصني يف وزارة الـصحة               -١٤٥

وجيـري  . القانون املتعلق بالوقاية من األمراض اليت يتسبب فيها فريوس نقص املناعة البشرية           
  .النظر يف مشروع قانون يف هذا الشأن يف الوزارات واإلدارات املعنية

كيل العام يف املمارسات املتبعة يف إنفـاذ القـوانني والتحقيـق    ونظرت مكاتب الو   -١٤٦
والقضاء يف جمال منع انتشار العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية وقد أبان حتليلٌ للتشريعات          
الوطنية واخلربة الدولية عن ضرورة تعديل القانون اجلنائي بغية جترمي نقل العدوى بفـريوس              

  .سوء القيام هبا  أوىل أي شخص نتيجة اإلخالل بالواجبات املهنيةنقص املناعة البشرية عمداً إ
وأُدرجت أحكام حمددة يف التشريع اجلنائي جتّرم نقل العدوى بفريوس نقص املناعـة      -١٤٧

سوء القيام هبا، هبدف تـشديد        أو البشرية إىل أي شخص نتيجة اإلخالل بالواجبات املهنية       
طيب يف حال أساؤوا أداء واجباهتم املهنيـة، ولتـصحيح          العقوبات على العاملني يف اجملال ال     

املمارسات املتبعة يف التحقيق والقضاء بشأن اجلنح اليت تقع يف هذه الفئة من اجلرائم وذلـك                
بغرض التعبري بشكل مناسب على تفاقم اخلطر احمليق بالسكان واختاذ تدابري ملكافحة انتـشار           

  .ل أشد فعاليةالعدوى بفريوس نقص املناعة البشرية بشك
 خطة عمل وطنية ملنع انتـشار       ٢٠١١ و ٢٠٠٩بني عامي     ما وُنفذت خالل الفترة    -١٤٨

  .العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية يف أوزبكستان
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، شرعت الرابطة الوطنية للمنظمات غري احلكومية يف أوزبكستان يف ٢٠٠٩ويف عام   -١٤٩
بـدعمٍ  " اإليدز/ من فريوس نقص املناعة البشرية     اجملتمع املدين والوقاية  "تنفيذ مشروعٍ ُيسمى    

وتنصب جهود هذا املشروع على حتقيق      . مايل من مشروع مكافحة اإليدز يف آسيا الوسطى       
وقد مت يف إطاره تقيـيم نوعيـة         -الوقاية الفعالة من العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية         
ضة خلطر اإلصابة بفريوس نقـص      اخلدمات اليت تقّدمها منظمات غري حكومية للفئات املعرَّ       

اإليدز وقد حصلت على دعم مايل وتقين املنظمات غري احلكومية اليت تساعد            /املناعة البشرية 
  ).ختصيص ِمنح صغرية(الفئات املعرَّضة 

وُجلبت تكنولوجيات جديدة من أجل حتسني نوعية املساعدة اليت تقـدَّم للنـساء               -١٥٠
 األساسية، واستفادت النساء من اختبار كشف املـضاَعف  احلوامل يف مرافق الرعاية الصحية    

ُتجـرى تلـك      ال ويف الوقت احلاضـر،   . عن فريوس نقص املناعة البشرية أثناء فترة احلمل       
  .االختبارات إال على النساء احلوامل من الفئات املعرَّضة خلطر اإلصابة بالفريوس

البشرية، ُنشر عدد مـن الوثـائق       وللتوعية باملشاكل املرتبطة بفريوس نقص املناعة         -١٥١
املـساعدة  "، و "عدوى فريوس نقـص املناعـة البـشرية       "اإلعالمية منها منشورات بعنوان     

الوقاية مـن   "و" املتخصصة يف حال اإلصابة باألمراض املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية         
رات وُنظّمـت   وأُلقَيت حماض ". اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية يف طب األسنان        

. حمادثات وموائد مستديرة وحلقات دراسية للتوعية باملشاكل ذات الصلة وزيادة املعرفة هبـا    
 ١٥بـني     ما  شخصاً تتراوح أعمارهم   ١٧ ٥٤٨وأُجريت دراسة سوسيولوجية شارك فيها      

 سنة للتأكد من معلوماهتم عن كيفية انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية وكيفية              ٤٥و
 يف املائة من املشاركني يف الدراسة       ٧٦,١وحسب نتائج تلك الدراسة، كان      . ماء منها االحت

  .اإليدز/على علم باملشاكل املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية

  )٢٥تنفيذ التوصية (مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب واالجتار باملخدرات   -الم  
ت أوزبكستان على اتفاقية شـنغهاي  ، صّدق ٢٠١١-٢٠٠٩بني عامي     ما يف الفترة   -١٥٢

، وعلى اتفاقية اجملموعة    )٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦إكاتريينبورغ،  (املتعلقة مبكافحة اإلرهاب    
 / حزيـران  ١٦موسكو،  (آسيوية بشأن مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب         - األورو
اجيكـستان  ، وعلى االتفاق بني أذربيجان وكازاخستان وقريغيزسـتان وط        )٢٠١١ يونيه

نستان وأوزبكستان بشأن إنشاء مركز إقليمي لتنسيق املعلومات خاص مبنطقة آسـيا            اوتركم
الوسطى بغرض مكافحة االجتار غري املشروع بالعقاقري املخدرة واملؤثرات العقليـة واملـواد             

، واتفاق التعاون بني الدول األعضاء يف منظمـة      )٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٤آستانا،  (السالفة هلا   
نغهاي للتعاون على مكافحة البيع غري املشروع لألسلحة والذخائر واألجهـزة املتفجـرة             ش
  ).٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨دوشانيب، (
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وما انفكت أوزبكستان، منذ أن صدَّقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،              -١٥٣
نميـة يف امليـدان     تويل أمهية كبرية للتعاون مع هيئات األمم املتحدة ومنظمة التعـاون والت           

وانضمت أوزبكستان إىل خطة عمل اسطنبول ملكافحة الفساد اخلاصة بالبلدان          . االقتصادي
األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسـطى              

. وقد بدأ العمل على وضع مشروعِ قانون ملكافحة الفـساد         . وقدمت تقريرين بشأن اخلطة   
واختذت خطوات لتوسيع َدور اهليئات القضائية يف رصد االمتثال للقانون وضمان استرشـاد             

فيها مكتب الوكيل العام، مببـدأ       مبااهليئات التابعة للدولة والسلطات املكلفة بإنفاذ القوانني،        
  .تقوم به من أعمال فيماسيادة القانون 

قانون اخلاص بعمليات حفظ األمن     ، اعُتمد ال  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٥ويف    -١٥٤
الذي يقتضي إنشاء إطار تشريعي وقانوين لعمليات حفظ األمن اليت تنفِّذها السلطات املكلفة             
بإنفاذ القانون، إىل جانب توفري ضمانات قانونية فعالة الحترام سيادة القانون ومحاية احلقوق             

ن منهجة املعايري القانونية القائمـة      ويتيح القانو . املدنية واحلريات أثناء عمليات حفظ األمن     
املنصوص عليها يف عدد من األحكام التشريعية اليت حتكم عمليات حفظ األمـن وُيحـسِّن               
نوعية التحقيقات والتحريات السابقة للمحاكمة وفعالية التدابري اليت ُتّتخذ من أجـل منـع              

رطة النظـام القـضائي     ارتكاب اجلرائم وقمعها يف الوقت املناسب، وسيساهم يف زيادة دمق         
ويضمن القانون أيضاً التعامل بأسلوب أكثـر       . وحترير عمل السلطات املكلفة بإنفاذ القانون     

  .فعالية وكفاءة مع اجلرمية املنظمة واإلرهاب واالجتار باملخدرات

  )٣تنفيذ التوصية (تشجيع جمتمع مدين حي   -ميم  
طة املنظمات غري احلكومية، سـُيتخذ      أثناء تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل حتسني أنش        -١٥٥

عدد من التدابري لتهيئة الشروط التنظيمية والقانونية واملادية الالزمة إلنشاء منظمات اجملتمـع             
غري  واعُتمدت قوانني تتعلق هبيئات املواطنني الذاتية التسيري، وباملنظمات غري احلكومية         . املدين

بالنقابات العمالية، إىل جانب توفري ضـمانات       الرحبية، وباجلمعيات واملؤسسات التطوعية، و    
  . وحقوق تتعلق هبذه األنشطة

 غرفتا اجمللس األعلـى بـشأن   ٢٠٠٨يوليه / متوز٣وعمالً بقرار مشترك اّتخذته يف     -١٥٦
تدابري تقوية الدعم املمنوح للمنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمـع املـدين،              

بتمويل منظمات اجملتمع املدين من خالل إنشاء مؤسسة عامة         اسُتحدثت لوائح جديدة تتعلق     
لدعم املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين وإنشاء جلنة برملانيـة إلدارة              

وُيبيِّن النص القانوين ذو الصلة أن اختصاص متويـل املنظمـات غـري             . موارد تلك املؤسسة  
ة إىل السلطة التشريعية، فُيساهم بذلك يف حتقيق تـوازن          احلكومية سُينقَل من السلطة التنفيذي    

 وميثل جملس الشيوخ مصاحل األقاليم بينمـا ُتمثـل          -منصف بني املصاحل اإلقليمية والوطنية      
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ويساعد هذا األمر يف حتقيق توزيعٍ أكثـر إنـصافاً ودقـةً            . الغرفة التشريعية املصاحل الوطنية   
  .من ميزانية الدولة"ع الثالثالقطا"للموارد املالية املخصصة لدعم 

، خصصت اللجنة الربملانية املكلفة بـإدارة    ٢٠١٢ و ٢٠٠٨بني عامي     ما ويف الفترة   -١٥٧
 مليار سوم لدعم املنظمات غري احلكومية ومنظمـات أخـرى مـن             ٢٢,٥موارد املؤسسة   

رفـة  وتتألف تلك اللجنة من أعضاء يف جملس الشيوخ وآخرين يف الغ. منظمات اجملتمع املدين 
  .التشريعية وممثلني عن وزارة العدل ووزارة املالية وهيئات غري حكومية

 منظمة غـري حكوميـة      ٦ ٠٠٠وتعمل يف أوزبكستان يف الوقت احلاضر أكثر من           -١٥٨
وتستفيد الرابطة الوطنية للمنظمات غـري احلكوميـة يف   . فتئ عدد هذه املنظمات يتزايد   وما

لتبادل املعلومات بني اهليئات التابعة للدولة واملنظمـات        أوزبكستان، اليت حتولت إىل منتدى      
غري الرحبية، من خمتلف أشكال وآليات الدعم التنظيمـي واملـايل واملـادي              غري احلكومية 

 هيئة من هيئات املواطنني الذاتية التسيري مسامهة كبرية         ١٠ ٠٠٠ وُيقدم أكثر من  . ألعضائها
إحداث التغيريات الدميقراطية العميقة اليت يشهدها      يف امليدان على الصعيد اإلقليمي من أجل        

ويتجاوز عـدد   . وتشهد وسائط اإلعالم، وهي مؤسسة أخرى هامة، منواً سريعاً أيضاً         . البلد
.  منفذاً، والعديد منها منافذ غـري حكوميـة        ١ ٢٥٠منافذ وسائط اإلعالم يف أوزبكستان      

ـ          ستقلة ووكـاالت األنبـاء يف      وتساهم مؤسسة دعم وتنمية وسائط اإلعالم املطبوعـة امل
  .أوزبكستان والرابطة الوطنية لوسائط اإلعالم اإللكترونية يف دمقرطة قطاع اإلعالم

وجيري حتسني اإلطار القانوين للشراكة االجتماعية بني الدولة واجملتمع بغيـة دعـم          -١٥٩
 علـى   منظمات اجملتمع املدين كما جيري إعداد مشروع قانون للشراكة االجتماعية يـنص           

تعريٍف واضح وحتسني لآلليات التنظيمية والقانونية للتفاعل بني اجلمعيات التطوعية واهليئات           
احلكومية يف تنفيذ برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية ويف حل املشاكل اإلنسانية ومحايـة             

وع وتتمثل الغاية مـن مـشر     . احلقوق واحلريات واملصاحل لفائدة خمتلف الفئات االجتماعية      
قانون يتعلق باملراقبة العامة يف إنشاء آلية قانونية فعالة على صعيد املنظومة ككل يستعني كل               

  .من اجملتمع واملنظمات املدنية هبا يف رصد تنفيذ القوانني من ِقبل الدولة والسلطات اإلدارية

  )٨تنفيذ التوصية (التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان   -نون  
اعاة املصاحل الوطنية، ُتحـدد اخلطـة اهليكليـة للـسياسة اخلارجيـة             يف ضوء مر    -١٦٠

ألوزبكستان، اليت اعُتمدت على الـصعيد التـشريعي، املبـادئ األساسـية واألولويـات              
االستراتيجية لسياسة البلد يف العالقات اخلارجية وأهدافها ومهامها على الـصعيد الـدويل             

وُوضعت . بكستان على املدى املتوسط والطويل    وتنشئ اآلليات الكفيلة بالنهوض مبصاحل أوز     
هذه اخلطة خصيصاً كي تساهم يف ترسيخ استقالل أوزبكستان وسيادهتا، ويف تقوية مركزها             
ودورها بصفتها فاعالً كامل الفعالية يف العالقات الدولية، ويف ضمان ولوجها جمموعةَ الدول             
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ر وإقامة عالقات جيدة مع اجلـوار، ويف        الدميقراطية املتقدمة، ويف إنشاء منطقة أمن واستقرا      
  . حتسني صورهتا الدولية

وحترص أوزبكستان كل احلرص على الوفاء بالتزاماهتا القانونية الدوليـة يف جمـال               -١٦١
وهي تدعو إىل تكثيف التعاون الدويل بشكل مستمر يف هذا اجملـال علـى         . حقوق اإلنسان 

ومتاشياً مع املتطلبات الدولية، أنـشأت      . أكفاءأساس االحترام املتبادل واحلوار بني أطراف       
وقـدمت  . يستجد يف حالـة حقـوق اإلنـسان       مباأوزبكستان نظاماً لتبليغ اجملتمع الدويل      

 تقريراً إىل جلان األمم املتحدة عن تنفيذ التزاماهتا يف جمـال محايـة              ٣٠ أوزبكستان أكثر من  
واعتمدت أكثر من عشر خطط     . والثقافيةاحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية      

عمل وطنية لتنفيذ املالحظات اخلتامية والتوصيات الصادرة عن جلان األمم املتحدة بعد نظرها 
  .يف التقارير

وبعد الزيارة اليت أجراها جياين مغادزيين، رئيس فرع األمريكيتني وأوروبا وآسـيا              -١٦٢
 /قـوق اإلنـسان، إىل طـشقند يف متـوز         الوسطى لدى مفوضية األمم املتحدة السامية حل      

، مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني املفوضية وأوزبكستان تتعلق بتنفيذ مشروعٍ            ٢٠١١ يوليه
  .  يتوخى إعالء سيادة القانون٢٠١٤ و٢٠١٣ للتعاون التقين يف عامي

ويف كل سنة، يشارك وفد من أوزبكستان يف املناقشات اليت يـشهدها االجتمـاع           -١٦٣
وي ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا            السن

 ٢٠٠٩بـني عـامي       مـا  ويف الفترة . واليت تتناول تنفيذ االلتزامات يف جمال البعد اإلنساين       
، زارت أوزبكستان وفوٌد عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا برئاسـة رؤسـاء              ٢٠١٣و

ني العام واملفوض السامي املعين باألقليات الوطنيـة ومـدير مكتـب            الوفود بالوكالة واألم  
  .املؤسسات الوطنية وحقوق اإلنسان يف تلك املنظمة

 وهي تتعاون معهـا     ١٩٩٢وانضمت أوزبكستان إىل منظمة العمل الدولية يف عام           -١٦٤
 وحىت  .على أساس التفاعل بني منظمة العمل الدولية وشركائها االجتماعيني يف أوزبكستان          

.  اتفاقية من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة         ١٣هذا التاريخ، انضمت أوزبكستان إىل      
وتتماشى األعمال اليت تقوم هبا احلكومة يف جمال العمل الالئق ويف ضمان حتقيق منو مطِّـرد                
ومتوازٍن مع إنشاء أعداد كبرية من فرص العمل متاشياً تاماً مع استراتيجية منظمـة العمـل                

  .ية ومبادئهاالدول
 ٢٠١٢ و ٢٠١١يف عـامي    ) اليونيسيف(وكان التعاون مع منظمة رعاية الطفولة         -١٦٥

 وعلـى   ٢٠١٥ و ٢٠١٠بني عامي     ما قائماً على أساس برنامج خطة العمل القُطرية للفترة       
وتقيم منظمة رعاية الطفولـة     . ٢٠١٢ و ٢٠١١خطط العمل مع شركاء رئيسيني يف عامي        

فيها املسائل املتعلقة بتنفيذ اهليئات احلكومية يف أوزبكستان التفاقيـة          اتصاالت وثيقة تتناول    
  . حقوق الطفل ومشاريع تتوخى رصد حقوق الطفل
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  املشاكل  -خامساً  
كالعديد من البلدان األخرى أثناء فترة الركود العاملي، تشهد أوزبكستان عدداً من              -١٦٦

ؤثر بوجه خـاص علـى أشـد الفئـات          املشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت ت     
  . االجتماعية ضعفاً

ومن املهم أن يوضع يف االعتبار األثر التراكمي للمـشاكل الداخليـة واألخطـار                -١٦٧
وتنعكس . اخلارجية على سري ونوعية تنفيذ أحكام االتفاقات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان          

.  للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية    الصعوبات الداخلية على االنتقال إىل نظام دميقراطي      
ويرتبط التغلب على هذه الصعوبات أيضاً باألهداف املتمثلة يف الرفع من مـستوى الثقافـة               
القانونية وتكييف العقليات مع متطلبات زيادة تطوير اجملتمع املدين وتشجيع معرفـٍة أكـرب              

والسلطات القضائية وسلطات   بالقانون وبثقافة حقوق اإلنسان من جانب موظفي احلكومة         
  .إنفاذ القانون

وال تزال احلالة البيئية يف منطقة حبر اآلرال خطريةً وهي تؤثر على األمـن الغـذائي                  -١٦٨
  .وعلى احلصول على املاء الصاحل للشرب

وتتعلق مشكلة أخرى مبوقع أوزبكستان اجليوسياسي يف آسيا الوسطى، فهذه املنطقة             -١٦٩
وجتدر اإلشارة إىل الوضع املـضطرب يف       . يف حتقيق السلم واالستقرار   تلقى صعوبات كبرية    

ويتسبب هتديد اإلرهاب الدويل والتطرف الديين      . أفغانستان حيث يستمر االجتار باملخدرات    
  . يف االضطراب ويف حتويل املوارد املتوفرة إىل مكافحة تلك الشرور

يات يف أوزبكستان ومحايتها على     وعلى العموم، يعتمد احترام حقوق اإلنسان واحلر        -١٧٠
زيادة توطيد اآلليات واإلجراءات التنظيمية والقانونية من أجل تنفيذها عملياً، وعلى توحيد            
جهود اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف ميدان حقوق اإلنسان ويف توعية عامـِة              

  . اجلمهور بالقانون

  حسني حالة حقوق اإلنساناألولويات الوطنية الرئيسية لت  -سادساً  
ستثُبت أوزبكستان على الوفاء جبميع االلتزامات الدولية وستدعم مجيع مبـادرات             -١٧١

  .األمم املتحدة الرامية إىل احترام حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها
وستواصل أوزبكستان حتسني اآلليات التنظيمية والقانونية للـتمكني مـن التمتـع              -١٧٢

وستواصـل تنفيـذ املعـايري    . ة والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق الفردي 
  .الدولية حلقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية ويف املمارسات اليت تتبعها يف إنفاذ القانون
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وستّتخذ أوزبكستان مجيع اخلطوات الضرورية لتحسني املراقبة والرصد مـن ِقبـل              -١٧٣
وستواصل تطوير نظام فعال ودائم للتثقيف      . يف ميدان حقوق اإلنسان   الربملان وعامة اجلمهور    

  .القانوين والتوعية وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع
وجيري وضع مشروع برنامج عمل وطين يف ميدان حقوق اإلنسان يرمي إىل دراسة               -١٧٤

تحسني فعالية أنـشطة    حالة حقوق اإلنسان يف البلد وحتديد اجملاالت ذات األولوية بالنسبة ل          
اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف صون احلقوق الفردية والسياسية واالجتماعيـة            

يضمن إشراف عامة اجلمهور على االمتثال ملقتضيات القـانون يف           مباواالقتصادية والثقافية،   
  .هذا الشأن وتعزيَز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع

يتعلـق   فيمـا ن مبزيد من التعاون والتفاعل مع املنظمات الدولية         وترّحب أوزبكستا   -١٧٥
  . بشأن مسائل حقوق اإلنسان

        


