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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

 ٥دته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أع    
   ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أوزبكستان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
فوضـية  ، ويف تقارير امل   من الدولة املعنية  الواردة  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات       

والتقرير .  ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          حلقوق اإلنسان، السامية  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

ات وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراح         . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
والبيانات العلنية الصادرة  يف التقارير   خبالف ما يرد منها     من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        على حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . اردة يف التقرير  الو
  . تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢( العاملية حلقوق اإلنساناملعاهدات    

 احلالة خالل االستعراض السابق 
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها تعراضاالس

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٩٥(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٥(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )١٩٩٥(املدنية والسياسية 
اء على مجيع أشـكال     اتفاقية القض 

  )١٩٩٥(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٥(اتفاقية مناهضة التعذيب 

 )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل بشأن    
اشتراك األطفال يف الرتاعات    

  )٢٠٠٨(املسلحة 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بـشأن بيـع      
ال األطفــال وبغــاء األطفــ

واستغالهلم يف املواد اإلباحيـة     
)٢٠٠٨(  

الربوتوكول االختياري الثاين   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
باحلقوق املدنية والـسياسية    
واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة      

  )٢٠٠٨(اإلعدام 
اتفاقية حقـوق األشـخاص     

التوقيع فقـط،   (ذوي اإلعاقة   
٢٠٠٩( 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة
  بمناهضة التعذي

مجيع االتفاقية الدولية حلماية حقوق   
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
 األشخاص من االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنات  
 أو التفامهات/و

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك      

عـات املـسلحة    ااألطفال يف الرت  
 ٣  من املادة٢قرة إعالن بشأن الف(

املتعلقة بتحديد الـسن القانونيـة      
الدنيا للتجنيد يف القوات املسلحة     

 )٢٠٠٨ عاماً، ١٨  ب
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إجراءات الـشكوى   
والتحقيق واإلجـراء   

 )٣(العاجل

الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٥(والسياسية 
 ٢٠، املادة   اتفاقية مناهضة التعذيب  

)١٩٩٥( 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  
١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

فاقيـةالربوتوكول االختياري الت  
القضاء على مجيع أشكال التمييز

  ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان

  ٢٢ و٢١
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة
حقوق الطفل بشأن إجراء تقـدمي

  البالغات
مجيع االتفاقية الدولية حلماية حقوق   

  أسرهم العمال املهاجرين وأفراد
الربوتوكول االختياري التفاقيـة

  شخاص ذوي اإلعاقةحقوق األ
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
  األشخاص من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل االستعراض السابق 
ــد  ــذة بع ــراءات املتخ اإلج

  مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     
  عاقبة عليهاوامل

  )٤(بروتوكول بالريمو
 / آب ١٢اتفاقية جنيـف املؤرخـة      

 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  
  )٥(اإلضافيان األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
  )٦()٨٧عدا االتفاقية رقم (الدولية 

اليونسكو ملكافحة التمييـز    اتفاقية  
 يف جمال التعليم

: اتفاقية منظمة العمل الدوليـة    
  )٧(١٣٨رقم 

 

نظام روما األساسي للمحكمة 
  اجلنائية الدولية

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
امللحق باتفاقيـات جنيـف     

  )٨(١٩٤٩املعقودة يف عام 

االتفاقيات املتعلقة بالالجئني   
  )٩(وعدميي اجلنسية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )١٠(٨٧رقم 

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    
 )١١(١٨٩ و١٦٩رقم 
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، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء           ٢٠١٠يف عام     -١
على التمييز العنصري أوزبكستان على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق             

ء مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفا           
  .)١٢(القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان على التوقيع والتصديق              -٢
  .)١٣(املرأةضد على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

االختياري  كستان على النظر يف إصدار اإلعالن     وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوزب        -٣
  .)١٤( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤املنصوص عليه يف املادة 

وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز              -٤
ني أوزبكستان على التصديق على اتفاقيـة       ضد املرأة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ      

؛ وعلى النظـر يف     ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا االختياري لعام        ١٩٥١عام  
، واالتفاقيـة   ١٩٥٤االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعـام           

  .)١٥(١٩٦١املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
فريق األمم املتحدة القطري أن أوزبكستان وقّعت على اتفاقيـة حقـوق            والحظ    -٥

  .)١٦( لكنها مل ُتصّدق عليها بعد٢٠٠٩األشخاص ذوي اإلعاقة يف أوائل عام 
 /والحظ فريق األمم املتحدة القطـري أيـضاً أن أوزبكـستان صـّدقت يف آب                -٦

 وخباصـة النـساء      على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،       ٢٠٠٨ أغسطس
واألطفال، لكنها مل تنضم بعد إىل بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق الـرب        

  .)١٧(والبحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
نسان أن مشروع قانون عن حالة      ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإل     ٢٠١٠يف عام     -٧

ذات الطوارئ كان قيد اإلعداد، وحثت أوزبكستان على ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتـها         
  .)١٨( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٤مع أحكام املادة الصلة 

تطبيق مجيـع  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان على كفالة    -٨
  .)١٩(أجهزة احلكومة لالتفاقية باعتبارها إطاراً للقوانني والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوزبكستان على ضمان وجود مؤسسة             -٩

  . )٢٠(ة حلقوق اإلنسان ُتنشأ وفقاً ملبادئ باريسوطني
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وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيتها بأن ُتعزز أوزبكستان              -١٠
  .)٢١(جلنة املرأة

  .)٢٢(ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بوضع خطة عمل وطنية لتطبيق توصياهتا  -١١

  قوق اإلنسانالتعاون مع آليات ح  -ثانياً  

  )٢٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

مالحظات ختاميـة   
واردة يف االستعراض   

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ
  االستعراض السابق

آخر مالحظـات
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

أغسطس /آب  ٢٠١٢  ٢٠٠٦مارس /آذار
٢٠١٠  

التقريـرين الثـامن    ُينتظر دراسة   
  والتاسع

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

نـوفمرب  /تشرين الثاين 
٢٠١٥  

  ُينتظر دراسة التقرير الثاين  -  ٢٠١٠

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع يف         ٢٠١٠مارس /آذار  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥مارس /آذار
  ٢٠١٣عام 

القـضاء  املعنية ب نة  لجال
  على التمييز ضد املرأة

/ كانون الثاين  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦أغسطس /آب
  ٢٠١٠ يناير

حيل موعد تقدمي التقريرين اخلامس     
  ٢٠١٦والسادس يف عام 

نـوفمرب  /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧  

  ُينتظر دراسة التقرير الرابع   -  ٢٠١١

ُينتظر دراسة التقريـرين الثالـث        -  ٢٠١١ و٢٠١٠  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل
ُينتظر دراسـة التقريـرين     /والرابع

األوليني املـتعلقني بـالربوتوكول     
االختياري التفاقية حقوق الطفـل     

وبغاء األطفـال   بشأن بيع األطفال    
 ،واستغالهلم يف املـواد اإلباحيـة     

والربوتوكول االختياري التفاقيـة    
 الطفل بشأن اشتراك األطفال   حقوق  
  عات املسلحةارتيف ال
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  الردود على طلبات املتابعة املُحددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    

  هيئة املعاهدة
موعد تقدمي املالحظات   

  مقدمة من  املوضوع  اخلتامية
ال يزال  . )٢٥(٢٠١١  .)٢٤(حق الالجئني؛ التمييز العنصري  ٢٠١١  جلنة القضاء على التمييز العنصري

احلوار جاريـاً يف    
  )٢٦(إطار املتابعة

اإلفالت من العقاب؛ التعذيب وسوء       ٢٠١١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
املعاملة؛ هيكل نظام العدالة وتنظيمه؛     

  .)٢٧(حرية التعبري

  

التعذيب؛ ظروف االحتجاز؛ نتـائج       ٢٠٠٨  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  .)٢٨(التحريات

٢٩(٢٠١٢(  

أماكن االحتجاز؛ املـدافعون عـن        ٢٠١٣  جلنة مناهضة التعذيب
  .حقوق اإلنسان

٢٠١٠،  ٢٠٠٨ ،
٣٠(٢٠١١(  

 اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
 )٣٢(ال يزال احلوار جارياً يف إطار املتابعة  )٣١(١٥  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 )٣٤(وار جارياً يف إطار املتابعةال يزال احل  )٣٣(١  جلنة مناهضة التعذيب

الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن توصياهتا وقراراهتا مل ُتفض إىل تغيري   - ١٢
وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة تتعلق بتوصياهتا وأعربـت           . )٣٥(هيكلي

مـدت بـشأن البالغـات      عن أسفها لعدم قيام أوزبكستان بتنفيذ أي من آرائها اليت اعتُ          
املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             الفردية
  .)٣٦(والسياسية  املدنية
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  )٣٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة 
    )٢٠٠٢(ب التعذي  الزيارات املُضطلع هبا

  املدافعون عن حقوق اإلنسان  املدافعون عن حقوق اإلنسان  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  استقالل القضاة واحملامني   الزيارات اليت طُلب إجراؤها

  حرية الدين
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة       

  تعسفاً أو
  التعذيب 

  العنف ضد املرأة
  االحتجاز التعسفي

   القضاة واحملامني استقالل
  حرية الدين

اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات       
  موجزة أو تعسفاً

  التعذيب 
  العنف ضد املرأة

  االحتجاز التعسفي
  أشكال الرق املعاصرة

  االختفاء القسري أو غري الطوعي
حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

  احلقوق الثقافية
لنداءات الردود على رسائل االدعاء وا    

  العاجلة
  . منها٣٦، ردت احلكومة على  بالغا٤٢ًخالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان علـى التعجيـل يف                -١٣
ملية اعتماد الصيغة اجلديدة املنقحة من مشروع قانون املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص         ع

، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الـرغم          ٢٠١٢ويف عام   . )٣٨(بني املرأة والرجل  
واستمرت أوجه عدم املساواة بني     . )٣٩(من املناقشات املطّولة، مل ُيعتمد مشروع القانون بعد       

، وخصوصاً يف السياق اُألسري ويف األقاليم األكثر حمافظةً، ممـا أسـهم يف عـدم                اجلنسني
  .)٤٠(مشاركة املرأة بصورة متكافئة مع الرجل يف التعليم الثانوي ويف صنع القرار
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا مـن اسـتمرار                 -١٤
املبكر، واختطاف الفتيات لغـرض الـزواج القـسري،    ممارسات تعدد الزوجات، والزواج  

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلـق مماثـل إزاء    . )٤١(خصوصاً يف املناطق الريفية   
  .)٤٢(حاالت الزواج القسري واختطاف العرائس

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان على تنفيذ خطـة               -١٥
والحـظ  . )٤٣(ة شاملة للنهوض باملرأة وعلى تعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجل          عمل وطني 

يزال  فريق األمم املتحدة القطري أن وضع آليات لتنسيق ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنية ال             
  .)٤٤(دونه الكثري

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوزبكستان بإدراج تعريـف للتمييـز              -١٦
  .)٤٥( يف تشريعاهتاالعنصري

 مـن القـانون     ١٢٠وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من أن املادة             -١٧
وحثت أوزبكستان على مراجعة    . اجلنائي ُتجرِّم ممارسة اجلنس بالتراضي بني الذكور البالغني       

قوق املدنية  من العهد الدويل اخلاص باحل   ٢٦تشريعاهتا والعمل على مواءمتها مع أحكام املادة        
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء أحـداث تعـّرض فيهـا أفـراد للمـضايقة               . )٤٦(والسياسية

  .)٤٧(لالعتداءات اجلسدية أو للتمييز على أساس ميوهلم اجلنسية أو

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 من ٢٣٥ يف املادة    تعريف التعذيب حيال  ظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منشغلة         -١٨

  .)٤٨( من اتفاقية مناهضة التعذيب١قد ال يتماشى مع املادة الذي القانون اجلنائي 
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أوزبكستان على أن تكفل قيام هيئة مـستقلة               -١٩

يف بالتحقيق يف حاالت التعذيب املزعومة؛ وتعزيز التدابري الرامية إىل وضع حد للتعذيب، مبا              
  .)٤٩( البصري للتحقيقات؛ ودفع تعويضات إىل ضحايا التعذيب-ذلك التسجيل السمعي 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الطول املُفرط لفترة االحتجاز              -٢٠
ومع أن تشريعاً جديداً    . خالهلا احتجاز املشتبه فيه أو املتهم دون املثول أمام قاضٍ         ميكن  اليت  
، تظل اآلثار الكاملـة لتطبيـق       )أمر اإلحضار (د فيما يتعلق باملراقبة القانونية لالحتجاز       اعُتم

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة    . )٥٠(القانون غري معروفة حىت اآلن    
  .)٥١(أوزبكستان على حتسني ظروف احتجاز اإلناث

ل هناك شواغل فيما يتعلق باالجتـار       والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه ال تزا         -٢١
ورغم التحقيق يف عدد أكرب من اجلرائم من هـذا النـوع            . ألغراض السخرة وجتارة اجلنس   

ومثة حاجة إىل املزيـد     . خالل السنوات القليلة املاضية، مل يتراجع عدد األشخاص املُتجر هبم         
  .)٥٢(من املالجئ لتلبية احتياجات الضحايا املُحددين
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للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان على أن تزيد التعاون وحثت ا  -٢٢
على الصعيد الدويل واإلقليمي والثنائي ملنع االجتار؛ وعلى ضمان إمكانية حـصول النـساء              
والفتيات املُتجر هبن على الرعاية الطبية اجليدة، واملشورة والسكن وعلى اخلدمات القانونيـة             

 بـشأن   ٢٠٠٨ اختاذ تدابري ملقاضاة املتجرين ومعاقبتهم، وفقاً لقـانون عـام            اجملانية؛ وعلى 
  .)٥٣(مكافحة االجتار بالبشر، وخطة العمل الوطنية املتعلقة باالجتار

وال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة بشأن االفتقار إىل قانون                 -٢٣
وحثت اللجنة املعنية   . )٥٤( العنف العائلي ومعاقبتهم   ُمحدد حيمي املرأة وعدم مقاضاة مرتكيب     

  .)٥٥(حبقوق اإلنسان على تنفيذ محالت توعية للسكان بشأن العنف املرتيل
، بعث ثالثة مقررين خاصني ببالغ مشترك إىل أوزبكستان بـشأن           ٢٠١٢ويف عام     -٢٤

از األمـن   تقارير عن احتجاز وحماكمة شخص أجنيب يف حمكمة عسكرية بعد أن أوقفه جه            
وقد رفضت  .  عاماً ١٢، بتهمة التجسس وُحكم عليه بالسجن       ٢٠١١مارس  /الوطين يف آذار  

 االستئناف الذي تقدم به، وتدهورت احلالة       ٢٠١١أكتوبر  /حمكمة عسكرية يف تشرين األول    
  .)٥٦( مستشفى طشقند-الصحية للمحتجز تدهوراً كبرياً، ومل تنجح جهود نقله إىل سجن 

  أيضاً، أرسل ثالثة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالغاً          ٢٠١٢ويف عام     -٢٥
 بسبب االضـطهاد    ٢٠٠٨إىل أوزبكستان عن حالة مواطن أوزبكي قيل إنه فرَّ من البلد عام             

  .)٥٧(وال يزال مصريه جمهوالً.  من بلد آخر٢٠١٢الديين لكنه أُعيد إىل أوزبكستان عام 
ن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن احتجـاز         ، أعل ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   -٢٦

 بتهمة كشف أسرار الدولة، من مجلة       ٢٠٠٦مواطن أوزبكي أوقفه جهاز األمن الوطين عام        
 /ويف آذار .  تعـسفياً   عاماً، كان احتجازاً   ١٥ُتهم أخرى، وصدر حبقه حكم بالسجن ملدة        

عين باالحتجاز التعـسفي واملقـرر      ، أطلق الفريق العامل امل    ٢٠١٢مايو  / وأيار ٢٠١١مارس  
اخلاص املعين مبسألة التعذيب نداًء عاجالً مشتركاً حذرا فيه من أن احملتجز ُنقـل يف أوائـل                 

 إىل سجن خيضع حلراسة ُمشّددة يف منطقة نافوي حيث يتعّرض كمـا             ٢٠١١فرباير  /شباط
  .)٥٨(وذُكر أن حالته الصحية سيئة. ُيقال للضرب بني حني وآخر

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
حتيط اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً مبا أعلنته أوزبكستان من أهنا أجرت مجيـع            -٢٧

، وأنه مت إدانة العديـد مـن        ٢٠٠٥التحقيقات الضرورية املتعلقة بأحداث آندجيان يف عام        
القلق إزاء عدم إجراء حتقيق شـامل ومـستقل عـن           شعر ب لكنها ت األفراد يف هذا الصدد،     

 مدين، من بينهم نساء وأطفال، على يد العسكريني         ٧٠٠مالبسات األحداث اليت قُتل فيها      
وحتث اللجنة أوزبكستان على إجراء حتقيق مستقل لتكفل تقدمي املـسؤولني           . ورجال األمن 

  .)٥٩(ياعن أعمال القتل إىل العدالة، ومعاقبتهم وتعويض الضحا
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وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أوزبكستان على ضرورة أن تكفل اسـتقالل              -٢٨
  .)٦٠(ضمان األمن الوظيفي للقضاةعن طريق القضاء ونزاهته 

ويساور اللجنة القلق من أن اإلصالحات األخرية على القوانني املُنظِّمة لعمل حمـامي               -٢٩
مور املرتبطة باملهن القانونية، مبا يف ذلك الـضوابط         الدفاع قد عّززت دور وزارة العدل يف األ       

 تـراخيص ال تتعـدى      منح احملـامني   ممارسةويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء      . املتعلقة باحملاماة 
صالحيتها ثالث سنوات لُتجدَّد بعد اجتياز امتحان ُيشرف عليه ممثلون من وزارة العدل ونقابة              

  .)٦١( احملامني استقاللجعة وتعديل قوانينها وممارساهتا لتكفلوزبكستان مراألوينبغي . احملامني
أيـة  تـذليل   وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان على             -٣٠

تواجه النساء ضحايا العنف يف الوصول إىل العدالة وإىل ُسبل االنتصاف واحلماية على عقبات 
  .)٦٢(حنو فوري

 املتحدة القطري أن التعديالت الـيت أُدخلـت علـى قـانون             والحظ فريق األمم    -٣١
 نصت على استعراض قضائي لقرارات التـسليم        ٢٠١٠سبتمرب  /اإلجراءات اجلنائية يف أيلول   

  .)٦٣(الصادرة عن املدعي العام وأدرجت مبدأ عدم اإلعادة القسرية
 ٢٠١٠ عام  الذي أُجري  الشامل االستعراضوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن         -٣٢
يف أوزبكستان خلص إىل أن أغلـب التـشريعات احلاليـة           القائمة  ليات قضاء األحداث    آل

  .)٦٤(تستويف، رغم تشتتها، املعايري الدولية وإن كان باإلمكان تعزيز تفسريها وتنفيذها

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
 من قانون   ١٥ييز ضد املرأة القلق لكون املادة       يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التم       -٣٣

ويف . )٦٥() عامـاً ١٨(والفتيـان  )  عامـاً ١٧(األسرة تنص على سن زواج خمتلف للفتيات    
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أوزبكستان تنظر يف إدخال تعـديالت             ٢٠١٢ عام

  .)٦٦(عاماً ١٨على قانون األسرة مبا يرفع السن الدنيا لزواج الفتيات إىل 

  حرية التنقل  -هاء  
ال يزال القلق يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء ضرورة حصول األفـراد علـى                 -٣٤

  .)٦٧(وحثت اللجنة أوزبكستان على إلغاء نظام تأشرية اخلروج. تأشرية خروج للسفر إىل اخلارج
األشـخاص  وتشعر اللجنة بالقلق من أن النظام اإلجبـاري لتـسجيل عنـاوين               -٣٥

بعدد من احلقوق واحلريات، مبا يف ذلك احلقوق واحلريات التمتع يتعارض مع قد ) بروبيسكا(
  .)٦٨( من العهد١٢املنصوص عليها يف املادة 
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -واو  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق بشأن جترمي أنـشطة التبـشري مبوجـب                -٣٦
وحثت اللجنة أوزبكـستان علـى تعـديل قوانينـها          .  من القانون اجلنائي   ٢-٢١٦ املادة
  .)٦٩( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٨يتماشى وأحكام املادة  مبا
بشأن احلدود والقيود املفروضة على حرية الـدين واملعتقـد،          ويساور اللجنة القلق      -٣٧
يف ذلك تلك املفروضة على أفراد اجملموعات الدينية غري املُسجلة، وإزاء توجيه االهتامات              مبا

  .)٧٠(إىل هؤالء األفراد
وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدداً حمدوداً فقط من أعضاء اجملموعات الدينية املُسجلة               -٣٨

وحثت اللجنة أوزبكستان   . أن يطلبوا اخلدمة يف جماالت بديلة غري اخلدمة العسكرية        ميكنهم  
على اعتماد تشريعات تعترف صراحة باحلق يف االستنكاف الضمريي كما حثتها علـى أن              

  .)٧١(تكفل عدم تعّرض املستنكفني ضمريياً للتمييز أو العقوبة
قولة اليت تفرضـها وزارة العـدل علـى    وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن القيود غري املع         -٣٩

وحثت أوزبكستان على أن توائم قوانينها ولوائحها       . تسجيل األحزاب السياسية والرابطات العامة    
  .)٧٢(العهد  من٢٥ و٢٢ و١٩وممارساهتا املنظِّمة لتسجيل األحزاب السياسية مع أحكام املواد 

 ١٣٩ واإلهانة يف املادتني     وحثت اللجنة أوزبكستان على استعراض أحكام التشهري        -٤٠
 من القانون اجلنائي وعلى ضمان عدم استخدام هذه األحكام ملـضايقة الـصحفيني              ١٤٠و
  .)٧٣(املدافعني عن حقوق اإلنسان أو ترهيبهم أو إدانتهم أو
وحثت اللجنة أوزبكستان على السماح ملمثلي املنظمات الدولية واملنظمات غـري             -٤١

د وضمان حق الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف حريـة           احلكومية بالعمل يف البل   
وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        . )٧٤(التعبري يف إطار اضطالعهم بأنشطتهم    

  .)٧٥(املرأة توصيات مماثلة تتعلق باملراقبات املستقالت حلقوق املرأة
ة أوزبكستان على هتيئة بيئة مواتية      وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ         -٤٢

تتمكن فيها املنظمات اليت تركز على املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة من العمل؛ وعلـى               
  .)٧٦(تنقيح وتبسيط شروط التسجيل، وعلى رفع القيود املفروضة على أنشطة هذه املنظمات

عم تفيد بتخويف   ، أعرب أربعة مقررين خاصني عن قلقهم إزاء مزا        ٢٠١٢ويف عام     -٤٣
املتظاهرين السلميني وبانتهاك ضمانات احملاكمة العادلة يف سياق جتمعني سلميني ُعقـدا يف             

 كـانون  ٦ويف حـي محـزة يف   وقد ُعقد التجمعان السلميان يف ساحة مستقليك  . طشقند
.  لتوعية النساء حبالة حقوق اإلنسان يف البلد       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ و ٢٠١٠ديسمرب  /األول
ب ذلك، احُتجز الناشطون وُحكم عليهم بدفع غرامـات كـبرية، ومل ُيـسمح هلـم                وعق

  .)٧٧(مبحامنيباالستعانة 
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وبعث ثالثة مقررين خاصني ببالغ مشترك أيضاً عـن التهديـدات واملـضايقات               -٤٤
 /املزعومة حبق عضوة يف حتالف حقوق اإلنسان يف أوزبكستان، ألهنا حتـدثت يف نيـسان              

 إىل برنامج تلفزيوين روسي عن الظروف املعيشية القاسية الـيت يعـاين منـها       ٢٠١١ أبريل
السفر من  نع  املوفُرض عليها دفع عدة غرامات كما فُرض عليها إجراء          . املتقاعدون واملعاقون 

  .)٧٨(إضافة إىل تعّرض أفراد عائلتها إىل املضايقات

  ؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -زاي  
باستمرار ال يزال القلق يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بسبب التقارير اليت تفيد               -٤٥

  .)٧٩(يف جين القطنوخباصة يف ظروف قاسية،  وعملهم استخدام األطفال
، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات ٢٠١٢ويف عام   - ٤٦

 بـشأن إلغـاء العمـل       ١٠٥إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       والتوصيات، باإلشارة   
اجلربي، عن أملها يف أن تقدم احلكومة معلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذت للقضاء              

العمل القـسري يف   موظفي القطاع العام وطالب اجلامعات يف       على أية إمكانية الستخدام     
  .)٨٠(إنتاج القطن

نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان علـى اعتمـاد           وشجعت اللجنة املع    -٤٧
تعريف للتمييز يف العمل يف تشريعاهتا وعلى سّن أحكام قانونية خاصة حلظر التحرش اجلنسي              

  .)٨١(يف مكان العمل
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بني النساء مقارنـة بالرجـال،                -٤٨

أوزبكستان علـى أن    اللجنة  وحثت  . )٨٢(ة يف األجور بني اجلنسني    وإزاء وجود فجوة كبري   
  .)٨٣(تكفل تكافؤ الفرص للنساء يف سوق العمل؛ وأن ُتطّبق مبدأ األجر املتكافئ

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -حاء  
ـ             -٤٩ ة اجتماعيـة   الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن أولويات احلكومة تتـضمن سياس
  .بيد أن معدالت الفقر بني عامة السكان ال تزال مرتفعة رغم النمو االقتصادي املستمر. )٨٤(قوية

  احلق يف الصحة  -طاء  
الحظ الفريق القطري لألمم املتحدة أن إصالحات النظام الصحي عـّززت تـوفر               -٥٠

والحظ الفريق أيضاً   . الًالرعاية الصحية لألم والطفل، رغم استمرار احلاجة إىل هنج أكثر مشو          
عدم وجود نظام تأمني صحي على املستوى الوطين وأن النظام الصحي يواجـه يف الكـثري                

األحيان نقصاً يف األدوية الضرورية واملاء والكهربـاء والتدفئـة والتجهيـزات ومـواد               من
وميـة،  ورغم أن اخلدمات الصحية جمانية من حيث املبدأ يف املرافق احلك          . الشخصية النظافة
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رسوماً غري نظامية تؤدى يف الكثري من األحيان، مما يضع عوائق إضافية أمام إمكانية               يبدو أن 
ومثة حاجة إىل تعزيز املراقبة على      . حصول اُألسر ذات الدخل املنخفض على الرعاية الصحية       

  .)٨٦(اخلدمات الصحية
تان على تعزيز جهودها    وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكس          -٥١

وأوصـت  . )٨٧(الرامية إىل زيادة املعرفة بوسائل منع احلمل واحلصول عليها بأسعار معقولـة        
  .)٨٨(املراهقات واملراهقني على نطاق واسعاليت تستهدف بتشجيع التربية اجلنسية 

  احلق يف التعليم  -ياء  
أن اهلياكل األساسية   ) يونسكوال(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       ذكرت    -٥٢

وقد ُبين عدد من املدارس وُجهِّز عـدد مـن          .  يف السنوات األخرية   للمدارس حتّسنت كثرياً  
بيد أن فريق األمم املتحدة     . )٨٩(وحتّسن كذلك توفري الكتب املدرسية    . الصفوف باحلواسيب 

 املراقبة الفعالـة    القطري الحظ استمرار بعض أوجه القصور يف اهلياكل األساسية ونقصاً يف          
  .)٩٠(جلودة التعليم ونتائجه

تطوير الربنامج الوطين مـن     لوأشارت اليونسكو إىل أن األمم املتحدة قدمت الدعم           -٥٣
  . )٩١(٢٠١٢-٢٠٠٨أجل تعليم جيد وفعال للفترة 

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من صرف جزء كبري من امليزانية                -٥٤
. )٩٢(غري نظامية يف الكثري مـن األحيـان       تسديد رسوم   ، ُيطلب من آباء الطلبة      على التعليم 

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تكفل احلكومـة جمانيـة التعلـيم                
. )٩٣(االبتدائي وإتاحته جلميع األطفال، وإلغاء مجيع التكاليف اخلفية للمواظبة على الدراسـة           

بكستان أيضاً على أن تكفل تكافؤ الفرص للبنات والنساء يف الوصول إىل            وحثت اللجنة أوز  
  .)٩٤(مجيع املستويات التعليمية

والحظت اليونسكو أن املدارس واجلامعات ُتقفل لشهور أثناء جين القطن مبوافقـة              -٥٥
 وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستان على أن تـضمن            . )٩٥(الدولة

  .)٩٦(بأال ميس موسم جين القطن حبقوق البنات والبنني يف التعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من اإلطار التشريعي القوي لضمان               -٥٦

اإلدماج الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، ال يزال التمييز االجتماعي يشكل حاجزاً             
  .)٩٧(وال تزال السلطات الوطنية واحمللية حمدودة القدرة يف إنفاذ ومأسسة اإلدماج. اًكبري
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  األقليات  -الم  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري وجـود عالقـات جيـدة بـني اإلثنيـات يف                 -٥٧

أوزبكستان، مشرياً إىل أن عدة لغات تستخدم يف التعليم املدرسـي ويف بـرامج وسـائل                
حظت اليونسكو أن اللغات األوزبكية والروسية والكاراكالباكية والكازاخية        وال. )٩٨(اإلعالم

  .)٩٩(والطاجيكية والقريغيزية والتركمانية تستخدم يف التعليم
متدنية والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن مستويات تعليم الروما تبدو              -٥٨

وحثت أوزبكستان على اعتمـاد     . لبلدإىل حد كبري باملقارنة مع متوسط مستوى التعليم يف ا         
  .)١٠٠(استراتيجية ترمي إىل محاية الروما من التعرض للتمييز

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري عدم وجود قوانني تتعلق باملهاجرين، رغم إجراء              -٥٩

 /ويف آب ".  العمالـة األجنبيـة    عن هجرة "مناقشات متهيدية من أجل وضع مشروع قانون        
، غلَّظت أوزبكستان عقوبة خمالفة قواعد إقامة الرعايا األجانب واألشخاص          ٢٠١٢أغسطس  

  .)١٠١(عدميي اجلنسية يف البلد
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد               -٦٠

وحثـت  . )١٠٢(اية الالجئني وملتمسي اللجوء   املرأة أوزبكستان على وضع إطار تشريعي حلم      
جلنة القضاء على التمييز العنصري أوزبكستان أيضاً على تعديل تشريعها الـوطين وإلغـاء              

اكتساب األشخاص عدميي اجلنسية املوجودين على أراضيها، اليت حتول دون العقبات اإلدارية  
  .)١٠٣(اجلنسية األوزبكية

 السامية لشؤون الالجئني أوزبكستان بقبول الـدعم  وأوصت مفوضية األمم املتحدة   -٦١
التقين الذي تقدمه املفوضية يف وضع التشريعات الوطنية اخلاصـة بـالالجئني ويف وضـع               

وشجَّعت احلكومة على اختاذ مجيع الضمانات الالزمة . إجراءات وطنية لتحديد مركز الالجئ 
وأوصت أيـضاً   . قسرية محاية تامة  كي تكفل محاية ملتمسي اللجوء والالجئني من اإلعادة ال        

يف البلد لتمكينها من مواصلة االضطالع بواليتها يف        مكتب املفوضية   أوزبكستان بإعادة فتح    
  .)١٠٤(محاية الالجئني وبالتعاون معها يف جماالت التأهب للطوارئ

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوزبكستان بأن تكفل محاية األفراد من              -٦٢
صحتهم فيها /بلدان توجد أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن حياهتمإىل القسري  رحيل  الت

. )١٠٥(األجانـب ترحيـل   قد تكون عرضة للخطر، وأوصتها بإنشاء آلية ملراجعة قـرارات           
  . )١٠٦(وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة
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 الالجئني أن عـدداً كـبرياً مـن         والحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون       -٦٣
املواطنني القريغيزستانيني املنحدرين من إثنية أوزبكية التمسوا اللجـوء يف أوزبكـستان يف             

وتعاونـت  .  عقب اندالع أعمال عنـف يف جنـوب قريغيزسـتان          ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وُسمح . أوزبكستان تعاوناً نشطاً مع املفوضية لضمان محاية الالجئني يف حالة الطوارئ هذه           
لكـن  . للمفوضية بوجود ميداين مؤقت لدعم احلكومة يف تقدمي املساعدة اإلنسانية لالجئني          
  .)١٠٧(هذا الوجود امليداين توقف يف هناية املطاف بعد عودة الالجئني الطوعية إىل قريغيزستان

وأوصت املفوضية بتعزيز شروط استقبال ملتمسي اللجـوء وبـضمان حـصول              -٦٤
وينبغي أن تشرع   . جني حلماية دولية على اخلدمات الصحية والعمل والتعليم       األشخاص احملتا 

احلكومة يف محالت اتصال وتوعية عامة للترويج لفهم أفضل لقضايا حقوق اإلنسان واهلجرة             
  .)١٠٨(وملسألة األشخاص احملتاجني حلماية دولية

ن على محاية الالجئات وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوزبكستا  -٦٥
  .)١٠٩(من العنف اجلنساين؛ وكفالة إمكانية حصول الالجئات على الطالق بالسبل القانونية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
ال تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق إزاء عدد األشخاص احملتجـزين،               -٦٦

. أنشطة تتسم بالتطرف أو بتهم تتعلق باإلرهاب      حسبما ذكرت التقارير، بتهمة الضلوع يف       
محاية حقوق أي شخص يتم اعتقالـه أو احتجـازه          كفالة  أوزبكستان على   اللجنة  وحثت  

 والسماح لكـل شـخص يـتم توقيفـه          ،لالشتباه يف ضلوعه يف أعمال تتعلق باإلرهاب      
ظر يف  بـالن حمكمـة   وقيـام    ،احتجازه بتهم تتعلق باإلرهاب باالتصال الفوري مبحـام        أو

  .)١١٠(االعتقال أسباب
أربعة مكلفـني بواليـات يف إطـار     أحال  ،  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ويف    -٦٧

اإلجراءات اخلاصة رسالة إىل أوزبكستان تتعلق بدراسة مشتركة أجروها بشأن املمارسـات            
ـ             دمي العاملية املتعلقة باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب، ودعوا أوزبكستان إىل تق

  .)١١١(معلومات عن التدابري املتخذة للتحقيق يف املزاعم الواردة يف الدراسة
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