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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  ان،ـمية حلقوق اإلنسه املفوضية الساـجتميع للمعلومات أعدت
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥وفقاً للفقرة 

  كستانأوزب

  

  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
  . م املتحدة الرمسيـة ذات الـصلة      املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األم           

  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبـالف                  
اليت اعتمدها جملس العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وبالنظر إىل . كرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريروذُ. حقوق اإلنسان 
   االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخيـاً                دوريةكون  
 االعتبار أيضاً آخر التقارير     ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف       . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يلي  

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      
املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   

  .ىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو إ/معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  املعاهدات العاملية األساسية 
 )٢(حلقوق اإلنسان

 تاريخ التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

  /اإلعالنات
 التحفظات

  الختصاصات احملددة االعتراف با
 هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 أشكال التمييز العنصري

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 -  ال يوجد ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨

يل اخلـاص بـاحلقوق     العهد الدو 
 املدنية والسياسية

 ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨

ــاري األول  الربوتوكــول االختي
للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

 املدنية والسياسية

 -  ال يوجد ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
 ملرأةالتمييز ضد ا

 -  ال يوجد ١٩٩٥يوليه / متوز١٩

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

 أو الالإنسانية أو املهينة

 ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 -  ال يوجد ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٩ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق باملدنيـة           :  طرفاً فيها  أوزبكستان املعاهدات األساسية اليت ليست   
على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،         والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء           

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                    
ي التفاقيـة  والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختيـار   

حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي             

 .تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياإلعاقة، واال

 

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٣(بروتوكول بالريمو

 ال   )٤(ون وعدميو اجلنسيةالالجئ

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ١٣٨ و٨٧نعم، باستثناء االتفاقيتني رقم   )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) ربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للت(اتفاقية اليونسكو 
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 على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد             أوزبكستانُشجعت    - ١
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة،               )٧(أسرهم
توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد               والربو

والربوتوكـول  ،  )٩(، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            )٨(اإلباحية
ونظام و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ      

، واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي )١١(، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا)١٠(روما األساسي
كمـا  . )١٢(١٣٨اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم              

  . )١٣( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ و٢١ مبوجب املادتني  املطلوبةعالناتاإلُشجعت على تقدمي 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن أحكام حاالت الطوارئ ال تـنص              ،  ٢٠٠٥يف عام     - ٢
  . )١٤(ن أن حتدث يف أوقات الطوارئ، أو ال تضع هلا حدوداعلى حاالت عدم التقيد باحلقوق اليت ميكاً حتديد

   وهيكلهانساناإلحلقوق  املؤسسي اإلطار - جيم 

أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن تنظـر                 - ٣
  .)١٥(بادئ باريسمل وفقاً يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أوزبكستان

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 
   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

 )١٦(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   

 م ونظر فيهدِّقُ
آخر مالحظات 

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

ــى   ــضاء عل ــة الق جلن
 التمييز العنصري

مـــارس /آذار ٢٠٠٥
٢٠٠٦ 

حيل موعد تقدمي التقريرين الـسادس       )١٧(٢٠٠٧يوليه / متوز٢
 تشرين  ٢٨والسابع يف تقرير واحد يف      

 ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

جلنة احلقوق االقتـصادية    
 واالجتماعية والثقافية

 /تشرين الثـاين   ٢٠٠٤
 ٢٠٠٥نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين يف        - - 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠

عنيـة حبقـوق    اللجنة امل 
 اإلنسان

مـــارس /آذار ٢٠٠٤
٢٠٠٥ 

 ٩و ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٨
 ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

 ٢٠٠٨ورد التقرير الثالث يف عام 

اللجنة املعنيـة بالقـضاء     
 على التمييز ضد املرأة

ــسطس /آب ٢٠٠٤ أغ
٢٠٠٦ 

  ٢٠٠٨ورد التقرير الرابع يف عام  - - 

 /تشرين الثـاين   ٢٠٠٥ جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٧نوفمرب 

حيل موعد تقدميه يف تشرين     
 ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع يف       
 ٢٠١١عام 

يونيـه  /حزيران ٢٠٠٥ جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٦ 

حيل موعد تقدمي التقريـرين الثالـث        - - 
 ٢٠١٠والرابع يف تقرير واحد يف عام 
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خلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة  يف التعليقات على املالحظات اأوزبكستانقدمت   - ٤
 يف التعليقات   ،أوزبكستانوبينت  . )١٨(معلومات إضافية بشأن جمموعة كبرية من القضايا       القضاء على التمييز العنصري   

عـذيب؛ وطلـب    بتعريف الت  اعتراضها على بعض توصياهتا، ال سيما تلك املتعلقة          ،املوجهة إىل جلنة مناهضة التعذيب    
  .)١٩( يف أندجيان٢٠٠٥مايو /بالتعذيب؛ ووصف استعمال القوة خالل أحداث أياراً التنديد علن

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري خبطط العمل الوطنية                  - ٥
بأن من املزمع اعتماد    اً   علم والثقافيةتصادية واالجتماعية   وأحاطت جلنة احلقوق االق   . )٢٠( لتنفيذ توصياهتما  ُوضعتاليت  

اً  إىل أن احلكومة وافقت أيـض     أوزبكستان بشأن   ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر يف عام      . )٢١( لتنفيذ استنتاجاهتا  مماثلةخطة  
حبت جلنة  ور. )٢٢("عامل يليق باألطفال  "على خطة ترمي إىل تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل وإعالن األلفية وإعالن             

معلومـات  مبا ورد من     الرامية إىل تنفيذ توصياهتا و     ٢٠٠٤مناهضة التعذيب باخلطوات املتخذة لتنفيذ خطة عمل عام         
   .)٢٣(٢٠٠٧مفادها أن من املزمع اعتماد خطة مماثلة لتنفيذ استنتاجاهتا املعتمدة يف عام 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

 ال ُوجهت دعوة دائمة

املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                تقارير البعثات رات أوآخر الزيا
 )٢٤()٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٤ (الالإنسانية أو املهينة

 ال يوجد  عليها من حيث املبدأاملتفقالزيارات 

 ُيتفّقومل الزيارات اليت طُلب إجراؤها 
 عليها بعد

  )٢٠٠٨تذكري يف عام (املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 
  )٢٠٠٨طلب يف عام (الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 

  )٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٦طلب يف عام (املقرر اخلاص املعين مسألة التعذيب 
طلـب يف عـام     ( عن حقوق اإلنسان     املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني      

  )٢٠٠٧، وتذكري يف عام ٢٠٠١
  )٢٠٠٧طلب يف عام (املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه 

طلب (اً  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف           
  ) ٢٠٠٥يف عام 

 )٢٠٠٤طلب يف عام (الدين أو املعتقد املقررة اخلاصة املعنية حبرية 

 - -  التعاون أثناء البعثات/ البعثاتتيسري

الردود على رسائل االدعاء والنداءات 
 العاجلة 

 رسـالة إىل    ٩٣، ُوجهـت    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١بني  
ري مثل املنظمات غ  (وفيما عدا الرسائل املوجهة خبصوص جمموعات حمددة        . أوزبكستان

 . امرأة٥٩من بينهم اً  فرد٢٢٩ كانت تلك الرسائل ختص، )احلكومية، ووسائط اإلعالم
 ٧٩ على   أوزبكستان، ردت   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١وبني  

 ). يف املائة٧٥(رسالة 

 ال يوجد متابعة الزيارات

الردود على االسـتبيانات املتعلقـة      
 )٢٥(مبسائل مواضيعية

 اسـتبياناً أرسـلها   ١٢ يف املواعيد احملددة على أي استبيان من أصل    وزبكستانأمل ترد   
 ٣٠ و٢٠٠٤يوليه / متوز١املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف الفترة ما بني 

 . )٢٦(٢٠٠٨يونيه /حزيران
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ـ   توجيه دعوات إىل اإلجراءات اخلاصة امل     أوزبكستان، ناشد األمني العام     ٢٠٠٦يف عام     - ٦ اً واضـيعية وفق
  .)٢٧(الختصاصاهتا املوحدة

 مبوجـب  أوزبكـستان ، أوقف جملس حقوق اإلنسان النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف         ٢٠٠٧ويف عام     - ٧
  .)٢٨(١٥٠٣اإلجراء السري 

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

السماح  أوزبكستانوق اإلنسان    يف أندجيان، ناشدت املفوضة السامية حلق      ٢٠٠٥على أحداث عام    اً  رد  - ٨
يونيه / إىل قريغيزستان يف حزيران من املفوضية إجيايب، فقد أرسلت بعثةومبا أهنا مل تتلق أي رّد. بفتح حتقيق مستقل

  .)٢٩( بغية مجع شهادات والقيام خبطوة متهيدية إلبرام اتفاق حمتمل بشأن فتح حتقيق دويل مستقل٢٠٠٥

 التعاون بنشاط مع املمثل اإلقليمي ملفوضـية حقـوق          أوزبكستان العام   ، ناشد األمني  ٢٠٠٦ويف عام     - ٩
وتواصل املفوضية جهودها من أجل التعاون مع احلكومة هبدف تعزيز محايـة            . )٣٠(٢٠٠٦ يف عام    وفداإلنسان امل 

إىل  الـدعم    ٢٠٠٨عام  قريغيزستان يف   وسيقدم مكتب املفوضية اإلقليمي املنشأ يف       . )٣١(حقوق اإلنسان يف البلد   
زارت املفوضة السامية آسيا    قد  و. )٣٢(حكومات آسيا الوسطى يف تنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          

ويف . )٣٣( مناسبة ليست اليت أشارت إىل أن التواريخ املقترحة        أوزبكستان، لكنها مل تزر     ٢٠٠٧الوسطى يف عام    
   . مسامهة مالية لعمل املفوضيةأوزبكستان، قدمت ٢٠٠٨عام 

   اإلنسانيف جمال حقوقتنفيذ االلتزامات الدولية  - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

 على التوايل، أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وجلنـة            ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ ييف عام   - ١٠
جلنة القضاء   وجهتها   اليتدعوة  العلى  اً  ورد. )٣٤(حيظر التمييز اً  حمدداً   تشريع أوزبكستانحقوق الطفل بأن تعتمد     

أن ذلك غري    إىل   أوزبكستانعلى التمييز العنصري من أجل صياغة تشريع حمدد بشأن التمييز العنصري، أشارت             
  .)٣٥( بالفعل يف التشريعتنعكسن االتفاقية أل ضروري

 ضد املرأة عن وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     - ١١
ودعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      . )٣٦(قلق بشأن أوجه التنميط الثقايف املتعلقة بدور املرأة يف اجملتمع         

والثقافية إىل اعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني، يف حني حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
  . )٣٧(اعتماد القانون املتعلق بتكافؤ احلقوق وتكافؤ الفرص على تسريع عملية أوزبكستان

 تنفيذ أحكام القانون اجلنائي ذات الـصلة        أوزبكستانوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تكفل          - ١٢
مبكافحـة  اً   أيـض  أوزبكستانوينبغي أن تقوم    . )٣٨(حبيث يتسىن وضع حد ملمارسة تعدد الزوجات        كامالًاً  تنفيذ

كما أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن         . )٣٩(لتزويج القسري للنساء املختطفات   ممارسة ا 
  .)٤٠(تعدد الزوجات والزواج القسريممارسة ظهور عودة قلقها بشأن 
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ورحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة                - ١٣
وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      . )٤١(يف االنتخابات الربملانية   يف املائة    ٣٠بنسبة  ة دنيا للنساء    حص حديدبت

لكنها أعربت  يف املائة، ١٧,٥ إىل ٨التمييز ضد املرأة إىل أن ذلك أدى إىل زيادة نسبة متثيل النساء يف الربملان من 
 السياسية والعامة ويف مناصـب صـنع القـرار علـى مجيـع              نقص متثيلهن يف احلياة    استمرار   عن قلقها بشأن  

وأشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن منصيب نائب احلاكم ونائب رئـيس                . )٤٢(املستويات
وصول النساء إىل اً د أيض لكنه قد يقيِّاً،وميكن أن يشكل ذلك تقدم .  للنساء خمصصانالوزراء املعين بشؤون املرأة     

  . )٤٣(الوزيرصب احلاكم أو من

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

أعربت اجلمعية العامة عن قلقها الشديد إزاء ما حيدث يف أوزبكستان من انتهاكات مستمرة وخطـرة                  - ١٤
 شهود عيان خبصوص استعمال القوات احلكومية للقوة على حنـو عـشوائي             أوردهحلقوق اإلنسان، ال سيما ما      

وأعربـت   .)٤٤(، ّمما أسفر عن مقتل العديد من املدنيني       ٢٠٠٥مايو  /ومفرط لتفريق املظاهرات يف أندجيان يف أيار      
 ١٨٧ أسفرت، حسبما أفادت به احلكومة، عـن مقتـل            قد جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن هذه األحداث       

وشكّلت أوجه . )٤٥(اآلخرين شخص أو أكثر، مث احتجاز مئات ٧٠٠ وحسب مصادر أخرى، عن مقتل      اً،شخص
من مصادر أخرى   الواردة  واالّدعاءات املتسقة الكثرية    أوزبكستان  كما أوردته   لضحايا  ا عددالتضارب الكبري بني    

وأفادت املفوضة . )٤٦( قلق للمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًبعثم
  .)٤٧(ن غري املستبعد أن تكون هذه األحداث قد بلغت حّد القتل اجلماعيالسامية حلقوق اإلنسان بأن م

، حث كل من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واملفوض السامي لـشؤون الالجـئني              ٢٠٠٥ويف عام     - ١٥
إىل على العـودة    يني  وزبكستان ملتمسي اللجوء األ    إكراه  على االمتناع عن أي فعل يرمي إىل ضمان        أوزبكستان

وأعرب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة . )٤٨(مبا يف ذلك إجبار أقارهبم فيما يبدو على املطالبة بعودهتمبلدهم، 
واحملامني عن قلقه بشأن الضغط املمارس على قريغيزستان وحماوالت عمالء أوزبكستان يف أراضي قريغيزسـتان               

، كما أعربت اجلمعية العامة عن قلقها       )٤٩( أندجيان  أحداث يف أعقاب يني الذين فّروا    وزبكستانإعادة املواطنني األ  
، أعربت ٢٠٠٦أغسطس /ويف آب. )٥٠(يني من السفر إىل بلد آخروزبكستانبشأن الضغط املمارس ملنع الالجئني األ

يني إىل  أوزبكـستان  ملتمس جلوء وأربعة الجـئني       إبعاداملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها الشديد إزاء         
، تلقت جلنة مناهضة التعذيب تقارير ذات مصداقية مفادها أن بعض األشخاص            ٢٠٠٧ويف عام   . )٥١(أوزبكستان

 تعرضوا   أن يكونوا قد   الذين التمسوا اللجوء خارج البلد وأعيدوا إليه قد احتجزوا يف أماكن جمهولة ومن احملتمل             
  . )٥٢(ملعاملة منافية ألحكام االتفاقية

 حالة بعُد، ١٣ العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي، مل تسّو  أحاهلا الفريقحالة ١٩ومن أصل   - ١٦
أعيـدوا إىل   مث   أشخاص يقال إهنم فّروا إىل قيزغيزسـتان بعـد أحـداث أنـدجيان               حاالت أربعة مبا يف ذلك    
  .)٥٣(أوزبكستان

أوزبكستان تدابري  وأوصى كل من جلنة مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تتخذ                - ١٧
  . )٥٤( من االتفاقية١العتماد تعريف للتعذيب يتوافق وأحكام املادة 
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، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن االّدعاءات الكثرية واملستمرة واملتـسقة             ٢٠٠٧ويف عام     - ١٨
ب املعاملة أو العقوبـة      استخدام التعذيب وغريه من ضرو      على املتعلقة باعتياد موظفي إنفاذ القانون أو التحقيق      

، يف حني أعربت اللجنة )٥٥( منهمبتحريض مبوافقتهم أو  حدوث تلك املمارساتالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
. )٥٦(املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن االّدعاءات املتعلقة بتفشي استخدام التعذيب وإساءة معاملة احملتجزين             

رر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن سلفه كان قد استنتج يف التقرير املتعلق بالزيارة اليت ، ذكّر املق٢٠٠٨ويف عام 
 وما فتئ املقرر اخلاص يتلقّى اّدعـاءات        . بصفة منهجية  أوزبكستانالتعذيب ميارس يف      أن ٢٠٠٢أجراها يف عام    

  .)٥٧(ينيوزبكستانة خبصوص التعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون األريخط

وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن تقارير ذات مصداقية أفادت حبدوث أعمال التعذيب وغـريه مـن                  - ١٩
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة قبل توجيه اهتامات رمسية وأثنـاء االحتجـاز رهـن                   

استمرار ارتفاع عدد اإلدانات القائمة علـى      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن         . )٥٨(احملاكمة
ودعا . )٥٩( من العهد٧زعت بأساليب منافية للمادة يّدعى أهنا انُتو أثناء االحتجاز رهن احملاكمة أُديل هبا اعترافات

 األدلة جواز قبول إىل احترام مبدأ عدم ٢٠٠٧املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وجلنة مناهضة التعذيب يف عام   
  . )٦١( فحسباعترافات وينبغي إعادة النظر يف حاالت اإلدانة القائمة على. )٦٠(التعذيبنتزعة بامل

ـ  اً فردياً  بالغ١٣، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء بشأن  ٢٠٠٤ومنذ عام     - ٢٠  ااسـتنتجت فيه
 وحقه يف أال يكره على      )٦٣(ق الفرد يف عدم اخلضوع للتعذيب     انتهاكات حل ، ال سيما    )٦٢(انتهاكات للعهد حدوث  

فيما يتـصل    تابعةعلى سبيل امل   معلومات   أوزبكستانوقّدمت  . )٦٤( بالذنب على االعتراف الشهادة ضد نفسه أو     
 قائماًأخرى، ويبقى احلوار مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء بستة آراء، لكنها مل تقّدم معلومات بشأن سبعة         

  . )٦٥( حالة١١خبصوص 

 ووفيات أثناء االحتجازجتاوزات حبدوث نة مناهضة التعذيب منشغلة بشأن تقارير عديدة تتعلّق وظلت جل  - ٢١
 تدابري للقيام أوزبكستانوينبغي أن تتخذ . )٦٦(كثرية يزعم أن البعض منها حدث نتيجة التعذيب أو إساءة املعاملة     

دون سابق    اليت يقوم هبا   زياراتال مجيع أماكن االحتجاز، ولعدم إعاقة    األوضاع يف   على حنو منهجي باستعراض     
  .)٦٧(مجيع أماكن االحتجازإىل ن واخلرباء املستقلإعالم 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ملا وردها من أن موظفي إنفاذ القانون يتبعون لوائح وإجراءات    - ٢٢
 ممارسة  أوزبكستانأن تكفل   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ب    . يهميداخلية مفصلة غري متاحة للمحتجزين أو حمام      

 واحلصول على غري ذلك من الضمانات القانونية أسرتهكل حمتجز حلقه يف االتصال مبحام وطبيب مستقل وفرد من 
وأضاف املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن األولوية ينبغي أن تعطى لتدريب موظفي . )٦٨(للحماية من التعذيب

  .)٦٩(احملتجزينإنفاذ القانون يف جمال معاملة 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اخلطوات الـيت              إذ الحظت   و  - ٢٣
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء    . )٧٠(أعربتا عن قلق بشأن تفشي ظاهرة العنف ضد املرأة        فقد  ،  أوزبكستاناختذهتا  

اد قانون إطاري بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف             على التمييز ضد املرأة باإلسراع يف اعتم      
الوصول إىل سبل   من  لضحايا  ومتكني ا العنف ضد املرأة    وذلك لضمان جترمي ممارسة     املرتيل واالغتصاب الزوجي،    
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ة والثقافية  االقتصادية واالجتماعي جلنة احلقوق   كما أوصت   . )٧١(مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم  فورية للجرب واحلماية و   
  .)٧٢(فعالً إجرامياًتعتربُه بشأن العنف املرتيل وأن اً حمدداً  تشريعأوزبكستانوجلنة حقوق الطفل بأن تعتمد 

 العقوبة اجلسدية يف املؤسسات واألسرة مبوجب القانون أوزبكستان حتظروأوصت جلنة حقوق الطفل بأن   - ٢٤
  . )٧٣(الواجبوأن تكفل إنفاذ التشريع على النحو 

 التخلي عـن األطفـال      للحد من ستراتيجية شاملة   ا أوزبكستانوأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد         - ٢٥
 وينبغي أن   ،وينبغي عدم إيداع األطفال يف املؤسسات إال كمالذ أخري        .  ومنع ذلك  وحرماهنم من بيئتهم األسرية   

  . )٧٤(حيصلوا على احلماية والتعليم والرعاية الصحية املناسبة

 جلنة مناهضة التعذيب، منشغلة بـشأن       وكذلكل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،         تزا وال  - ٢٦
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها    . )٧٥(استمرار االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن    

االقتـصادية  جلنـة احلقـوق     وحثـت   . )٧٦(ةإزاء معاملة ضحايا االجتار على أهنن جمرمات بسبب ممارسة الدعار         
، كما حثتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز )٧٧( على جترمي االجتار باألشخاصأوزبكستانواالجتماعية والثقافية 

وينبغـي أن تتخـذ     . )٧٨(ضد املرأة على اإلسراع يف سن تشريع وطين يكفل معاقبة اجلناة ومساعدة الـضحايا             
 وتزويدهن بالدعم الطـيب والنفـسي       )٧٩( تأهيل الضحايا وإدماجهن يف اجملتمع      إعادة جل تدابري من أ   أوزبكستان
 تدابري وقائية تستهدف ملتمسي اخلدمات اجلنـسية        ،يف مجلة أمور   ،أوزبكستانأن تتخذ    ،وينبغي. )٨٠(والقانوين
ة إىل أن توظيـف     االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـشري    جلنة احلقوق    على   أوزبكستانورّدت  . )٨١(ومقدميها

  .)٨٢(فعالً إجرامياًأشخاص بغرض استغالهلم يعترب 

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

يف  قّيدت وأعاقت الرصد املستقل حلقوق اإلنـسان         أوزبكستان أن   بقلق جلنة مناهضة التعذيب     الحظت  - ٢٧
احلصول على تقييم موثوق به أو ذي مصداقية للتجاوزات املبلـغ            بقدر أكرب  أعاق أحداث أندجيان، ّمما     أعقاب
 على طلبات إنشاء جلنة دولية مستقلة للتحقيق يف تلك الوقائع، على حنو ما طلبته أوزبكستانومل توافق . )٨٣(عنها

. )٨٤( الطفل  وهي توصية تبناها األمني العام واجلمعية العامة وكّررهتا جلنة حقوق          ،املفوضة السامية حلقوق اإلنسان   
 أمر يبعث على  هوألحداث أندجياناً  كشف مقبول دوليويرى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن عدم وجود

  . )٨٥(قلق عميق

 لقبول طلبها الـسماح ملفوضـية       أوزبكستان املفوضية السامية عدم استعداد      الحظت،  ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٨
وأعربت املفوضة الـسامية، يف     . )٨٦(ث أندجيان بشروط مقبولة    أحدا يف أعقاب حقوق اإلنسان برصد احملاكمات     

  قلقها بـشأن    ، عن ٢٠٠٥ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /سياق احملاكمات السرية اليت أُجريت يف تشرين الثاين       
قرائن مفادها أن معظم األدلة املقدمة ومن خمالفات وعدم توفر الدفاع املناسب حول حدوث اّدعاءات ما ورد من 

عبارة عن اعترافات تؤيد اهتامات النيابة وتتضارب إىل حد كبري مع املعلومـات             احملاكمة كانت   ل إجراءات   خال
املعايري الدوليـة   ب صارماًاً  تتقيد تقيد وحثت املفوضة السامية احلكومة على أن       . الواردة من مصادر مستقلة شىت    
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 معلومات إىل أفراد األسر بشأن      أوزبكستانم  كما أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تقد      . )٨٧(للمحاكمة العادلة 
  .)٨٨( والتهم املوجهة إليهم مجيع املوقوفني أو احملتجزين فيما يتصل بتلك الوقائعأماكن وجود

 مكافحة اإلفالت مـن     تعمل على  على أن احلكومة     معلومات تدل ومل يتلق املقرر اخلاص، رغم طلباته،         - ٢٩
ة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اخنفاض عدد املوظفني الذين اهتموا وأعربت اللجن. )٨٩(العقاب على التعذيب

مطلقاً  بعدم التسامح    أوزبكستانوأوصت جلنة مناهضة التعذيب     . )٩٠(ولوحقوا وأدينوا فيما يتصل بتلك األفعال     
  التعذيب فضالً  وبوضوح جبميع ضروب  اً  ، وبالتنديد علن  العقاب اإلفالت من    وإزاء مشكلة التعذيب املستمرة     إزاء
إنذار واضح بأن كل من يرتكب تلك األفعال أو يضلع يف التعذيب أو يشارك فيه سيحّمل املسؤولية                 توجيه  عن  

ويرى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،      . )٩١(أمام القانون عن تلك األفعال، ويتعرض لعقوبات جنائية       اً  شخصي
 حـدوث   وقـت ا ينبغي أن تعلن أن من كانوا يف مواقع القيـادة            الذي قّدم توصيات مماثلة، أن السلطات العلي      

  . )٩٢(التجاوزات سيحملون املسؤولية شخصياً

 هيئة تتوالهاوأضافت جلنة مناهضة التعذيب أن التحقيقات يف ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة ينبغي أن   - ٣٠
بأن يكون العقاب اً  املعنية حبقوق اإلنسان أيضوأوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة. )٩٣(مستقلة استقالالً كامالً

 املشتبه بضلوعهم يف تلك اجلرائم      أن يوقف عن العمل   وينبغي  . )٩٤(مع خطورة اجلرم  اً  على أعمال التعذيب متناسب   
إىل وظائف أخرى خالل عملية التحقيق وينبغي أال يسمح ملن ينالون عقوبات تأديبيـة بالبقـاء يف                 أن ُينقلوا   أو  

أي  ادعـائهم أو تقـدميهم    وينبغي محاية املّدعني والشهود من إساءة املعاملة أو التخويف نتيجـة            . )٩٥(وظائفهم
لضحايا على حنو ما أوصى به املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وجلنـة             ل املناسب   توفري اجلرب وينبغي  . )٩٦(أدلة

  .)٩٧(مناهضة التعذيب

رهـن   يقضيها املشتبه بـه      جيوز أن وق اإلنسان أن املدة اليت       اعتربت اللجنة املعنية حبق    ،٢٠٠٥ويف عام     - ٣١
وينبغي أن يتوىل قاض النظـر يف مجيـع         . مدة مفرطة الطول  هي  )  ساعة ٧٢(أمام قاض   ميثل  دون أن   االحتجاز  

. )٩٨(شرعيتها وينبغي أن تعرض مجيع حاالت االحتجاز على قاض لذاك الغرض          مدى  حاالت االحتجاز للبت يف     
إلقاء القبض  بتعديل تشريعها وممارساهتا حبيث يتسىن للمشتبه هبم االتصال مبحام حال أوزبكستان وينبغي أن تقوم

  .)١٠٠(كما قدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب توصيات تتعلق حبقوق األشخاص املوقوفني. )٩٩(عليهم

رة مراكز االحتجاز رهـن     ، ظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منشغلة لعدم توافق إدا         ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٢
 احلبس والسجون مع أحكام العهد وأوصـت بإعطـاء األولويـة إلصـالح إدارة نظـام                 ومعسكراتاحملاكمة  
وأضافت جلنة مناهضة التعذيب أنه ينبغي تصحيح ما أبلغ عنه مـن تـدنّ يف ظـروف أمـاكن                   . )١٠١(السجون
 اختاذ تدابري لتحسني ظروف      أوزبكستان قافيةاالقتصادية واالجتماعية والث  جلنة احلقوق   وناشدت  . )١٠٢(االحتجاز

  . )١٠٣(اإلصحاح يف السجون

 أن تعيني القضاة خيـضع      قد الحظت بقلق   جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         كما أن   - ٣٣
  أن تعيني بقلق أيضاً الحظت جلنة مناهضة التعذيب      و .)١٠٤( كل مخس سنوات   ة التنفيذي من قبل السلطة  الستعراض  

جلنة وحثت . )١٠٥( األمن الوظيفي للقضاةأوزبكستانوينبغي أن تكفل . حكر على الرئاسةهو قضاة احملكمة العليا 
  .)١٠٦( على ضمان استقالل اجلهاز القضائي ونزاهتهأوزبكستاناالقتصادية واالجتماعية والثقافية احلقوق 
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 مبوظفني مدربني علـى     جمهزةون   حماكم لألحداث تك   أوزبكستانوأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ         - ٣٤
 أوزبكـستان وينبغي يف مجلة أمور أن تكفل   . )١٠٧(أوزبكستان التقرير املتعلق ب   أيَّدهاالنحو املناسب، وهي توصية     

عدم اللجوء إىل االحتجاز إال كمالذ أخري؛ وأن تضمن الفصل بني احملتجزين دون سن الثامنة عشرة والبالغني؛ وأن 
  . )١٠٨(عتمد برامج تدريب بشأن املعايري الدولية ذات الصلةحتسن ظروف االحتجاز؛ وت

   حرية التنقل- ٤

  أال حيول نظام تسجيل اإلقامة اإلجباري دون التمتـع بـاحلقوق، عمـالً             أوزبكستانينبغي أن تكفل      - ٣٥
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنـة القـضاء علـى التمييـز           وجلنة احلقوق   بتوصيات جلنة حقوق الطفل     

  . )١١٠( مبينة أن ذلك النظام ال يقيد حرية تنقل املواطننيأوزبكستانورّدت . )١٠٩(لعنصريا

" تأشرية اخلروج "وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري بإلغاء شرط               - ٣٦
  .)١١١(للمواطنني املسافرين إىل اخلارج

اجلمعيات والتجمـع الـسلمي،     حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين         - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على حنو ما أكده اخلبري املستقل املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية            - ٣٧
وأعربت . واجلمعيات الدينية تسجيل املنظمات يقتضيالرأي والتعبري، إىل أن قانون حرية املعتقد واملنظمات الدينية 

اً  سلمية للحرية الدينية، وألن عدد     اللجنة عن قلقها بشأن استخدام القانون اجلنائي للمعاقبة على ما يبدو ممارسةً           
عن األغلبية منهم، ال يزال مئـات  اً  أفرج الحقوبينما. من األفراد اهتموا واحتجزوا وأدينوا يف هذا السياق       اً  كبري

اً  بأن حتترم حرية الدين أو املعتقد احترامأوزبكستان )١١٣(وأوصت اللجنة واجلمعية العامة. )١١٢(اآلخرين يف السجن
 وأكد املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أن احلق يف حرية الدين ال يقتصر على أعضاء الطوائـف الدينيـة                    .كامالً

  . )١١٤(املسّجلة

غ إزاء تشديد القيود على حرية التعبري، وخباصة ما          عن قلقها البال   ٢٠٠٥وأعربت اجلمعية العامة يف عام        - ٣٨
يتعرض له الصحفيون ونشطاء اجملتمع املدين العاملون على توثيق أحداث أندجيان ونشر معلومات بشأهنا من حترش 

وكرر املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري ما أعربت عنـه املفوضـة              .)١١٥(وضرب وإيقاف وهتديد  
 والحـظ . )١١٦(من قلق خبصوص القيود املفروضة على وسائط اإلعالم احمللية واألجنبيـة          قوق اإلنسان   حلالسامية  

 كّما ال يستهان ٢٠٠٥مايو /منتصف أياراألمني العام أن مفوضية حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة تلقت منذ 
 أحداث أندجيان   علىاً  دفت شهود به من املعلومات ذات املصداقية بشأن ممارسات التحرش واالحتجاز اليت استه          

وحث األمني العام احلكومة على السماح . وصحفيني وإعالميني ومدافعني عن حقوق اإلنسان قاموا باإلبالغ عنها
 أوزبكستانكما ناشدت اجلمعية العامة . )١١٧(للمنظمات واهليئات الدولية بالوصول دون عائق إىل مجيع احملتجزين   

  .)١١٨( الوقائععلى تلكحتجاز اليت تستهدف الشهود وضع حد ملمارسات التحرش واال

والحظ األمني  . )١١٩( رفع القيود املفروضة على أنشطة اجملتمع املدين       أوزبكستانوناشدت اجلمعية العامة      - ٣٩
 زادت صالحيات   ٢٠٠٦العام أن التعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي وقانون املسؤولية اإلدارية يف عام              
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 منظمات غري حكومية ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ومل ُتسجل يف عامي . ا يتعلق مبعاقبة املنظمات غري احلكوميةالسلطات فيم
عديد ال، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء إغالق          ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢٠(جديدة معنية حبقوق اإلنسان   

 على أوزبكستاناهضة التعذيب وحثت جلنة من. )١٢١(٢٠٠٥مايو /املنظمات الدولية والوطنية، ال سيما منذ أيارمن 
أو احملكوم عليهم بسبب أنشطتهم املهنية السلمية وعلـى         /إطالق سراح املدافعني عن حقوق اإلنسان املساجني و       

  .)١٢٢(منظمات حقوق اإلنسان واستئناف نشاطها بالكاملمكاتب تيسري إعادة فتح 

سجيل األحزاب السياسية املعارضة، وعدم     وأعربت اجلمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء استمرار رفض ت           - ٤٠
 تعديل أوزبكستانوطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل . )١٢٣(قدرهتا من مث على املشاركة يف العملية االنتخابية

  . )١٢٤(لوائحها وممارساهتا املتعلقة بتسجيل األحزاب السياسية حبيث تتوافق وأحكام العهد

  ومؤاتية عمل عادلة روطشالتمتع ب احلق يف العمل ويف - ٦

االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء ما وردها مـن  وجلنة احلقوق أعربت جلنة حقوق الطفل      - ٤١
وأوصت جلنة حقوق الطفل بضمان توافق      . )١٢٥(أنباء عن مشاركة أطفال كثريين يف سن الدراسة يف مجع القطن          

مل األطفال من حيث السن وساعات العمل وظروف العمـل والتعلـيم    مع املعايري الدولية لع   هذه املمارسة متاماً  
 على وضع حد هلذه املمارسـة       أوزبكستان، حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٥ويف عام   . )١٢٦(والصحة

  .)١٢٧(ومكافحة عمل األطفال

 خطـة  أوزبكـستان االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تعتمد جلنة احلقوق  ، أوصت   ٢٠٠٥ويف عام     - ٤٢
  .)١٢٨(وطنية للعمالة وأن تعزز برامج احلد من البطالة بالتركيز على أكثر الفئات تأثراً

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار التمييز على أساس اجلنس يف   - ٤٣
نة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام والحظت جل. )١٢٩(سوق العمل واخنفاض أجور النساء مقارنة بالرجال

لدى حدوث فائض يف    اً   أن النساء يتركزن يف قطاعات ومهن معينة، ويتعرضن للطرد على حنو أكثر تواتر             ٢٠٠٨
  . )١٣٠(العمال، ويواجهن صعوبات أكثر يف إجياد عمل بعد فترات البطالة

 مفتشيات العمل مبا يكفي     أوزبكستانثقافية بأن تزود    االقتصادية واالجتماعية وال  جلنة احلقوق   وأوصت    - ٤٤
  . )١٣١(من املوارد البشرية واملالية وأن تتخذ تدابري متكن من تشكيل نقابات عمال مستقلة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق- ٧

 يف املائة ٢٨ ألن قلقها البالغ عن  ،٢٠٠٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام      جلنة احلقوق   أعربت    - ٤٥
من السكان يعيشون حتت خط الفقر، ال سيما يف املناطق الريفية، وألن املساعدة االجتماعية ال تستهدف مبا فيه                  

  .)١٣٢(أوزبكستانالكفاية الفئات احملتاجة يف 

جلميع إىل األغذية    على ضمان وصول ا    أوزبكستاناالقتصادية واالجتماعية والثقافية    جلنة احلقوق   وحثت    - ٤٦
 ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام . )١٣٣(األساسية، وخباصة يف منطقة كراكلباكستان
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 يف  أوزبكـستان وأفـادت   . )١٣٤(٢٠٠٢ يف عام    التغذيةيف  اً   يف املائة من السكان كانوا يعانون نقص       ٢٦إىل أن   
 يف املائة يف عام     ٢٦,٢ واالجتماعية والثقافية بأن مستوى الفقر بلغ        االقتصاديةجلنة احلقوق   التعليقات املقدمة إىل    

   مل  أوزبكـستان يف هذا الـصدد، وأن التقـارير املتعلقـة بـسوء التغذيـة يف               اً  ، وأن البلد حيرز تقدم    ٢٠٠٣
  .)١٣٥(ُتدعم بأدلة

سن الوضع الصحي ، وقد أشار إىل حت٢٠٠٧وأفاد تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             - ٤٧
   يف املائـة يف  ٢,٤٨(نسبة منخفـضة  هي الناتج احمللي اإلمجايل     من للصحةاً  نسبة املخصصة حالي  الللسكان، بأن   

، أوصت جلنة حقوق الطفل بـأن       ٢٠٠٦ويف عام   . )١٣٦( زيادة اإلنفاق العام على الصحة     ه جيب وأن) ٢٠٠٥عام  
وأضـافت جلنـة احلقـوق االقتـصادية        . )١٣٧(حة الوقائية  وخدمات الص  مراكز الرعاية األولية   أوزبكستانتعزز  

 ينبغي أن تتصدى للتباينات بني املناطق الريفية واحلضرية يف تقدمي الرعايـة             أوزبكستانواالجتماعية والثقافية أن    
  . )١٣٩(اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشريةانتشار تدابري ملكافحة أوزبكستانكما ينبغي أن تتخذ . )١٣٨(الصحية

  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء الكارثة البيئية اليت ما فتئت جتتاح منطقة حبـر آرال                  و  - ٤٨
 تـدابري   أوزبكستانوينبغي أن تتخذ    . وما ينجم عنها من نتائج سلبية على صحة أطفال كراكلباكستان ومنائهم          

  . )١٤٠(لوضع حد لتدهور هذه املنطقة

 ينبغي أن تتخذ تدابري لتعويض مجيع       أوزبكستاناالجتماعية والثقافية أن    االقتصادية و جلنة احلقوق   ورأت    - ٤٩
  . )١٤١(بديالًاً أو منحهم سكناً كافياً  بيوهتم تعويضجرى إجالؤهم منالذين 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

 ملا حققته من تكافؤ بني اجلنـسني يف         كستانأوزب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب        أشادت  - ٥٠
. )١٤٣(أوزبكستانيف التقرير املتعلق ب   اً  ، على حنو ما أشري إليه أيض      )١٤٢(التعليم االبتدائي والثانوي األساسي واملهين    

 أن مشاركة النساء يف التعليم العايل ما فتئت تتراجـع يف   بقلقوالحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية        
  .)١٤٤(لسنوات األخريةا

   نوعيـة التعلـيم     أوزبكـستان حتّسن  أوصت بأن   فقد  اجلهود املبذولة،    جلنة حقوق الطفل  إذ الحظت   و  - ٥١
 إىل  وصـوهلم  وصول األطفال الالجئني إىل التعليم االبتدائي اجملاين وتيسري          وتكفل للمدرسني   اً جيد اً تدريب توفرو

  . )١٤٥(التعليم الثانوي

  األصليةاألقليات والشعوب  - ٩

رأت جلنة القضاء على التمييز العنصري، اليت نوهت باجلهود املبذولة من أجل تعليم أطفـال األقليـات                - ٥٢
وينبغـي  . )١٤٦(شواغلها يف هذا الصددمعاجلة  األقليات هبدف   مجاعات  بلغتهم األم، أنه ينبغي عقد مشاورات مع        

اإلعالم، واختاذ تدابري لتيسري نشر صحف بلغات       ختصيص وقت كاف للربامج الناطقة بلغات األقليات يف وسائط          
  .)١٤٧(األقليات ال سيما اللغة الطاجيكية
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ١٠

ما زالت خملفات أحداث أندجيان تؤثر على احلالة العامة يف آسيا الوسطى، كما جاء يف تقرير صادر عن                    - ٥٣
  / إغالق مكتـب املفوضـية يف نيـسان        أوزبكستانوقررت  . ٢٠٠٦ لشؤون الالجئني يف عام      الساميةاملفوضية  

  . )١٤٨( الالجئمركزمنح على ُشددت القيود على التماس اللجوء وقد و. ٢٠٠٦أبريل 

أعربت جلنـة   فقد   إىل وجود املفوضية يف البلد،       بأنه مل تعد هناك حاجة     صرحت   أوزبكستانورغم أن     - ٥٤
 شخص من الالجئني املعترف هبم حيتاجون إىل احلماية ٧٠٠ يقل عن من أن هناك ما المناهضة التعذيب عن قلقها 

. )١٥٠(بشأن ما قد ينجم عن إغالق مكتب املفوضية مـن عواقـب           كما أعربت عن قلقها     . )١٤٩(وإعادة التوطني 
، وأن تدعو املفوضـية إىل العـودة        )١٥١( قانون جلوء يتوافق ومعايري حقوق اإلنسان      أوزبكستانوينبغي أن تعتمد    

  .)١٥٢(دة يف توفري احلماية لالجئني ويف إعادة توطينهمواملساع

لى ع عدم إكراه أي شخص      أوزبكستان بأن تكفل    العنصريوأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز         - ٥٥
أن حياته أو سالمته اجلسدية قد ُتعّرض للخطر، وأن بعتقاد االالعودة إىل بلد توجد فيه أسباب جوهرية حتمل على 

  . )١٥٣(يف الطعونتلك القرارات ريثما ُينظر  للطعن يف قرارات طرد األجانب مع وقف تنفيذ تنشئ آلية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١١

، عن قلقها بشأن نقص املعلومات املتعلقة باألعمال        ٢٠٠٥أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام          - ٥٦
وطلب املقرر اخلاص املعـين حبريـة الـدين إىل    . )١٥٤("عمال إرهابيةأ"اليت ميكن وصفها يف التشريع الوطين بأهنا      

  والتبعات القانونية النامجـة عـن      " اإلرهاب" ما بصفة    كيان أن تبّين األساس القانوين لنعت فرد أو         أوزبكستان
  .)١٥٥(هذا الوصف

   املمارسات، والتحديات، واملعوقاتوأفضل اإلجنازات، - ثالثاً 

بدأ اإلحضار أمام احملكمة االعتماد املقرر ملعذيب بعدد من التطورات، مبا يف ذلك رحبت جلنة مناهضة الت     - ٥٧
  اكتظـاظ  حـدة    من النيابة إىل احملاكم؛ وختفيـف        إلقاء القبض وإلغاء عقوبة اإلعدام؛ ونقل سلطة إصدار أوامر        

  .)١٥٦(أماكن االحتجاز

تعليميـة علـى موضـوع حقـوق        ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باشتمال املقـررات ال           - ٥٨
االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد الربنامج الوطين لتدريب املـوظفني         جلنة احلقوق   ورحبت  . )١٥٧(اإلنسان

  .)١٥٨(الرامي إىل االرتقاء بنوعية التعليم

أعاقت قد  ل   حبر آرا  أصابتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الكارثة البيئية اليت        جلنة احلقوق   ورأت    - ٥٩
  .)١٥٩(متتع السكان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات - رابعاً 

  توصيات حمددة للمتابعة

التوصيات الـواردة يف    ) أ: ( بقوة أن تنفذ بالكامل    أوزبكستان، ناشدت اجلمعية العامة     ٢٠٠٥يف عام     - ٦٠
   واملتعلقـة بأحـداث أنـدجيان؛       ٢٠٠٥ص ببعثة مفوضية حقوق اإلنسان إىل قريغيزستان يف عـام           التقرير اخلا 

 يف  ١٥٠٣ الذي ُعني مبوجب اإلجـراء       أوزبكستانتوصيات اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف         ) ب(و
عذيب عقب زيارته البلد يف عام توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة الت) ج(الدورة الستني للجنة حقوق اإلنسان؛ و

١٦٠(٢٠٠٢(.  

 إىل النداء املوجه إليها من أجل إنشاء        أوزبكستانأن عدم استجابة    ب، صّرح األمني العام     ٢٠٠٦ويف عام     - ٦١
بشأن حـدوث   دعاءات  العن استمرار ا     وقائع أحداث أندجيان ومالبساهتا، فضالً     دراسةجلنة حتقيق دولية تتوىل     

  .)١٦١(٦٠/١٧٤اإلنسان، تثبت عدم حدوث حتسن منذ اعتماد قرار اجلمعية العامة  خطرية حلقوق انتهاكات

 والحظ. ٢٠٠٢من التوصيات، منذ زيارته البلد يف عام    اً  وكرر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عدد        - ٦٢
 ال يزال يتلقـى   نه   املنتظمة واملفصلة خبصوص تدابري املتابعة املتخذة يف هذا الصدد، لكنه أكد أ            أوزبكستانردود  

  .)١٦٢(ادعاءات خطرية تتعلق بالتعذيب

 موافاهتا، يف غضون سنة، مبعلومات أوزبكستان، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل ٢٠٠٥ويف عام   - ٦٣
عدم وجود معلومات عن عدد األشخاص الـذين ُحكـم علـيهم    : عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصياهتا خبصوص  

تعريف التعذيب باملعىن الضيق؛ وارتفاع عدد اإلدانات القائمة على اعترافات مدىل هبا أثناء             و؛  باإلعدام وأعدموا 
 تلـك   علىاالحتجاز رهن احملاكمة؛ وتفشي ظاهرة تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم؛ واخنفاض عدد اإلدانات             

 وُنـصحت . علـى طلباهتـا    اًجزئياً   معلومات اعتربهتا اللجنة رد    أوزبكستان، قدمت   ٢٠٠٦ويف عام   . األفعال
  .)١٦٣(٢٠٠٨ بتضمني تقريرها الدوري الثالث املزيد من معلومات املتابعة يف عام أوزبكستان

 موافاهتا، يف غضون سنة، مبعلومات عـن  أوزبكستان، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل     ٢٠٠٧ويف عام     - ٦٤
املعاملة؛ وادعاءات إفراط اجليش وقوات األمن يف تفشي التعذيب وإساءة : التدابري املتخذة لتنفيذ توصياهتا خبصوص

؛ واألشخاص الذين التمسوا اللجوء يف اخلارج وأعيدوا        ٢٠٠٥استعمال القوة وإساءة املعاملة يف أندجيان يف عام         
 جلنة مستقلة للتحقيق يف تلك الوقائع؛ والعقاب        أوزبكستان عقب تلك األحداث؛ وعدم تشكيل       أوزبكستانإىل  

 بأي  التذرع االحتجاز؛ ومبدأ عدم جواز      أثناءخطورة جرمية التعذيب؛ والتجاوزات والوفيات      مدى  املتناسب مع   
  .)١٦٤(٢٠٠٨نوفمرب /وحيلّ موعد تقدمي الرد يف تشرين الثاين. للتعذيباً ظرف من الظروف تربير

مـن  ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، وقد رحبـت باملعلومـات املقدمـة               ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٥
، تقدمي املزيد من املعلومات عن اخلطوات املتخذة لضمان استقالل القضاة ونزاهتم، وعدد احملاكمات              أوزبكستان

   .)١٦٥( ومستوى مشاركة األقليات يف املؤسسات احلكوميةاً،الترمجة الشفوية جمانخدمات اليت أتيحت فيها 
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 املساعدة التقنية يف جماالت من بينها مجع املعلومـات          أوزبكستانوق الطفل بأن تلتمس     أوصت جلنة حق    - ٦٦

  .)١٦٦(وعمل األطفال وقضاء األحداث

 وفريق  أوزبكستان، املتفق عليه بني     ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ويركز إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة          - ٦٧
ل إليها، ووالوص) الصحة والتعليم(نوعية اخلدمات األساسية األمم املتحدة القطري، على حتسني مستوى املعيشة، و

  .)١٦٧( السديداحلكموتوافق القوانني الوطنية مع املعايري الدولية، و

 يف جمال إنفاذ القوانني أوزبكستانويقدم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مساعدة تقنية إىل   - ٦٨
  . )١٦٨( اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار بالبشرة مكافحاملتعلقة باملخدرات ويف جمال
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