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تشكيل الفريق العامل المعني بإعداد الوثيقة األساسية التي تشكل جزءا
من تقرير الدولة األطراف
أ .سيدوف  -مدير املركز الوطين حلقوق اإلنسان ،دكتوراه يف القانون ،بروفسور
ف .باكاييفا  -رئيسة قسم التحليل والبحث يف جمال حقوق اإلنسان
ك .ارسالنوفا  -كبرية اخلرباء االستشاريني ،قسم التحليل والبحث يف جمال حقوق اإلنسان
م .كرميوف  -أخصائي أول ،قسم التحليل والبحث يف جمال حقوق اإلنسان
ش .أمريوف  -أخصائي أول ،قسم التحليل والبحث يف جمال حقوق اإلنسان

2

GE.16-00216

HRI/CORE/UZB/2015

احملتويات

الصفحة
تشكيل الفريق العامل املعين بإعداد الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءا من تقرير الدولة األطراف ......

2

مقدمة .................... ................................ ................................

5

أوالا -

معلومات أساسية عامة عن الدولة اليت قدمت التقرير ............................................
ألف  -اخلصائص الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة ................................
(أ) نبذة تارخيية ................................. ................................
(ب) السكان .................................... ................................
(ج) االقتصاد .................................... ................................
(د) نظام إقامة العدل ............................ ................................
باء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة ................. ................................
(أ) السلطة التشريعية ............................ ................................
(ب) السلطة التنفيذية ............................. ................................
(ج) السلطة القضائية ............................. ................................
(د) النظام االنتخايب جلمهورية أوزبكستان ..........................................

10
10
11
12
13
15
23
23
27
28
30

ثاني ا -

األطر العامة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ................... ................................
جيم  -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ........................ ................................
(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان ..................
(ب) التصددديق علددى معاهدددات األمددم املتحدددة األخددرن حلقددوق اإلنسددان واالتفاقيددات الدوليددة
ذات الصلة ................................. ................................
(ج) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ...................................
(د) التصديق على اتفاقيات جنيف واملعاهدات األخرن املتعلقة باملسائل اإلنسانية .......
(هد) التصديق على االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان ..............................

31
31
31
32
33
34
34

دال  -األطر القانونية العامة حلماية حقوق اإلنسان على املستون الوطين ..............................
(أ) األساس التشريعي حلماية حقوق اإلنسان .......................................
(ب) نظام اهليئات احلكومية املعنية بصنع القرارات املتعلقة حبقوق اإلنسان ...............
(ج) وسائل احلماية القانونية يف حالة انتهاك حقوق اإلنسان ..........................
(د) استيعاب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف القوانني احمللية .....................
(هد) احتكام اهليئات القضائية إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ...................
(و) قبول اختصاص احملكمة اإلقليمية حلقوق اإلنسان ................................
(ز) املركز والوضع القانوين للمنظمات غري احلكومية ..................................

35
35
36
38
42
42
43
43

GE.16-00216

3

HRI/CORE/UZB/2015

ثالثا -

4

45

هاء  -األطر القانونية العامة لتعزيز حقوق اإلنسان على املستون الوطين ...............................
(أ) دور الربملان الوطين يف تعزيز حقدوق اإلنسدان ويايتهدا وتنفيدذ الصدكوك الدوليدة املتعلقدة
حبقوق اإلنسان .............................. ................................
(ب) املؤسسات الوطنية املعنية مبسائل حقوق اإلنسان ................................
(ج) تعميم صكوك حقوق اإلنسان ونشرها .........................................
(د) زيادة الوعي لدن موظفي اخلدمة العامة وأفراد إنفاذ القانون .......................
(هد) تدددريح حقددوق اإلنسددان يف املؤسسددات التعليميددة علددى اخددتالف فئااددا (املدددارس العامددة
والثانوية والكليات واجلامعات) ................ ................................
(و) زيادة الوعي حبقوق اإلنسان من خالل وسائط اإلعالم ...........................
(ز) دور اجملتمع املدين يف تعزيز حقوق اإلنسان ويايتها ..............................
واو  -عملية تقدمي التقارير على املستون الوطين ................... ................................

52
54
55
59

تطبيد ددق املبد ددادحل األساسد ددية حلقد ددوق اإلنسد ددان ،املشد ددتكة منهد ددا بد ددني يد ددع الصد ددكوك أو الد دديت تنفد ددرد د ددا
صكوك معينة ............... ................................ ................................

61

زاي  -حظر التمييز وكفالة املساواة ................................ ................................

61

املرفقات ................... ................................ ................................

64

45
46
47
49

GE.16-00216

HRI/CORE/UZB/2015

مقدمة
 -1بعدد أن نالدت أوزبكسددتان اسدتقالهلا يف عددام  ،1991ختلدت عدن النظددام الشدموي الددذي
عفا عليه الزمن بشقيه اإلداري والقيادي ،واختطت لنفسها "منوذجا أوزبكيا" خاصا ا من أجل
حتقيق التقدم االجتماعي والتنمية املستدامة.
 -2ويتمثل جوهر ومضدمون "النمدوذج األوزبكدي" للتنميدة ،الدذي يطبدق بصدورة منه يدة ،يف
تنفيذ إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية تستند إىل مخسة مبادحل ،وهي:


إلغاء الطابع العقائدي لالقتصاد وكفالة أولويته على السياسة؛



تكليددف احلكومددة بددلداء الدددور الرئيسددي يف اإلصددالب ،أي وظيفددة بدددء اإلصددالب
وتنسيقه؛



كفالة سيادة القانون؛



فعالة؛
تنفيذ سياسة اجتماعية ّ



تنفيذ اإلصالحات الدميقراطية بصورة تدرجيية وباضطراد.

 -3واعتمد جملح الشيوخ (أوي جملح) يف برملان أوزبكسدتان ،يف تشدرين الثداين/نوفمرب ،2010
يف إطددار الربنددامس االسدتاتي ي للتحسددينات السياسددية واالقتصددادية علددى الصددعيد الددوطين ،مفهووو
تعميق اإلصالحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلد ،الذي يشدكل األسداس
املنه ي ملواصلة ترسيخ "النموذج األوزبكي" للتنميدة ،الدذي لدكل نقطدة بددء مرحلدة جديددة مدن
التح ددول ال دددميقراطي والتح ددديث يف البل ددد ،ع ددالوة عل ددى حتس ددني نظ ددام إعم ددال احلق ددوق واحلري ددات
ورعاية املصاحل املشروعة للسكان.
 -4وأعق ددت اعتم دداد مفه ددوم تعمي ددق اإلص ددالحات الدميقراطي ددة وتش ددكيل اجملتم ددع امل دددين يف
أوزبكستان سن عدد من القوانني واإلجراءات القانونية األخرن ،وهي:
 -5أول ،أدخلددت يف دسددتور هوريددة أوزبكسددتان ،يف عددامي  2011و ،2014تعددديالت
تكفددل مواصددلة تطددوير املبدددأ الدسددتوري للفصددل بددني السددلطات وتطبيقدده ،وكفالددة التوزيددع األمثددل
للسددلطات بددني األجهددزة الرئيسددية للسددلطة يف الدولددة ،وهددي رئاسددة اجلمهوريددة والربملددان واحلكومددة
والسددلطة القضددائية .وم ّكددن هددذا مددن تعزيددز دور الربملددان وأايتدده يف إطددار نظددام السددلطات العامددة،
وتوطيد ددد مرك د ددزه يف جم د ددال تش د ددكيل السياس د ددة الداخليد ددة واخلارجي د ددة للدول د ددة وتنفي د ددذاا .وتوس د ددعت
ص ددالحيات جمل ددح ال ددوزراء وأجه ددزة الس ددلطة التنفيذي ددة ومس دداءلة احلكوم ددة أم ددام الربمل ددان ومس دداءلة
اهليئات احلكومية احمللية أمام جمالح نواب الشعت.
 -6ويتضددمن القددانون الدسددتوري أحكام دا هامددة مثددل لددروي التلدديئ ملنصددت رئدديح الددوزراء مددن
احلزب السياسي الذي حيصل على أكرب عدد مدن املقاعدد يف جملدح الندواب ،وحدق الربملدان يف ح دت
الثقة عن احلكومة عن طريق التصويت .وتتصدف بلايدة كبدرية يف سدياق التحدديث الددميقراطي للسدلطة
أحكام الدستور املتعلقة مبؤسسات الرقابة الربملانية واجلماهريية وآليات تنفيذها.
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 -7ثانيا ،أجريت تغيريات دميقراطية جذرية يف تكوين النظام االنتخايب وتطويره ،و ِ
كفلدت يف
نص دستوري الطبيعة الدميقراطية لتشكيل الل نة املركزية لالنتخابدات ،وكدذلا املبدادحل األساسدية
لعمله ددا ،وع د ِززنت ض ددمانات االس ددتقالل الكام ددل لنظ ددام اهليئ ددات االنتخابي ددة املس ددؤولة ع ددن تنظ دديم
انتخاب اهليئات التمثيلية.
 -8ثالثاِ ،نفذت جمموعة تدابري دف تعزيدز الرقابدة القضدائية علدى احدتام احلقدوق اإلجرائيدة
للمواطنني يف مرحليت التحري والتحقيق .ومشلت عملية التطوير املنه ية هلذه اآللية األكثر فعاليدة
يف جمددال كفالددة مسدديت الشددرعية واإلنصدداف يف احملاكمددات اجلنائيددة ،توسدديع نطدداق اسددتخدام مبدددأ
"املثول أمام القضاء" .وال جيوز أيضا وفقا لألحكام املذكورة فصل العاملني يف املؤسسدات الطبيدة
من وظائفهم أو إبعادهم عن مكان العمل إال بلمر قضائي.

 -9ومن األلياء اهلامة تدابري حتديث هياكل احملاكم ذات الوالية العامة وأسسها التنظيمية،
وزيددادة إمكانددات مواردهددا البش درية وتعزيددز احلمايددة االجتماعيددة للعدداملني فيهددا .وألغ درا ضددمان
اجلددودة العاليددة يف عمددل اجلهدداز القضددائي وتقلدديص املدددة الزمنيددة الدديت يسددتغرقها النظددر يف القضددايا
وزيادة عدد احملاكم املدنيةُ ،لددت لروي التقدمي لشغل مناصت القضاة.

 -10رابع و وا ،كفلد ددت التغي د دريات الدميقراطيد ددة الد دديت اد دددف إىل إص د دالب جمد ددال اإلعد ددالم وإجيد دداد
ضددمانات حلريددة التعبددري والعمددل اإلعالمددي حددق امل دواطنني يف احلصددول علددى املعلومددات ونشددرها،
وتعزيددز االعتمدداد علددى الددذات ،وكفالددة اسددتقالل وسددائط اإلعددالم وتعزيددز دورهددا يف عمليددة التحددول
ويالحد االرتفداا الددينامي يف عددد وسدائط اإلعدالم اجلمداهريي .فقدد ارتفدع عدددها
الدميقراطيَ .
يف جمملها منذ عام  1991مبقدار  3مرات ونصف ،ويشمل ذلا ازدياد عددد الصدحف مبقددار
مرتني ونصف وعدد اجملالت مبقدار ثالث مرات ونصف.
 -11خامس وا ،ترسددخت بشددكل ملمددوس األسددح القانونيددة ملؤسسددات اجملتمددع املدددين ،انددت
تعزيددز اسددتقاللية وسددائط اإلعددالم واسددتقالهلا .واعتمدددت يف هددذا اجملددال قرابددة  10ق دوانني ،مبددا يف
ذلا قانون "هيئدات احلكدم الدذايف" يف صديغته اجلديددة ،وقدانون "الشدراكة االجتماعيدة" واألنظمدة
ذات الص ددلة ،وتع ددزز بش ددكل كب ددري دور وأاي ددة مؤسس ددات اجملتم ددع امل دددين يف إجي دداد حل ددول أله ددم
مشاكل التنميدة االجتماعيدة واالقتصدادية يف البلدد ،وحت نسدن النشداي االجتمداعي للسدكان ،وحتقدق
توازن املصاحل يف اجملتمع.
 -12سادس و وا ،يس د دنرت األنظم ددة ال دديت اعتم دددت يف الس ددنوات األخ ددرية عملي ددة تبس دديط نظ ددام
تس د يل املنظمددات غددري احلكوميددة وتنظدديم أنشددطتها ،وزيددادة حتسددني األسددح التنظيميددة والقانونيددة
لعمددل أجهددزة احلكددم الددذايف؛ وتعدداظم دورهددا يف جمدداالت تقدددمي املسدداعدة القانونيددة ورفددع مسددتون
الوعي السياسي للمواطنني والعمل مع الشباب والنساء واملساعدة يف توفري فرص العمالة والددعم
للفئات الضعيفة .وتعمل يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية يف البلدد حاليد ا أكثدر مدن 8 100
عما كانت عليه يف عام .2010
منظمة غري حكومية ،بزيادة قدرها  1.6مرة ّ
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 -13سووابعا ،أجددرن اجمللددح التشدريعي أول خربددة الختبددار أحكددام قددانون "الشددفافية يف أنشددطة
السددلطات التنفيذيددة واإلداريددة" .ويددرن اخل درباء أتددا خربددة فريدددة أتاحددت إمكانيددة إعددداد أسدداليت
حديثة لوضع قوانني تشريعية جيدة تساير روب العصر ،واعتمادها.
 -14ثامن وا ،حظددي باهتمددام خدداص جمددال إضددفاء السددمة الدميقراطيددة علددى االقتصدداد وحتريددره،
فعالددة لدددعم األعمددال الت اريددة الصددغرية ومشدداريع األعمددال احلددرة .ويتواصددل،
وجمددال إعددداد آليددات ّ
مبوجددت ق دوانني "إج دراءات التخدديص يف جمددال األعمددال الت اريددة" و"املنافسددة" و"ضددمانات حريددة
النشدداي الت دداري" (املعدددل) وغريهددا مددن التش دريعات ،اختصددار أعددداد وأن دواا إجدراءات التخدديص
الالزمددة ملزاولددة األعمددال الت اريددة .ولددهدت السددنوات األخددرية إلغدداء أكثددر مددن  160إج دراء مددن
وخ ّفضددت مبددا
وخ ّفددد عدددد األنشددطة اخلاضددعة للتخدديصُ .
إج دراءات التخدديص ( 44يف املائددة)ُ ،
ي دتاوب ب ددني م ددرة ونص ددف وم درتني االس ددتمارات اإلحص ددائية والض دريبية واحملاس ددبية ومتطلب ددات ت ددردد
الكيانات الت ارية على املصاحل احلكومية بغر تقدمي البيانات املالية إىل السلطات املختصة.
 -15وبشددكل عددام ،أضددحى وضددع األسددح القانونيددة واإلجرائيددة مددن العوامددل اهلامددة لتحقيددق
التنمي ددة االجتماعي ددة واالقتص ددادية املس ددتدامة يف البل ددد ،و اص ددة يف س ددياق اس ددتمرار األزم ددة املالي ددة
واالقتصادية العاملية .ولهدت أوزبكستان  -ضمن قلّدة مدن البلددان يف العدا  -خدالل السدنوات
العشرة املاضية معدل منو يف النداتس احمللدي اإل داي ال يقدل عدن  8يف املائدة .ويصداحت ذلدا مندو
قوي يف اإلنتاج الصناعي واالستثمارات والدخل احلقيقي للسكان.
 -16وتسددتويف أوزبكس ددتان بن دداب التزامهددا يف جم ددال حتقي ددق األهددداف اإلمنائي ددة لأللفي ددة ،ال دديت
وقعت عليها يف عام  ،2000و اصة ما يلي:
• حتقددق هدددف خفددد فقددر السددكان إىل النصددف  -مددن  27.5يف املائددة يف عددام 2001
إىل  13.7يف املائدة يف عددام  .2015واخنفضددت مؤلدرات الفقدر يف املندداطق الريفيدة خددالل
هددذه الفددتة مددن  30.5إىل  17.3يف املائددة ،ويف املندداطق احلضدرية مددن  22.5إىل 10.6
يف املائة؛
• وسد لت معدددالت االلتحدداق بددالتعليم الثددانوي العددام ،يف الفددتة  ،2013-2001قيم د ا
عاليددة تراوح ددت ب ددني  98و 99.8يف املائددة ،وأدن االنتق ددال إىل نظ ددام ذي مس ددتويني يف
التعليم الثانوي اإللزامي إىل ارتفداا معددالت االلتحداق مبؤسسدات التعلديم الثدانوي املهدين
املتخصص من  31.2يف املائة يف عام  2002إىل  99.6يف املائة يف عام 2013؛
• حتقددق هدددف املسدداواة بددني اجلنسددني يف التعلدديم الثددانوي العددام ،وحتقددق منددذ عددام 2009
التكددافؤ بددني اجلنسددني يف الكليددات املهنيددة .وتش دكل النسدداء نسددبة  45.7يف املائددة مددن
جممددوا العمالددة يف قطدداا االقتصدداد ،وحدددثت زيددادة كبددرية يف معدددالت مشدداركة امل درأة يف
جمال األعمال الت ارية الصغرية والعمل احلر اخلاص ،ومشاركتها يف صنع القرار السياسي:
حيث ازدادت نسبة النسداء يف الربملدان مدن  19يف املائدة يف عدام  2005إىل  22يف املائدة
يف ع ددام 2013؛ وارتفع ددت نس ددبة ملثي ددل امل درأة يف الس ددلطة التنفيذي ددة مب ددا يق ددارب  5م درات،
من  3.4يف املائة يف عام  2005إىل  16يف املائة يف عام 2013؛
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• اخنفد معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسدة مدن  24.3حالدة وفداة إىل  12حالدة وفداة
لكددل ألددف والدة حيددة .واخنفضددت نس دبة األطفددال ذوي الددوزن املددنخفد ددن تقددل أعمددارهم
عن  5سنوات من  3.8يف املائة يف عام  2001إىل  1.6يف املائة يف عام 2013؛
• حتقق هدف خفد معدل وفيات األمهات مبقدار الثلث :حيث اخنفد معدل وفيدات
األمهات من  34.1لكل  100ألف يف عام  2001إىل  20يف عام 2013؛
• أمك ددن ،يف م ددا يتص ددل مبكافح ددة ف ددريوس نق ددص املناع ددة البش درية/اإليدز والس ددل واملالري ددا،
حتقي ددق نت ددائس يف جم ددال احل ددد م ددن س ددرعة انتش ددار ف ددريوس نق ددص املناع ددة البشد درية/اإليدز؛
واخنفضددت معدددالت االعددتالل والوفيددات نتي ددة مددر السددل بقدددر كبددري؛ و حتدددث أيددة
إصابات جديدة باملالريا يف عام 2013؛
• حتقددق هدددف حتددديث إدارة امليدداه وم دوارد األراضددي واحلددد مددن فاقددد امليدداه وحتسددني نوعيددة
التبة؛ وتوفر املناطق احملمية ياية لداملة للمدوارد البيولوجيدة والدنظم اإليكولوجيدة وتكفدل
استدامة استخدامها؛
• ُو ِظفت بفعالية إمكانات الشراكات مع الدول األخرن ألغرا حتقيق التنمية املستدامة
وتنفيذ التزامدات األهدداف اإلمنائيدة لأللفيدة ،وازداد بقددر ملمدوس ح دم املدنئ والقدرو
امليسرة اليت استُ ِ
قطبت ،وكذلا ح م الت ارة اخلارجية.
 -17وجيددري بشددكل منه ددي مضددطرد يف أوزبكسددتان تطددوير وحتسددني نظددام وطددين لتنفيددذ املعددايري
الدوليددة حلقددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية ،عددرب التش دريعات ومددن خددالل أنشددطة هيئددات إنفدداذ
القانون وأجهزة الدولة .وأقيم منوذج فعال لتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة
وجملددح حقددوق اإلنسددان بشددلن تنفيددذ التزامددات البلددد الدوليددة يف جمددال حقددوق اإلنسددان واحلريددات
األساسية .وقدنمت أوزبكستان حىت تارخيه أكثر من  35تقريرا وطنيدا إىل هيئدات املعاهددات التابعدة
لألم ددم املتح دددة ذات الص ددلة ،وق ددد أل ددادت ددودة ه ددذه التق ددارير الدوري ددة ونوعي ددة تواه ددا وغناه ددا
باملعلومات ،يف السنوات األخرية ،يع جلان األمم املتحدة املعنية بالنظر فيها( ،امللحق .)1
 -18ويتمثد ددل أحد ددد االخاهد ددات واأللد ددكال اهلامد ددة لتنفيد ددذ املعد ددايري الدوليد ددة حلقد ددوق اإلنسد ددان
واحلريدات األساسدية ،وتطبيدق املالحظدات اخلتاميددة لل دان األمدم املتحددة ومالحظاادا ،يف اعتمدداد
خطط عمل وطنية متعلقة بنتائس عمليات استعرا التقارير الوطنيدة ألوزبكسدتان (بشدلن حقدوق
األطفال والشباب ،وعمالة األطفال ،وحقوق األلخاص ذوي اإلعاقدة ،واالخدار بالبشدر ،وتدوفري
فرص العمل ،والصحة والتنمية والتعليم ،وغريها) ،عالوة على وضع برامس حكومية سدنوية لددعم
الشرائئ الضعيفة من اجملتمع ،ودفع مسرية البلد خاه إعمال اجملموعة الكاملة من حقوق اإلنسان
واحلريات املنصوص عليها يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.
 -19واعتمدت يف عام  ،2014خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصويات مجلوا األمول المتحود
لحقوووق اإلنسووان وتياووات المعاتوودات التابعووة لةموول المتحوود بش و ن نتووار اسووتعرا التقووارير
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الوطنيووة ألوزبكسووتان فووي مجووال حقوووق اإلنسووان والحريووات األساسووية ،للفددتة ،2016-2014
اليت أدرجت فيها للمرة األوىل تدابري قانونية ومؤسسدية وتددابري للرصدد ولمعدالم والتثقيدف بشدلن تنفيدذ
توصدديات جملددح حقددوق اإلنسددان وهيئددات املعاهدددات التابعددة لألمددم املتحدددة املتعلقددة بنتددائس اسددتعرا
التقري ددر الث دداين ألوزبكس ددتان يف إط ددار االس ددتعرا ال دددوري الش ددامل ،والتقري ددر ال ددوطين املوح ددد الش ددامل
للتقريدرين الثالددث والرابددع بشددلن تنفيددذ اتفاقيددة حقددوق الطفددل؛ والتقريدرين األوليددني عددن تنفيددذ الربوتوكدولني
االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشدلن الدتاك األطفدال يف املنازعدات املسدلحة وبشدلن بيدع األطفدال
واسددتغالهلم يف البغدداء ويف امل دواد اإلباحيددة ،والتقري در الددوطين الرابددع عددن تنفيددذ اتفاقيددة القضدداء علددى يددع
ألددكال التمييددز ضددد امل درأة ،والتقريددر الددوطين الرابددع بشددلن تنفيددذ اتفاقيددة مناهضددة التعددذيت وغددريه مددن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -20واتسمت بلاية خاصة يف جمال توفري الدعم االجتماعي واالقتصادي وغرياا مدن ألدكال
أقرها رئيح هورية أوزبكسدتان.
الدعم للفئات الضعيفة من السكان الربامس احلكومية السنوية اليت ّ
وعلددى وجدده اخلصددوص ،أُعلِددن عددن ختصدديص عددام  2011سددنة لألعمددال الصددغرية واألعمددال احلددرة
يف أوزبكسددتان ،وعددام  2012سددنة لتعزيددز الددروابط األس درية ،وعددام  2013سددنة للرفاهيددة والرخدداء،
وعام  2014سنة لصحة الطفل ،وعام  2015سنة لالهتمام يل املسنني ورعايته.
 -21وعلى سبيل املثال ،تضد نمن الربندامس احلكدومي بشدلن "سدنة االهتمدام يدل املسدنني ورعايتده"،
ال ددذي اعتم ددد مبوج ددت مرس ددوم جمل ددح ال ددوزراء امل ددؤرخ  18ل ددباي/فرباير  ،2015جمموع ددة م ددن الت دددابري
الراميددة إىل حتسددني مسددتون ونوعيددة حيدداة املسددنني ،وإىل تعزيددز اإلطددار القددانوين الددالزم لتهيئددة الظددروف
املالئمة لتوفري الدعم االجتماعي ألفراد هذا اجليدل ،وتعزيدز تدوفري خددمات احلمايدة االجتماعيدة والددعم
احملددددة األهددداف هلددم؛ وحتسددني مسددتون ونوعيددة اخلدددمات الطبيددة واالجتماعيددة املتاحددة هلددذه الفئددة مددن
امل دواطنني .وخدددر اإللددارة إىل أندده قددد خصصددت لتنفيددذ هددذا الربنددامس اعتمددادات قدددرها 2 246.5
بليون سوم ،أو ما يعادل  229.6مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.
 -22وحتظددى بلايددة كبددرية مسددللة التطبيددق العملددي للقدوانني املتعلقددة حبقددوق اإلنسددان واحلريددات
األساسية من خالل اعتماد برامس حكومية خاصة ،يذكر منها:
• الربنددامس احلكددومي ملواصددلة تعزيددز صددحة السددكان اإلمابيددة ويايددة صددحة األم والطفددل
واملراهقني يف أوزبكستان للفتة 2018-2014؛
• خط ددة العم ددل الوطني ددة للف ددتة  2016-2014بش ددلن تطبي ددق اتفاقي ددات منظم ددة العم ددل
الدولية اليت صدقت عليها أوزبكستان؛
• الربنددامس احلكددومي ملكافحددة انتشددار اإلصددابة بفددريوس نقددص املناعددة البش درية يف هوريددة
أوزبكستان للفتة 2016-2014؛
• خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جملدح حقدوق اإلنسدان وهيئدات املعاهددات الدوليدة
التابع ددة لألم ددم املتح دددة بش ددلن نت ددائس اس ددتعرا التق ددارير الوطني ددة ألوزبكس ددتان يف جم ددال
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية (للفتة  ،)2016-2014ضمن توصيات أخرن.

GE.16-00216

9

HRI/CORE/UZB/2015

 -23وتعززت بقدر كبدري مدؤخرا الرقابدة الربملانيدة علدى االمتثدال إىل املعاهددات الدوليدة املصددنق
عليها يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،عن طريق آلية برملانية لرصد االمتثدال ،وعقدد
جلسات استماا يف الربملان ،وتنظيم حلقات دراسية ومؤملرات بشلن هذا املوضوا.
 -24وق ددد ِ
أع دددت هد ددذه الوثيق ددة األساس ددية ،الد دديت اس ددتُ ِ
كملت يف ع ددام  ،2015باالسد ددتناد إىل
املبددادحل التوجيهيددة لألمددم املتحدددة املتعلقددة بدداألجزاء التمهيديددة مددن تقددارير الدددول األط دراف مبوجددت
خمي ددع املب ددادحل التوجيهي ددة بش ددلن ل ددكل ومض ددمون التق ددارير ال دديت يتع ددني عل ددى ال دددول األطد دراف يف
معاه دددات حقددوق اإلنس ددان الدوليددة تقدددميها" .ويتض ددمن التقريددر اسددتكماالا للمعلوم ددات مددن وثيق ددة
س ددابقة ق دددمت يف ع ددام  .2010ويتواف ددق يف ترتيب دده م ددع الش ددروي الد دواردة يف وث ددائق األم ددم املتح دددة.
ويعكح التقرير صورة أوزبكستان بتنوعهدا الثقدايف والتدارخيي والسياسدي والقدانوين ،أي أن مدن ألدرفوا
على إعداده أدرجدوا فيده معلومدات عدن إقلديم أوزبكسدتان وسدكاتا وهيكلهدا السياسدي العدام وأسدح
تش ددكيل اجملتم ددع ال دددميقراطي فيه ددا وياي ددة حق ددوق اإلنس ددان واألنش ددطة اإلعالمي ددة وأنش ددطة ال دددعوة
ووسائل توفري احلماية القانونية الفعالة.

أول -معلومات أساسية عامة عن الدولة التي قدمت التقرير
ألف -الخصارص الديموغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية للدولة
 -25أوزبكسددتان دولددة تقددع يف وسددط آسدديا بددني أكددرب تدرين كب دريين يف املنطقددة ،واددا أموداريددا
ِ
وسددرداريا .وهلددا حدددود مشددتكة مددع كازاخسددتان يف الشددمال والشددمال الشددرقي ،وتركمانسددتان يف
اجلن ددوب الغ ددريب ،وأفغانس ددتان يف اجلن ددوب ،وطاجيكس ددتان يف اجلن ددوب الش ددرقي ،وقريغيزس ددتان يف
الشمال الشرقي .وتتكون أربعة أمخاس مساحة أوزبكسدتان تقريبدا مدن سدهول صدحراوية؛ وتشدمل
املناطق الشرقية واجلنوبية الشرقية هضاب وسفوب تيان لدان وسلسدلة جبدال هيسدار .وتضدم كتلدة
تدوران التكتونيدة هضدبة أوسدتيورت ودلتدا تدر أمدو داريدا علدى السداحل اجلندويب لبحدر آرال وصددحراء
كيزيلكوم الشاسعة .ويسود يف أوزبكستان مناخ قاري حاد.
 -26وتبلغ مساحة هورية أوزبكستان  447.4ألدف كيلدومت مربدع .وتتكدون اجلمهوريدة مدن
هوريددة كاراكالباكسددتان ،و 12واليددة ( افظددة) ،ومقاطعددة مدينددة طشددقند ،وتضددم  121مدينددة
و 163منطقدة ريفيددة ملهولددة .وبلددغ تعددداد السددكان يف  1كددانون الثاين/يندداير  31 ،2015مليوندا
و 22 500نسمة .وعاصمتها مدينة طشقند.
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(أ) نبذ تاريخية
 -27تعود أول معلومات تارخيية عن االستيطان يف وسط آسيا ،مبا يف ذلدا أوزبكسدتان ،إىل
منتصددف األلفيددة األوىل قبددل املدديالد .وحكمددت منطقددة وسددط آسدديا يف القددرن السددادس قبددل املدديالد
الساللة األمخينية الفارسية ،اليت انتصر عليها إسكندر األكرب يف القرن الرابع قبل امليالد .وأعقت
ذلددا خضددوا إقلدديم أوزبكسددتان كلي دا أو جزئي دا حلكددم الددا كبددرية متتاليددة يف العصددور القدميددة:
اإلسكندر املقدوين  -السل وقيني (القرنان الرابع والثالدث قبدل املديالد) ،واإلمرباطوريدة اليونانيدة -
البَكتية (القرنان الثالث والثاين قبل امليالد) ،ودولة كولان اهلنديدة القويدة (تايدة القدرن األول قبدل
امليالد حىت القرن الرابع امليالدي).
 -28وقد تشكلت اجملموعة العرقية األوزبكية حتت تلثري ثقافات وحضارات خمتلفة ،وأسست
دولة تستمد امسها من اجملموعة العرقية ذات اجلذور التكية .وتطورت الطائفة األوزبكية تارخييا يف
ظروف اتصال وثيق واختالي مع لعوب إيران وثقافتها.
 -29يف القرن الثامن امليالدي غزا العدرب منطقدة وسدط آسديا ،مبدا يف ذلدا إقلديم أوزبكسدتان،
وضددموها إىل تلكددات اخلالفددة العربيددة .وترافددق الغددزو مددع دخددول اإلسددالم إىل املنطقددة .وسددرعان
م ددا انتش ددر ال دددين اجلدي ددد وس ددط الس ددكان ،عل ددى ال ددرغم م ددن ملس ددا بعض ددهم بالزرادل ددتية وبع ددد
ال ددديانات األخ ددرن (البوذي ددة واملانوي ددة واملس دديحية النس ددطورية) .وأدن انتش ددار اإلس ددالم إىل دخ ددول
املنطقة يف رحاب احلضارة اإلسالمية.
 -30ويف تايددة القددرن التاسددع ،أزحيددت اهليمنددة العربيددة عل دى يددد سدداللة ليددة .وسدديطرت علددى
إقلدديم أوزبكسددتان يف الفددتة مددن القددرن التاسددع إىل القددرن الثدداين عشددر الدولددة الساسددانية ودولددة قددره
خان ودولة السالجقة.
 -31ويف بدايدة القدرن الثالددث عشدر خضدعت منطقددة وسدط آسديا (إىل جانددت أذربي دان وإيدران)
لفتة وجيزة حلكدم سداللة خدوارزم لداه ،الديت سدقطت حتدت ه دوم جحافدل جنكيدز خدان .وسدرعان
م ددا انتقل ددت الس ددلطة إىل س دداللة م ددن التيم ددوريني .وحتقق ددت يف تل ددا احلقب ددة أعل ددى مع دددالت التنمي ددة
االقتص ددادية واالزده ددار الثق ددايف (النص ددف الث دداين م ددن الق ددرن الراب ددع عش ددر إىل الق ددرن اخل ددامح عش ددر).
وكانت عاصمة دولة األمري التيموري هدي مسرقندد .وضدم إقلديم الدولدة التيموريدة يف العصدور الوسدطى
مسدداحات لاسددعة ،لددكلت حي دزا قانوني دا واقتصدداديا موحدددا .وميكددن اعتبددار تلددا احلقبددة وامللَكيددة
املطلقة اليت ظهرت يف ذلا الوقت األساس الذي تشكلت عليه دولة أوزبكستان الوطنية.
 -32ويف احلددد الفاصددل بددني الق درنني اخلددامح عشددر والسددادس عشددر تبدددل حكددم التيمددوريني
حبكم الشيبانيني الذي استمر خالل القرن السادس عشر .وعلى امتداد أربعة قرون تقريب ا ،ابتداء
مددن القددرن السددادس عشددر وإىل حددني غددزو روسدديا وسدديطراا علددى منطقددة وسددط آسدديا يف النصددف
الثاين من القدرن التاسدع عشدر ،خضدعت أوزبكسدتان حلكدم ثدالث خانيدات أوزبكيدة ،هدي :خانيدة
ارن (حتولت إىل إمارة يف منتصف القرن الثامن عشر) ،وخانية خيوة وخانية كوكند.
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 -33وضددمت روسدديا إليهددا أجدزاء واسددعة مددن آسدديا الوسددطى ،مبددا فيهددا إقلدديم دولددة أوزبكسددتان
احلديثة ،يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر .وتشكلت عندها والية تركستان العامة.
 -34وبعددد ثددورة عددام  1918يف روسدديا ،تشددكلت هوريددة تركسددتان االل دتاكية السددوفياتية،
مث تشكلت يف عام  1920هوريتا ارن وخوارزم السوفيتيتان الشعبيتان.
 -35ويف عددام  ،1924جددرن ترسدديم احلدددود الوطنيددة لدددول وسددط آسدديا .وتلسسددت هوريددة
أوزبكسددتان السددوفيتية االل دتاكية يف  27تش درين األول/أكتددوبر  ،1924ومشددل ترسدديم حدددودها
الوطنية األقاليم امللهولة باجملموعة العرقية األوزبكية بصدفة رئيسدية .وضدم إقلديم البلدد قرابدة  82يف
املائة من جمموا عدد األوزبكيني يف إقليم االحتاد السوفيايف؛ الذين ل نكلوا نسبة  76يف املائة من
جمموا سكان اجلمهورية احلديثة التشكيل .وعلدى مددن  70عامدا تقريبدا ظلدت أوزبكسدتان جدزءا
مددن االحتدداد السددوفيايف ،وتددلثرت تنميتهددا الدميوغرافيددة واالجتماعيددة واالقتصددادية باخلصددائص املميددزة
لالحتاد السوفيايف.
 -36وص د ددار ي د ددوم  1أيلول/س د ددبتمرب  1991نقط د ددة حت د ددول يف ت د دداريخ البل د ددد ،عن د دددما أعلن د ددت
أوزبكس ددتان اس ددتقالهلا؛ إث ددر القد درار ال ددذي اخت ددذه اجملل ددح األعل ددى جلمهوري ددة أوزبكس ددتان ،يف 31
آب/أغسطح " ،1991بشلن إعالن استقالل هورية أوزبكستان" واعتماد القدانون الدسدتوري
"بشلن استقالل هورية أوزبكستان".
(ب) السكان
 -37يتشددكل اجلددزء األكددرب مددن السددكان (أكثوور موون  25مليونووا) مددن عنصددر األوزبددا ،وهددم
لعت ناطق بلسان أتراكي وذو ثقافة أصيلة ضداربة يف القددم .ويقطدن البلدد أيضد ا عددد كبدري مدن
القومي ددات األخ ددرن ،مث ددل :الك ددازاخ والطاجي ددا والكاراكالب دداكيني والقريغي ددز والتكم ددان وال ددروس
واألوكرانيني والتتار واألرمن والكوريني واليوغور وغريهم.
 -38واألوزبكيون لدعت ذو أصدول أنثروبولوجيدة خمتلطدة ،تشدمل مكوناادا العنصدرين األورويب
واملنغددوي ،علددى سددبيل املثددالِ .
ويرجددع علمدداء األنثروبولوجيددا أصددول الشددعت األوزبكددي إىل العنصددر
األورويب اجلندويب مثدل لدعوب وسدط آسديا املختلطدة األعدراق .ويعدرف عدن األوزبكيدني مدن سدكان
املدن والواحات الزراعية القدمية امتالكهم صفات منغولية قليلة نسبيا.
 -39واألوزبكيددة هددي اللغددة الرمسيددة يف هوريددة أوزبكسددتان .وتنتمددي اللغددة األوزبكيددة الفصددحى
إىل جمموع ددة األلس ددن ذات األص ددول الكارلوكي ددة املنتس ددبة إىل الف ددرا الغ ددريب م ددن اللغ ددات األتراكي ددة.
ومددن السددمات املميددزة للغددة األوزبكيددة ارتباطهددا التددارخيي العميددق باللغددة الطاجيكيددة .وتنتمددي اللغددة
الكاراكالباكية إىل جمموعة األلسن الكيبتشاكية ضمن اللغات األتراكية.
 -40ومددن الناحيددة الدينيددة يعتنددق األوزبكيددون والكاراكالبدداكيون املتدددينون ،وهددم مددن املسددلمني
السددنة ،املددذهت احلنفددي (املدرسددة اليمينيددة) .ويتميددز اإلسددالم يف أوزبكسددتان ،مثددل منطقددة وسددط
آسيا بلكملها ،بانصهار النموذج التقليدي مع امليدول الصدوفية ،مدع وجدود معتقددات أخدري تعدود
إىل حقبة ما قبل اإلسالم.
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(ج) القتصاد
 -41ملثلت أهم متطلبات ضمان االستمرار يف حتقيق التنمية املستدامة لالقتصداد يف هوريدة
أوزبكسددتان يف عددام  ،2015يف حشددد يددع االحتياطيددات واإلمكانيددات املتاحددة لكفالددة التنفيددذ
غري املشروي للربامس متوسطة األجل املعتمدة من أجل اإلصالحات اهليكلية ،واإلسدراا يف تنويدع
الصناعات لزيادة قدراا التنافسية وتوسيع فرص التصدير ،فضدالا عدن إزالدة يدع احلدواجز والقيدود
الدديت تقددف يف طريددق تطددوير املشدداريع اخلاصددة ،والوصددول يف تايددة املطدداف إىل هدددف كفالددة النمددو
املطرد للعمالة واجلودة ورفع مستون معيشة السكان.
يسدرت التددابري املتعددددة الديت اختدذت لتنفيددذ املهدام واألولويدات املتقدمددة للربندامس االقتصددادي
 -42و ّ
لعددام  2015مواصددلة تعميددق اإلصددالحات اهليكليددة لالقتصدداد ،واسددتمرار الددزخم اإلجيددايب ملعددايري األداء
الرئيسية لالقتصاد الكلي ،وإرساء قاعدة صلبة للنمو االقتصادي املستقبلي.
 -43وحتق ددق مع دددل من ددو بنس ددبة  7.5يف املائ ددة يف الن دداتس احملل ددي اإل دداي ،و 7.9يف املائ ددة يف
اإلنت دداج الص ددناعي ،و 6.3يف املائ ددة يف اإلنت دداج الزراع ددي ،و 13.1يف املائ ددة يف اخل دددمات ،مقارن ددة
بددالربع األول مددن عددام  .2014وترافددق مددع زخددم تعزيددز اسددتقرار االقتصدداد الكلددي حتقيددق فددائد يف
امليزانية العامة للدولة مبا يعادل نسبة  0.1يف املائة من الناتس احمللي اإل اي ،وتس يل قيمة موجبدة
يف امليزان الت اري ،واستمرار التقدم خاه ختفيف العتء الضرييب الذي اخنفدد مدن  20.1إىل 19
يف املائة.
 -44وسدداات اسددتدامة وتددرية النمددو االقتصددادي ،انددت التدددابري الدديت اختددذت لتشد يع الطلددت
على السلع االسدتهالكية ،يف مندو متوسدط الددخل احمللدي للسدكان بنسدبة  17.4يف املائدة ،وانعكدح
ذلا يف ازدياد ح م خارة الت زئة بنسبة  15.2يف املائة ،واخلدمات مدفوعة األجر بنسبة 10.1
يف املائة.
 -45وأدن التنفيددذ النشددط لسياسددة االسددتثمار الراميددة إىل تعميددق اإلصددالحات اهليكليددة علددى
أسدداس التحددديث والت ديددد التق ددين والتكنولددوجي لوسددائل اإلنت دداج ،واإلس دراا بتوظيددف الق دددرات
التقني ددة األل ددد أاي ددة وأكث ددر تق ددم ا ،وتط ددوير اهلياك ددل األساس ددية للنق ددل واالتص دداالت عل ددى الوج دده
األمثل ،إىل استيعاب استثمارات بقيمة تعدادل  2.7بليدون دوالر مدن دوالرات الواليدات املتحددة
يف قطدداا االقتصدداد ،يف الربددع األول مددن العددام احلدداي ،بزيددادة قدددرها  8.7يف املائددة مقارنددة بددالفتة
نفسها من عام .2014
 -46وأدن ارتفدداا معدددالت منددو النشدداي االسددتثماري ،إىل جانددت التدددابري الراميددة إىل حتسددني
تنظدديم أعمددال البندداء والتشددطيت وتطددوير وتعزيددز القاعدددة املاديددة والتقنيددة للمقدداولني إىل زيددادة يف
ح م أعمال البناء والتشييد بنسبة  18.9يف املائة.
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المؤشرات الرريسية للتنميوة القتصوادية والجتماعيوة فوي جمهوريوة أوزبكسوتان خوالل الربوع
األول من عا 2015
(كنسبة ماوية من مؤشرات الفتر نفسها في عا )2014
املؤلر

الناتس احمللي اإل اي
اإلنتاج الصناعي
السلع االستهالكية
املنت ات الزراعية
ح م االستثمارات املستوعبة
أعمال البناء والتشييد
ح م خارة الت زئة
اخلدمات املدفوعة األجر
اخلدمات يف جمملها

معدل النمو

107٫5
107٫9
111٫2
106٫3
108٫7
118٫9
115٫2
110٫1
113٫1

 -47ونتس عن تنفيذ تدابري هادفة متعددة يف إطار برنامس إجيداد فدرص العمدل وضدمان عمالدة
السكان ،خالل الربدع األول مدن عدام  ،2015تدوفري أكثدر مدن  141ألدف فرصدة عمدل جديددة،
وبلغ نصيت املناطق الريفية فيها أكثر من  88ألف ا ،أو نسبة  62.6يف املائة.
 -48وتضددمن إ دداي عدددد فددرص العمددل املددذكورة احلصددول علددى  28 600فرصددة مددن خددالل
تنفيددذ ب درامس ذات أهددداف ددددة ،و 27 200فرص ددة مددن خ ددالل تددوفري التس ددهيالت اإلئتماني ددة
للمشاريع والشدركات الصدغرية مدن البندوك الت اريدة ،و 21 100فرصدة مدن خدالل تنميدة األعمدال
الت اريددة الفرديددة ،و 35 700فرصددة مددن خددالل نظددم العمددل يف املنددزل ،و 28 500فرصددة مددن
خالل تنمية املزارا الصغرية واملتوسطة احل م.
 -49وتزامن ذلا مع إجياد أكثر من  1 200فرصة عمل جديدة من خدالل مشداريع صدغرية
يف صددناعة النسدديس وصددناعة اجللددود والصددناعات الغذائيددة وصددناعة م دواد البندداء ،نتي ددة رفددع احلددد
األقصى لفرص العمالة يف القطاعات املختلفة لألعمال الت ارية الصغرية ،وفق ا للمرسوم الرئاسدي
رقم م ر  4609املؤرخ  7نيسان/أبريل " 2014بشلن تنفيذ تدابري إضافية ملواصلة حتسدني منداخ
االستثمار وبيئة األعمال يف هورية أوزبكستان".
 -50ول ددهدت الف ددتة املاض ددية ،نتي ددة تنفي ددذ سياس ددات تتعل ددق بتهيئ ددة ظ ددروف معيش ددة الئق ددة
للسددكان وحتسددني كفدداءة العيددادات التشخيصددية والعيددادات اخلارجيددة وتعزيددز اإلج دراءات الوقائيددة،
اخنفا معدل اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي إىل النصدف تقريبدا ،ومعددل اإلصدابة بندزالت الدربد
إىل الثلث ،واخنفا معدل اإلصابة بالسل الرئوي بنسبة  4يف املائة ،ضمن ألياء أخرن.
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 -51وألغرا تعزيز القاعدة املادية والتقنية ملؤسسات الرعاية الصحية واالست مام ،وهيئات
اخلدمات االجتماعية املختصة دمة املسنني ،نفذت أعمال بنداء وتشدطيت بتكلفدة بلغدت 5.1
بلي ددون س ددوم يف املص ددحات التالي ددة" :ت ددورون" (مبدين ددة طش ددقند) ،و"هافات ددا " (مبقاطع ددة جيد دزاك)،
و"تش دديميون" (مبقاطع ددة فرغان ددة) ،و"س دديتوراي م ددوهي هوس ددا" (مبقاطع ددة ددارن) ،و"كاس دداناي"
(مبقاطعة نامانغان) ،ويف دار "أيد فارغوين" لالست مام (مبقاطعة فرغانة).
 -52وأجريت منذ بداية هذا العام فحوصات طبية لاملة على أكثر من  63ألف ا من قدامى
احملدداربني والعدداملني املتقاعدددين يف  7مددن أهددم اجملدداالت ،مثددل عددالج األم درا الباطنيددة والعصددبية
وأمرا القلت واملسالا البولية واجلراحة وطت العيون وأمرا األذن واألنف احلن رة.
 -53وبشددكل عددام ،أسددفرت التدددابري الدديت اختددذت إلجيدداد فددرص العمددل وحتسددني رفدداه املدواطنني
خالل الربع األول من عام  2015عن ارتفاا متوسط األجور بنسبة  17.1يف املائدة واملعالدات
التقاعدية بنسبة  22.1يف املائة.
 -54وتشري نتائس التنمية االجتماعية واالقتصدادية يف هوريدة أوزبكسدتان يف الربدع األول مدن
عام  ،2015إىل أنه أمكن ،بفضل التنفيذ املتسق واهلادف الستاتي ية إصالحية وتنموية تتطور
بدداطراد ،وعل ددى الددرغم م ددن اسددتمرار األزم ددة ذات األبعدداد العاملي ددة وتزايددد العوام ددل املضددادة ،حتقي ددق
استقرار االقتصاد الكلي واحلفاظ على معدل النمو االقتصادي املرتفع.
(د) نظا إقامة العدل
 -55تستلد احملداكم يف جمدال إقامدة العددل باألنظمدة اإلجرائيدة املنصدوص عليهدا يف عددد مدن
الق دوانني ،مثددل :قددانون احملدداكم ،وقددانون اإلج دراءات اجلنائيددة (لسددنة  ،)1994وقددانون اإلج دراءات
املدنيددة (لسددنة  ،)1997وقددانون اإلج دراءات االقتصددادية (لسددنة  .)1997ويددنص الدسددتور علددى
وجوب تنفيذ اإلجراءات القضائية وفقا لقانون "احملكمة الدستورية جلمهورية أوزبكستان".
 -56وجيت أن تنفذ اإلجراءات يف يع احملاكم بصورة علنية .وال جيوز عقد جلسدات مغلقدة
إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون.
 -57وتسد د د ددتخدم يف اإلج د د د دراءات القانونيد د د ددة يف هوريد د د ددة أوزبكسد د د ددتان اللغتد د د ددان األوزبكيد د د ددة
والكاراكالباكية ،أو لغة الغالبيدة وسدط السدكان احملليدني .ويكفدل القدانون للمشداركني يف إجدراءات
قضائية ن ال يتكلمدون اللغدة املسدتخدمة يف تلدا اإلجدراءات ،احلدق يف احلصدول علدى معلومدات
تعريفي ددة مت ددة ع ددن م دواد القض ددية ،واملش دداركة يف اإلج دراءات مبس دداعدة م ددتجم ،ان ددت احل ددق يف
التحدث بلغتهم األم يف احملكمة.
 -58وجيددري النظددر يف الدددعاون القضددائية يف هوريددة أوزبكسددتان علددى عدددة مسددتويات .وجيددري
النظددر يف الدددعاون األكثددر تعقيدددا يف احملدداكم ذات االختصاصددات األعلددى ،وص دوالا إىل احملكمددة العليددا
جلمهورية أوزبكستان.
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 -59وميكددن اسددتئناف الق درارات القضددائية قبددل دخوهلددا حيددز النفدداذ يف كمددة ذات مسددتون
أعلدى مددن كمددة املوضددوا ،مددن خددالل إجدراءات االسددتئناف ،خددالل  10أيددام مددن تدداريخ صدددور
احلكم يف حالة القضايا اجلنائية و 20يوما يف حالة القضايا املدنية.
 -60وميكددن الطعددن يف قدرارات احملدداكم واألحكددام القضددائية بعددد دخوهلددا حيددز النفدداذ ،دون أن
تتخذ بشلتا إجراءات استئنافية ،من خالل إجدراءات الطعدن أمدام كمدة ذات اختصداص أعلدى
يف غضون سنة من تاريخ صدور القرار أو احلكم.
 -61وجيددوز أن ختضددع ق درارات احملدداكم للمراجعددة بعددد نفاذهددا ،عددن طريددق اسددتعرا قضددائي
إلدرايف ،فقددط يف حالددة اع دتا املدددعي العددام أو رئدديح احملكمددة أو مددن ينددوب عنهمددا ،وهددو حددق
مكفول مبوجت تشريعات هورية أوزبكستان.
 -62واحملكمددة العليددا هددي أعلددى هيئددة قضددائية للنظددر يف الدددعاون املدنيددة واجلنائيددة واإلداريددة،
ومللددا صددالحية اإلل دراف علددى عمددل دداكم الدددوائر العليددا جلمهوريددة كاراكالباكسددتان ،واحملدداكم
عل ددى مس ددتون احملافظ ددات والبل ددديات ،وعل ددى عم ددل احمل دداكم املش ددتكة ب ددني املقاطع ددات واحمل دداكم
العسكرية ،وتتوىل الرقابة على تنفيدذ احملداكم للفتداون الديت تصددرها احملكمدة العليدا بكامدل هيئتهدا؛
وإجدراء حتلدديالت منه يددة للممارسددات واإلحصدداءات القضددائية؛ وتنظدديم عمليددات التدددريت لرفددع
مؤهالت العاملني يف السلا القضائي.
 -63وجي ددوز للمحكم ددة العلي ددا النظ ددر يف ال دددعاون باعتباره ددا كم ددة موض ددوا ،ان ددت إجد دراء
االستعراضات القضائية اإللرافية .وجيوز للمحكمة العليا أداء دور كمة االسدتئناف أو الدنقد
يف القضايا الديت تنظدر فيهدا باعتبارهدا كمدة موضدوا ،إذا اختدار ذلدا األلدخاص الدذين ميلكدون
احلددق يف اسددتئناف احلكددم (االعدتا عليدده) ،وتقدددموا بالتمدداس لالسددتئناف أو الددنقد .وال جيددوز
رفع دعون بالطعن يف القضايا اليت تنظر فيها احملكمة العليا من خالل إجراءات االستئناف.
 -64وتشكل احملكمة العليا بكامل هيئتها أعلدى هيئدة قضدائية للنظدر يف الددعاون وتضدم هيئتهدا
الكاملدة قضداة احملكمدة العليدا ور سداء داكم الددوائر العليدا يف هوريدة كاراكالباكسدتان .ويشدارك يف
جلس ددات احملكم ددة العلي ددا بكام ددل هيئته ددا النائ ددت الع ددام ورئ دديح احملكم ددة الدس ددتورية ورئ دديح احملكم ددة
االقتصادية العليا ووزير العدل والقضاة أعضاء اجمللح االستشاري العلمي للمحكمة العليا.
 -65وملارس رئاسة احملكمة العليدا النظدر يف القضدايا باعتبارهدا هيئدة إلدرافية؛ وتسدتعر املدواد
اليت تع نمم بشلن املمارسات القضائية؛ وتتلقى التقارير من ر ساء اكم الدوائر العليا يف هورية
كاراكالباكسددتان ،ور سدداء احملدداكم اإلقليميددة ،ور سدداء دداكم بلديددة طشددقند ،واحملكمددة العسددكرية
جلمهورية أوزبكستان ،يف ما يتعلدق بلنشدطة هدذه احملداكم و ارسدااا القانونيدة؛ وتسدتعر مسدائل
تنظيم عمل اهليئات القضائية وأجهزة احملكمة العليا جلمهورية أوزبكستان.
 -66وتنظددر احملدداكم املشددتكة بددني األحيدداء ( دداكم جزئيددة) للشددؤون املدنيددة يف القضددايا املدنيددة
وقضايا املخالفات اإلدارية اليت تدخل يف جمال اختصاصها مبوجت القانون.
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 -67وتنظددر دداكم األحيدداء ( دداكم جزئيددة) املختصددة بالشددؤون اجلنائيددة يف القضددايا اجلنائيددة
والقضددايا املتعلقددة باملخالفددات اإلداريددة الدديت تدددخل يف جمددال اختصاصددها مبوجددت القددانون ،وتنظددر
كذلا يف الطلبات املتعلقة باختاذ تدابري وقائية مثل االحت داز أو طلبدات ملديدد فدتة االحت داز،
وطلبددات تنحيددة املتهمددني عددن مناصددبهم وإيددداا األلددخاص يف مؤسسددات طبيددة أو ملديددد بقددائهم
فيهددا ،وطلبددات التخلددي عددن إقامددة الدددعاون اجلنائيددة أو إتدداء اإلجدراءات اجلنائيددة أو اإلف دراج عددن
لخص كوم عليه وإلغاء العقوبة بناء على إجراء للعفو.
 -68وختتص احملاكم العسكرية بالنظر يف:
• دعدداون اجل درائم الدديت يرتكبهددا أف دراد عسددكريون مددن وزارة الدددفاا وجهدداز األمددن الددوطين
ووزارة حدداالت الط دوارحل ،وأف دراد مددن ق دوات وزارة الداخليددة وغريهددا مددن الق دوات النظاميددة
األخددرن املنشددلة وفقدا للقددانون ،وكددذلا اجلدرائم الدديت يرتكبهددا منتسددبو الت نيددد اإلجبدداري
أثناء فتة التدريت؛
• والدعاون املدنية ضد األفراد والقدادة العسدكريني مدن الوحددات العسدكرية والتشدكيالت
والت معات واألجهدزة امللحقدة دا ،ولدكاون األفدراد واجلندود بشدلن إجدراءات (قدرارات)
الوحدات العسكرية واملسؤولني العسكريني اليت تنتها حقوقهم وحرياام؛
• و يددع القضددايا املدنيددة واجلنائيددة يف املندداطق الدديت ال توجددد فيهددا دداكم ذات واليددة عامددة
بسبت ظروف استثنائية ،وكذلا احلاالت اليت تنطوي على أسرار للدولة.
 -69وملثل احملكمة االقتصادية العليا أعلى سلطة قضائية يف جمال العدالدة االقتصدادية ،ومللدا
ص ددالحية اإللد دراف عل ددى األنش ددطة القض ددائية للمحكم ددة االقتص ددادية جلمهوري ددة كاراكالباكس ددتان
واحملدداكم االقتصددادية يف املقاطعددات ومدينددة طشددقند ،وصددالحية النظددر يف الدددعاون بصددفة كمددة
موضوا و كمة استئناف ،وصالحية إجراء االستعراضات القضائية اإللرافية.
 -70وميلا القضاة سلطة:
• الطلت إىل املسؤولني واملواطنني تنفيذ أوامرهم املتعلقة بإقامة العدل؛
• تلقي املعلومات الالزمة إلقامة العدل من املسؤولني وغريهم من األلخاص؛
• كما ميلكون احلق يف تكوين عيات.
 -71وتعت ددرب أجه ددزة الدول ددة ملزم ددة بش ددكل ق دداطع ،وك ددذلا مس ددؤولوها ومس ددؤولو التنظيم ددات
االجتماعية وغريهم من الشخصديات االعتباريدة واأللدخاص الطبيعيدني ،بتنفيدذ الطلبدات واألوامدر
دخها الدديت
الدديت يصدددرها القضدداة يف مددا يتعلددق بإقامددة العدددل .وجيددت تددوفري املعلومددات والوثددائق ونُسد َ
يطلبه ددا القض دداة م ددن أج ددل إقام ددة الع دددل باجمل ددان .وتتت ددت عل ددى ع دددم االمتث ددال لطلب ددات القض دداة
وأوامرهم مسؤولية قانونية.
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 -72وحي ددق ملد دواطين هوري ددة أوزبكس ددتان ال ددذين ال تق ددل أعم ددارهم ع ددن ثالث ددني عامد د ا ،ول ددديهم
لهادات جامعية يف القدانون وخدربة ال تقدل عدن مخدح سدنوات يف جمدال املهدن القانونيدة ،و اصدة يف
جمال إنفاذ القانون ،لغل مناصت القضاة يف احملداكم املدنيدة واجلنائيدة املشدتكة بدني األحيداء ( داكم
املدن) ،ويف اكم الشؤون االقتصادية مهورية كاراكالباكستان ومقاطعة (مدينة) طشقند.
 -73وحي ددق مل دواطين هوري ددة أوزبكس ددتان ال ددذين ل ددديهم ل ددهادات جامعي ددة يف الق ددانون وخ ددربة
ال تقددل عددن سددبع سددنوات يف جمددال املهددن القانونيددة ،ل دريطة أن تتضددمن العمددل ملدددة سددنتني علددى
األقدل بصدفة قددا غ  ،لدغل مناصددت القضداة يف احملكمددة العليدا مهوريددة كاراكالباكسدتان ،و دداكم
الدوائر العليا يف املقاطعات ويف مدينة طشقند ،واحملكمة العسكرية مهورية أوزبكستان.
 -74وحي ددق مل دواطين هوري ددة أوزبكس ددتان ال ددذين ل ددديهم ل ددهادات جامعي ددة يف الق ددانون وخ ددربة
ال تقل عن عشر سدنوات يف جمدال املهدن القانونيدة ،لدريطة أن تتضدمن العمدل ملددة مخدح سدنوات
على األقل بصفة قا غ  ،لغل مناصت القضاة يف احملكمة العليا مهورية أوزبكستان.
 -75وجيددوز أن يكددون قاضددي احملكمددة العسددكرية مواطن دا مددن هوريددة أوزبكسددتان ،وأن يكددون
يف اخلدمددة العسددكرية العاملددة برتبددة ضددباي ،وأن يسددتويف الشددروي املنصددوص عليهددا يف هددذه املددادة.
وخيضع قضاة احملكمدة العسدكرية لقدانون "الواجبدات العسدكرية واخلدمدة العسدكرية الشداملة لل ميدع"
واألنظم د ددة العس د ددكرية وت د دددابري ت د ددوفري احلماي د ددة القانوني د ددة واالجتماعي د ددة املق د ددررة لألف د دراد العس د ددكريني.
ويتع ددني أن يك ددون القاض ددي غ ددري احمل ددتف يف احملكم ددة العس ددكرية م ددن مد دواطين هوري ددة أوزبكس ددتان
املشاركني يف اخلدمدة العسدكرية العاملدة ،وأال تقدل سدنه عدن  30عامدا يف تداريخ االنتخداب للوظيفدة،
وأن ينتخت ملدة سنتني ونصف السنة عن طريق اقتاا علين يف اجتماا ألفراد وحدته العسكرية.
 -76وتكددون لأللددخاص املدددرجني يف قائمددة املرلددحني االحتيدداطيني للقضدداة األولويددة يف التعيددني،
وخيض د ددعون لت د دددريت نظ د ددري وعمل د ددي إلزام د ددي وف د ددق اإلجد د دراءات املتبع د ددة .ويعف د ددى الش د ددخص م د ددن أداء
واجبددات الوظيفددة يف فددتة التعلدديم والتدددريت ويتلقددى مرتب د ا يعددادل متوسددط املرتبددات الشددهرية يف مكددان
عمله األصلي.
 -77ويتع د ددني أن يك د ددون القاض د ددي غ د ددري احمل د ددتف يف احملكم د ددة املدني د ددة م د ددن مد د دواطين هوري د ددة
أوزبكسددتان ،وأال تقددل سددنه عددن  30عام دا ،وأن ينتخددت ملدددة سددنتني ونصددف السددنة عددن طريددق
اقتاا علين يف اجتماا ملواطين مكان إقامته أو أفراد مكان عمله.
 -78وحيدددد عدددد القضدداة غددري احملتفددني يف كددل كمددة زمال هددم املددؤهلني مددن أعضدداء احملكمددة
املعنية .ويُدعى القضاة غري احملتفني ألداء واجباام يف احملاكم حست أولويتهم يف التتيت ،وملدة
ال تزيد على أسبوعني يف السدنة ،مدا تسدتدا ملديدد تلدا الفدتة ضدرورة إكمدال النظدر يف دعدون
جارية مبشاركتهم .وحيصل القضاة غري احملتفني خالل فتة عملهم يف احملاكم على مرتبات تعادل
متوسددط املرتبددات الشددهرية يف مكددان عملهددم األصددلي ،ويتمتعددون أثندداء أداء واجبدداام ميددع احلصددانات
املستحقة للقضاة.
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ِ
وينتخ ددت جمل ددح الش دديوخ يف الربمل ددان قض دداة احملكم ددة العلي ددا واحملكم ددة االقتص ددادية العلي ددا
-79
جلمهورية أوزبكستان ،بناء على اقتاب من رئيح اجلمهورية.
ِ
وينتخ ددت جمل ددح الند دواب (جاك ددارغي كين دديح) يف هوري ددة كاراكالباكس ددتان ،أو يُع د ّدني،
-80
قضاة احملاكم بناء على اقتاب من رئديح اجمللدح ،مبوافقدة رئديح هوريدة أوزبكسدتان .وتقددم هدذه
املسللة إىل الرئيح بغر املوافقة عليها ،بناء علدى قدرار املفوضدية التلهيليدة العليدا املعنيدة باالختيدار
والتوصية ملناصت القضاة التابعة ملكتت رئيح هورية أوزبكستان.
ويعني رئيح هورية أوزبكستان قضاة اكم مقاطعة ومدينة طشدقند واحملداكم املشدتكة
-81
ّ
بد ددني األحيد دداء (اجلزئيد ددة) و د دداكم املقاطعد ددات األخد ددرن واحملد دداكم العسد ددكرية واحملد دداكم االقتصد ددادية
باملقاطعددات ومدين ددة طش ددقند ،بن دداء عل ددى توص ددية م ددن املفوض ددية التلهيلي ددة العلي ددا املعني ددة باالختي ددار
والتوصية ملناصت القضاة التابعة ملكتت رئيح اجلمهورية.
 -82ويتمت ددع القض دداة باحلص ددانة الشخص ددية .وتس ددري ه ددذه احلص ددانة عل ددى مس ددكن القاض ددي
ومكددان عملدده ووسددائل النقددل واالتصددال الدديت يسددتخدمها ،وعلددى مراسددالته ومتعلقاتدده الشخصددية
صرف للقضاة أسلحة نارية مبوجت قائمة حيدد األمساء اليت تدرج فيهدا كدل مدن رئديح
ووثائقه .وتُ َ
احملكمة العليا ورئيح احملكمة االقتصادية العليا وزير العدل يف هورية أوزبكستان .وجيوز حست
االقتضدداء ،أن ِ
ختصددص دائددرة الشددؤون الداخليددة حراسددة مسددلحة للقاضددي وأس درته بددلمر مددن رئدديح
هيئة احملكمة املختصة.
 -83وجيوز فقط للمدعي العدام إقامدة دعداون جنائيدة علدى القضداة ،وال جيدوز حتميدل القاضدي
مسد ددؤولية جنائيد ددة أو إيداعد دده يف احلد ددبح دون احلصد ددول علد ددى موافقد ددة احملكمد ددة العليد ددا أو احملكمد ددة
االقتصادية العليا بكامل هيئتها.
 -84وال جيوز أن خيضع القاضي إلجراءات إدارية من دون موافقدة هيئدة القضداة ذات األهليدة
الديت يتبددع هلددا .وال جيدوز بددلي حددال الددخول إىل مسددكن القاضددي أو مكدان عملدده أو وسدديلة النقددل
اليت يستخدمها ،أو إجراء عمليات فحص أو تفتدي أو حت ظفد علدى توياادا ،أو التنصدت علدى
ادثاتدده اهلاتفيددة أو إخضدداعه للتفتددي والفحددص الشخصددي ،ويسددتوي يف ذلددا تفتددي مراسددالته
أو مقتنياتدده أو وثائقدده أو االسددتيالء أو الددتح ظف عليهددا ،مددن دون موافقددة املدددعي العددام جلمهوريددة
كاراكالباكسد ددتان ،ومد دددعي مقاطعد ددات ومديند ددة طشد ددقند ،واملد دددعي العد ددام العسد ددكري جلمهوريد ددة
أوزبكستان أو بلمر من كمة.
 -85وختض ددع ال دددعاون اجلنائي ددة ض ددد قض دداة احمل دداكم املش ددتكة ب ددني األحي دداء و دداكم األحي دداء
( اكم جزئية) و داكم املقاطعدات ،و داكم املنداطق العسدكرية اخلاضدعة الختصداص داكم ذات
درجددة أعلددى ،كمددا ختضددع الختصدداص احملكمددة العليددا جلمهوريددة أوزبكسددتان يف مددا يتعلددق بقضدداة
احملاكم األخرن.
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 -86وختتص بإصدار قرارات وقف صالحيات قضاة احملاكم ذات االختصاص العام واحملداكم
االقتصددادية املفوضددية التلهيليددة العليددا املعنيددة باالختيددار والتوصددية ملناصددت القضدداة التابعددة ملكتددت
رئيح هورية أوزبكستان ،بناء على قرار مدن هيئدة قضداة ذات أهليدة ،يف حالدة خضدوا القاضدي
حملاكمددة جنائيددة أو الددتغاله بلنشددطة تتعددار مددع منصددبه أو خضددوعه لتدددابري قس درية ذات طددابع
طيب ،أو إذا صدر قرار من كمة باعتباره متغيب ا دون إلعار.
 -87وجيوز تعطيل صالحيات القاضي إىل حني زوال أسباب تعليقهدا .وحيدق للقاضدي الطعدن
يف قرار هيئة القضاة بالطريقة اليت ينص عليها القانون.
 -88وال يتتدت علدى تعليددق صدالحيات القاضدي وقددف صدرف مرتبده أو خفددد املرتدت أو تقلدديص
خمصصاته أو رفع حصانته ،عدا احلاالت اليت يكون فيها اإلجراء املتخذ حبقه هو اإليداا يف احلبح.
 -89وخيضددع القاضددي لمجدراءات اإلداريددة التلديبيددة فقددط مبوجددت قدرار مددن هيئددة القضدداة ذات
األهلي ددة ال دديت يتب ددع هل ددا ،يف حال ددة انتهاك دده الق ددانون أثن دداء أداء عمل دده ،أو تقص ددريه يف أداء واجبات دده
القضددائية نتي ددة اإلاددال أو عدددم االنضددباي ،وكددذلا يف حالددة ارتكدداب جرميددة تشددوه مسعددة وكرامددة
القاضي وتقو سلطة احملكمة ،أو خمالفته قواعد أخالق املهنة.
 -90وجيددوز أن خيضددع قاضددي احملكمددة العسددكرية لمج دراءات اإلداريددة التلديبيددة أيض دا بسددبت
اإلخالل بقواعد االنضباي العسكري.
 -91وال تتتت علدى إلغداء أو تعدديل األحكدام القضدائية يف حدد ذاادا مسدؤولية حبدق القاضدي
املشددارك يف صدددور قدرار احملكمددة ،إال إذا انطددون الفعددل علددى نيددة مبيتددة ملخالفددة القددانون أو صدددر
عن سوء نية ،وترتبت عليه أضرار ملموسة.
 -92وتُش نكل هيئة القضاة ذات األهلية للنظر يف املسائل التلديبية املتعلقدة بالقضداة؛ ومسدائل
تعليددق سددلطاام أو إتائهددا قبددل أواتددا؛ وضددمان حصددانة القضدداة؛ وحتديددد أهليددة القاضددي؛ وتنظدديم
مسائل اختيار القضاة غري احملتفني وتنظيم إجدراءات انتخدا م؛ ورصدد امتثدال القضداة إىل مبدادحل
القسم وقواعد أخالق املهنة.
 -93وختتار رئاسة احملكمة العليدا هيئدات القضداة ذات األهليدة للمحداكم ذات الواليدة العامدة،
بينما جيري اختيار هيئة القضاة ذات األهليدة للمحداكم االقتصدادية يف مدؤملر قضداة هدذه احملداكم،
وملدة مخح سنوات.
 -94وجي ددري اختيد ددار هيئد ددات القضد دداة ذات األهليد ددة للمحد دداكم املدنيد ددة واجلنائيد ددة يف هوريد ددة
كاراكالباكستان ،و اكم مقاطعة ومدينة طشقند ،ملدة مخح سدنوات ،يف مدؤملرات قضداة داكم
الدددوائر العليددا ذات االختصاصددات اجلنائيددة واملدنيددة مهوريددة كاراكالباكسددتان ،وم دؤملرات قضدداة
اكم مقاطعدة ومديندة وطشدقند املديندة واجلنائيدة ،واحملداكم املشدتكة بدني األحيداء و داكم األحيداء
(احملدداكم اجلزئيددة) ذات االختصاصددات املدنيددة واجلنائيددة ،بينمددا جيددري اختيددار هيئددات القضدداة ذات
األهلية للمحاكم العسكرية ملدة اثلة يف املؤملرات قضاة احملاكم العسكرية.
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 -95وتتخذ يف هورية أوزبكستان تدابري منه ية لتحرير النظام القضائي والقانوين وإكسدا ما
السمة اإلنسانية وتعزيز ضمانات حقوق اإلنسان يف جمال العدالة ،مثل:
• عدم تعر الشخص للمسؤولية القانونية إذا أبلغ طوع ا عن قيامه بدالتخطيط جلرميدة مدا
أو عن ارتكابه هلا ،وساهم بنشاي يف إجراءات الكشف عنها؛
• عدم إقامة املسؤولية القانونية حبق الشدخص الدذي يرتكدت جرميدة ال تشدكل خطدرا كبدريا
علدى اجلمهدور أو جرميدة أقددل خطدورة ،أو إعفائده مدن العقوبددة القضدائية ،يف حالدة اعتافدده
بالدذنت وإعالنده توبددة نصدوحة ومشداركته بنشدداي يف إجدراءات الكشدف عددن اجلرميدة والتكفددري
عن الضرر احلاصل؛
• يف حالددة ارتكدداب خمالفددة إداريددة بسدديطة ،جيددوز للمحكمددة إعفدداء الشددخص مددن اإلج دراء
التلدييب واالكتفاء بتحذيره؛
• خددوز تنحيددة الشددخص املددتهم أو اخلاضددع للمحاكمددة عددن منصددبه مبوجددت إج دراءات قضددائية
إذا توافرت أسباب كافية حتت املادة  255من قانون اإلجراءات اجلنائية؛
• يتخذ قرار إيداا الشخص يف مرفق طيب يف املرحلة السابقة للمحاكمة من قبدل احملكمدة
مبشاركة االدعاء والدفاا واحملامي والشهود واملمثلني القانونيني؛
• إذا تكشددفت أثن دداء احملاكم ددة ظ ددروف تش ددري إىل ارتك دداب اجلرمي ددة م ددن قب ددل ل ددخص غ ددري
خاضددع للمسدداءلة القانونيددةِ ،
ختطددر احملكمددة النيابددة ددذه املسددللة مددن أجددل اختدداذ ق درار يف
مسللة إقامة دعون جنائية؛
• تنظدر كمدة احلدي (احملكمددة اجلزئيدة) ذات االختصداص اجلنددائي يف مسدللة تطبيدق إجدراء
العفو ،ويتعني تنفيذ قرار احملكمة بشلن الشخص املشدتبه فيده أو املدتهم وإطدالق سدراحه
من احلبح بشكل فوري؛
• جيددوز مبوجددت امل ددادة  1-66مددن القددانون اجلن ددائي ،يف مددا يتعلددق ب ددلكثر مددن  30نوع د ا م دن
اجلرائم املنصوص عليها يف القانون ،إعفاء الشخص مدن املسدؤولية اجلنائيدة يف حالدة املصداحلة
واعتاف اجلاين بذنبه وتوصله إىل صلئ مع الضدحية وتكفدريه عدن الضدرر الدذي تسدبت فيده.
وال ينطبددق مبدددأ اإلعفدداء مددن املسددؤولية يف حالددة املصدداحلة علددى األلددخاص الددذين ينتظددرون
احلكم أو الذين صدرت حبقهم أحكام الرتكا م جرائم خطرية أو لديدة اخلطورة.
المد القصوى والمتوسطة لالحتجاز السابق للمحاكمة
 -96تقنرر مبوجت القانون ،يف سياق إصالب النظام القضائي ،خفدد فدتة التحريدات األوليدة
يف احلاالت اجلنائيدة مدن سدنتني إىل سدنة واحددة ،وخفدد مددة االحت داز السدابق للمحاكمدة مدن
سددنة ونددص السددنة إىل  9ألددهر ،قابلددة للزيددادة إىل سددنة يف احلدداالت االسددتثنائية ،عددالوة علددى احلددد
من نطاق استخدام هذه التدابري.
وحددت فتة االحت از رهن التحقيق بثالثة ألهر كحد أقصى.
ُ -97

GE.16-00216

21

HRI/CORE/UZB/2015

 -98وجيددوز للمحدداكم أن تنظددر يف إمكانيددة ملديددد هددذه الفددتة احملددددة بثالثددة ألددهر مبوجددت
القانون ،على النحو التاي:
• إىل  5ألهر  -بطلت مدن املددعي العدام جلمهوريدة كاراكالباكسدتان أو املددعي العدام ملقاطعدة
ومدينة طشقند ،أو رصفائهما؛
• إىل  9ألهر  -بطلت من املدعي العام جلمهورية أوزبكستان؛
• إىل سد ددنة  -بطلد ددت مد ددن املد دددعي العد ددام جلمهوريد ددة أوزبكسد ددتان يف حد دداالت التحقيقد ددات
الشديدة التعقيد املرتبطدة باأللدخاص املتهمدني بارتكداب جدرائم خطدرية أو بالغدة اخلطدورة؛
وال جيددوز ملديدددها خالف د ا للحدداالت املددذكورة .ويتعددني علددى احملكمددة عنددد النظددر يف هددذه
االلتماسات أن تفحص األسح الديت تسدتند إليهدا الطلبدات املقدمدة ،وتتلكدد مدن اسدتيفاء
املعايري والشروي اإلجرائية.
 -99وت ددنص امل ددادة  243م ددن ق ددانون اإلجد دراءات اجلنائي ددة عل ددى أن تنظ ددر احمل دداكم يف طلب ددات
اسددتخدام تدددابري وقائيددة يف لددكل احت دداز أو إقامددة جربيددة يف جلسددات مغلقددة مبشدداركة االدعدداء
والدددفاا ،يف حالددة وجددود ددام للدددفاا ،واملشددتبه فيدده أو املددتهم املعددين .وجيددوز أن يشددارك يف جلسددة
احملكمة أيض ا املمثل القانوين للمشدتبه فيده أو املدتهم ،عدالوة علدى احملقدق .وتنظدر احملداكم غيابيد ا يف
طلبات استخدام هذه التدابري حبق املتهمني اهلاربني من العدالة.
 -100وقددد نظددرت احملدداكم ذات االختصدداص العددام يف  55 403قضددايا جنائيددة يف عددام ،2014
ويف حدداالت  77 038لخص د ا يف مددا يتعلددق بتطبيددق التدددابري الوقائيددة ،مبددا يف ذلددا :تعهدددات حبسددن
السري والسلوك بشدلن  43 799لخصدا ،وضدمانات لخصدية بشدلن  3 233لخصدا ،وضدمانات
م ددن رابط ددات أو عي ددات عام ددة بش ددلن  118لخص دا ،وكف دداالت مالي ددة بش ددان  10 246لخصد دا،
واإليد ددداا يف احلد ددبح بشد ددلن  11 390لخص د د ا ،واإلقامد ددة اجلربيد ددة بشد ددلن لد ددخص واحد ددد ،اند ددت
وضع  408قاصرين حتت اإللراف ،وإعفاء  7 843لخص ا من التدابري الوقائية.
 -101وحتدد املادة  247من قدانون اإلجدراءات نظدام ملديدد فدتة االحت داز .ويتعدني علدى ثدل
االدعاء املعين أن يتخذ قرارا بشلن التماس ملديد فتة احت از الشخص املعين قبل ستة أيام علدى
األقل من تاريخ انتهاء الفتة وأن يقدم طلبا بذلا إىل احملكمدة .وجيدت أن حيددد يف قدراره أسدباب
اسددتمرار التحقيددق ،واملالبسددات والظددروف املتعلقددة باسددتمراره ،واملدددة اإلضددافية املطلوبددة .وينظددر يف
طلدت ملديدد فدتة االحت داز قاضدي كمدة اجلنايددات املعنيدة مبفدرده ،علدى مسدتون داكم األحيدداء
(احملدداكم اجلزئيددة) و دداكم املقاطعددات ،أو دداكم املندداطق العسددكرية يف مكددان ارتكدداب اجلرميددة أو
منطقددة إجدراء التحقيددق األوي ،ويف حالددة عدددم وجددود قضدداة هددذه احملدداكم ،ينظددر يف الطلددت قددا
من كمة أخرن ذات اختصاص اثل ،حست توجيهات رئديح الددائرة اجلنائيدة باحملكمدة العليدا
جلمهوريددة كاركالبكسددتان ،أو رئدديح هيئددة احملكمددة اجلنائيددة ملقاطعددة أو مدينددة طشددقند ،أو كمددة
املقاطعة املعنية ،أو كمة املنطقة العسكرية املعنية يف هورية أوزبكستان.
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 -102وينظددر القاضددي يف الطلددت يف جلسددة مغلقددة ،يف عضددون  72سدداعة مددن وقددت اسددتالم
الطلت .ويبددأ نفداذ قدرار القاضدي بقبدول ملديدد مددة االحت داز أو رفضده اعتبدارا مدن حلظدة إعدالن
ذلددا الق درار ،وبصددورة فوريددة .وحيددال الق درار إىل املدددعي العددام مددن أجددل التنفيددذ ،ويبلنددغ بدده املددتهم
و ددامي الدددفاا للعلددم ،ويكددون قددابالا لالسددتئناف والطعددن ،وفددق اإلج دراء املتبددع ،يف غضددون 72
ساعة من التبليغ به.
 -103وجيددوز حملكمددة االسددتئناف ،بعددد أن تنظددر يف االسددتئناف أو الطعددن ،أن تتخددذ ق درارا بددتك
حكددم القاضددي دون تغيددري ،وعدددم قبددول االس ددتئناف أو الطعددن ،أو إلغدداء حكددم القاضددي ،ورف ددد
ملديد فتة االحت از ،أو العكح .ويف حالة اختاذ قرار بتمديد فتة احت داز املدتهم بعدد اإلفدراج عنده
إثر انقضاء فتة حبسه ،يتعني على احملكمة أن تطبق عليه التدبري االحتازي ويودا يف االحت از.

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
 -104تشكلت هوريدة أوزبكسدتان يف  31آب/أغسدطح  ،1991يف إقلديم اجلمهوريدة األوزبكيدة
االلدتاكية السددوفياتية ،الدديت كانددت جددزءا مددن االحتدداد السددوفيايف .وهددي دولددة وحدويددة ذات نظددام حكددم
متعدد العناصر.
 -105ويلت د ددزم دس د ددتور هوري د ددة أوزبكس د ددتان امل د ددؤرخ  8ك د ددانون األول/ديس د ددمرب  ،1992مبب د ددادحل
الدميقراطية والعدالدة االجتماعيدة والقديم العامليدة ومبدادحل ومعدايري القدانون الددوي املعدتف دا مدن قبدل
اجلميددع .وال يعددتف الدسددتور يمنددة إيديولوجيددة سياسددية واحدددة وال يتعددار مددع مفدداهيم الشددعوب
والقوميددات الدديت تعددي يف إقلدديم الدولددة .وهددو يكفددل مبدددأ سدديادة الدسددتور والقدوانني ،وحيدددد مبددادحل
الفصل بني السلطات وتقسيمها إىل سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ،ويكفل مساءلة السلطات
العامة واملسؤولني احلكوميني أمام اجملتمع.
 -106وهندداك ضددمانات للحقددوق واحلريددات املنصددوص عليهددا يف الدسددتور والقددانون تكفددل عدددم
املساس ا من قبل أية جهة عدا حكم القانون.
(أ) السلطة التشريعية
 -107يعتددرب جملددح الشدديوخ (أوي جملددح) أعلددى هيئددة برملانيددة يف هوريددة أوزبكسددتان ،ويشد َكل
السلطة التشريعية .وهو يتدللف مدن جملسدني  -اجمللدح التشدريعي (جملدح الندواب) وجملدح الشديوخ
(اجمللح األعلى) .وواليته مخح سنوات.
 -108وحيدد دستور هوريدة أوزبكسدتان نظدام تشدكيل الربملدان ووضدعه القدانوين (املدواد ،)88-76
وكددذلا القانونددان الدسددتوريان "بشددلن جملددح لدديوخ (أوي جملددح) هوريددة أوزبكسددتان" و"بشددلن
اجمللددح التشدريعي التددابع جمللددح لدديوخ أوزبكسددتان" ،عددالوة علددى قددانون "انتخابددات جملددح لدديوخ
هوري ددة أوزبكس ددتان" وق ددانون "مرك ددز النائ ددت يف اجملل ددح التشد دريعي ومرك ددز عض ددو جمل ددح الش دديوخ
مهورية أوزبكستان".
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 -109ويتددللف اجمللددح التش دريعي مددن مائددة ومخسددني نائب دا ،وينتخبددون وفق دا للقددانون ،ويشددكل
جملح الشيوخ اجلزء املختص بالتمثيل اإلقليمي يف الربملان ،ويتللف من  100عضو.
وتنتخ ددت لعض ددوية جمل ددح الش دديوخ أع ددداد متس دداوية  -س ددتة أل ددخاص  -م ددن ك ددل م ددن
-110
َ
هوري ددة كاراكالباكس ددتان واحملافظ ددات ومدين ددة طش ددقند .وجي ددري االنتخ دداب ب دداالقتاا الس ددري يف
اجتماع ددات تعق ددد هل ددذا الغ ددر  ،م ددن ب ددني أعض دداء برمل ددان هوري ددة كاراكالباكس ددتان (ج ددوكرغي
كينيس ددا) ،و ثل ددي أجه ددزة الدول ددة يف احملافظ ددات واملقاطع ددات والبل ددديات .ويع د ّدني رئ دديح هوري ددة
أوزبكستان  16عضوا من أعضاء جملدح الشديوخ ،مدن بدني املدواطنني األكثدر مليدزا مدن ذوي اخلدربة
العملية الواسدعة واجلددارة اخلاصدة يف جمداالت العلدم والفدن واألدب واالقتصداد وغريهدا مدن جمداالت
النشاي العام.
 -111وجي ددوز أن يش ددغل عض ددوية اجملل ددح التشد دريعي وجمل ددح الش دديوخ أي ل ددخص م ددن مد دواطين
هورية أوزبكستان الذين ال يقل عمرهم يف تاريخ االنتخداب عدن مخسدة وعشدرين عامد ا ،لدريطة
اإلقامددة املسددتمرة يف إقلدديم هوريددة أوزبكسددتان ملدددة ال تقددل عددن مخددح سددنوات .وحيدددد القددانون
الشروي اليت جيت أن يستوفيها املرلحون .وال جيوز اجلمع بني عضوية جملسي النواب والشيوخ.
 -112وتنعقددد جلسددات اجمللددح التش دريعي أثندداء دورات اجمللددح .وتعقددد الدددورات عددادة ،ابتددداء
من أول يوم عمل يف أيلول/سبتمرب حىت آخر يوم عمدل يف حزيران/يونيده مدن العدام التداي .وتعقدد
جلسات جملح الشيوخ عند الضرورة ،حبيث ال تقل عن ثالث مرات يف السنة .ويكتمل نصداب
اجللسات يف حضور ما ال يقل عن نصف جمموا عددد الندواب ،وكدذلا أعضداء جملدح الشديوخ.
ويشتي العتماد القوانني وفقا للدستور حضور ما ال يقل عن ثلثي جمموا عدد النواب ،وكذلا
أعضاء جملح الشيوخ.
 -113وتعقدد اجللسددات املشدتكة للم لددح التشدريعي وجملددح الشديوخ عنددد أداء القسدم ملنصددت
رئيح هورية أوزبكستان ،وحينما يدي رئيح اجلمهورية ببيانات بشلن املسدائل األكثدر أايدة يف
احليدداة االجتماعي ددة واالقتص ددادية والسياس ددات الداخليددة واخلارجي ددة للبل ددد ،ويف حال ددة إدالء ر س دداء
الدول األجنبية ببيانات ،وغري ذلا من الشؤون حست االقتضاء.
 -114وجيددوز أن يشددارك يف جلسددات اجمللددح التشدريعي وجملددح الشدديوخ ،ويف جلسددات اهليئددات
املتخصص ددة للم لس ددني ك ددذلا ،رئ دديح هوري ددة أوزبكس ددتان ،ورئ دديح جمل ددح ال ددوزراء ،وال ددوزراء،
ور سدداء احملكمددة الدسددتورية واحملكمددة العليددا واحملكمددة االقتصددادية العليددا ،واملدددعي العددام جلمهوريددة
أوزبكسددتان ،ورئدديح جملددح إدارة البنددا املركددزي ،وجيددوز كددذلا أن حيضددر رئدديح جملددح الشدديوخ
ورئيح جملح النواب جلسات اجمللسني وهيئااما املتخصصة.
 -115وميلا رئيح اجلمهورية احلق يف تقدمي مبادرات تشريعية يف هوريدة أوزبكسدتان ،ومللدا
هذا احلق يف هوريدة كاركالبكسدتان أعلدى هيئدة ملثدل سدلطة الدولدة فيهدا ،وكدذلا أعضداء اجمللدح
التشريعي وجملدح الدوزراء واحملكمدة الدسدتورية واحملكمدة العليدا واحملكمدة االقتصدادية العليدا ،وكدذلا
امل دددعي الع ددام جلمهوري ددة أوزبكس ددتان ،وتق دددم ه ددذه اجله ددات امل ددذكورة املب ددادرات يف هيئ ددة مش دداريع
قوانني إىل جملح التشريعي.
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 -116ويتكددون اجمللددح التش دريعي ،يف هيئتدده الدديت تش د نكلت عقددت انتخابددات عددام  .2014مددن
الل ان التالية :جلنة امليزانية واإلصالحات االقتصادية ،وجلنة التشريع والقضاء والشؤون القانونيدة،
وجلن ددة العم ددل والش ددؤون االجتماعي ددة ،وجلن ددة ال دددفاا واألم ددن ،وجلن ددة الش ددؤون الدولي ددة والعالق ددات
الربملانيددة ،وجلنددة الشددؤون الزراعيددة وإدارة امليدداه ،وجلنددة لددؤون الصددناعة والبندداء والتشددييد والت ددارة،
وجلنة الشؤون العلميدة ولدؤون التعلديم والثقافدة والرياضدة ،وجلندة مؤسسدات الدميقراطيدة واملنظمدات
غددري احلكوميددة وهيئددات اإلدارة الذاتيددة املدنيددة ،وجلنددة تكنولوجيددا املعلومددات واالتصدداالت ،وجلنددة
الشدؤون اإليكولوجيدة ويايددة البيئدة .وتتكدون هددذه الل دان مدن ندواب يف اجمللدح التشدريعي وختددتص
بلداء مهام ددة.
 -117وألغدرا االسددتعرا األوي للمسدائل الدديت تقدددم إىل جملدح الشدديوخ والرقابدة علددى تنفيددذ
قوانني البلد والقرارات اليت يتخذها اجمللح ،جيدري ،عقدت االنتخابدات ،تشدكيل جلدان تتكدون مدن
معني مدن األعضداء مدن بدني أعضداء اجمللدح ،وتغطدي فدتة عملهدا واليدة
رئيح ونائت رئيح وعدد ن
اجمللددح بلكملهددا .ويتكددون جملددح الشدديوخ (أوي جملددح) يف هوريددة أوزبكسددتان مددن سددت جلددان:
جلندة امليزانيددة واإلصددالحات االقتصددادية ،وجلنددة التشدريع والقضدداء والشددؤون القانونيددة ،وجلنددة لددؤون
الدفاا واألمن ،وجلنة الشؤون اخلارجية ،وجلندة الشدؤون العلميدة ولدؤون التعلديم والثقافدة والرياضدة،
وجلنة الشؤون الزراعية وإدارة املياه ولؤون البيئة.
 -118وجيددوز جمللددح الشدديوخ تعيددني جلددان لتنفيددذ مهددام ددددة .وتوجددد يف الوقددت الدراهن جلنتددان
مددن هددذا النددوا ،اددا :جلنددة الل دوائئ واألخددالق ،وجلنددة جملددح الشدديوخ املعنيددة بتعزيددز فعاليددة هيئددات
السلطات احمللية.
األحزاب السياسية
 -119تضم عضوية اجمللح التشريعي حالي ا ثلني ألربعة أحزاب سياسية.

 -120الح ووزب الش ووتراكي ال ووديمقراطي ألوزبكس ووتان المع ووروف باس وول أدولت  ،ال ددذي
تلسد ددح يف  18نيسد ددان/أبريل  .1995وبلد ددغ عد دددد أعضد دداء احلد ددزب  106 737لخص د د ا يف 1
كانون الثاين/يناير عام  .2015وتتكدز عضدوية حدزب أدوالت يف أوسداي السدكان ذوي الددخل
املتوسد ددط واملد ددنخفد ،الد ددذين يسد ددعى احلد ددزب إىل ملثيد ددل إراداد ددم السياسد ددية واالجتماعيد ددة وكفالد ددة
حصوهلم على احلماية االجتماعية ،استنادا إىل مبادحل العدالة االجتماعية.
 -121الح ووزب ال ووديمقراطي ألوزبكس ووتان ميليتيكالن ووي ال ددذي تلس ددح يف  20حزيد دران/
يونيدده  ،2008نتي ددة اندددماج احلددزب الدددميقراطي ألوزبكسددتان "ميليتيكالنددي " واحلددزب الددوطين
الدددميقراطي "فيدددوكورالر" .وبلددغ عدددد أعضدداء احلددزب  184 166لخص دا يف  1كددانون الثدداين/
يناير  .2015وتتمثل أهداف احلزب الرئيسية يف ايئة الظروف املواتية لنمو الوعي الدوطين ،وزرا
الش ددعور ب دداالعتزاز ال ددوطين والتف دداين وح ددت ال ددوطن يف نف ددوس امل د دواطنني وتنميت دده ،وتوحي ددد كلم ددة
األلددخاص ذوي احلددح الددوطين ،وتعبئددة اإلمكانددات الفكريددة واإلبداعيددة خلدمددة أوزبكسددتان ورفددع
مكانتها الدولية.
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 -122حركووة أصووحاب األعمووال الحوور ورجووال األعمووال  -حووزب أوزبكسووتان الليبرالووي
ال و و ووديمقراطي ،ال د د ددذي تلس د د ددح يف  3ك د د ددانون األول/ديس د د ددمرب  .2003وبل د د ددغ ع د د دددد أعض د د دداء
احلددزب  248 379لخص د ا يف  1كددانون الثاين/يندداير  .2015واحلددزب منظمددة سياسددية وطنيددة
ادف إىل ملثيل مصداحل أصدحاب األمدالك وأربداب الشدركات الصدغرية واألعمدال الزراعيدة الصدغرية
واملتوسطة احل م واخلرباء ذوي املؤهالت العالية يف جماالت االقتصاد واإلدارة واألعمال الت ارية.
 -123حزب الشعب الوديمقراطي ألوزبكسوتان ،الدذي تلسدح يف  1تشدرين الثداين/نوفمرب ،1991
وميثددل اجلندداب األيسددر مددن القددون السياسددية يف أوزبكسددتان .وميثددل حددزب الشددعت الدددميقراطي اإلرادة
السياسية ملختلدف الطبقدات والفئدات االجتماعيدة .وبلدغ عددد أعضدائه  394 900لدخص ،يف 1
كدانون الثاين/يندداير  .2015واكتسدت احلددزب صدفة التعدديددة القوميدة حبكددم تكوينده ،حيددث ميثددل يف
عضويته  53جنسا من األجناس اليت تعي يف أوزبكستان.
 -124وت ددنظم عم ددل األحد دزاب السياس ددية يف هوري ددة أوزبكس ددتان أحك ددام الدس ددتور والقد دوانني
التاليددة :قددانون "األح دزاب السياسددية" ،وقددانون "ملويددل األح دزاب السياسددية" ،والقددانون الدسددتوري
"بشلن تعزيز دور األحزاب السياسية يف الت ديد وإضفاء مزيد من الدميقراطيدة علدى نظدام احلكدم
يف الدولة وحتديث البلد".
 -125رروويا جمهوريووة أوزبكسووتان هددو رأس الدولددة ،وهددو يكفددل التوافددق بددني أنشددطة أجهددزة
احلكم وتعاوتا .وميلا حق االنتخاب لرئاسة اجلمهورية يع مدواطين هوريدة أوزبكسدتان الدذين
ال تقددل أعمددارهم عددن مخسددة وثالثددني عام دا وجييدددون لغددة الدولددة الرمسيددة بطالقددة ويقيمددون بشددكل
دائم يف أوزبكستان وقضوا األعوام العشر السابقة لالنتخابات يف البلدد بدال انقطداا .وال جيدوز أن
يشغل الشخص منصت رئيح هورية أوزبكستان ألكثر من واليتني متتاليتني.
نتخت رئيح اجلمهورية ملدة مخح سنوات من قبل مدواطين أوزبكسدتان بنظدام االقدتاا
 -126ويُ َ
العام املتساوي واملبالر والسري .ويتحدد نظام انتخاب رئيح اجلمهوريدة وفدق أحكدام القدانون يف
هورية أوزبكستان.
 -127ويش ددرف الد درئيح عل ددى كفال ددة احد دتام حق ددوق املد دواطنني وحري دداام ،وكفال ددة االمتث ددال إىل
دستور هورية أوزبكسدتان وقوانينهدا ،ويتخدذ التددابري الالزمدة حلمايدة سديادة البلدد وأمنده وسدالمته
اإلقليمية ،وتنفيذ القرارات املتعلقة بشؤون الدولة واحلكم ،وملثيل هورية أوزبكستان داخل البلدد
ويف العالقات الدولية.
 -128وحيق للرئيح أن خياطت جملح الشيوخ بشلن املسائل الرئيسية لتنفيذ السياسدات الداخليدة
واخلارجيددة .وهددو مسددؤول عددن كفالددة التعدداون بددني أجهددزة الدولددة العليددا وإدارة دفددة احلكددم ،واإللدراف
على تشكيل وحل الوزارات والل ان الوالئية وغريها من اهليئات اإلدارية للدولة بناء علدى مقتحدات
جمل ددح ال ددوزراء ،وم ددا يس ددتتبع ذل ددا م ددن إص دددار املراس دديم بش ددلن ه ددذه املس ددائل وتق دددميها إىل الربمل ددان
العتمادها ،وتقدمي أمساء املرلحني ملنصت رئيح الوزراء إىل الربملدان للنظدر فيهدا واعتمادهدا ،وإعفداء
رئيح الوزراء من منصبه يف حالة استقالته أو فقدانه ثقة الربملان ،أو يف احلاالت األخدرن الديت يدنص
عليها القانون ،وتعيني الوزراء وإعفائهم من مناصبهم بناء على مقتحات رئيح الوزراء.
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 -129ويعلن الرئيح حالة احلرب إذا تعرضت هورية أوزبكستان هل وم أو استدعت الضرورة
تنفي ددذ التزام ددات مبوج ددت اتفاقي ددات لل دددفاا املش ددتك ض ددد الع دددوان ،ويق د ِددم القد درار ال ددذي يتخ ددذه
يف ذلا الصدد إىل الربملان ،يف غضدون ثالثدة أيدام ،للموافقدة عليده ،ويعلدن حالدة الطدوارحل العامدة،
يف إقل دديم البل ددد بلكمل دده أو يف من دداطق معين ددة ،يف احل دداالت االس ددتثنائية (مث ددل التهدي ددد احلقيق ددي
اخلددارجي واالضددطرابات اجلماعيددة والك دوارث الكددربن والك دوارث الطبيعيددة واألوبئددة) ،صددون ا ألمددن
البلددد واملدواطنني ،ويقدددم القدرار الددذي يتخددذه يف ذلددا الصدددد ،يف غضددون ثالثددة أيددام ،إىل الربملددان
للموافقددة علي دده .وال درئيح ه ددو القائ ددد األعل ددى للق دوات املس ددلحة ،وه ددو يع د ّدني ويقي ددل ق ددادة الق دوات
املسلحة ومينئ الرتت العسكرية العليا؛ ويبت يف مسائل املواطنة والل وء.
 -130وجيوز للرئيح حل اجمللح التشريعي وجملح الشيوخ بالتشاور مع احملكمة الدسدتورية ،إذا
نشددلت فيهمددا خالفددات مستعصددية علددى احلددل وادددد بإعاقددة سددري عملهمددا الطبيعددي ،أو يف حالددة
اختاذاددا ق درارات متكددررة خمالفددة لدسددتور هوريددة أوزبكسددتان ،وكددذلا يف حالددة نشددوء خالفددات
مستعصددية علددى احلددل بددني اجمللسددني ،وادددد بإعاقددة سددري عمددل الربملددان الطبيعددي .وتعقددد انتخابددات
جديددة يف غضددون ثالثددة ألدهر يف حالددة حددل اجمللدح التشدريعي أو جملددح الشديوخ .وال جيددوز حددل
اجمللح التشريعي أو جملح الشيوخ يف ظل حالة الطوارحل.
(ب) السلطة التنفيذية
 -131يصد ّدرف جملددح الددوزراء أعبدداء السددلطة التنفيذيددة .وهددو يتددللف مددن رئدديح وزراء هوريددة
أوزبكس ددتان ونواب دده والد ددوزراء ور س دداء الل ددان احلكوميد ددة ،ع ددالوة عل ددى رئد دديح حكوم ددة هوريد ددة
كاراكالباكستان.
 -132وينفذ جملح الوزراء التدابري الالزمدة حلمايدة احلقدوق االقتصدادية واالجتماعيدة وغريهدا مدن
املصاحل املشروعة للمواطنني؛ وينسق ويوجه عمدل األجهدزة احلكوميدة واالقتصدادية ،ويكفدل الرقابدة
علددى أنشددطتها وفق د ا للددنظم القانونيددة؛ ويكفددل تنفيددذ ق دوانني أوزبكسددتان وقدرارات برملاتددا واملراسدديم
والقرارات واألوامر الرئاسية وغريها .وهو مسؤول عن عمله أمام الربملان ورئيح اجلمهورية.
 -133ويقد ِددم التلدديحات ملنصددت رئدديح الددوزراء احلددزب السياسددي احلددائز علددى أكددرب عدددد مددن
املقاعدد يف انتخابددات اجمللدح التشدريعي ،أو أكثدر مددن حددزب يف حالدة تسدداوي عددد مددن األحدزاب
يف احلصدول علددى أكدرب عدددد مدن املقاعددد .ويقدددم رئديح اجلمهوريددة التلديئ املقددتب إىل الربملددان يف
غضدون عشدرة أيدام مدن أجدل النظدر فيده واملوافقددة عليده .ويتعدني علدى املرلدئ ملنصدت رئديح الددوزراء
تقدمي مقتب برنامس عمل اجمللح يف األجلني القصري والطويل.

 -134ويف حالددة حدددوث تع ددار مسددتمر بددني رئ دديح الددوزراء واجمللددح التش دريعي بشددلن ذل ددا
املقدتب ،يتقددم ندواب اجمللدح التشدريعي بطلدت مبالدر إىل رئديح اجلمهوريددة مدن أجدل إجدراء اقدتاا
علددى ح ددت الثقددة عددن رئدديح الددوزراء ،ل دريطة أال يقددل عددددهم عددن ثلددث جممددوا عدددد ن دواب
اجملل ددح ،ويع ددر الطل ددت عل ددى جلس ددة مش ددتكة للم ل ددح التش دريعي وجمل ددح الش دديوخ م ددن أج ددل
مناقشددته .ويقددتب رئدديح اجلمهوريددة املرلددئ اجلديددد ملنصددت رئدديح الددوزراء بعددد التشدداور مددع يددع

GE.16-00216

27

HRI/CORE/UZB/2015

الفصائل من األحزاب السياسية املمثلة يف اجمللح التشريعي .ويف حالة رفد الربملان املوافقة علدى
التليئ مرتني ،يعني رئيح اجلمهورية جمللح الوزراء رئيسا باإلنابة وحيل الربملان.
 -135وحيدددد دسددتور هوريددة أوزبكسددتان إج دراءات تنظدديم عمددل جملددح الددوزراء واختصاصدداته
(الباب عشرون) ،عالوة على قانون "جملح وزراء هورية أوزبكستان".
 -136أجه و ووز الس و وولطات العام و ووة المحلي و ووة .وملث د ددل هيئ د ددات الس د ددلطة اإلداري د ددة يف احملافظ د ددات
واملقاطعات واملدن (باسدتثناء املددن اخلاضدعة لسدلطات املقاطعدات ،وكدذلا املقاطعدات الديت تشدكل
أجزاء من املدن) جمالح لنواب الشعت يرأسها مديرو أجهزة احلكم احمللية (احل نكام) الدذين يفصدلون
يف املسائل اليت تندرج ضمن اختصاصهم من منطلق صون مصاحل الدولة واملواطنني.
 -137وتشددمل اختصاص ددات الس ددلطات احمللي ددة م ددا يل ددي :احلف دداظ عل ددى الق ددانون والنظ ددام وأم ددن
املواطنني؛ والنظر يف مسائل التنمية االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة للمنداطق؛ ووضدع امليزانيدات
احمللية وتنفيذها ،وحتديد الضرائت والرسوم احمللية ،ووضع البنود املالية اخلارجة عدن امليزانيدة؛ وإدارة
اقتصاد اجملتمعات احمللية؛ وياية البيئة؛ وكفالة تس يل األحوال املدنية ،وغري ذلا من األعمال.
 -138ويرأس احملاف أو حاكم املقاطعة أو رئيح البلدية هيئيت السلطة اإلدارية والتنفيذية.
 -139ويص د ّدرف احمل دداف أو ح دداكم املقاطع ددة أو رئ دديح البلدي ددة مه ددام واليت دده عل ددى أس دداس مب دددأ
توحي ددد الس ددلطة ويتحم ددل مس ددؤولية لخص ددية ع ددن ق درارات وإج دراءات اهليئ ددات اخلاض ددعة إلدارت دده،
ويقدم تقارير عن املسائل الرئيسية والواقعية يف جمدال التنميدة االجتماعيدة واالقتصدادية باملنطقدة إىل
هيئة نواب الشعت املختصة ،اليت تتخذ بشلتا القرارات املناسبة.
 -140ويتوىل رئيح اجلمهورية تعيني حاكم مقاطعة ومدينة طشقند وإعفائه من منصبه وفقا للقانون.
 -141ويتوىل احملاف تعيني حكام املقاطعدات ور سداء البلدديات وإعفدائهم مدن مناصدبهم ،رهندا
مبوافقة هيئة نواب الشعت املختصة.
 -142ويتددوىل تعيددني ر سدداء األحيدداء والبلدددات رئدديح البلديددة املخددتص ،رهندا مبوافقددة هيئددة ندواب
الشعت يف املدينة املعنية.
 -143ويف حالة املدن اخلاضعة للمقاطعات ،يتوىل حاكم املقاطعدة املعنيدة تعيدني ر سداء البلدديات
وإعفائهم من مناصبهم رهنا مبوافقة هيئة نواب الشعت يف املقاطعة.

(ج) السلطة القضارية

 -144تعمل السدلطة القضدائية يف أوزبكسدتان بشدكل مسدتقل عدن السدلطتني التشدريعية والتنفيذيدة
واألحزاب السياسية والتنظيمات العامة األخرن.
 -145ويتكون اجلهاز القضائي يف هورية أوزبكستان من احملكمة الدستورية ،واحملكمة العليا،
واحملكم ددة االقتص ددادية العلي ددا جلمهوري ددة أوزبكس ددتان ،و دداكم ال دددوائر العلي ددا اجلنائي ددة واملدني ددة يف
نتخدت أعضداء هدذه
هورية كاراكالباكستان ،واحملكمة االقتصدادية جلمهوريدة كاراكالباكسدتان ،ويُ َ
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احملدداكم ملدددة مخددح سددنوات ،واحملدداكم اجلنائيددة واملدنيددة ملقاطعددة ومدينددة طشددقند ،واحملدداكم املدنيددة
واجلنائي د ددة املش د ددتكة ب د ددني املقاطع د ددات ،واحمل د دداكم املدني د ددة واجلنائي د ددة للم د دددن ،واحمل د دداكم العس د ددكرية
واالقتصادية ،ويعني أعضا ها لفتة اثلة.
 -146وحيظَر إنشاء اكم للطوارحل.
 -147وتنظ ددر احملكم ددة الدس ددتورية جلمهوري ددة أوزبكس ددتان يف م دددن امتث ددال إجد دراءات الس ددلطتني
التشدريعية والتنفيذيددة ألحكددام الدسددتور .وال جيددوز لدرئيح وأعضدداء احملكمددة الدسددتورية االلدتاك يف
عضددوية األح دزاب واحلركددات سياسددية ،أو لددغل أيددة مناصددت أخددرن مقابددل أجددر .وميلددا قضدداة
احملكمددة الدسددتورية احلددق يف احلصددانة ،ويددؤدون عملهددم بصددورة مسددتقلة وخيضددعون فقددط لدسددتور
هورية أوزبكستان.
 -148وملثل احملكمدة العليدا جلمهوريدة أوزبكسدتان أعلدى هيئدة قضدائية للنظدر يف الددعاون املدنيدة
واجلنائية واإلدارية .وتعترب قرارااا تائية وتن َفذ بصورة إلزامية يف كامل إقليم هورية أوزبكستان.
 -149ومللددا احملكمددة العليددا جلمهوريددة أوزبكسددتان احلددق يف اإللدراف علددى األنشددطة القضددائية
حملدداكم الدددوائر العليددا مهوريددة كاراكالباكسددتان ويف احملافظددات ،وأنشددطة دداكم املدددن واحملدداكم
املشتكة بني املقاطعات واحملاكم العسكرية.
 -150وتب ددت احملكم ددة االقتص ددادية العلي ددا ،وك ددذلا احمل دداكم االقتص ددادية يف نط دداق اختصاص ددها ،يف
املنازعات اليت تنشدل يف اجملدال االقتصدادي وأثنداء العمدل علدى حدل املنازعدات االقتصدادية بدني الشدركات
واملؤسسات واملنظمات على اختالف ألكال ملكيتها ،وكذلا املنازعات بني أرباب األعمال احلرة.
 -151ويتمتع القضداة باالسدتقالل وال خيضدعون سدون لسدلطة القدانون .وحيظدر أي تددخل يف عمدل
القضاة املتعلق بإنفاذ القانون حتت طائلة العقوبة القانونية .ويكفل القانون حصانة القضاة.
 -152وال جيوز التحداق القضداة بعضدوية جملسدي الشديوخ والندواب واهليئدات الديت ملثدل سدلطة الدولدة.
وال جيوز انضمام القضاة إىل عضوية األحدزاب السياسدية واملشداركة يف احلركدات السياسدية ،أو االخندراي
يف أي نشدداي آخددر مدددفوا األجددر ،باسددتثناء األنشددطة العلميددة والتبويددة .وال جيددوز تنحيددة القاضددي عددن
منصبه قبل انتهاء فتة واليته ،عدا احلاالت املستندة إىل أسح ددة يف القانون.
 -153وتعت ددرب أحك ددام الس ددلطة القض ددائية ملزم ددة جلمي ددع اهليئ ددات احلكومي ددة والرابط ددات العام ددة
والشركات واهليئات واملنظمات واملسؤولني واملواطنني.
 -154ويكف ددل الق ددانون احل ددق يف ال دددفاا للمتهم ددني .واحل ددق يف املس دداعدة القانوني ددة املتخصص ددة
مكف ددول يف ي ددع مراح ددل التحقي ددق واإلج دراءات القض ددائية .وت ددوفر املس دداعدة القانوني ددة للم دواطنني
والشركات واملؤسسات واملنظمات اعة امني تفني.
 -155وميلا مواطندو هوريدة أوزبكسدتان واملواطندون األجاندت واأللدخاص عددميو اجلنسدية احلدق
يف احلماية القضائية من أية إجراءات (قرارات) غري قانونية من قبل اهليئات احلكومية وغري احلكومية

GE.16-00216

29

HRI/CORE/UZB/2015

واملسؤولني ،وكذلا احلماية مدن االعتدداء علدى احليداة والصدحة والشدرف والكرامدة واحلريدة الشخصدية
واملمتلكددات ،انددت حقددوق وحريددات أخددرن .واحلددق يف احلمايددة القضددائية مكفددول أيض دا للشددركات
واملؤسسات واملنظمات .ويشارك املددعي العدام يف اإلجدراءات مدن أجدل ضدمان تدوفري يايدة قضدائية
فعالددة للحقددوق واملصدداحل املشددروعة للم دواطنني والشددركات واملؤسسددات واملنظمددات يف يددع مراحددل
اإلجراءات القضائية ،وأثناء نظر احملاكم يف املسائل املتعلقة بتطبيق التشريعات ذات الصلة.
 -156وتوج ددد يف هوري ددة أوزبكس ددتان هيئ ددة للتحك دديم ،وه ددي هيئ ددة غ ددري حكومي ددة معني ددة حب ددل
املنازعات اليت تنشل بني مؤسسات األعمال احلرة؛ وينظم أنشطتها قانون "هيئات التحكيم".
(د) النظا النتخابي لجمهورية أوزبكستان
 -157يكفل الدستور أساسيات تشكيل النظام االنتخايب ويايدة مبادئده ،يف فصدل مكدرس بلكملده
هل ددذا الغ ددر (الفص ددل الثال ددث والعش ددرون) ،وك ددذلا القد دوانني التالي ددة" :بش ددلن االس ددتفتاء يف هوري ددة
أوزبكسددتان" ،و"بشددلن انتخدداب رئدديح هوريددة أوزبكسددتان" ،و"بشددلن انتخابددات الربملددان يف هوريددة
أوزبكسددتان" ،و"بشددلن انتخابددات جمددالح ندواب الشددعت يف احملافظددات واملقاطعددات واملدددن" ،و"بشددلن
ضمانات احلقوق االنتخابية للمواطنني" ،و"بشلن جلنة االنتخابات املركزية جلمهورية أوزبكستان".
 -158وميلددا املواطنددون احلددق يف االنتخدداب والتلددئ للهيئددات التمثيليددة يف الدولددة .ويتمتددع كددل
ناخددت بصددوت واحددد .ويكفددل القددانون هلددم احلددق يف التصددويت واملسدداواة وحريددة التعبددري .وتقتصددر
احلقددوق املتعلق دة باالنتخابددات علددى م دواطين أوزبكسددتان فقددط .وال ميلددا األجانددت واأللددخاص
عدميو اجلنسية هذا احلق.
 -159وميلا يع املدواطنني حقدوق انتخابيدة متسداوية بغدد النظدر عدن األصدل االجتمداعي أو
الع ددرق أو القومي ددة أو اجل ددنح أو اللغ ددة أو التعل دديم أو املرك ددز الشخص ددي أو االجتم دداعي أو الث ددروة.
وجيددت ،عنددد تقدددمي أمسدداء املرلددحني وفق دا لتشدريعات أوزبكسددتان ،أن تشددكل املدرأة نسددبة ال تقددل
عددن  30يف املائددة مددن جممددوا عدددد املرلددحني لالنتخابددات النيابيددة .وال جيددوز للم دواطن أن يشددغل
مقعدا نيابي ا يف أكثر من هيئتني ملثيليتني يف آن واحد.
 -160وتعقددد االنتخابددات الرئاسددية وانتخابددات اجمللددح التش دريعي وجملددح الشدديوخ وجوك ددارغي
كينيح كاراكالباكستان وهيئات نواب الشعت يف احملافظات واملقاطعات واملدن يف السنة نفسها
الدديت تنتهددي فيهددا مدددة عمددل اهليئددة املعنيددة ،يف أول يددوم أحددد مددن األيددام العشددر األواخددر مددن كددانون
األول/ديسمرب .وخري االنتخابات على أساس االقتاا العام واملتساوي واملبالر والسدري .وميلدا
احلق يف االنتخاب املواطنون الذين ال تقل أعمارهم عن ثامنة عشرة عاما.
 -161وال جي ددوز انتخ دداب املد دواطنني احمل ددرومني م ددن األهلي ددة القانوني ددة مبوج ددت أحك ددام قض ددائية،
والنزالء املودعني يف مرافق احلرمان من احلرية مبوجت أحكام قضدائية كمدا ال حيدق هلدم املشداركة يف
االنتخابات .وال جيوز تقييد حقوق املواطنني االنتخابية بشكل مبالر أو غري مبالر يف أية حالة
أخرن عدا احلاالت املذكورة.
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 -162وألغدرا تنظدديم االنتخابددات وإجرائهددا ُلددكلت جلنددة االنتخابددات املركزيددة ألوزبكسددتان ،الدديت
يسدتند عملهددا إىل مبددادحل االسددتقالل والشدرعية والنديددة والشددفافية والنزاهددة .وهدي جلنددة دائمددة ،و ِ
ينتخددت
ّ
أعض دداءها ك ددل م ددن اجملل ددح التشد دريعي وجمل ددح الش دديوخ ،بن دداء عل ددى توص دديات م ددن جوك ددارغي كين دديح
ينتخدت رئدديح
كاراكالباكسدتان ،وهيئدات ندواب الشدعت يف احملافظددات ويف مقاطعدة ومديندة طشدقند .و َ
الل نة من بني أعضائها ،يف أحد اجتماعااا ،بناء على توصية من رئيح اجلمهورية.
 -163وي نعد النظام االنتخايب يف أوزبكستان من أمثلة النظم القائمة على مبدأ األغلبيدة .ويعتدرب
العضددو منتخبد ا ،وفقد ا ألحكددام قددانون "انتخابددات جملددح الشدديوخ" ،حددال حصدوله علددى أكثددر مددن
نصف أصوات الناخبني املشاركني يف االقتاا.
 -164وتشد ددري نتد ددائس االنتخابد ددات الرئاسد ددية الد دديت عقد دددت  29آذار/مد ددارس  ،2015أن عد دددد
الناخبني الذين ميلكون احلق يف التصويت يف البلد يبلدغ  20مليوندا و 798ألدف لدخص ،لدارك
منهم يف تلا االنتخابات  18مليون ا و 942ألف لخص.

ثانيا -األطر العامة لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزتا
جيل -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرريسية في مجال حقوق اإلنسان
 -165انضددمت أوزبكسددتان ،عقددت اسددتقالهلا ،إىل صددكوك القددانون الدددوي الرئيسددية التاليددة يف
جمال حقوق اإلنسان:
أمساء االتفاقيات

العهددد الدددوي اخلدداص بدداحلقوق االقتصددادية واالجتماعيددة
والثقافية ،لسنة 1966
العه د ددد ال د دددوي اخل د دداص ب د دداحلقوق املدني د ددة والسياس د ددية،
لسنة 1966
االتفاقي ددة الدولي ددة للقض دداء عل ددى ي ددع أل ددكال التميي ددز
العنصري ،لسنة 1965
اتفاقيددة القضدداء علددى يددع ألددكال التمييددز ضددد امل درأة،
لسنة 1979
اتفاقي ددة مناهض ددة التع ددذيت وغ ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة
أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ،لسنة 1984
اتفاقية حقوق الطفل ،لسنة 1989
الربوتوكد ددول االختيد دداري التفاقيد ددة حقد ددوق الطفد ددل بشد ددلن
إلراك األطفال يف املنازعات املسلحة ،لسنة 2000
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التح دفظات
واإلعالنات

االسد د د د د د د د د د ددتثناءات أو
القيود أو التقييدات

 31آب/أغسطح 1995

---

---

 31آب/أغسطح 1995

---

---

 31آب/أغسطح 1995

---

---

 6أيار/مايو 1995

---

---

 31آب/أغسطح 1995

---

---

 9كانون األول/ديسمرب --- 1992
 12كانون األول/ديسمرب --- 2008

---

معلومات عن االنضمام

---
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أمساء االتفاقيات

الربوتوك ددول االختي دداري التفاقي ددة حق ددوق الطف ددل املتعل ددق
مبسد د ددللة بيد د ددع األطفد د ددال واسد د ددتغالهلم يف البغد د دداء وامل د د دواد
اإلباحية ،لسنة 2000
الربوتوك ددول االختي دداري للعه ددد ال دددوي اخل دداص ب دداحلقوق
املدنيد ددة والسياسد ددية ،يف مد ددا يتعلد ددق بااللتمد دداس الفد ددردي،
لسنة 1966
الربوتوك د ددول االختي د دداري الث د دداين للعه د ددد ال د دددوي اخل د دداص
بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية ،يف مددا يتعلددق بإلغدداء عقوبددة
اإلعدام ،لسنة 1989

معلومات عن االنضمام

التح دفظات
واإلعالنات

االسد د د د د د د د د د ددتثناءات أو
القيود أو التقييدات

 11كانون األول/ديسمرب --- 2008

---

---

---

 10كانون األول/ديسمرب --- 2008

---

 31آب/أغسطح 1995

(ب) التصديق على معاتدات األمل المتحد األخرى لحقوق اإلنسان والتفاقيات الدولية ذات
الصلة
 -166تكتف هورية أوزبكستان باالنضمام فقط إىل الصكوك الدولية الرئيسية العشر ،بل
انضمت أيضا إىل صكوك أخرن لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان:
التحفظات
واإلعالنات

االستثناءات أو القيود
أو التقييدات

---

---

---

---

---

أمساء االتفاقيات

معلومات عن االنضمام

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،لسنة 1948

 20آب/أغسطح 1999

اتفاقية قمع االخار باأللخاص واستغالل بغاء الغري لسنة 1949
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،لسنة 2000

 12كانون األول/ديسمرب 2003
وقّعد د د د د د د ددت يف  13كد د د د د د د ددانون األول/
--ديسمرب 2000
ص ّدق عليها يف  30آب/أغسدطح
ُ
2003

 30أيلول/سبتمرب 1991
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ()1948
 19كانون األول/ديسمرب 1994
اإلعالن العاملي لبقاء الطفل ويايته ومنائه ()1990
 30آب/أغسطح 1997
إعالن بشلن حق الشعوب يف السلم ()1984
 30آب/أغسطح 1997
إعالن احلق يف التنمية ()1986
إع ددالن القض دداء عل ددى ي ددع أل ددكال التعص ددت والتميي ددز الق ددائمني عل ددى  30آب/أغسطح 1997
أساس الدين أو املعتقد ()1981
 30آب/أغسطح 1997
إعالن مبادحل التعاون الثقايف الدوي ()1966
 30آب/أغسطح 1997
مدونة قواعد سلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ()1979
 30آب/أغسطح 1997
املبادحل األساسية الستقالل السلطة القضائية ()1985
اتفاقيددة الهدداي املتعلقددة باجلوانددت املدنيددة لالختطدداف الدددوي لألطفددال  1أيار/مايو .1998
()1980
 20آب/أغسطح 1999
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ()1948
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انضددمت إليهددا أوزبكسددتان مبوجددت
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
القد د د د د ددانون رقد د د د د ددم  158املد د د د د ددؤرخ 7
ملوز/يوليه 2008
الربوتوكول اخلاص مبكافحة اريدت املهداجرين بدرا وجدوا وحبدرا بطدرق غدري ُوقّع يف  28حزيران/يونيه --- 2001
مش ددروعة ،وامللحد ددق باتفاقي ددة األمد ددم املتح دددة ملكافحد ددة اجلرمي ددة املنظمد ددة
متعددة اجلنسيات
بروتوكددول منددع االخددار باأللددخاص ،و اصددة النسدداء واألطفددال ،وقمعدده ُوقّع يف  28حزيران/يونيه --- 2001
واملعاقبددة عليدده املكمددل التفاقيددة األمددم املتحدددة ملكافحددة اجلرميددة املنظمددة
عرب الوطنية
 24نيسان/أبريل 2012
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشلن مكافحة التبغ

---

---

(ج) التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 -167انضمت هورية أوزبكستان إىل  13اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

GE.16-00216

أمساء االتفاقيات

معلومات عن االنضمام

اتفاقية عام  1930املتعلقة بالعمل اجلربي (رقم )29
اتفاقية عدام  1935بشدلن ختفديد سداعات العمدل إىل أربعدني
ساعة يف األسبوا (رقم )47
اتفاقيدة  1936بشدلن اإلجدازات السددنوية مدفوعدة األجدر (رقددم
)52
اتفاقيددة عددام  1949بش ددلن حددق التنظ دديم واملفاوضددة اجلماعي ددة
(رقم )98
اتفاقية عام  1951بشلن املساواة يف األجور (رقم )100
اتفاقيددة عددام  1951بشددلن املعددايري الدددنيا للضددمان االجتمدداعي
(رقم )102
اتفاقية عام  1957بشلن إلغاء العمل اجلربي (رقم )105
اتفاقيد د د د ددة  1958بشد د د د ددلن التمييد د د د ددز يف االسد د د د ددتخدام واملهند د د د ددة
(رقم )111
اتفاقيد د ددة عد د ددام  1964بشد د ددلن السياسد د ددات املتعلقد د ددة بالعمالد د ددة
(رقم )122
اتفاقيد ددة عد ددام  1971بشد ددلن يايد ددة حقد ددوق العمد ددال والفد ددرص
املتاحة هلم (رقم )135
اتفاقية عام  1973بشلن احلد األدىن للسن (رقم )138

 30آب/أغسطح 1997
 6أيار/مايو 1995

التحفظات
واإلعالنات

االستثناءات أو القيود
أو التقييدات

---

 6أيار/مايو 1995
 30آب/أغسطح 1997
 30آب/أغسطح 1997
 6أيار/مايو 1995
 30آب/أغسطح 1997
 30آب/أغسطح 1997
 6أيار/مايو 1995

---

---

 30آب/أغسطح 1997
 4نيسان/أبريل 2008
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(د) التصديق على اتفاقيات جنيف والمعاتدات األخرى المتعلقة بالمسارل اإلنسانية
 -168انضددمت أوزبكسددتان إىل اتفاقيددات جنيددف واملعاهدددات األخددرن املتعلقددة باملسددائل اإلنسددانية،
على النحو التاي:
اتفاقية جنيف األوىل لعام  1949بشلن حتسني حال اجلرحى
واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان

 3أيلول/سبتمرب 1993

اتفاقيددة جنيددف الثانيددة لعددام  1949بشددلن حتسددني حالددة اجلرحددى واملرضددى  3أيلول/سبتمرب 1993
والناجني من السفن الغارقة من أفراد القوات املسلحة يف البحار
 3أيلول/سبتمرب 1993
اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949بشلن معاملة أسرن احلرب
اتفاقيددة جنيددف الرابعددة لعددام  1949بشددلن يايددة األلددخاص املدددنيني  3أيلول/سبتمرب 1993
يف وقت احلرب
الربوتوكد د د ددول اإلضد د د ددايف األول التفاقيد د د ددات جنيد د د ددف املعقد د د ددودة يف  3 12أيلول/سبتمرب 1993
آب/أغس ددطح  ،1949املتعل ددق حبماي ددة ض ددحايا املنازع ددات املس ددلحة
(الربوتوكول األول) لعام 1977
الربوتوك د د ددول اإلض د د ددايف الث د د دداين التفاقي د د ددات جني د د ددف املعق د د ددودة يف  3 12أيلول/سبتمرب 1993
آب/أغس ددطح  ،1949املتعل ددق حبماي ددة ض ددحايا املنازع ددات املس ددلحة
غري الدولية (الربوتوكول الثاين) لعام 1977

---

---

---

---

-----

-----

---

---

---

---

(تو) التصديق على التفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان
 -169وقعددت هوريددة أوزبكسددتان علددى صددكوك إقليميددة حلقددوق اإلنسددان ،و اصددة يف إطددار
رابطة الدول املستقلة.
رقم اسم الصا

 -1اتفاق للتعاون يف إنشاء نظم حكومية للمعلومات املتعلقدة
يل جديد من وثائق وجواز السفر والتللريات ،ومواصدلة
تط ددوير تل ددا ال ددنظم واس ددتخدامها يف البل دددان األعض دداء يف
رابطة الدول املستقلة
 -2اتف دداق بش ددلن الت دددابري العاجل ددة حلماي ددة ض ددحايا املنازع ددات
املسلحة
 -3اتفد دداق بشد ددلن تقد دددمي املسد دداعدة إىل الالجئد ددني واملشد ددردين
داخليا
 -4اتفاق بشلن العمل املشتك املتعلدق باملسداعدات اإلنسدانية
القادمة من اخلارج
 -5اتفدداق بشددلن االع دتاف املتبددادل بالتلل دريات الصددادرة عددن
حكومات البلدان األعضاء يف رابطة الدول املستقلة

34

تاريخ ومكان االعتماد

كيشينيف 14 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2008

موس ددكو 24 ،أيلول/س ددبتمرب 1993؛ ب دددأ نف دداذه يف هوري ددة
أوزبكس د ددتان يف  1ك د ددانون األول/ديس د ددمرب  ،1994وص د ددنقت
أوزبكستان عليه مبوجت قدرار القدوات املسدلحة رقدم - 1013
ثاين عشر املؤرخ  29كانون األول/ديسمرب 1993
موس ددكو 24 ،أيلول/س ددبتمرب  ،1993ب دددأ نف دداذه يف هوري ددة
أوزبكسد ددتان يف  21تش د درين الثد دداين/نوفمرب  ،1994وص د ددنقت
أوزبكستان عليه مبوجت قدرار القدوات املسدلحة رقدم - 1014
ثاين عشر املؤرخ  29كانون األول/ديسمرب 1993
مينس د د ددا 22 ،ك د د ددانون الثاين/ين د د دداير  ،1993ب د د دددأ نف د د دداذه يف
هورية أوزبكستان يف  19كانون األول/ديسمرب 1993
موسد د د د د ددكو 13 ،تش د د د د د درين الثد د د د د دداين/نوفمرب  ،1992أبلغد د د د د ددت
أوزبكس د د ددتان ،يف  24ك د د ددانون األول/ديس د د ددمرب  ،1999ع د د ددن
انسحا ا من هذا االتفاق
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دال -األطر القانونية العامة لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
(أ) األساس التشريعي لحماية حقوق اإلنسان
 -170يف  1ك د د ددانون الثاين/ين د د دداير ع د د ددام  ،2015بل د د ددغ ع د د دددد القد د د دوانني الس د د ددارية يف هوري د د ددة
أوزبكسددتان  686قانون د ا؛ وق درارات جملسددي الربملددان  573ق درارا ،واملراسدديم الرئاسددية  2 119مرسددوم ا،
والق درارات الرئاسددية  1 536ق درارا ،واألوامددر الرئاسددية  84أمددرا ،وق درارات جملددح الددوزراء 8 218
قرار ،والقرارات واألوامر الصادرة عن الوزارات واهليئات احلكومية  2 955قرارا وأمرا.
 -171وتعددا َ مسددللة حتديددد معددايري القددانون الدددوي الدديت يتعددني إدماجهددا يف التشدريعات الوطنيددة
وطرائددق إدماجهددا عل دى أسدداس حتليددل م دواد الدسددتور والقددانون املتعلددق باالتفاقيددات الدوليددة .وتقددر
أوزبكسددتان بلولويددة إدمدداج املبددادحل املعددتف ددا مددن قبددل اجلميددع يف التشدريعات الوطنيددة ،بيددد أتددا
تتخدذ
أولوية "رخوة" ،دا يعدين وجدوب تطبيدق القدانون الددوي يف إقلديم البلدد وفدق إجدراءات معيندة َ
يف سددياق العمددل التنظيمددي والقددانوين ألجهددزة الدولددة ،وتكفددل وفدداء الدولددة علددى الصددعيد العملددي
بالتزامااا الدولية اليت تتعهد ا.
 -172وجيدري تطبيددق معدايري القددانون الددوي علددى الصدعيد احمللددي عدن طريددق آليدات خمتصددة منصددوص
عليها يف القانون:
• حيددث تطب ددق أوالا مع ددايري قانوني ددة ذات ط ددابع ع ددام بش ددلن العالق ددة التبادلي ددة ب ددني الق ددانون
الدددوي والقددانون احمللددي ووضددع االتفاقيددات الدوليددة وتنفيددذها واالنسددحاب منهددا وتنفيددذ
أنشطة وضع القوانني يف إطار اختصاصات أجهزة الدولة يف جمال التنفيذ؛
• وتطبنددق ثانيدا معددايري قانونيددة معتمدددة مددن أجددل ضددمان تنفيددذ االلتزامددات القانونيددة الدوليددة
مبوجت اتفاقيات ددة.
 -173وتتحقدق كفالددة حقدوق اإلنسددان مبوجددت القدانون مبسدداعدة القدوانني الدسددتورية واملدددونات
انت جمموعة من القوانني ذات التلثري املبالر .وقد اعتمد الربملان أكثدر مدن  600قدانون بشدلن
األسح التنظيمية حلقدوق اإلنسدان واحلريدات األساسدية .وتتحددد املؤلدرات العامدة لكفالدة حقدوق
اإلنسان واحلريات ويايتهدا مدن خدالل معدايري التشدريعات القطاعيدة .وتت سدد أهدم مبدادحل كفالدة
حقددوق اإلنسددان واحلريددات يف جمموعددة ق دوانني األسددرة والعمددل والسددكن ،والقددانون اجلنددائي وقددانون
اإلجراءات اجلنائية ،ومدونة هورية أوزبكستان بشلن املسؤولية اإلدارية ،ضمن صكوك أخرن.
 -174وقددد لددهدت السددنوات األخددرية اعتمدداد قدوانني مهمددة ادددف إىل إنشدداء آليددات مؤسسددية
إلعمدال احلقددوق املدنيددة والسياسدية للمدواطنني .وينبغددي أن تضدداف إليهدا القدوانني املتعلقددة بإدخددال
تعديالت وإضافات على دستور هورية أوزبكسدتان "بشدلن لدفافية أنشدطة السدلطات التنفيذيدة
واإلداريددة" ،و"بشددلن الش دراكة االجتماعيددة" ،و"بشددلن الرقابددة علددى البيئيددة" ،و"بشددلن التماسددات
األلخاص الطبيعيني والشخصيات االعتبارية" ،ضمن صكوك أخرن.
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 -175ويددوىل اهتمددام كبددري لتحسددني عمددل احملدداكم ووكدداالت إنفدداذ القددانون علددى أسدداس ق دوانني
أوزبكسددتان "بشددلن الق دوانني املعياريددة" ،و"بشددلن أنشددطة التحريددات" و"بشددلن اإليددداا يف احلددبح
أثندداء اإلج دراءات اجلنائيددة" ،و"بش ددلن مكت ددت املدددعي الع ددام" (املع دددل) ،والق درارات الرئاس ددية ال دديت
ادددف إىل تعزي ددز الض ددمانات القانونيددة واالجتماعي ددة لعم ددل احملدداكم واملرك ددز االجتم داعي للقض دداة،
وما إىل ذلا.
 -176وتضد ددع األجهد ددزة التش د دريعية املسد ددائل املتعلقد ددة بإعمد ددال احلقد ددوق االقتصد ددادية واالجتماعيد ددة
والثقافيددة للم دواطنني نصددت أعينهددا علددى الدددوام ،مددن خددالل اعتمدداد ق دوانني "بشددلن امللكيددة اخلاصددة
وضمانات حقوق املالكني" ،و"بشلن األعمال احلرة العائلية" ،و"بشلن القدرة التنافسية"" ،و"بشلن
مؤسس ددات األعم ددال املصد درفية واملالي ددة اخلاص ددة وض ددمانات عمله ددا" ،و"بش ددلن إجد دراءات التخ دديص
يف جم ددال األعم ددال احل ددرة" ،و"بش ددلن ض ددمانات حري ددة أنش ددطة األعم ددال احل ددرة" (املع دددل) ،و"بش ددلن
لركات املسااة وياية حقوق املسااني" ،و"بشلن األسرار الت ارية " ،ضمن صكوك أخرن.
(ب) نظا الهياات الحكومية المعنية بصنع القرارات المتعلقة بحقوق اإلنسان
 -177يشدمل نظددام اهليئددات املخولددة سددلطة معاجلددة مسددائل حقددوق اإلنسددان يف هوريددة أوزبكسددتان
الكيانات التالية:
• اجمللح التشريعي وجملح الشيوخ ،وكذلا أجهزة السلطات العامة املختصة؛
• رئيح هورية أوزبكستان؛
• جملح الوزراء والوزارات واإلدارات ،واملؤسسات التابعة ألجهزة السلطات التنفيذية؛
• أجهزة السلطات العامة واهليئات اإلدارية املختصة؛
• هيئات السلطة القضائية يف هورية أوزبكستان؛
• مكتت النائت العام جلمهورية أوزبكستان؛
• وزارة العدل يف هورية أوزبكستان؛
• وزارة الشؤون الداخلية يف هورية أوزبكستان.
 -178مجلووا الشوويو  -هددو أعلددى هيئددة تشدريعية يف هوريددة أوزبكسددتان ،ويشددكل الدعامددة
القانونية لكفالة حقوق اإلنسان ويايتها .وتكفدل الل دان املختصدة يف كدل مدن اجمللدح التشدريعي
وجملد ددح الشد دديوخ يف برملد ددان أوزبكسد ددتان انتظد ددام تنفيد ددذ إج د دراءات الرقابد ددة الربملانيد ددة علد ددى تطبيد ددق
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان عالوة على القوانني املعمول ا يف جمال حقوق اإلنسان.
 -179رروويا جمهوريووة أوزبكسووتان هددو رأس الدولددة وعليدده كفالددة توافددق سددري عمددل أجهزاددا
وتعاوتددا؛ وهددو الكفي ددل حلقددوق امل دواطنني وحري دداام ،والوصددي علددى دس ددتور هوريددة أوزبكس ددتان
وقوانينه ددا؛ واملوَك ددل بالتف دداو باس ددم أوزبكس ددتان بش ددلن املعاه دددات واالتفاق ددات والتوقي ددع عليه ددا
وضددمان االمتثددال إليهددا وتنفيددذ االلتزامددات املتتبددة عليهددا؛ وجيددوز لدده تعليددق ق درارات هيئددات اإلدارة
العامة ور سائها وإلغا ها يف حالة عدم اتساقها مع القوانني واألنظمة األخرن.
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 -180ويمارس مجلا الوزراء السلطة التنفيذية ،وهو املسدؤول عدن فعاليدة تنفيدذ السياسدات
االقتصددادية واالجتماعيددة واملاليددة والنقديددة ،وعددن اختدداذ التدددابري الالزمددة حلمايددة احلقددوق االقتصددادية
واالجتماعيددة وغريهددا مددن املصدداحل املشددروعة للمدواطنني ،ويكفددل تنفيددذ قدوانني هوريددة أوزبكسددتان
وقرارات جملح الشيوخ واملراسيم والقرارات واألوامر الرئاسية.
 -181وتتشكل الهياات التمثيلية يف احملافظدات واملقاطعدات واملددن (باسدتثناء املددن اخلاضدعة
لسلطة مقاطعدات ،وكدذلا املقاطعدات الديت تشدكل جدزءا مدن املددن) مدن هيئدات ندواب الشدعت،
الد د يت تب ددت يف املس ددائل إىل تن دددرج ض ددمن اختصاص ددااا يف جم دداالت الق ددانون والنظ ددام الع ددام وأم ددن
املواطنني والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمنطقة اليت ملثلها ،مدن منطلدق رعايدة مصداحل
الدولة واملواطنني ،ويسمى رئيح جملح نواب الشعت احلاكم.
 -182ويرأس احلكام اهليئات التمثيلية والتنفيذية على مستويات احملافظات واملقاطعات واملدن،
وميارس ددون ص ددالحياام وف ددق مب دددأ توحي ددد الس ددلطة ويتحمل ددون مس ددؤولية لخص ددية ع ددن ق د درارات
وإجراءات اهليئات اخلاضعة إلدارام .ويقدم احلاكم تقارير عن املسائل الرئيسية والواقعية يف جمال
التنمي ددة االجتماعي ددة واالقتص ددادية باحملافظ ددة أو املقاطع ددة أو املدين ددة ال دديت يتب ددع هل ددا إىل هيئ ددة ند دواب
الشعت اليت يرأسها ،والديت تتخدذ بشدلتا القدرارات املناسدبة .ويتخدذ احلداكم ،يف حددود السدلطات
املخولددة لدده ،القدرارات الضددرورية لتنفيددذ عمددل يددع الشددركات واملؤسسددات واملنظمددات والرابطددات،
وكذلا عمل املسؤولني واملواطنني ،يف املنطقة املعنية.
 -183الس وولطة القض ووارية ف ووي جمهوري ووة أوزبكس ووتان ،يتك ددون اجله دداز القض ددائي يف هوري ددة
أوزبكسد ددتان مد ددن احملكمد ددة الدسد ددتورية ،واحملكمد ددة العليد ددا ،واحملكمد ددة االقتصد ددادية العليد ددا جلمهوريد ددة
أوزبكس د ددتان ،و د دداكم ال د دددوائر العلي د ددا املدني د ددة واجلنائي د ددة يف هوري د ددة كاراكالباكس د ددتان ،واحملكم د ددة
االقتصادية جلمهورية كاراكالباكستان ،وينتخت أعضاء هذه احملاكم ملدة مخح سنوات ،واحملداكم
اجلنائي ددة واملدني ددة ملقاطع ددة ومدين ددة طش ددقند ،واحمل دداكم املدني ددة واجلنائي ددة املش ددتكة ب ددني املقاطع ددات،
واحملاكم املدنية واجلنائية للمدن ،واحملاكم العسكرية واالقتصادية ،ويعني أعضا ها لفتة اثلة.
 -184مكتووب الموودعي العووا لجمهوريووة أوزبكسووتان .تددتلخص مهددام النيابددة العامددة يف كفالددة
سيادة القانون وترسديخها ،ويايدة حقدوق وحريدات املدواطنني ومصداحل اجملتمدع والدولدة املكفولدة يف
القانون ،والنظام الدستوري جلمهورية أوزبكستان ،والوقاية من اجلرمية ومنع انتهاكات القانون.
 -185أنش ددل مكت ددت امل دددعي الع ددام اإلدارة العام ددة للرقاب ددة عل ددى االمتث ددال إىل الق دوانني ،مبوج ددت
املرسد ددوم الرئاسد ددي املد ددؤرخ  24ملوز/يوليد دده " 2014بشد ددلن تد دددابري مواصد ددلة حتد ددديث نظد ددام إنفد دداذ
القددانون" ،وهددي معنيددة أيض دا برفددع كفدداءة هيئددات االدعدداء وتعزيددز هيكلهددا التنظيمددي يف هوريددة
كاراكالباكسد د ددتان واحملافظد د ددات ومديند د ددة طشد د ددقند ،وهيئد د ددة االدعد د دداء يف قطد د دداا النقد د ددل مهوريد د ددة
أوزبكستان ،اليت أحلِقت ا أقسام جديدة لملدراف علدى تنفيدذ القدوانني بصدفة عامدة واإللدراف
على تنفيذ القوانني يف قطاا الزراعة.
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 -186وتتضمن مهام اإلدارة العامة ما يلي :كفالدة الرقابدة علدى االمتثدال الصدارم ألحكدام القدوانني
املتعلقددة حبمايددة حقددوق وحريددات املدواطنني يف اجملدداالت السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة وغريهددا؛
وكفال ددة النظ ددر يف التماس ددات األل ددخاص الطبيعي ددني والشخص دديات االعتباري ددة يف الوق ددت املناس ددت،
واختدداذ تدددابري فعالددة مددن أجددل اسددتعادة حقددوقهم الدديت تنتهددا .وألغ درا حتقيددق هددذه املهددام أحلِقددت
بتشكيل اإلدارة العامة هيئة معنية بالرقابة على احتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
 -187ومنحددت وزار العوودل سددلطات واسددعة يف جمددال كفالددة حقددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية
ويايتها ،وتعمل يف إطدار هدذه االختصاصدات اإلدارة املعنيدة حبمايدة حقدوق اإلنسدان ،املنشدلة مبوجدت
ق درار جملددح الددوزراء املددؤرخ  27آب/أغسددطح  .2003وتقددوم هددذه اإلدارة بددإجراء حتلدديالت مسددتمرة
للتش د دريعات املتعلقد ددة حبقد ددوق اإلنسد ددان وتقد دددمي مقتحد ددات بشد ددلن حتسد ددينها؛ وتراقد ددت اح د دتام اهليئد ددات
احلكومية والسدلطات العامدة احملليدة ووكداالت إنفداذ القدانون حلقدوق اإلنسدان واحلريدات املنصدوص عليهدا
يف الدستور والقوانني واالتفاقيات الدولية جلمهورية أوزبكستان ،وغريها من الصكوك.
 -188وتتعاون اإلدارة مع مكتت مفو حقوق اإلنسان (ديدوان املظدا ) التدابع للربملدان ومدع املركدز
الوطين حلقوق اإلنسان ،يف جماالت تشمل رصد إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
 -189ويد ددنص دسد ددتور هوري د ددة أوزبكسد ددتان علد ددى أن وزار الش و ووؤون الداخلي و ووة بجمهوري و ووة
أوزبكس ووتان إح دددن هيئ ددات السددلطات العام ددة ،وتض ددم يف تشددكيلها إدارة معني ددة حبماي ددة حق ددوق
اإلنسددان والدددعم القددانوين ،تتكفددل بتيسددري وصددول التماسددات ولددكاون وطلبددات اجلمهددور بدددون
تكلفددة إىل هيئددات الشددؤون الداخليددة ،مددن خددالل ايئددة أمدداكن السددتقبال امل دواطنني خددارج املبدداين
اإلداري ددة ألجه ددزة الش ددؤون الداخلي ددة ،وتن ددويرهم بش ددلن "اخل ددط اهل دداتفي الس دداخن ل ددوزارة الش ددؤون
الداخلية يف هوريدة أوزبكسدتان" وإطالعهدم علدى قدانون هوريدة أوزبكسدتان "بشدلن التماسدات
األلخاص الطبيعيني والشخصيات االعتبارية".
 -190وأص دددرت وزارة الش ددؤون الداخلي ددة أم ددرا توجيهيد د ا بش ددلن تعزي ددز التع دداون يف جم ددال حق ددوق
اإلنسددان بددني هيئددات الشددؤون الداخليددة ومكتددت مفددو حقددوق اإلنسددان (ديدوان املظددا ) و ثليدده
اإلقليميني ،وميكن مبوجت هذا األمر أن تشتك املكاتت احملليدة مدن اجلدانبني يف النظدر يف طلبدات
امل د دواطنني ،ويف الرقابد ددة علد ددى تطبيد ددق القد ددانون ،كمد ددا تسد ددتطيع تنظد دديم حلقد ددات دراسد ددية و"موائد ددد
مستديرة" .وتتعاون هيئات الشؤون الداخلية على حنو اثل مع املركز الوطين حلقوق اإلنسان.
(ج) وسارل الحماية القانونية في حالة انتهاك حقوق اإلنسان
 -191حتدددد التشدريعات بصددورة جليددة سددبل احلمايددة مددن انتهاكددات احلقددوق املكفولددة بالقددانون.
وه ددي منص ددوص عليه ددا يف تش دريعات مث ددل :الق ددانون امل دددين ،وق ددانون اإلج دراءات املدني ددة ،وق دوانني
"احملد د دداكم" ،و"مكتد د ددت املد د دددعي العد د ددام" ،و"التماس د د دات األلد د ددخاص الطبيعيد د ددني والشخصد د دديات
االعتباريددة" ،و"نظددام الطعددن يف اإلج دراءات والق درارات الدديت تنت ِهددا حقددوق وحريددات امل دواطنني"،
و"مكتددت مفددو حقددوق اإلنسددان التددابع لربملددان هوريددة أوزبكسددتان (ديدوان املظددا )" ،و"مهنددة
احملام دداة" ،و"املنظم ددات غ ددري احلكومي ددة غ ددري الرحبي ددة" ،ويف الئحد دة "وزارة الع دددل" ،والئح ددة "وزارة
الشؤون الداخلية" ،ضمن صكوك أخرن.
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 -192وحيدد قانون "التماسات األلخاص الطبيعيني والشخصيات االعتبارية" املؤرخ  3كانون
األول/ديس ددمرب  2014بش ددكل دقي ددق نظ ددام الش ددكاون غ ددري القض ددائية بش ددلن انتهاك ددات حق ددوق
اإلنسددان .وجيددوز تقدددمي االلتماسددات إىل سددلطات الرمسيددة يف هيئددة بيانددات ومقتحددات ولددكاون،
باللغددة الرمسيددة للدولددة وغريهددا مددن اللغددات .وحتظددر مبوجددت القددانون ارسددة التمييددز عنددد اسددتخدام
احلق يف تقدمي االلتماسات ،وحيق للشخص الطبيعي والشخصية االعتبارية الطعن يف رفد قبدول
االلتماس وعددم النظدر فيده مدن قبدل اجلهدة املختصدة وفقدا للتتيدت اهلرمدي للسدلطة ،أو عندد تقدميده
مبالرة إىل كمة ،دون أسباب مشروعة .وحيظر حتويل االستئناف لتنظدر فيده سدلطات حكوميدة
أخدرن دون سدبت وجيده ،أو إحالتده إىل ذات اهليئدة واملسددؤول موضدوا الدتظلم بسدبت قدرار صددادر
عنه أو فعل (أو بسبت إح امه عن اختاذ إجراء).
 -193وختتص سلطات النيابة العامة بالنظر يف التماسات األلدخاص الطبيعيدني والشخصديات
االعتباريددة معد ا والبددت فيهددا .وقددد نظددرت هددذه السددلطات يف الفددتة  ،2014-2011علددى سددبيل
املثددال ،يف التماس ددات  247 329لخص دا طبيعي دا و 41 640لخص ددية اعتباريددة وبت ددت فيه ددا؛
واسددتقبلت  445 972مواطن دا .وأسددفر النظددر يف االلتماسددات عددن اختدداذ أكثددر م ددن 31 300
تدددبري يف سددياق اسددت ابة سددلطات النيابددة العامددة هلددا ،مبددا يف ذلددا توجيدده إخطددارات إىل 3 700
لددخص بشددلن إسددقاي دعدداون انتهدداك القددانون حبقهددم ،وتقدددمي طعددون يف أفعددال غددري مشددروعة
صادرة عن أكثر من  3 100لخص من املسؤولني ،واختاذ تدابري إداريدة تلديبيدة وغرامدات ماليدة
حبددق أكثددر مددن  12 300لددخص ،وإقامددة دعدداون مدنيددة بلغددت قيمتهددا اإل اليددة  42.7بليددون
سوم .وأقيمت  3 522دعون جنائية بشلن وقدائع أخدرن النتهاكدات جسديمة للقدانون ،وأزيلدت
طوع د ا أض درار مادي ددة بقيم ددة  7.8بلي ددون س ددوم ،واس ددتدت حق ددوق أكث ددر م دن  50 900م دواطن،
ووجهت إىل  933لخصا حتذيرات بشلن مغبة انتهاك القانون.
 -194وتضم وزارة العددل يف تشدكيلها مكتبد ا حلمايدة حقدوق اإلنسدان ،خيدتص بدالنظر يف الشدكاون
املتعلق ددة بانتهاك ددات تل ددا احلق ددوق .وق ددد نظ ددر املكت ددت يف  3 306التماس ددات يف ع ددام  ،2011م ددن
بينهد د ددا  2 234لد د ددكون ،ويف  3 782التماس د د دا يف عد د ددام  ،2012مد د ددن بينهد د ددا  2 816لد د ددكون،
ويف  3 505التماس د ددات يف ع د ددام  ،2013م د ددن بينه د ددا  2 765ل د ددكون ،ويف  4 301التماس د د ا يف
عام  ،2014من بينهدا  3 130لدكون ،ويف  5 756التماسد ا يف النصدف األول مدن عدام ،2015
مددن بينهددا  3 772لددكون .وتشددمل مهددام الفريددق العامددل املشددتك بددني اهليئددات ،التددابع لددوزارة العدددل
واملنشل مبوجت القرار احلكومي رقم -112ص املؤرخ  24لدباي/فرباير  ،2004واملعدين برصدد احدتام
حقددوق اإلنش ددان م ددن قب ددل هيئددات إنف دداذ الق ددانون وغريه ددا مددن اهليئ ددات احلكومي ددة األخ ددرن ،اس ددتعرا
املسائل املتصلة مبراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتلخيصها.
 -195ويشددارك دي دوان مفددو حقددوق اإلنسددان (أمددني املظددا ) أيض د ا يف أنشددطة يايددة احلقددوق
خارج النظام القضائي ،ضمن املؤسسات العامة األخرن املعنية ذا األمر.
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 -196وجيري بالتزامن مع نظر املفو يف الشكاون أيض ا حتقيق مستقل خداص ينفدذه الدديوان
وجيدري مفدو
ويقدم مبوجبه توصيات إىل املسؤولني املعنيني باختاذ القرارات بشلن تلا املسدائلُ .
حقوق اإلنسان والعاملون يف أمانة ديوان املفو وأعضاء الل نة املعنيدة برصدد احلقدوق واحلريدات
املكفولة يف الدستور مقابالت لخصية يومية يف هذا الصدد.
 -197وأجريدت  108مقابالت شخصوية خدالل الفدتة  ،2014-2010وتلقدى أمدني املظدا
خالهل ددا  1 750التماسد د ا و 1 149ل ددكون م ددن املد دواطنني .وحظي ددت االلتماس ددات والش ددكاون
باالهتمام توطئة إلحالتها إىل جهات االختصاص من أجل إجياد حلول هلدا .ونظدر ديدوان املظدا
خالل فتة السدنوات اخلمدح يف  58 274التماسدا ولدكون مدن املدواطنني (مقابدل 44 370
التماسا ولكون يف الفتة .)2009-2005
 -198ويتوىل مهمة العالقات العامة قسم خمتص ضمن تشكيل املركز الوطين حلقوق اإلنسدان،
وتشددمل مسددؤوليات ذلددا القسددم تعزيددز حقددوق امل دواطنني ويايتهددا وحتليددل حالددة إعمددال حقددوق
اإلنسان .ويستقبل القسم املواطنني ويستعر االلتماسات اليت يتلقاها املركز.
عدد الطلبات اليت وردت

2008

2010 2009

2011

1 474 1 547 1 358 1 223

2012

2014 2013

1 882 1 650 1 456

 -199ويف عام  2014تلقى املركز  730طلبا ( 44.1يف املائة) ،و 919لكون ( 55.6يف
املائ ددة)؛ وبل ددغ نص دديت النس دداء  843التماسد دا ( 51يف املائ ددة) ،ونص دديت الرج ددال  663التماسد دا
( 40.1يف املائة) ،بينما قُ ِدم  147التماسا اعيا ( 8.9يف املائة) .وأمكن إجياد حلول إجيابيدة
بشلن  290التماس ا ،منها  119حالة استعادة حقوق منتهكة للمواطنني ،و 161حالة قددمت
فيها مساعدة يف جماي إعمال احلقوق ورعاية املصاحل املشروعة للمواطنني.
 -200ويف نظام توفري احلماية القضائية من انتهاك احلقوق ،ال يعين استخدام نظدام االنتصداف
لالنتهاكات خارج نطاق القضاء استبعاد إمكانية الل وء إىل احملاكم الستداد احلقوق املسلوبة.
 -201وميكن أن تضاف إىل طائفة وسائل يايدة احلقدوق أيضد ا جمموعدة خددمات احملامداة املكوندة
من لبكة تضم مؤسسات ومكاتدت خددمات قانونيدة غدري حكوميدة .ويف  1كدانون الثاين/ينداير ،2015
ضد نمت جمموعددة خدددمات احملامدداة هددذه يف هوريددة أوزبكسددتان  1 248هيئددة للخدددمات القانونيددة،
م ددن بينه ددا  64مكتد ددت ام دداة ،و 398ل ددركة امد دداة ،و 784مؤسس ددة لالستش د دارات القانونيد ددة.
وتشمل أنشطة هيئات اخلدمات القانونية نطاق ا واسع ا من اجملاالت ،لكن توجد من بينهدا تنظيمدات
متخصصددة أيض دا ،مثددل :جملددح احملامدداة املعددين بشددؤون أف دراد الق دوات العسددكرية ،وجملددح احملامدداة املعددين
بشؤون األحداث اجلاحنني ،وجملح احملاماة املعين بشؤون القانون الدوي.
 -202وقدم احملامون ،خالل السنوات  ،2014-2011خددمات استشدارة قانونيدة جمانيدة بلدغ
جمموعهددا  297 240حالددة ( 73 881حالددة يف عددام  ،2011و 74 443حالددة يف عددام ،2012
و 76 619حالددة يف عددام  ،2013و 72 297حالددة يف عددام )2014؛ وأعدددوا وثددائق قانونيددة
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جمانيد ددة بلد ددغ جمموعهد ددا  27 324وثيقد ددة ( 8 092وثيقد ددة يف عد ددام  ،2011و 6 769وثيقد ددة يف
ع ددام  ،2012و 6 482وثيق ددة يف ع ددام  ،2013و 5 981وثيق ددة يف ع ددام  .)2014وق دددمت
إىل املدددعى علدديهم مسدداعدة قانونيددة علددى حسدداب الدولددة يف  236 588حالددة ( 54 530يف
ع ددام  ،2011و 55 215حال ددة يف ع ددام  ،2012و 60 277حال ددة يف ع ددام  ،2013و66 566
حال ددة يف عد ددام  .)2014وبلد ددغ عد دددد طلبد ددات املسد دداعدة القضد ددائية الد دديت تلقتهد ددا هيئد ددات احملامد دداة
أكثددر م ددن ملي ددون و 11أل ددف حالددة ،أكث ددر  624أل ددف حال ددة منهددا يف امل دددن واملن دداطق احلض درية،
وزه دداء  387أل ددف حال ددة يف املن دداطق الريفي ددة .وق دددم احمل ددامون خ دددماام للش ددهود يف 10 444
حالد ددة يف الفد ددتة  ،2014-2011منهد ددا  3 093حالد ددة يف عد ددام  ،2011و 1 939حالد ددة يف
عام  ،2012و 3 448حالة يف عام  ،2013و 1 964حالة يف عام .2014
 -203وتعمل يف كليات احلقوق باجلامعات عيادات قانونية تقدنم فيها مساعدة قانونية جمانيدة
للمواطنني.
 -204ويف ذلا السياق ،تقدم العيادة القانونية العامة غري الرحبية ،اليت تعمل بوصفها مؤسسدة
استشددارية تابعددة جلامعددة االقتصدداد العدداملي والدبلوماسددية ،املسدداعدة اجملانيددة للفق دراء بغددر يايددة
حقددوقهم مددن االنتهدداك .ويشددتمل الربنددامس التعليمددي لل امعددة علددى مددادة اختياريددة بعندوان "العيددادة
القانونية" موجهة إىل الطالب ابتداء من السنة الدراسية الثالثدة وحدىت السدنة الدراسدية اخلامسدة يف
لعبة "القانون الدوي" .وتلقى  334مواطند ا املسداعدة القانونيدة يف لدكل مشدورة قانونيدة ووثدائق
ل دددعاون قض ددائية وملع ددامالت خ ددارج نط دداق القض دداء (عد درائد والتماس ددات وطلب ددات ول ددكاون،
وما إىل ذلا) بصورة مبالرة من العيادة القانونية ،يف الفتة .2014-2011
 -205وتسددتطيع املنظمددات اجلماهرييددة أيض دا ارسددة أنشددطة يايددة حقددوق اإلنسددان ،وجيددوز هلددا
خماطبة احملاكم بصفة ثل قانوين لأللخاص املعنيدني ،عدالوة علدى اسدتالم الطلبدات مدن املدواطنني
والنظ ددر فيه ددا .وم ددن ه ددذا املنطل ددق ،نظ ددرت نقاب ددات الع دداملني يف الف ددتة م ددن  2011إىل 2014
يف  42 830التماسدا مددن املدواطنني .وأمكددن خددالل النصددف األول مددن عددام  2015فقددط إجيدداد
حلول إجيابية يف  6 558حالة من االلتماسات اليت جرن النظر فيها ،من بينها  2 816تسوية
و 3 295ح دالا توفيقيد دا .وقُد ِددمت خ دددمات استش ددارية ألكث ددر م ددن  6 700مد دواطن م ددن خ ددالل
لبكة "اخلطوي اهلاتفية السداخنة" .وملدارس النقابدات علدى نطداق واسدع أنشدطة رفدع الددعاون يف
احمل دداكم وتق دددمي االحت اج ددات إىل أرب دداب العم ددل والس ددلطات العام ددة م ددن أج ددل اس ددتداد حق ددوق
العاملني اليت تنتها .وقامت النقابات ،خالل عدام  2014وحدده ،بتقددمي  111عريضدة دعدون
إىل احملاكم ،و 328احت اج ا إىل أرباب عمل ،ا أدن إىل استداد حقوق  1 143مواطن ا.
 -206وحتظ د ددى مس د ددائل النظ د ددر يف التماس د ددات املد د دواطنني باهتم د ددام األحد د دزاب السياس د ددية .وق د ددد
أسس د ددت  207مكات د ددت الس د ددتقبال اجلمه د ددور يف املق د ددر الرئيس د ددي حل د ددزب الش د ددعت ال د دددميقراطي
ألوزبكسددتان ،ويف مقدداره الفرعيددة يف احملافظددات واملقاطعددات واملدددن ،ابتددداء مددن عددام  ،2006مددن
أجددل تقدددمي املسدداعدة العمليددة ألعضدداء احلددزب والندداخبني يف حددل املشدداكل االجتماعيددة الدديت قددد
تنشد د ددل لد د ددديهم .واسد د ددتقبلت هد د ددذه املكاتد د ددت  44 700م د د دواطن يف الفد د ددتة .2014 - 2011
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وحتققت حلول إجيابية ألكثر من  75يف املائة من لكاواهم .وساعد حزب الشدعت الددميقراطي
ألوزبكستان ،خالل الفتة  ،2013-2012يف حدل مشداكل ذات طدابع قدانوين يف  257حالدة
ألصحاب أعمال ومزارعني.
(د) استيعاب المعاتدات الدولية لحقوق اإلنسان في القوانين المحلية
 -207يبلغ عدد االتفاقات الدولية اليت أبرمتها هورية أوزبكستان حىت تارخيه على الصعيدين
الثنددائي واملتعدددد األط دراف أكثددر مددن  3آالف اتفدداق يف جمدداالت الشددؤون السياسددية واالقتصددادية
والت ارية واملالية واالستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية واإلنسانية وإنفاذ القانون والدفاا ،عدالوة
علددى التعلدديم والص دحة والسددياحة .ويتعلددق أكثددر مددن  70اتفاق دا منهددا حبقددوق اإلنسددان واحلريددات
األساسية مبالرة.
 -208وإذ تددربم أوزبكسددتان اتفاقددات دوليددة بشددلن االع دتاف حبقددوق معينددة أو كفالتهددا ،وبشددلن
وس ددائل ض ددمان ت ددوفري احلماي ددة القانوني ددة لألل ددخاص ،فه ددي تل ددزم نفس ددها مب ددنئ ي ددع األل ددخاص
املقيمني يف إقليمها حقوق ددة وبتدوفري احلمايدة القانونيدة هلدم .بيدد أن التنفيدذ املبالدر اللتزاماادا
املتعلقددة بكفالددة ملتددع يددع األلددخاص بدداحلقوق املنصددوص عليهددا يف االتفاقيددات الدوليددة ال ميكددن
حتقيقه سون من خالل تطبيق القوانني الوطنية.
صددممت عمليددة وضددع معددايري الق دوانني الوطنيددة (أو تعددديل املعددايري السددارية) حبيددث
 -209وقددد ُ
تكفددل الوفدداء بالتزامددات البلددد الدوليددة املتعلقددة بتددوفري احلمايددة القانونيددة وفددق املعددايري الدوليددة حلقددوق
اإلنسددان .ول ددن تكددون أوزبكس ددتان قددادرة عل ددى تنفيددذ أحك ددام القددانون ال دددوي إن حيدددث ه ددذا
التحول ويتحقق اتساق قوانينها مع متطلبات الصدكوك القانونيدة الدوليدة امللزمدة هلدا بوصدفها طرفد ا
يف تلا االتفاقات الدولية.
 -210غري أن تطبيق القانون الدوي حلقوق اإلنسان ال يتحقق فقط عن طريدق األحكدام التشدريعية،
بددل يتحقددق بشددكل أساسددي مددن خددالل السياسددات االجتماعيددة واالقتصددادية للحكومددة .ومددن لددلن
ارتفدداا مسددتون التنميددة االقتصددادية وتعزيددز وعددي اجلمهددور السياسددي أن ييسددر تنفيددذ كثددري مددن احلقددوق
املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية األساسية املنصوص عليها يف االتفاقات الدولية.
 -211وي ددنص الق ددانون ال ددوطين "بش ددلن االتفاقي ددات الدولي ددة جلمهوري ددة أوزبكس ددتان" امل ددؤرخ 25
كانون األول/ديسمرب  ،1995على وجوب تطبيق هورية أوزبكستان التفاقااا الدولية بشدكل
إلزامي ال حيدة عنه.
(تو) احتكا الهياات القضارية إلى المعاتدات الدولية لحقوق اإلنسان
ِ -212يق ددر النظ ددام الق ددانوين ال ددوطين جلمهوري ددة أوزبكس ددتان بلولوي ددة الق ددانون ال دددوي عل ددى الق دوانني
الوطنيددة .ويف الوقددت نفسدده ،جيددت أن يكددون االتفدداق الدددوي مدددرجا يف القددانون الددوطين كددي يصددبئ
نافذا .وتصبئ أحكام القانون الدوي جزءا أصيالا وملزما مدن القدانون احمللدي عقدت تطبيقهدا .بيدد أن
ارسددة االحتكددام املبالددر إىل أي اتفدداق دوي لدديح مددن مسددات السددلطات القضددائية ألوزبكسددتان،
ونادرا ما يستخدم.
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(و) قبول اختصاص المحكمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان
 -213هورية أوزبكستان ليست طرفد ا يف أيدة اتفاقيدات إقليميدة حلقدوق اإلنسدان ،وهدي لدذلا
ال تعتف باختصاص احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان.
(ز) المركز والوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية
 -214توجددد يف أوزبكسددتان أكثددر مددن  8آالف منظمددة غددري حكوميددة ،مددن بينهددا  30مكتب دا
تقريب ا ملثل منظمات غري حكومية دولية وأجنبية .ويربو عدد اجملالح الشعبية وهيئدات احلكومدات
احمللية على  10آالف.
 -215وميلا املواطنون حقد ا دسدتوري ا يف املشداركة يف إدارة لدؤون اجملتمدع والدولدة ،سدواء بصدورة
مبالددرة أو مددن خددالل ثلدديهم .وتتحقددق هددذه املشدداركة مددن خددالل هيئددات اإلدارة الذاتيددة وآليددات
االستفتاءات ودميقراطية تشكيل مؤسسات الدولة ،عالوة على تطوير وحتسني الرقابة العامة علدى
عمل أجهزة الدولة وفق النظام املنصوص عليه يف القانون.
 -216وميلددا املواطنددون حددق تكددوين النقابددات واألحدزاب السياسددية واجلمعيددات العامددة األخددرن
واملشدداركة يف احلركددات اجلماهرييددة .وال جيددوز ألي لددخص أن يتغددول علددى حقددوق وحريددات أف دراد
األقليات يف املعارضدة السياسدية وأعضداء اجلمعيدات العامدة واحلركدات اجلماهرييدة ،وكدذلا أعضداء
اهليئات التمثيلية أو ميح كرامتهم.
 -217وقددد اختددذت هوريددة أوزبكسددتان عددددا مددن التدددابري التش دريعية بغددر تعزيددز قدددرة املنظمددات
غددري احلكوميددة ودعددم أنشددطتها ،مثددل :أحكددام دسددتور أوزبكسددتان (الفصددل الثالددث عشددر) ،والقددانون
امل دددين ،وقد دوانني "اجلمعي ددات العام ددة" و"املنظم ددات اخلريي ددة غ ددري احلكومي ددة" و"املؤسس ددات اجلماهريي ددة"
و"اجلمعي ددات املنزلي ددة اخلاص ددة" و"هيئ ددات اإلدارة الذاتي ددة" و"انتخ دداب ر س دداء (زعم دداء) أجه ددزة احلك ددم
الد ددذايف الشد ددعبية" و"ضد ددمانات عمد ددل املنظمد ددات غد ددري احلكوميد ددة غد ددري الرحبيد ددة" و"أعمد ددال اإلحسد ددان"
و"الشراكات االجتماعية".
 -218وحتظددر أحكددام املددادة  57مددن الدسددتور إنشدداء وتشددغيل تنظيمددات اهرييددة ادددف إىل
تغيددري النظددام الدسددتوري القددائم بددالقوة ،أو ملددارس دعايددة معاديددة لسدديادة الدولددة وادددد سددالمتها
وأمنها ،أو تعر حقوق وحريات مواطنيها الدستورية للخطدر ،أو ملدارس الدعايدة للحدرب وتدروج
للكراهية االجتماعية والوطنية والعرقية والدينية والتعدي على صدحة املدواطنني وأخالقهدم ،وكدذلا
وحيظَر إنشاء عيات ورابطات سرية.
املنظمات لبه العسكرية ذات األسح القومية والدينيةْ .
 -219وال جيددوز حددل التنظيمددات اجلماهرييددة وحظددر أو تقييددد أنشددطتها إال بددلمر قضددائي .وتددتم
تص ددفية املنظم ددات غ ددري احلكومي ددة مبوج ددت قد درار م ددن هيئ ددة أعل ددى أو بقد درار قض ددائي وف ددق األس ددح
املنصددوص عليهددا يف القددانون .وتد ِ
دنظم هددذه املسددائل الالئحددة التنفيذيددة املتعلقددة بددإجراءات تصددفية
املنظم ددات غ ددري احلكومي ددة غ ددري الرحبي ددة ،املعتم دددة مبوج ددت مرس ددوم جمل ددح وزراء امل ددؤرخ  15ك ددانون
الثاين/يناير .2015
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 -220ووزارة الع د دددل يف هوري د ددة أوزبكس د ددتان ه د ددي اجله د دداز الرئيس د ددي املس د ددؤول ع د ددن تسد د د يل
املنظمددات غددري احلكوميددة .ويددنص قددانون "املنظمددات غددري احلكوميددة غددري الرحبيددة" علددى وجددوب أن
تنظر السلطة العدلية اليت تستلم وثائق التس يل الرمسية للمنظمات غري احلكومية غري الرحبيدة ،يف
تلا الوثائق خالل لهر واحد من تاريخ استالمها وتتخذ قدرارا بشدلن التسد يل الرمسدي للمنظمدة
املعنيددة ،وأن ترسددل إىل اجلهددات املعنيددة ،يف غضددون ثالثددة أيددام مددن اختدداذ قرارهددا ،لددهادة التسد يل
الرمسيددة أو وثيقددة حتدددد أحكددام القددانون الدديت يقتضددي االلت دزام ددا رفددد تس د يل املنظمددة بشددكل
رمسي .وال مينع رفد التس يل املنظمة غري احلكومية املعنيدة مدن التقددم جمدددا بطلدت لتسد يلها.
وميكن الطعن أمام احملاكم يف قرار السلطة املعنية القاضي برفد التس يل .وتنظنم قواعد تس يل
املنظم ددات غد ددري احلكوميد ددة مبوجد ددت الالئحد ددة املتعلق ددة بنظد ددام التس د د يل الرمسد ددي للمنظمد ددات غد ددري
احلكومية غري الرحبية ،املعتمدة مبوجت قرار جملح وزراء املؤرخ  10آذار/مارس .2014
 -221وتن ددتهس احلكوم ددة سياس ددة العم ددل يف ل د دراكة اجتماعي ددة م ددع تنظيم ددات اجملتم ددع امل دددين.
وتشرف على توزيع املوارد املالية للصندوق العام املعين بدعم املنظمدات غدري احلكوميدة وتنظيمدات
اجملتمع املدين األخرن ،الذي أنشئ يف عام  ،2008وتتبع جمللح جلنة برملانية مكونة مدن أعضداء
يف جملسي الشيوخ الندواب ،معنيدة بكفالدة توزيدع تلدا املدوارد الديت جيدري توفريهدا مدن امليزانيدة العامدة
للدول ،وفق أولويات ددة وبطريقة دميقراطية لفافة ومفتوحة ،من أجل دعم أنشدطة املنظمدات
غري احلكومية .وبلغ جمموا املدوارد الديت وزعدت مدن امليزانيدة املخصصدة لدذلا  37.7بليوون سوو
يف الفتة  ،2014-2008يف لكل إعانات مالية حكومية وتعهدات اجتماعية ومنئ.
 -222وس دننت أوزبكسددتان أكثددر مددن  10ق دوانني بشددلن دعددم أنشددطة وسددائط اإلعددالم ،وادددف
تلددا الق دوانني بصددورة مبالددرة إىل كفالددة تعزيددز الدميقراطيددة واحلريددة يف عمددل تلددا الوسددائط ،وزيددادة
فعالية مشاركتها يف ضمان الشفافية واالنفتداب يف اإلصدالحات االجتماعيدة والسياسدية واالجتماعيدة
واالقتصادية اجلارية ،وإدخال تكنولوجيدا املعلومدات واالتصداالت املتطدورة يف جمدال اإلعدالم .وكفلدت
ق دوانني "وس ددائط اإلع ددالم" (املع دددل) و"ض ددمانات وحري ددة احلص ددول عل ددى املعلوم ددات" و"املعلوم ددات"
و"مب ددادحل وضد ددمانات حريد ددة املعلومد ددات" و"يايد ددة النش دداي املهد ددين للصد ددحفيني" و"انفتد دداب أنشد ددطة
السلطات التنفيذيدة واإلداريدة" ،وجدود ضدمانات حلريدة احلصدول علدى املعلومدات ،ولدكلنت األسداس
لنظام متماسا حلماية األنشطة املهنية للصحفيني.
 -223ويكفل اإلطار القانوين الذي أنشئ وجود ضمانات موثوق ا الستقالل وسائط اإلعدالم
وحريتهددا .وبينمددا بلددغ عدددد وسددائط اإلعددالم العاملددة يف أوزبكسددتان  395وحدددة ،يف عددام ،1991
فددإن عددددها يندداهز اليددوم  1 400وحدددة مددا بددني مطبوعددة وإلكتونيددة .وتبلددغ نسددبة امللكيددة اخلاصددة
قرابددة  53يف املائددة منهددا و 85يف املائددة م دن احملطددات التلفزيونيددة واإلذاعيددة العاملددة .وتعمددل وسددائط
اإلعالم بلكثر من  15لغة من لغات الشعوب والطوائف العرقية اليت تعي يف أوزبكستان.
 -224وتصدددر وسددائط اإلعددالم املطبوعددة باللغددات اإلنكليزيددة األوزبكيددة والروسددية والكرالباكيددة
والكازاخية والكورية والطاجيكية ،ضمن لغات أخرن.
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 -225ويضد ددع برملد ددان أوزبكسد ددتان السد دداحة املعلوماتيد ددة برمتهد ددا نصد ددت أعيند دده .ويعمد ددل اجمللد ددح
التشد دريعي حاليد دا عل ددى إع ددداد ثالث ددة مش ددروعات قد دوانني جدي دددة :مش ددروا ق ددانون "بش ددلن الب ددث
اإلذاعددي" ومشددروا قددانون "بشددلن األسددح االقتصددادية لوسددائط اإلعددالم" ومشددروا قددانون "بشددلن
ضمانات الدعم احلكومي لوسائط اإلعالم " .وباإلضافة إىل ذلا ،من املقرر تنفيدذ جمموعدة مدن
الت دددابري التنظيمي ددة والقانوني ددة ل دددعم مش دداريع وبد درامس طويل ددة األج ددل يف جم ددال تعزي ددز االس ددتقالل
االقتص ددادي واالس ددتقرار امل دداي لوس ددائط اإلع ددالم ،وتط ددوير عالق ددات الس ددوق يف جم ددال خ دددمات
املعلومات ،وحتديث القاعدة املادية والتقنية لوسائط اإلعالم وتدعيم قدرااا.
 -226وتددؤدي مؤسسددات اجملتمددع املدددين دورا هام د ا يف جمددال تطددوير وسددائط اإلعددالم املسددتقلة،
ال سيما احتاد الصحفيني املهدين ،والرابطدة الوطنيدة لوسدائط اإلعدالم اإللكتونيدة ،والصدندوق العدام
لدعم وتطوير وسائط اإلعالم املطبوعة املستقلة ووكاالت األنباء يف أوزبكستان.
 -227وتوجد لدن يدع السدلطات العامدة بدال اسدتثناء يف الوقدت الدراهن مواقدع لدبكية خاصدة
ددا ،ويس ددتطيع امل ددرء م ددن خالهل ددا احلص ددول عل ددى ي ددع املعلوم ددات الالزم ددة ع ددن أنش ددطة أي ددة هيئ ددة
حكوميددة ،واالطّددالا علددى امل دواد الرمسيددة فيهددا .وقددد ارتفددع عدددد املواقددع العاملددة يف سدداحة "أوز"
اإلسفريية وحدها من  587موقعدا يف عدام  2002إىل  18 378موقعدا يف عدام  .2014ويدوفر
خدمات الدخول إىل اإلنتنت اليوم أكثر من ألف كيان خاري ،وبلغ عدد مسدتخدمي اإلنتندت
يف بدايددة عددام  2014أكثددر مددن  10.5مليددون لددخص ،ددا هيددل الظددروف املناسددبة لرفددع مسددتون
إدراك اجلمهور والرأي العام الدوي جملريات العمل اإلصالحي الذي ينفنذ يف البلد.

تاء -األطر القانونية العامة لتعزيز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
(أ) دور البرلمان الوطني في تعزيز حقوق اإلنسوان وحمايتهوا وتنفيوذ الصوكوك الدوليوة المتعلقوة
بحقوق اإلنسان
 -228تعددززت بق دددر كب ددري مددؤخرا الرقاب ددة الربملاني ددة علددى تطبي ددق مع ددايري االتفاقيددات الدولي ددة يف جم ددال
حقددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية ،عددن طريددق رصددد االمتثددال إىل املعاهدددات الدوليددة الدديت ص ددنق
عليها الربملان وعقد جلسات استماا برملانية وتنظيم حلقات دراسية ومؤملرات بشلن هذا املوضوا.
ِ -229
وعقدددت يف عددام  2011جلسددات اسددتماا برملانيددة بشددلن تنفيددذ العهددد الدددوي اخلدداص
بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية؛ وتطبيددق وزارة العدددل التفاقيددة حقددوق الطفددل؛ واتفاقيددة القضدداء علددى
يددع ألددكال التمييددز ضددد املدرأة؛ ونددوق التقريددر الددوطين الرابددع ألوزبكسددتان بشددلن تنفيددذ اتفاقيددة
مناهضة التعذيت ،ضمن ألياء أخرن.

 -230واس ددتمع ن د دواب الربملد ددان يف ع ددام  ،2012إىل تقريد ددر الوفد ددد احلك ددومي الد ددذي لد ددارك يف
الدورة  101ملؤملر العمل الدوي عن الدورة وعن تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدوليدة ،وناقشدوا
التقرير الوطين الثاين جلمهورية أوزبكستان يف إطار االستعرا الدوري الشامل الذي جيريه جملدح
حقددوق اإلنسددان التددابع لألمددم املتحدددة .واسددتمع الربملددان ،يف عددام  ،2013إىل املسددائل املتعلقددة
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بالوفاق الوطين والديين والتفاهم املتبادل يف اجملتمع ،واستكمال القوانني يف جمال مكافحة فدريوس
نقددص املناعددة البش درية/اإليدز ،وتعزيددز الرقابددة العامددة علددى أنشددطة احلكومددة ،ومكافحددة الفسدداد،
وتنفيذ القوانني املتعلقة بوسائط اإلعالم وبالتماسات املواطنني ،يف لة أمور.
 -231ويف ع ددام  ،2014رك ددز الربمل ددان انتباه دده عل ددى نت ددائس اس ددتعرا التقري ددر ال ددوطين اجل ددامع
للتقري درين الثددامن والتاسددع جلمهوريددة أوزبكسددتان بشددلن تنفيددذ اتفاقيددة القضدداء علددى يددع ألددكال
التمييددز العنصددري ،والتقريددر الدددوري الثدداين عددن تنفيددذ العهددد الدددوي اخلدداص بدداحلقوق االقتصددادية
واالجتماعية والثقافية ،وتقدمي نسخة باللغة الوطنية من اتفاقيدة األمدم املتحددة حلقدوق األلدخاص
ذوي اإلعاق ددة ،ومناقش ددة مس ددللة انتش ددار ف ددريوس نق ددص املناع ددة البش درية ،ونت ددائس النظ ددر يف التقري ددر
اجل ددامع للتقري درين الثال ددث والراب ددع ألوزبكس ددتان بش ددلن تنفي ددذ اتفاقي ددة حق ددوق الطف ددل وبروتوكوالا ددا
االختيارية ،ضمن ألياء أخرن.
(ب) المؤسسات الوطنية المعنية بمسارل حقوق اإلنسان
 -232أنشئت يف أوزبكستان مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مبوجت إعالن وبرنامس عمدل فييندا،
منها :ديوان مفو أوزبكستان حلقدوق اإلنسدان (ديدوان املظدا ) التدابع للربملدان ،واملركدز الدوطين حلقدوق
اإلنسان ،ومؤسسة رصد التشريعات السارية التابعة ملكتت رئيح هورية أوزبكستان.
 -233وأسددنِد دور كبددري يف جمددال تنفيددذ مهددام الرقابددة علددى إنفدداذ ق دوانني حقددوق اإلنسددان إلووى
مفو حقوق اإلنسان التابع للبرلمان الوطني ،علدى حندو يتديئ لده وسدائل تسداعد ،لديح فقدط
على استداد احلقوق املنتهكة بصفة خاصدة ،بدل وعلدى اسدتكمال تشدريعات هوريدة أوزبكسدتان
أيض ا .وميثدل النظدر يف التماسدات املدواطنني واملسداعدة يف اسدتعادة حقدوقهم وحريداام الديت تنتهدا
إحدن املهام ذات األولوية ألمني املظا .
 -234وأنشددئ ،يف  31تش درين األول/أكتددوبر  ،1996مبوجددت مرسددوم رئاسددي ،المركووز الوووطني
لحقوق اإلنسان في جمهورية أوزبكستان ،باعتباره مؤسسة حكومية مشتكة بدني اهليئدات ومعنيدة
بالتحليددل واالستش ددارة والتنس ديق يف جم ددال تنفي ددذ سياس ددة الدول ددة املتعلق ددة حبق ددوق اإلنس ددان واحلري ددات
األساسددية .وتتمثددل مهددام ووظددائف املركددز الرئيسددية يف إعددداد خطددط عمددل وطنيددة يف جمددال حقددوق
اإلنسان واحلريات األساسية؛ وتطوير التعاون مع املنظمات الدولية والوطنية املعنية حبقدوق اإلنسدان؛
وإعداد التقارير الوطنيدة عدن احدتام حقدوق اإلنسدان ويايتهدا يف أوزبكسدتان وتقددميها إىل املنظمدات
الدولية؛ وإعداد توصيات للهيئات احلكومية بغر حتسدني عملهدا يف جمدال احدتام حقدوق اإلنسدان
ويايتها ،يف لة أمور .وتتبع هيئة حترير جملة "الدميقراطية وحقوق اإلنسان" للمركز.
 -235وتعترب مؤسسة رصد التشريعات السارية التابعة لمكتب رريا جمهورية أوزبكستان
كيان د ا علميد د ا وحبثيد د ا متخصصد د ا ،وه ددي مكلف ددة برص ددد تطبي ددق القد دوانني ،ان ددت فح ددص اجلوان ددت
التشد دريعية لس ددن القد دوانني اجلدي دددة ،واملس ددااة يف إعم ددال ح ددق رئ دديح الدول ددة يف تق دددمي مب ددادرات
تش دريعية .وتفحددص املؤسسددة أيض د ا مسددائل اتسدداق الق دوانني مددع املعددايري الدوليددة ،ومدددن امتثددال
مشدداريع القدوانني إىل متطلبددات مددنئ األولويددة ملبددادحل ومعددايري القددانون الدددوي املعددتف ددا مددن قبددل
اجلميع ،وكذلا حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

46

GE.16-00216

HRI/CORE/UZB/2015

 -236وباإلضددافة إىل ذلددا ،نفددذت املؤسسددة  20عمليددة رصددد للتش دريعات السددارية يف جم ددال
يايددة حقددوق اإلنسددان ،خددالل الفددتة  ،2014-2011و اصددة رصددد تطبيددق قددانون اإلجدراءات
املدنية ،وقانون "العمالة" ،والفصل "( 28تدابري الوقاية") مدن قدانون اإلجدراءات اجلنائيدة ،وقدانون
"نقابددات العدداملني وحقوقهددا وضددمانات عملهددا" ،وتنفيددذ األحكددام املتعلقددة بدداملثول أمددام القضدداء،
وبضمانات احلقدوق االنتخابيدة للمدواطنني؛ والقدوانني املتعلقدة بالرعايدة الصدحية (املسدائل التنظيميدة
لعمليات زرا األعضاء)؛ وقانون "املعاهدات الدولية" ،يف لة أمور.
 -237ويعتددرب مرك ووز البحووون المعنووي بتحقي ووق الديمقراطيووة فووي النظ ووا القضوواري وتحري وور
تشو و وريعاتا وض و وومان اس و ووتقاللا وكال د ددة ذاتي د ددة اإلدارة للمعلوم د ددات التحليلي د ددة واالستش د ددارية تابع د ددة
للمحكمة العليا جلمهورية أوزبكستان .وقد نفدذ املركدز خدالل الفدتة  ،2014-2011زهداء 25
عملي ددة رص ددد لعم ددل اهليئ ددات القض ددائية ،ويف م ددا يتعل ددق بتطبي ددق مع ددايري ق ددانون "احمل دداكم" وق ددانون
اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية وغريهدا مدن املعدايري القانونيدة ،وأسدهمت نتدائس ذلدا
الرصد يف إعداد مقتحات بشلن حتسني األحوال يف جمال تطبيق العدالة.
 -238ويع ددا املس ددائل املتعلق ددة باألطف ددال ذوي األوض دداا االجتماعي ددة الس دديئة يف أوزبكس ددتان
المركووز الحكووومي المعنووي بالت تيوول الجتموواعي لةطفووال ،الددذي أنشددئ مبوجددت مرسددوم صددادر
عددن جملددح ال ددوزراء مددن أجددل تنس دديق احلمايددة االجتماعيددة لألطف ددال ورصدددها وتقييمهددا ،وإج دراء
التحل دديالت وإع ددداد األنظم ددة املتعلق ددة حبماي ددة حق ددوق ومص دداحل فئ ددات األطف ددال ذوي األوض دداا
االجتماعية اهلشة يف البلد.
(ج) تعميل صكوك حقوق اإلنسان ونشرتا
 -239جيري نشر الصكوك الدوليدة املتعلقدة حبقدوق اإلنسدان يف إطدار إعدداد مطبوعدات حتتدوي علدى
جمموع ددات م ددن الص ددكوك الدولي ددة حلق ددوق اإلنس ددان ونش ددرها ،وإص دددار كت ددت ع ددن إدم دداج االتفاقي ددات
الدولية يف القوانني احمللية ،ونشر مواد توضئ جوهر املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأايتها.
 -240وق ددد تر ددت إىل اللغ ددة األوزبكي ددة ونش ددرت يف هوري ددة أوزبكس ددتان أع ددداد كب ددرية م ددن
املطبوعددات الدديت حتتددوي علددى أكثددر مددن  100صددا مددن الصددكوك القانونيددة الدوليددة األساسددية يف
جمددال حقددوق اإلنسددان ،يف تعدداون وثيددق مددع الشددركاء الدددوليني مثددل برنددامس األمددم املتحدددة اإلمنددائي
واليونسددكو واليونيسدديف ومنظمددة األمددن والتعدداون يف أوروبددا والل نددة الدوليددة للصددليت األيددر .ونشددرت
مؤخرا باللغتني األوزبكية والروسية الكتت واملختارات التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان:

GE.16-00216



جمموعة خمتارة من الوثائق الدولية لل نة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة؛



القانون الدوي حلقوق اإلنسان والقانون الدوي اإلنساين :مواد التثقيف والتدريت؛



الش دراكة االجتماعيددة والت ربددة الدوليددة بشددلن مسددائل مشدداركة اجلمهددور يف عمليددة اختدداذ
القرارات احلكومية؛



االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ألوزبكستان املتعلقة مبكافحة االخار بالبشر؛
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"التعليم يف جمال حقوق اإلنسان :املعايري الوطنية والدولية" ،باللغة الروسية؛



"حقوق احملكومني :املعايري الدولية والوطنية" باللغة األوزبكية والروسية؛



"اح دتام حقددوق اإلنسددان يف هوريددة أوزبكسددتان كلسدداس لالسددتقرار والتنميددة املسددتدامة
واالزدهار االقتصادي"؛



"املعايري الدولية وحتديث التشريعات الوطنية املتعلقة باألحزاب السياسية واملنظمات غدري
احلكومية غري الرحبية" ،جمموعة مواد خمتارة من اجتماا "مائدة مستديرة" دوي؛



"حبوث علمية يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات :الوضع الراهن واآلفاق"؛ مدواد عدت
من مؤملر دوي؛



"منظمة األمن والتعاون يف أوروبا :االلتزامات املتعلقة بالتنمية البشرية" (باللغة األوزبكية)؛



"بندداء ثقافددة حقددوق اإلنسددان  -أهددم واجددت يف جمددال يايددة حقددوق اإلنسددان واحلريددات،
ومواصد ددلة تنميد ددة اجملتمد ددع املد دددين يف البلد ددد (وقد ددائع اجتمد دداا مائد دددة مسد ددتديرة دوي30 ،
حزيران/يونيه  ،2011طشقند)؛



"املرك ددز ال ددوطين حلق ددوق اإلنس ددان يف أوزبكس ددتان يف ع ددام ( ."2011الس ددنوات 2012
و ،2013و)2014؛



"املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والتشدريعات الوطنيدة" (وقدائع مدؤملرات دوليدة عقددت يف
عددام  ،2011يف طشددقند ،بشددلن موضددوعات "تعدداون هوريددة أوزبكسددتان علددى أسدداس
القانون الدوي مع األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان" و"األعمال الت ارية وحقوق
اإلنسددان :احلمايددة واملسددؤولية االجتماعيددة" و"املعددايري القانونيددة الدوليددة وخربددة أوزبكسددتان
يف جمال تلسيح نظام وطين حلماية حقوق اإلنسان واحلريات")؛



جمموعة مواد خمتارة" :آليات فعالة ملشداركة اجملتمدع املددين يف تنفيدذ الرقابدة العامدة يف ظدل
إقامة الدميقراطية وتشكيل اجملتمع املدين :خربدة أوزبكسدتان ودول أجنبيدة" و"خربدة البنداء
الدستوري يف أوزبكستان واملمارسة الدوليدة" (وقدائع مدؤملرات دوليدة عقددت يف طشدقند،
يف عام )2012؛



"مسددائل مواصددلة تطدوير املؤسسددات الربملانيددة واجلماهرييددة :اخلددربة الوطنيددة واألوروبيددة" و"تطدوير
نظددام وطددين حلمايددة حقددوق اإلنسددان يف ظددل جهددود التحددديث يف البلددد :خربددة أوزبكسددتان
واملمارسة الدولية" (وقائع مؤملرات دولية عقدت يف طشقند ،يف عام )2013؛



الشراكة االجتماعية والت ارب الدوليدة يف جمدال مشداركة املدواطنني يف عمليدة صدنع القدرار
احلكومي؛



جمموعددة خمتددارة مددن وثددائق املركددز الددوطين حلقددوق اإلنسددان يف هوريددة أوزبكسددتان بشددلن
االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة االخار بالبشر؛

GE.16-00216

HRI/CORE/UZB/2015



"النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان :املمارسة الدولية وخربة أوزبكستان"؛



مفهوم رصد حقوق املرأة على الصعيد الوطين يف أوزبكستان (باللغتني األوزبكية والروسية)؛



اتفاقيددة مناهضددة التعددذيت وغددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية
أو املهينة والتعليق العام لل نة األمم املتحدة ملناهضة التعذيت :جمموعة وثائق؛



"مواصلة إصالب النظام القضائي  -منئ األولويدة لتحقيدق التنميدة والدميقراطيدة يف اجملتمدع؛
(وقائع مؤملر دوي عقد يف عام  2014يف طشقند)،ضمن مواد أخرن.

(د) زياد الوعي لدى موظفي الخدمة العامة وأفراد إنفاذ القانون
 -241توجددد يف أوزبكسددتان لددبكة مددن املؤسسددات التعليميددة املعنيددة بتدددريت وإعددادة ت دددريت
احلق ددوقيني وأفد دراد إنف دداذ الق ددانون .وه ددي تش ددمل كلي ددات احلق ددوق يف اجلامع ددات ،ومعه ددد طش ددقند
احلكومي للقانون ،وأكادميية وزارة الشؤون الداخلية ،ومعهد جهاز األمن الوطين ،ومركز التدريت
املتقد دددم للحقد ددوقيني ،ودورات التعلد دديم العد دداي يف مكتد ددت املد دددعي العد ددام جلمهوريد ددة أوزبكسد ددتان،
وأكادمييددة اإلدارة العامددة التابعددة ملكتددت رئدديح اجلمهوريددة ،وجامعددة أوزبكسددتان لالقتصدداد العدداملي
والدبلوماسية التابعة لوزارة اخلارجية.
 -242ويشدمل املدنهس التعليمدي يف أكاديميووة اإلدار العاموة التابعوة لمكتووب ررويا جمهوريووة
أوزبكستان تدريح مادة "حقوق اإلنسان" للطالب .ويتضمن منهس هذه الدورة دروس تطبيقية
يف املركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان مفو حقوق اإلنسان.
 -243وافتتحددت يف عددام  ،2009يف أكادمييددة وزارة الشددؤون الداخليددة ،مببددادرة مددن إدارة يايددة
حقددوق اإلنسددان بددالوزارة ،لددعبة "الدراسددات النظريددة والتطبيقيددة حلقدوق اإلنسددان" .وتضددم العمليددة
التعليمية يف هذا اجملال ما يلي:


تدددريح مددادة "النظريددة العامددة حلقددوق اإلنسددان" لطددالب الصددف الثدداين النظددامي يف دورة
مددداا  40سدداعة ،تشددتمل علددى 20 :سدداعة يف هيئددة اضدرات ،و 8سدداعات يف هيئددة
ندوات ،و 12ساعة يف هيئة تعليم ذايف؛



وتشمل املقررات الدراسية العليا تدريح مدادة "حقدوق اإلنسدان ووظيفدة هيئدات الشدؤون
الداخلية" يف دورة مداا  40ساعة ،على النحدو التداي 12 :سداعة يف هيئدة اضدرات،
و 18ساعة يف هيئة ندوات ،و 10ساعات يف هيئة تعليم ذايف؛



وتتضددمن الدددورات العليددا إلعددداد ضددابط الصددف دورة يف "التدددريت القددانوين" ،تشددتمل
على مادة "حقوق اإلنسان ووظيفة الشؤون الداخلية" تشتمل على  16درس ا؛
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وتتضددمن املندداهس التعليميددة يف لددعبة التدددريت املتقدددم ملددوظفي هيئددات الشددؤون الداخليددة
ما يلي" :املعايري الدوليدة الحدتام حقدوق اإلنسدان يف وظيفدة إنفداذ القدانون" و"احدتام حقدوق
اإلنسان يف عمل هيئات إنفاذ القانون" ،انت دروس يف االتفاقيات والعهود الدولية.
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 -244وتشددتمل منظومددة وزارة الشددؤون الداخليددة علددى  4مراكددز لتدددريت وإعددادة تدددريت ضددباي
الصددف ،وتتضددمن ب درامس التدددريت يف هددذه املراكددز أيض د ا دروس د ا يف املعددايري الدوليددة والتش دريعات
الوطنية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان.
 -245وتنفددذ إدارة يايددة حقددوق اإلنسددان والدددعم القددانوين برناجمدا بعندوان "تدددريت العدداملني يف
هيئات إنفاذ القانون على الصكوك الدولية ومعايري التشريعات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسدان"
(اعتمددد هددذا الربنددامس يف  2آذار/مددارس  ،2010و 2لددباي/فرباير  ،2012و 3كددانون الثدداين/
يندداير  ،)2014ويتلقددى املوظفددون دروس د ا يف القددانون الدددوي والتش دريعات الوطنيددة يف جمددال يايددة
حقوق اإلنسان مبعدل مرة يف الشهر.
 -246ويعتدرب مركز التدريب المتقد للحقووقيين التوابع لووزار العودل مؤسسدة تعليميدة عامدة
تددوفر التدددريت وإعددادة التدددريت للعدداملني يف اجملددال العدددي واحملدداكم ،وللمحددامني وأسدداتذة القددانون
وموظفي الدوائر القانونية.
 -247ويوي املركدز عنايدة خاصدة جلواندت تعزيدز املعدارف املتعلقدة بالنظدام القدانوين الددوي حلمايدة
حق د ددوق اإلنس د ددان واحلري د ددات .ويش د ددمل امل د ددنهس الدراس د ددي ال د دربامس التالي د ددة" :التش د دريعات الوطني د ددة
ألوزبكس ددتان واملع ددايري الدولي ددة يف جم ددال إقام ددة الع دددل" و"أساس دديات الق ددانون ال دددوي اإلنس دداين"
و"األس ددح القانوني ددة ملكافح ددة اجلرمي ددة الدولي ددة" و"مكان ددة املع ددايري الدولي ددة ودوره ددا املتعل ددق حبماي ددة
حق ددوق اإلنس ددان يف عم ددل هيئ ددات إنف دداذ الق ددانون" و"التشد دريعات الوطني ددة جلمهوري ددة أوزبكس ددتان
والقددانون الدددوي حلقددوق اإلنسددان" و"اآلليددات الدوليددة والوطنيددة حلمايددة حقددوق اإلنسددان" .وتلقددى
الت د دددريت يف املرك د ددز  2 593اميد د دا 706 ،م د ددنهم يف ع د ددام  ،2011و 870يف ع د ددام ،2012
و 525يف عام  ،2013و 492يف عام .2014
 -248وتلسست مبوجت قرار رئيح هورية أوزبكستان املؤرخ  7تشرين الثاين/نوفمرب 2007
دورات تدريبية عليا في مكتب المدعي العا لجمهورية أوزبكستان ،تطبنق من خالهلا بصورة
منه ية تدابري للتثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان ،وإثراء الثقافة القانونية ،وترقيدة مهدارات
موظفي النيابة العامة وكبار املسؤولني يف مكتت املددعي العدام .ولدهدت الفدتة 2014-2011
إعادة تدريت  82من القياديني يف هيئات النيابة العامة يف دورات استغرقت كدل منهدا  6ألدهر،
وترقية مهارات  1 667موظف ا يف دورات لهرية .ونف ّذت خالل الفدتة نفسدها قرابدة  680ألدف
مناسبة للتوعية ،من بينها  165ألف حلقة عرب وسائط اإلعدالم ،و 115مقالدة علميدة مطبوعدة،
باإلضافة إىل إصدار  28منشورا عن خمتلف املسائل القانونية ذات الصلة.
 -249وتشمل املناهس الدراسية لمعهود جهواز األمون الووطني تددريح مدادة "حقدوق اإلنسدان"
يف حصددص دراسددية مسددتقلة يبلددغ جممددوا سدداعااا  24سدداعة دراسددية .ويتضددمن تشددكيل املعهددد
مركددزا للدراسددات القانونيددة املتعلقددة بالنزاعددات املسددلحة تددد نرس فيدده أيض دا مددادة حقددوق اإلنسددان.
وجيري تدريح هذه املادة باعتبارها تشمل عدة ختصصات وتتضمن باإلضافة إىل اجلوانت العامة
حلقدوق اإلنسددان متطلبدات عمليددة دددة بشددلن االمتثددال ،وجيدت علددى العداملني اجلدددد يف اهليئددات
املعنية باألمن الوطين االلتزام ا يف عملهم املتعلق بإنفاذ القانون.
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 -250وتلقددى طددالب الصددف الرابددع يف معهوود طشووقند الحكووومي للقووانون ،يف الفددتة مددن 2011
إىل  ،2013دروس دا يف مددادة "حقددوق اإلنسددان" ادددف إىل إكسددا م معددارف نظريددة متعمقددة يف
جمال حقوق اإلنسان ،عالوة على املعرفة الالزمة لتطبيق صكوك حقوق اإلنسان الوطنية والدولية
السارية بشكل سدليم .وجدرن مبوجدت قدرار رئديح هوريدة أوزبكسدتان رقدم ق ر 1990 -املدؤرخ 28
حزيران/يونيدده " 2013بشددلن تددابري مواصددلة حتسددني نظددام تدددريت احلقددوقيني" ،حتويددل املعهددد إىل
جامعة طشقند احلكومية القانون.
 -251و ِ
أدخل ددت يف جامع ددة الق ددانون ،وألول م ددرة ،يف ع ددام  ،2013م ددادة القو ووانون الو وودولي
لحقوق اإلنسان  ،اليت تد نرس لطالب الصف الثالث يف جمال "وظيفة القانون الدوي" ،يف دورة
ختصصية تستغرق  142ساعة ،على النحو التاي 30 :ساعة للمحاضرات و 46ساعة للتطبيدق
العملددي و 66سدداعة للعمددل دون إل دراف .وباإلضددافة إىل تدددريح حقددوق اإلنسددان كمددادة قائمددة
بددذااا ،تددنعكح حقددوق اإلنسددان أيض دا يف جمدداالت أخددرن مددن التخصصددات األكادمييددة لدراسددة
القانون ،مثدل "نظريدة الدولدة والقدانون" و"القدانون اجلندائي" و"القدانون اإلداري" و"القدانون املددين"
و"قانون إلجراءات املدنية".
 -252وت ددد نرس يف جامعو ووة القتصو وواد العو ووالمي والدبلوماسو ووية التابع ددة ل ددوزارة الش ددؤون اخلارجي ددة
مهورية أوزبكستان ،يف أطار دوريف "حقدوق اإلنسدان" و"القدانون الددوي اإلنسداين" ضدمن منداهس
درجددة البكددالوريوس ،ويف كليدديت "القددانون الدددوي" و"العالقددات الدوليددة" ،باإلضددافة إىل مندداهس درجددة
املاجستري ،مادتا" :القانون الدوي حلقوق اإلنسان" و"املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان".
ددرس مددادة "حقددوق اإلنسددان" أيض د ا لطددالب الصددف الرابددع يف كليددة "القددانون الدددوي"
 -253وتد ّ
وطالب الصف اخلامح يف كلية "العالقدات الدوليدة" ،وتتضدمن مقرراادا دراسدة الصدكوك األساسدية
حلق ددوق اإلنسد ددان .وتشد ددتمل ال دددورة علد ددى اض د درات عد ددن املواض دديع التاليد ددة" :الصد ددكوك األساسد ددية
حلقوق اإلنسان" و"اآلليدات الدوليدة املعنيدة بكفالدة حقدوق اإلنسدان" و"احلقدوق املدنيدة والسياسدية".
ددرس ط ددالب املاجس ددتري م ددادة "الق ددانون ال دددوي حلق ددوق اإلنس ددان" ،ال دديت تتض ددمن أيضد دا أحك ددام
وي د ُ
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان .وجيري حتديث املناهس الدراسدية بشدكل مندتظم لدتعكح التغدريات
والتعديالت اليت تطرأ على القوانني.
 -254وتندرج مسائل كفالة حقوق اإلنسان أيضد ا يف املوضدوعات التاليدة ذات الصدلة :القدانون
اجلنددائي ،وقددانون اإلجدراءات اجلنائيددة والقددانون الدسددتوري ،ضددمن موضددوعات أخددرن .وخصصددت 10
سدداعات ضددمن الدراسددة املتخصصددة لطددالب الصددف اخلددامح بشددلن موضددوا "القددانون الدددوي العددام"،
لدراسة بعد مسائل القانون الدوي وحقوق الطفل بصورة متعمقة.
 -255وباإلضددافة إىل ب درامس تدددريت احملققددني والقضدداة ،أدجمددت دراسددة املعددايري الدوليددة حلقددوق
اإلنسددان يف بدرامس التدددريت يف املؤسسددات التعليميددة العسددكرية التابعووة لوووزار الوودفاو بجمهوريووة
أوزبكستان .وتتوافر منذ العام الدراسي  2005دروس اختيارية يف هذا اجملال ،كما بددأ يف العدام
الدراسددي  2006تدددريح موضددوا حقددوق اإلنسددان ضددمن مدداديف "القددانون اإلنسدداين" و"ق ددانون
النزاعات املسلحة" ،يف إطار مناهس "أساسيات القانون العسكري".
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 -256وحتظى مسائل التثقيف يف جمدال حقدوق اإلنسدان باهتمدام خداص يف نظدام تددريت وإعدادة
تدريت األطباء بوزار الصحة في جمهورية أوزبكستان .ويشار على وجه اخلصوص إىل أن دراسة
"الط ددت الش ددرعي" ض ددمن من دداهس البك ددالوريوس يف ي ددع كلي ددات الط ددت تتض ددمن التوعي ددة حبق ددوق
األخصائيني واخلرباء يف درجات التخصص األدىن .وتشمل الدراسة موضوا "األسح القانونية ملهنة
الطت" .وتوي الدراسة اهتماما خاصا ملسائل حقوق اإلنسان واحلريات ،مبا يف ذلا احلق يف احلياة
واحلريددة واألمددن الشخصددي ،واحلددق يف احلمايددة مددن االعتددداءات ،وحظددر التعددذيت والعنددف .وتتضددمن
أيضد ا لددرب مسددللة حظددر إجدراء الت ددارب الطبيددة والعلميددة علددى األلددخاص دون مدوافقتهم .وتتندداول
الدراسات هذه املسائل من منظور املريد ومنظور العاملني يف احلقل الطيب على حد سواء.
(تو) تدريا حقوق اإلنسان في المؤسسات التعليمية على اختالف فااتها (المدارس العاموة والثانويوة
والكليات والجامعات)
ِ -257
أسح وفقا للربنامس الوطين لتعزيدز الثقافدة القانونيدة يف أوسداي اجملتمدع ،والربندامس الدوطين
لتدددريت العدداملني ،ومبوجددت قددانون هوريددة أوزبكسددتان "بشددلن التعلدديم" ،نظددام تثقيددف وتدددريت
قانوين متواصل ،يتضمن املراحل التالية:








المرحلة األولى :التبية القانونية على مستون األسرة؛
المرحلووة الثانيووة :املسددتون االبتدددائي للتبيددة والتدددريت يف املؤسسددات التعليميددة مددا قبددل
املدرسية؛
المرحلة الثالثة :التبية القانونية يف املؤسسات التعليمية الثانوية؛
المرحلووة الرابعووة :التثقيددف والتدددريت القددانوين يف املسددار األكددادميي باملدددارس اإلعداديددة
والكليات املهنية؛
المرحلة الخامسة :التثقيف القانوين والتدريت يف مؤسسات التعليم العاي.

 -258وتبدأ المرحلة األولى من التثقيف والتبيدة يف جمدال القدانون يف األسدرة ،الديت تتشدكل يف
إطارها أسح لخصية الطفل .وتتمتع األسرة مبكانة خاصة يف سياق تشكيل نظام تطوير التبية
والتدريت يف جمال القانون.
 -259وتبدددأ فووي المؤسسووات التعليميووة للمرحلووة مووا قبوول المدرسووية عمليددة وضددع اللبنددات
األوىل للتبية والتدريت يف جمال القانون ،من خدالل األلعداب واألنشدطة اليوميدة األخدرن .وتعطدى
هددذه الدددروس لألطفددال يف املسددتويات املتوسددطة واملتقدمددة واإلعداديددة .وتتخددذ املدواد يف املسددتويني
املتوس ددط واملتق دددم هيئ ددة "دروس ع ددن املف دداهيم" وتُق ددنم يف ل ددكل ألع دداب تس ددتغرق  16س دداعة يف
العام ،وكذلا يف لكل أحداث احتفالية تستغرق  9ساعات.
دخل فوي الصوفوف مدن األول إىل الرابوع مبددارس مرحلدة األسداس ،مفداهيم مدن قبيدل
 -260وتُ َ
القانون والواجت وااللتزام ،رهنا بدرجة تطور معا لخصيات التالميذ وفق أعمارهم .ويسدتغرق
تدريح "أ ديات الدستور"  40ساعة يف السنة.
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 -261وتصبئ الدراسة أكثر تعقيدا في الصفوف من الخواما إلوى السوابع باملددارس الثانويدة
مددن خددالل حتليددل أمثلددة واقعيددة للعالقددة التبادليددة بددني الدولددة والفددرد وإدخددال موضددوعات مددن قبيددل
االسدتقالل الدذايف واملسداواة يف احلقدوق واحلدق يف حريدة التعبدري ويف حريدة احلصدول علدى املعلومدات
واملسددؤولية اجلنائيددة للقاص درين .وخصصددت  51سدداعة يف العددام لدراسددة موضددوا "جولددة يف عددا
الدستور".
 -262ويتمث ددل اهل دددف الرئيس ددي م ددن دورة التثقي ددف والت دددريت يف جم ددال الق ددانون ف ووي الص ووفين
الثامن والتاسع باملدارس الثانوية يف ما يلي:


تلسدديح قاعدددة معرفيددة لدددن الطددالب بشددلن التنميددة االجتماعيددة واالقتصددادية والسياسددية
والقانونية والعلمية والثقافية للدولة؛



وتدريبهم على إعمال الفكر والعطاء والتعبري عن آرائهم يف املسائل الشخصية احليوية.

 -263وخصصت  34ساعة لدراسة "أسح احلقوق الدستورية" يف هذين الصدفني .وعلدى مسدتون
المدرسة (الصفوف من األول إىل التاسع) ،تدد نرس حقدوق اإلنسدان يف سدياق مواضديع "أسدح الدولدة
والقانون" و"فقه القانون" و"أ ديات الدستور" ،وتستغرق  50ساعة دراسية.
 -264وفووي الكليووات والمعاتوود الثانويووة تددد نرس املعددارف املتعلقددة بددلفرا القددانون املختلفددة يف
سياق "فقه القانون" ،وتستغرق الدراسة  68ساعة على مدن عامني دراسيني.
 -265وتشددمل املقددررات الدراسددية الدديت وضددعتها وزارة التعلدديم العددام للمؤسسددات التعليميددة يف املرحلددة
قبددل املدرسددية ومرحلددة األسدداس م دواد حقددوق اإلنسددان وحقددوق الطفددل ومكافحددة االخددار بالبشددر ودرء
جنوب األحداث .وأدرجت يف مقررات الصفوف مدن األول إىل السدابع ،يف عدام  ،2014دروس عدن
أحكددام اتفاقيددة حقددوق الطفددل ،ضددمن مددادة "نظريددة االسددتقالل الددوطين والقدديم الروحيددة" ،ويف مدداديف
"أسح الدولة األوزبكية والقانون" و"أسح القانون الدستوري" لطالب الصفني الثامن والتاسع.
 -266ويتلقددى يددع طددالب مؤسسددات التعلدديم العدداي دروس دا يف جمدداي الثقافددة القانونيددة العامددة
ودراسة الدستور ،وتشدتمل توياادا علدى معلومدات عدن حقدوق اإلنسدان واحلريدات وكيفيدة يايتهدا.
وهناك دورات متخصصدة يف جمدال حقدوق اإلنسدان متاحدة للطدالب يف جامعدة طشدقند احلكوميدة
للقد ددانون وأكادمييد ددة وزارة الداخليد ددة ومعهد ددد جهد دداز األمد ددن الد ددوطين ،وألربد دداب املهد ددن القانونيد ددة يف
املركز الوطين للتدريت املتقدم للحقوقيني ،وللملتحقني بالدراسدات العليدا يف مكتدت املددعي العدام
جلمهورية أوزبكستان.
 -267وتنشددر يف كددل عددام ،وفقدا خلطددة املطبوعددات املعتمدددة ،طبعددات مددن مدددونات التشدريعات
وجمموعات القوانني املعياريدة جلمهوريدة أوزبكسدتان والكتدت القانونيدة واملدواد التعليميدة للطدالب يف
مؤسسات التعليم العاي والثدانوي والتعلديم اخلداص والتعلديم املهدين .وصددرت يف غضدون السدنوات
الثالث املاضية أكثر من  820ألف نسخة من  290كتابا خمتلفا 76( .كتابا بلغ عدد نسدخها
أكثددر مددن  175ألفد ا يف عددام 2012؛ و 108كتددت زاد عدددد نسددخها علددى  303آالف نسددخة
يف عام  ،2013و 106كتت زاد عدد نسخها على  342ألف نسخة يف عام .)2014
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(و) زياد الوعي بحقوق اإلنسان من خالل وسارط اإلعال
 -268تصدر يف البلد اآلن  689صحيفة (من بينها  329صحيفة حكوميدة و 360صدحيفة
خاصة) ،و 283جملدة (مدن بينهدا  124جملدة حكوميدة و 159جملدة خاصدة) ،وتعمدل فيهدا 107
دور نشددر ،و 1807لددركة طباعددة ،و 4وكدداالت أنبدداء ،و 66قندداة تلفزيونيددة (مددن بينهددا  32قندداة
حكومية و 36قناة غري حكومية) و 34قناة إذاعية (من بينها  4قنوات حكومية و 30قناة غدري
حكومية).
 -269وتسلنط األضواء بشكل واسع وبصورة منتظمة على مسدائل يايدة حقدوق اإلنسدان واآلليدات
القانونية واملؤسسية الالزمة لصوتا ،عدالوة علدى اجلواندت املختلفدة لتفعيدل دور منظمدات اجملتمدع املددين
يف جمددال يايددة حق ددوق اإلنسددان ،م ددن خددالل القن دوات التلفزيوني ددة واإلذاعيددة املس ددتقلة ولددركات الب ددث
التلفزيوين واإلذاعي اإلقليمية املنضوية يف خمع خدمات البث التلفزيوين واإلذاعي ألوزبكستان.
 -270وتسددلط الضددوء بانتظددام علددى مسددائل املسدداواة بددني اجلنسددني ،واح دتام حقددوق اإلنسددان يف
حدداالت الطدوارحل ،وكفالددة احلددق يف احليدداة ويف الكشددف عددن اجلدرائم املتصددلة باالخددار بالبشددر ومنعهددا
ومسدداعدة الضددحايا ،وكفالددة احلقددوق يف جمددال العدالددة ،ويايددة العالقددات األس درية ،وإعمددال حقددوق
األقليددات القوميددة ،وغددري ذلددا مددن املوضددوعات ،مددن خددالل الدربامس التلفزيونيددة واإلذاعيددة املوضددوعية
مثد ددل "أيولبد دداخيت" و"أيولفد ددازامون" و"خد ددايوتفكونون" و"كونونوسد ددتوفور" و"آيزيد ددزم" و"منينغد ددويالم"
و"دوغوناالر" و"بارالمنت فاوليايف" و"خدامروخ" و"مينيندغ أوندام خامادانيالدي" و"يولدالرفاكونون"
و"جينويافاجددازو" و"أوغوخبولينددغ" و"خوكوكشونوسد افوبريادي" و"أيولفاجددداميات" و"كونونفددابيز"
و"نافوسد ددات" و"نيغد ددوخ" .وتسد ددلِط األض د دواء علد ددى هد ددذه املوضد ددوعات أيض د د ا ب د درامس إخباريد ددة مثد ددل
"أخبوروت" و"دافر" و"بويتاخت" و"خباراالر" و"ديوريانغيليكالري".
 -271وبل ددغ ع دددد الد دربامس التلفزيوني ددة واإلذاعي ددة ال دديت بدُثنددت يف الس ددنوات  ،2014-2011م ددن
خددالل القندوات التلفزيونيددة واإلذاعيددة املسددتقلة ولددركات البددث التلفزيددوين واإلذاعددي اإلقليميددة املنضددوية
يف خمددع خدددمات البددث التلفزيددوين واإلذاعددي ألوزبكسددتان  2 290برناجمدا .وتددذكر منهددا علددى وجدده
اخلصوص قنوات ،مثل "أونوالرمكتيب" و‘هإيزيزمي" و"مينيغويالم" و"موخريكوالر" و"كونونوسدتوفور"
و"بارالمن د د د ددت ف د د د دداكيت" و"تاراكيوتدس د د د ددتوري" و"دافرمافزوس د د د ددي" و"مافزوغ د د د ددانيغوخ" و"خيموي د د د ددا"
و"أوراميزداغيودامالر" و"أوينا" و"أتريغول" .وبلدغ عددد الدربامس التلفزيونيدة واإلذاعيدة املتعلقدة مبوضدوا
"اإلعددالن العدداملي حلقددوق اإلنسددان"  238برناجم دا .وتسددلط ال دربامس التلفزيونيددة واإلذاعيددة املوضددوعية
"تيليمولوخادا" و"مونوزارا" و"كدون مافزوسدي" و"إر ِ
كينفكدر" و"خدايوت دارسدي" و"خوكوفدابورت "
و"س د د د د د ددافولبريينغ افوبرياميز" و"يف يف  -خوك د د د د د ددوك" و"رادي د د د د د ددو أدفوك د د د د د ددات" و"يوزم د د د د د ددا  -غ د د د د د ددوز"
و"أوتشيكمولوكوت" و"إنسونفاكونون" و"تافيسلوت" الضوء على مسائل التطبيق الصدحيئ لقدوانني
حقوق اإلنسان.
 -272وبُثددت عددرب األثددري بدرامس تلفزيونيددة وإذاعيددة مكرسددة التفاقيددة حقددوق الطفددل واتفاقيددة احلددد
األدىن لسددن االسددتخدام واالتفاقيددة املتعلقددة حبظددر أس دوأ ألددكال عمددل األطفددال واختدداذ إج دراءات
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فورية للقضاء عليها ،بلغ عددها  273برناجم ا .وجرن إعداد وبث  201برناجم ا تلفزيوني ا وإذاعيد ا
بشددلن اتفاقيددة األمددم املتحدددة للقضدداء علددى يددع ألددكال التمييددز ضددد املدرأة .وبلددغ اجملمددوا الكلددي
للدربامس التلفزيونيددة واإلذاعيددة املكرسددة للددتويس للصددكوك الدوليددة املتعلقددة حبقددوق اإلنسددان ولددرحها
لل مهور  712برناجم ا يف الفتة .2014-2011
 -273وتبددث يف الوقددت ال دراهن ب درامس تلفزيوني دة وإذاعيددة بددلكثر مددن  15لغددة ،تشددمل اللغددات
األوزبكيدة والكرالباكيدة والروسددية والكازاخيدة والطاجيكيددة والقريغيزيدة والتتيددة  -القرميدة واألويغوريددة
واألذربي انية واإلنكليزية والكورية والتكمانية والتتية واهلندية واألملانية ،ا يسهم يف رفع مسدتون
الوعي بشلن حياة وأنشطة القوميات املختلفة اليت تعي يف البلد.
ِ -274
وتنفد ددذ وسد ددائط اإلعد ددالم أنشد ددطة اد دددف إىل إيصد ددال أحكد ددام الق د دوانني إىل اجلمهد ددور وإىل

اجت ددذاب أع ددداد كب ددرية م ددن منظم ددات اجملتم ددع امل دددين للمش دداركة يف ه ددذا العم ددل .ون ددتس ع ددن ذل ددا،
عل ددى س ددبيل املث ددال ،تنفي ددذ أكث ددر م ددن  3مالي ددني  136ألفد دا م ددن ت دددابري التثقي ددف الق ددانوين خ ددالل
السنوات املاضية ( 805 371يف عام  ،2012و 1 157 775يف عدام  ،2013و1 173 230
يف ع ددام  ،)2014ون نف ددذت أجه ددزة العدال ددة بش ددكل مبال ددر  170أل ددف ت دددبري م ددن ه ددذه الت دددابري
( 59 896يف عام  ،2012و 53 284يف عام  ،2013و 56 936يف عام .)2014

 -275وي ددوىل اهتمد ددام كب ددري إلنتد دداج اإلعالنو ووات التلفزيونيو ووة وم د دواد الدعاي ددة يف جمد ددال حقد ددوق
اإلنسدان ،مبدا يف ذلدا مدواد عدن يايدة املسددتهلا والبيئدة والصدحة ودعددم الشدباب واملدنئ التعليميددة
ودع ددم ري ددادة األعم ددال احل ددرة وحق ددوق األيت ددام واألطف ددال ذوي اإلعاق ددة ومكافح ددة االخ ددار بالبش ددر
وإدمان املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والتدخني ،ضمن ألياء أخرن.
 -276وتصددر يف هوريددة أوزبكسددتان أكثددر مددن  30صدحيفة وجملّددة قانونيددة معنيددة مبوضددوعات
حقوق اإلنسان ،عالوة على إنشداء قاعددة معلومدات عدن القدوانني املعدول دا حاليد ا يف أوزبكسدتان،
وإتاحتها على لبكة اإلنتنت (.)www.lex.uz
(ز) دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
 -277تدرتبط املشدداركة النشددطة مددن جانددت املنظمددات غددري احلكوميددة ومؤسسددات اجملتمددع املدددين
األخددرن يف إدارة لددؤون الدولددة واجملتمددع باعتمدداد جمموعددة مددن الق دوانني الدديت تعددزز التنميددة ِ
وتعمددق
الشراكة االجتماعية بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية.
 -278وحيظ ددى بلاي ددة كب ددرية يف ه ددذا الص دددد ق ددانون "مراقب ددة البيئ ددة" امل ددؤرخ  27ك ددانون األول/
ديسددمرب  ،2013الددذي حيدددد اآلليددات القانونيددة ملشدداركة اجلمهددور يف الرقابددة علددى كفالددة السددالمة
البيئيددة للم دواطنني ورصددد االمتثددال .وخدددر اإللددارة إىل أن املشدداركة يف الرقابددة العامددة علددى البيئيددة
ليست قصرا على املنظمات غري احلكومية وهيئات اإلدارة الذاتيدة ،بدل يشدارك فيهدا مبالدرة عامدة
املواطنني الذين ميلكون أيض ا احلق يف احلصول على املعلومات بشلن حالة ياية البيئة.
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 -279وحظي بصدن إجيابي ا لدن اجلمهور قانون "انفتاب أنشطة اهليئدات التنفيذيدة واإلداريدة"،
ال ددذي اعتم ددد يف ع ددام 2014؛ وال ددذي يه دددف إىل كفال ددة االنفت دداب والش ددفافية يف عم ددل اهليئ ددات
احلكوميددة ،باعتباراددا ضددمانة هامددة لتعزيددز الرقابددة العامددة علددى أداء تلددا اهليئددات .وحيدددد القددانون
بشد ددكل دقيد ددق حد ددق امل د دواطنني واملنظمد ددات غد ددري احلكوميد ددة ووسد ددائط اإلعد ددالم يف احلصد ددول علد ددى
املعلومات ذات الصلة وفق ا للضوابط املنصوص عليها يف التشريعات.
 -280ويشد ددري اعتمد دداد القد ددانون األساسد ددي "بشد ددلن الش د دراكة االجتماعيد ددة" املد ددؤرخ  25أيلد ددول/
سددبتمرب  ،2014الددذي ال مثيددل لدده يف العددا  ،إىل واقعددة وضددع أسددح ومبددادحل قانونيددة للتعدداون
والتفاع ددل ب ددني أجه ددزة الدول ددة ومؤسس ددات اجملتم ددع امل دددين يف اجمل دداالت االجتماعي ددة واالقتص ددادية
والثقافيددة واإلنسددانية وغريهددا مددن اجملدداالت .ويددنص القددانون علددى إنشدداء مؤسسددات خاصددة (جلددان
وجمالح) لكفالة تنسيق تدابري الشراكة االجتماعية.
 -281واعتمد يف  12كانون األول/ديسمرب  2013القرار الرئاسي "بشلن اختاذ تدابري إضافية
للمساعدة على تنميدة قددرات اجملتمدع املددين" ،الدذي ُخ ِفضدت مبوجبده إىل اخلمدح ،ابتدداء مدن 1
كددانون الثاين/يندداير  ،2014الرسددوم احلكوميددة املفروضددة علددى تسد يل املنظمددات غددري احلكوميددة.
ص ددل رس ددوم تسد د يل الرابط ددات العام ددة لألل ددخاص ذوي اإلعاق ددة وق دددامى احمل دداربني والنس دداء
ُ
وحت ن
واألطفال مبعدل  50يف املائة من قيمتها األصلية.
 -282ويد ددنص قد ددانون الض د درائت (امل د دواد  126و 197و 257و 265و 279و 295و312
و 316و )326على عدم حت ظمل املنظمات غري الرحبية ضرائت األرباب والقيمة املضافة واألمدالك
واألراضدي الدديت تفدر علددى الشخصدديات االعتباريدة ،أو ضدرائت التحسددني ورسدوم تطددوير البنيددات
التحتية االجتماعية ،وكذلا االلتاكات اإللزامية يف الصناديق احلكومية.
 -283وتعمددل منظمددات اجملتمددع املدددين علددى يايددة حقددوق اإلنسددان يف تعدداون وثيددق مددع املؤسسددات
الوطنية حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلا ديوان أمني املظا التابع للربملان واملركز الوطين حلقوق اإلنسان.
 -284وميددا ِرس أنشددطة يايددة حقددوق اإلنسددان بشددكل رئيسددي يف أوزبكسددتان النشددطاء التددابعون
للمنظمات غري احلكومية املختلفة ،اليت ال تدافع فقط عدن حقدوق أعضدائها ،بدل خلصدت إىل فهدم
أاية تشكيل نظام عام لرصد أنشطة الوكاالت احلكومية وفدر رقابدة عليهدا .وتشدمل فئدة النشدطاء
هدذه بصددفة أساسددية األطفدال والنسدداء واملنظمددات البيئيددة غدري احلكوميددة ومنظمددات األلددخاص ذوي
اإلعاق ددة واملس ددنني ومراك ددز الش ددؤون اجلنس ددانية ،وك ددذلا اجلمعي ددات املهني ددة واملؤسس ددات والرابط ددات
واالحتادات والل ان اليت خمع املواطنني من أجل رعاية مصاحلهم.
 -285وأنشئت يف عام  ،2005من أجل تنسيق أنشطة املنظمات غري احلكومية يف أوزبكستان،
الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكوميوة ألوزبكسوتان ،الديت تضدم يف عضدويتها  503منظمدات
غددري حكوميددة ،تغطددي أنشددطتها يددع جوانددت حيدداة اجملتمددع ،وتعمددل يف خمتلددف اجملدداالت (الدددعم
االجتماعي والقانوين ،والنساء ،والشباب ،والبيئة ،وما إىل ذلا) .وتعقد الرابطة الوطنية للمنظمات
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غري احلكومية بانتظام جلسات علنية لالستماا إىل ثلدي قطاعدات الرعايدة الصدحية والتعلديم ويايدة
البيئة والعمل واحلماية االجتماعية ،وقد نظمت بااللدتاك مدع املركدز الدوطين حلقدوق اإلنسدان عمليدة
رصد إلمكانية وصول األلخاص ذوي اإلعاقة إىل وسائل النقل العام.
 -286وملثلددت إحدددن اخلطدوات العمليددة اهلامددة يف تنفيددذ أنشددطة الرقابددة العامددة يف مشدداركة الرابطددة
يف "رصددد عمالددة األطفددال يف ددع صددول القطددن علددى الصددعيد الددوطين يف عددام  ."2014وأدت
نتددائس ذلددا الرصددد إىل حتميددل  19فددردا مددن ر سدداء املؤسسددات التعليميددة واملدزارعني مسددؤولية إداريددة،
ووضعت على أساسها توصيات للسلطات احلكومية والوزارات واهليئات ومنظمات اجملتمع املدين.
 -287وتنفوذ المؤسسوة المسوتقلة لرصوود تطوور المجتموع المودني جمموعدة تددابري ادددف إىل
حتقيق األهداف احملددة يف مفهوم مواصدلة تعميدق اإلصدالحات الدميقراطيدة وتطدوير اجملتمدع املددين
يف البلددد ،وإىل تضددمني األنشددطة العمليددة للمكاتددت اإلقليميددة للمؤسسددة منه يددة لرصددد عمليددات
التحول الدميقراطي وحترير وسائط اإلعالم.
 -288ولدداركت املؤسسددة ،بصددفة فريددق خدرباء ،يف إعددداد مشدداريع القدوانني التاليددة" :بشددلن الرقابددة
العامة" و"بشلن الشراكة االجتماعيدة" و"بشدلن الرقابدة علدى البيئدة" و"بشدلن أنشدطة البدث التلفزيدوين
واإلذاعي" و"بشلن انفتاب أنشطة اهليئات التنفيذية واإلدارية" و"بشلن النشاي االقتصدادي لوسدائط
اإلع ددالم" و"بش ددلن ض ددمانات ال دددعم احلك ددومي لوس ددائط اإلع ددالم" و"بش ددلن هيئ ددات اإلدارة الذاتي ددة
للم دواطنني" و"بشددلن انتخدداب ر سدداء اجملددالح الشددعبية ومستشدداريهم" و"بشددلن إدخددال تعددديالت
وإضددافات علددى قددانون هوريددة أوزبكسددتان املتعلددق باملسددؤولية اإلداريددة" انددت املشدداركة يف إعددداد
الربنامس الوطين للعمل يف جمال حقوق اإلنسان ،والربنامس الوطين لتحسني ثقافة اجلمهور القانونية.
 -289وتنفددذ مه ددام التنس دديق واملش ددورة بش ددلن مس ددائل السياس ددات املتعلق ددة ب دداملرأة لجن ووة المو ورأ
األوزبكيوة؛ الدديت تلسسددت يف عدام  ،1991وجيددري ملويلهددا مدن امليزانيددة العامددة .وتنفدرد هددذه اآلليددة
الوطنيددة بددلن رئيسددتها تشددغل أيضد ا منصددت نائددت رئدديح للددوزراء ،ددا ميددنئ الل نددة احلددق يف تنسدديق
الش دراكة االجتماعيددة بددني مؤسسددات الدولددة واملنظمددات غددري احلكوميددة .ومللددا جلنددة امل درأة ،الدديت
ل ددديها مكات ددت يف احملافظ ددات ،احل ددق يف وض ددع السياس ددات والد دربامس واملش دداريع ال دديت ا دددف إىل
النهو باملرأة وتنسيقها وتنفيذها ،ويف تقدمي املشورة إىل احلكومدة بشدلن املسدائل املتعلقدة بداملرأة،
ونشر املعلومات ذات الصلة باملرأة.
 -290وتلسسددت يف عددام  ،1993مببددادرة مددن لددرحية واسددعة مددن اجلمهددور ،مؤسسددة رعاي ووة
صووحة األجيووال بصددفة منظمددة غددري حكوميددة خرييددة .وتتمثددل املهمددة الرئيسددية للمؤسسددة يف ايئددة
لتش ظكل لخصية الفدرد وتطورهدا بطريقدة متناغمدة .وألغدرا حتقيدق هدذه الغايدة،
الظروف املالئمة َ
تعم ددل املؤسس ددة عل ددى وض ددع وتنفي ددذ بد درامس إنس ددانية وطبي ددة وتعليمي ددة ،ومش دداريع ل دددعم األطف ددال
املوهوبني ،وملارس الدعوة إىل تعزيز أمنداي احليداة الصدحية ،وإعدداد بدرامس تشدمل الفئدات الضدعيفة
من السكان واألطفال والشباب .وتغطي أنشطة املؤسسة  14منطقة وهلا أكثر مدن  180مكتبد ا
ليا وتضم أكثر من  250عضوا يف يدع أحنداء البلدد ،مدن بيدنهم أطبداء ومعلمدون واقتصداديون،
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يعملددون بنشدداي علددى تنفيددذ ال دربامس القائمددة وإعددداد ب درامس جديدددة .ويف الف دتة 2014-2011
قام املركز الطيب  -االجتماعي ،بااللتاك مع  14فرقة متنقلة للرعاية الطبية واالجتماعية بدراسة
احلالة الصحية للسكان ،ال سيما النساء يف سن اإلماب واألطفال واملدراهقني ،يف  3 674قريدة
و 9 245لندة .ودرسدت الفدرق املتنقلدة األحدوال الطبيدة واالجتماعيدة ل  111 591أسدرة وأجدرت
فحوصددات طبيددة علددى  707 210مواطن د ا ،مددن بيددنهم 350 220 :ام درأة (مددنهن 287 600
ام درأة يف سددن اإلمدداب و 62 620مددن املسددنات)؛ و 192 182طف دالا؛ و 128 283مراهق دا
(من بينهم  101 963فتاة)؛ و 36 525رجالا.
 -291وتعترب حركدة لدباب أوزبكسدتان (كدامولوت) مدن أكدرب التنظيمدات غدري احلكوميدة املعنيدة
حبقوق الشباب يف البلد .وتتعاون احلركة ،منذ عام  ،2010مع اجمللح التشريعي وجملح الشيوخ
يف الربملان ،ومع املركز الوطين حلقوق اإلنسدان ،وديدوان مفدو حقدوق اإلنسدان (ديدوان املظدا )،
مددن أجددل رعايددة حقددوق الشددباب ومصدداحلهم .وقددد لدداركت احلركددة يف صددياغة ق دوانني أوزبكسددتان
"بشدلن أسدح سياسددة الدولدة املتعلقدة بالشددباب يف هوريدة أوزبكسدتان" و"بشددلن احلدد مدن توزيددع
واسددتهالك منت ددات الكحددول والتبددغ" و"بشددلن الوقايددة مددن إاددال األطفددال وجنددوب األحددداث"،
وقدمت مقتحات بناءة زاد عددها على  300مقتب.
 -292وبدأت العمل ،يف عام  ،2002مؤسسة أوزبكستان العامة لألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة؛ اليت تتمثل وظيفتها الرئيسية يف املساعدة على ايئة الظروف من أجدل كفالدة حيداة كرميدة
لألطفال وتيسر منائهم الكامل ،وكفالة أولوية االعتناء بشؤون األسرة واختاذ ما يلزم من إجدراءات
حلمايددة مصدداحل األطفددال ذوي احلاجددة املاسددة إىل دعددم اجملتمددع (األيتددام ،واألطفددال احملددرومني مددن
رعايددة الوالدددين ،وأطفددال الش دوارا ،واألطفددال ذوي اإلعاقددة ،وأطفددال األسددر ذات الدددخل املددنخفد).
ولدهدت الفدتة  ،2014-2011مببدادرة مدن املؤسسددة ،تنظديم يدالت سدنوية يف لدهري تشدرين
األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب من كل عام إلجدراء فحوصدات طبيدة دقيقدة علدى األطفدال يف
دور وقددرن الرعايددة الدديت تشددرف عليهددا املنظمددات غددري احلكوميددة اخلرييددة يف أوزبكسددتان ،مددن قبددل
جمموعات مدن أطبداء وزارة الصدحة ذوي التلهيدل العداي .وأجدرت هدذه احلمدالت فحوصدات طبيدة
دقيقددة علددى  6 000طفددل مددن احملددرومني مددن رعايددة الوالدددين ،وسدداعدت علددى تددوفري العددالج هلددم
وكفالة تعافيهم.
 -293وأنشئ ،مبوجت قدرار جملدح الدوزراء رقدم  10املدؤرخ  10ينداير  ،1992المركوز الثقوافي
الوودولي ألوزبكسووتان ،الددذي ينسددق أنشددطة املراكددز الثقافيددة الوطنيددة ويقدددم هلددا مسدداعدات عمليددة
ومنه ية ،ويشارك بنشاي يف تلبية احتياجدات أفدراد الطوائدف والقوميدات املختلفدة الديت تعدي يف
البل ددد .ويش ددارك املرك ددز ،إىل جان ددت ال ددوزارات واهليئ ددات املختص ددة ،وك ددذلا جمل ددح وزراء هوري ددة
كاراكالباكسد ددتان وجمد ددالح إدارة احملافظ د ددات واملد دددن واملقاطعد ددات ،ع د ددالوة علد ددى املنظمد ددات غ د ددري
احلكوميددة ،يف تنفيددذ سياسددة رمسيددة موحدددة يف جمددال العالقددات الدوليددة .وهددو ميثددل املراكددز الثقافيددة
الوطنية يف اجتماعات جلنة األمم املتحدة للقضاء على التمييز العنصري .ويذكر بوجده خداص أن
مدددير املركددز لددارك ،يف عددامي  2010و ،2014يف اجتماعددات جلنددة القضدداء علددى التمييددز العنصددري،
اليت عقدت يف جنيف ،حيث أدىل ببيان عن تنفيذ السياسة الوطنية.
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 -294ويكفدل دسدتور هوريدة أوزبكسددتان حدق النقابوات يف ارسددة الرقابدة االجتماعيدة وحيدددد
ل ددكل ه ددذه الرقاب ددة ونطاقه ددا وطرائقه ددا ،باإلض ددافة إىل ق ددانون العم ددل وق ددانون "نقاب ددات العم ددال
وحقوقهددا وضددمانات عملهددا .ويشددمل نطدداق تلددا الرقابددة جمدداالت مثددل ظددروف العمددل واألجددور
والسالمة املهنية والسالمة يف مرافق اإلنتاج واحلماية االجتماعية واإلسكان والضمان االجتمداعي
والرعاي ددة الص ددحية ورعاي ددة املص دداحل الثقافي ددة للع دداملني وحال ددة العمال ددة .ول دداركت النقاب ددات بص ددورة
مبالرة يف وضدع أكثدر مدن  150قاعددة تنظيميدة يف اجملدال االجتمداعي وجمدال العمدل ،ومدن بينهدا
قد دوانني " الشد دراكة االجتماعي ددة" و"انفت دداب أنش ددطة الس ددلطات التنفيذي ددة واإلداري ددة" و"التماس ددات
األلخاص الطبيعيني والشخصيات االعتبارية" و"األعمال احلرة العائلية" ،وغريها.
 -295وملارس النقابات الرقابة العامة على تطبيق اتفاقيات منظمدة العمدل الدوليدة الديت صددقت
عليهددا هوري ددة أوزبكس ددتان .وميددارس جمل ددح التنس دديق املعددين بعمال ددة األطف ددال عملدده بن دداب من ددذ
عد ددام  ، 2013وهد ددو مكد ددون مد ددن لخصد دديات قياديد ددة ملثد ددل جملد ددح إدارة احتد دداد نقابد ددات العمد ددال
ووزارة العمل والشدؤون االجتماعيدة والغرفدة الت اريدة ومنظمدات اجملتمدع املددين واملنظمدات الدوليدة.
وينسق اجمللح العمل املتعلق بلسوأ ألكال عمل األطفال ،ويشدارك يف وضدع السياسدات الوطنيدة
يف هذا اجملال.
 -255وألغ د درا حتس ددني السياس ددات العام ددة املتعلقد ددة بت ددوفري احلماي ددة االجتماعي ددة للمحد دداربني
الق دددامى وتعزي ددز دوره ددم يف اجملتم ددع ،أنش ددئت مبوج ددت املرس ددوم الرئاس ددي امل ددؤرخ  4ك ددانون األول/
ديس د ددمرب  1996مؤسس د ددة "ن د ددوروين" املعني د ددة بت د ددوفري ال د دددعم االجتم د دداعي لق د دددامى احمل د دداربني يف
أوزبكس ددتان؛ ال دديت تتمت ددع باالس ددتقالل ال ددذايف اإلداري وامل دداي ،وفق د دا للمرس ددوم الرئاس ددي امل ددذكور
ونظامهددا األساسددي ،وملددارس نشدداطها بشددكل مسددتقل بصددفة منظمددة غددري حكوميددة وغددري رحبيددة.
ويتمثل هدفها الرئيسي يف املشاركة بفعالية يف تنفيذ سياسة اجتماعية قوية ،و اصدة يف مدا يتعلدق
بتددوقري قدددامى احملدداربني واأللددخاص ذوي اإلعاقددة واملسددنني مددن عامددة امل دواطنني ،وايئددة الظددروف
االجتماعيددة واملعيشددية املالئمددة هلددم ،واملشدداركة يف التدددابري املتعلقددة بتددوفري الدددعم املددادي واملعنددوي
والرعاية الطبية هلم.

واو -عملية تقديل التقارير على المستوى الوطني
 -296تقددوم أوزبكسددتان ،بوصددفها دولددة طرف د ا يف املعاهدددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،بتقدددمي
تقددارير منتظمددة إىل جلددان األمددم املتحدددة املنشددلة مبوجددت االتفاقيددات ذات الصددلة ،تتعلددق برصددد
تنفيذها للصكوك التالية:
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العهد الدوي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (جلنة حقوق اإلنسان)؛



العهد الدوي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيدة (الل ندة املعنيدة بداحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية)؛
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االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى يددع ألددكال التمييددز ضددد املدرأة (الل نددة املعنيددة بالقضدداء
على التمييز ضد املرأة)؛



اتفاقيددة مناهضددة التعددذيت وغددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة الالإنسددانية أو املهينددة
(جلنة مناهضة التعذيت)؛



اتفاقية حقوق الطفل (جلنة حقوق الطفل).

 -297واملركز الدوطين حلقدوق اإلنسدان هدو الوكالدة املكلفدة ،مبوجدت مرسدوم صدادر عدن احلكومدة
بتدداريخ  13تش درين الثدداين/نوفمرب  ،1996مددع املعلومددات وإعددداد التقددارير الوطنيددة عددن تنفيددذ
أحكام املعاهددات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان .وتشدارك يف إعدداد تلدا التقدارير أكثدر مدن  40هيئدة
حكومي ددة ذات ص ددالحية يف جم ددال تنفي ددذ االلتزام ددات الدولي ددة املتعلق ددة حبق ددوق اإلنس ددان واحلري ددات
األساسددية ،عددالوة علددى أكثددر مددن  30منظمددة غددري حكوميددة ،وعدددد مددن هيئددات احلكددم الددذايف
الشعبية.
 -298وخد دددر اإللد ددارة إىل أن أوزبكسد ددتان ال تقد دددم إىل هيئد ددات املعاهد دددات الدوليد ددة تقاريرهد ددا
الوطنيددة فحسددت ،بددل تقدددم أيضدا معلومددات مسددتكملة عددن حالددة حقددوق اإلنسددان واحلريددات إىل
اإلجراءات املواضيعية اخلاصة التابعدة جمللدح حقدوق اإلنسدان .وقددمت يف عدام  2014معلومدات
عن خفد معدالت وفيات األطفال وه رة العمالة ،وعن أمن الصحفيني ،ضمن ألياء أخرن.
 -299وجيري إعداد التقارير الوطنية وفق ا للوثائق التالية:


مب ددادحل األم ددم املتح دددة التوجيهي ددة املش ددتكة املقتح ددة بش ددلن إع ددداد وتق دددمي التق ددارير إىل
هيئددات رصددد املعاهدددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،مبددا يف ذلددا الوثيقددة املعنونددة "خميددع
املبددادحل التوجيهيددة بشددلن لددكل ومضددمون التقددارير الدديت يتعد ندني علددى الدددول األط دراف يف
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تقدميها"؛



التوصيات العامة لل ان املختصة؛



املالحظددات والتوصدديات اخلتاميددة لل ددان املعاهدددات التابعددة لألمددم املتحدددة بشددلن نتددائس
النظر يف التقارير الدورية جلمهورية أوزبكستان؛



االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛



قوانني هورية أوزبكستان التشريعية اجلديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛



أحدث املمارسات يف جماي إنفاذ القانون وياية احلقوق.

 -300وقددد وضددع املركددز الددوطين حلقددوق اإلنسددان إجدراءات خاصددة ملناقشددة التقددارير الوطنيددة عددن
تنفيذ التزامات أوزبكستان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف جلسات اجمللح التشدريعي وجملدح
الشد دديوخ واجتماعد ددات الفريد ددق العامد ددل املشد ددتك بد ددني اهليئد ددات .وعلد ددى وجد دده اخلصد ددوص ،نظد ددرت
اجتماع ددات الفريد ددق العام ددل املشد ددتك ب ددني اهليئد ددات يف ع ددام  ،2014يف نتد ددائس اس ددتعرا تقريد ددر
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أوزبكستان الوطين اجلامع للتقريرين الثامن والتاسع التقرير عدن تنفيدذ أحكدام اتفاقيدة القضداء علدى
يددع ألددكال التمييددز العنصددري؛ والت هيددز للنظددر يف تقريددر أوزبكسددتان الددوطين الثدداين بشددلن تنفيددذ
العهددد الدددوي اخلدداص بدداحلقوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة ،باإلضددافة إىل التقريددر الددوطين
اخلددامح بشددلن تنفيددذ اتفاقيددة القضدداء علددى يددع ألددكال التمييددز ضددد املدرأة؛ واملعلومددات املتعلقددة
بإع ددداد ومناقش ددة مش ددروا خط ددة العم ددل الوطني ددة لتنفي ددذ توص دديات جمل ددح األم ددم املتح دددة حلق ددوق
اإلنس ددان وهيئ ددات املعاه دددات التابع ددة لألم ددم املتح دددة بش ددلن نت ددائس اس ددتعرا التق ددارير الوطني ددة
ألوزبكستان يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية (للفتة .)2016-2014

ثالثا -تطبيووق المبووادس األساسووية لحقوووق اإلنسووان ،المشووتركة منهووا بووين جميووع
الصكوك أو التي تنفرد بها صكوك معينة
زاي -حظر التمييز وكفالة المساوا
 -301ميثل دستور هورية أوزبكستان القانون التشريعي األساسي الذي يكفل املساواة والتكدافؤ
يف إعم ددال حق ددوق اإلنس ددان واحلري ددات األساس ددية يف املي ددادين السياس ددية واالقتص ددادية واالجتماعي ددة
والثقافي ددة وغريه ددا م ددن جم دداالت احلي دداة العام ددة .وت ددنص امل ددادة  8م ددن الدس ددتور عل ددى تعري ددف "ل ددعت
أوزبكستان" بلنه :يتكون [شعب أوزبكستان] من مواطني جمهورية أوزبكسوتان ،بضوا النظور
عن جنسياتهل .
 -302وجيس ددد الدس ددتور ي ددع املب ددادحل األساس ددية للمس دداواة أم ددام الق ددانون وحظ ددر التميي ددز ،ال دديت
اس ددتنبطت م ددن الص ددكوك الدولي ددة ال دديت انض ددمت إليه ددا أوزبكس ددتان .وتكف ددل ي ددع قد دوانني هوري ددة
أوزبكستان ملواطنيها حق املساواة يف احلقوق واحلريدات أمدام القدانون بغدد النظدر عدن العدرق أو ندوا
اجل د ددنح أو اجلنس د ددية أو اللغ د ددة أو ال د دددين أو األص د ددل االجتم د دداعي أو املعتق د دددات أو املرك د ددز الف د ددردي
أو االجتماعي (املادة  18من الدستور).
 -303ويددرن املددتفحص لتش دريعات هوريددة أوزبكسددتان أن أحكددام االتفاقيددات الدوليددة املتعلقددة
حبقوق اإلنسان تنعكح بشكل كامل يف كثري من قوانني البلد.
 -304وت ددنص امل ددادة  15م ددن الق ددانون الدس ددتوري امل ددؤرخ  31آب/أغس ددطح " :1991بش ددلن
أس ددح اس ددتقالل دول ددة أوزبكس ددتان" عل ددى اآليف" :تس ددري يف إقل دديم هوري ددة أوزبكس ددتان جنس ددية
هورية أوزبكستان وفقا لمعالن العاملي حلقوق اإلنسان".
 -305وت ددنص امل ددادة  6م ددن ق ددانون "االس ددتفتاء يف هوري ددة أوزبكس ددتان" (املعد ددنل) امل ددؤرخ 30
آب/أغس ددطح  ،2001عل ددى أن دده " حيظ ددر أي تقيي ددد مبال ددر أو غ ددري مبال ددر حل ددق املد دواطنني يف
املشاركة يف االستفتاء ،على أساس األصل واملركز االجتماعي ونوا اجلنح والتعليم واللغة".
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 -306وتنص املادة  4من قدانون "التعلديم" املدؤرخ  29آب/أغسدطح  1997علدى أنده "تك َفدل
لل ميددع املسدداواة يف احلددق يف التعلدديم بغددد النظددر عددن نددوا اجلددنح أو اللغددة أو السددن أو العددرق
أو اجلنسية أو املعتقد أو الدين أو األصدل االجتمداعي أو الوظيفدة أو املركدز االجتمداعي أو مكدان
اإلقامة أو مدة اإلقامة يف إقليم هورية أوزبكستان".
 -307وت ددنص امل ددادة  6مد ددن ق ددانون العم ددل املد ددؤرخ  21ك ددانون األول/ديس ددمرب  1995علد ددى:
"تكافؤ يع املواطنني يف احلق يف العمل ويف ارسة ذلا احلق .ويشكل فدر أيدة قيدود أو مدنئ
امتيددازات يف عالق ددات العمددل عل ددى أس دداس نددوا اجل ددنح أو الس ددن أو العددرق أو اجلنس ددية أو اللغ ددة
أو األصدل االجتمدداعي أو الثددروة أو السدلطة أو الدددين واملعتقددد أو عضدوية الرابطددات العامددة أو أيددة
ظروف أخرن ال تتعلق مبؤهالت املوظفني ونتائس عملهم ارسة غري مقبولة وملييزا".
 -308وتددنص املددادة  10مددن قددانون "التماسددات األلددخاص الطبيعيددني والشخصدديات االعتباريددة"
امل ددؤرخ  3ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،2014عل ددى أن دده "حيظ ددر التميي ددز يف اس ددتخدام احل ددق يف تق دددمي
االلتماسات على أساس نوا اجلنح أو العدرق أو اجلنسدية أو اللغدة أو الددين أو األصدل االجتمداعي
أو املعتقد أو املركدز الشخصدي أو االجتمداعي للشدخص الطبيعدي ،وكدذلا علدى أسداس ندوا امللكيدة
أو املوقع أو اهليئة التنظيمية أو القانونية ،وغريها من الظروف للشخصيات االعتبارية".
 -309وحيظدر ،وفقد ا للفقددرة الرابعددة مددن املددادة  7مدن قددانون "االحت دداز أثندداء النظددر يف الدددعاون
اجلنائيددة" املددؤرخ  29أيلول/سددبتمرب  ،2011أي ملييددز حبددق احملت دزين أو النددزالء علددى أسدداس نددوا
اجلنح أو العرق أو اجلنسية أو اللغة أو الدين أو األصل االجتمداعي أو املعتقدد أو املركدز الشخصدي
أو االجتماعي.
 -310وت ددنص الفق ددرة الثاني ددة م ددن امل ددادة  6م ددن ق ددانون "اإلعالن ددات" امل ددؤرخ  25ك ددانون األول/
ديسددمرب  ،1998علددى أندده "حيظددر يف جمددال الدعايددة التمييددز علددى أسدداس نددوا اجلددنح أو العددرق
أو اجلنسية أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو املركز الشخصي أو االجتماعي
أو أية ظروف أخرن ،أو املساس مبنت ات اآلخرين".
 -311وتنص املادة  5من القانون اجلنائي علدى أن " يدع مدرتكيب اجلدرائم متسداوون يف احلقدوق
والواجبددات ومتسدداوون أمددام القددانون دون ملييددز بسددبت نددوا اجلددنح أو العددرق أو اجلنسددية أو اللغددة
أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو املركز الشخصي أو االجتماعي".
 -312وت ددنص امل ددادة  16م ددن ق ددانون اإلجد دراءات اجلنائي ددة عل ددى أن "العدال ددة تطب ددق يف املس ددائل
اجلنائية على أساس مبدأ املساواة بني املواطنني أمام القانون بغد النظر عن نوا اجلنح أو العرق
أو اجلنسية أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املركز الشخصي أو االجتماعي".
 -313ويكفد ددل قد ددانون "ضد ددمانات مهند ددة احملامد دداة ويايد ددة احملد ددامني" املد ددؤرخ  25كد ددانون األول/
ديسددمرب  ،1998مل دواطين هوريددة أوزبكسددتان "احلددق يف ارسددة مهنددة احملامدداة دون ملييددز بسددبت
نددوا اجلددنح أو العددرق أو اجلنسددية أو اللغددة أو الدددين أو األصددل االجتمدداعي أو املعتقددد أو املركددز
الشخصي أو االجتماعي" ،وغريها.
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 -314وينص النظام القانوين ألوزبكسدتان علدى قيدام املسدؤولية عدن انتهداك أحكدام املسداواة بدني
املواطنني .وينص قانون املسؤولية اإلدارية على فر غرامة مالية يف حالة انتهاك حقوق املدواطنني
يف حرية اختيار اللغة يف جمال التبية والتعليم ،وإقامة عراقيدل وفدر قيدود يف مدا يتعلدق باسدتخدام
اللغددة ،وعدددم اح دتام اللغددة الرمسيددة للدولددة واللغددات األخددرن للشددعوب والقوميددات الدديت تعددي يف
هورية أوزبكستان.
 -315وتددنص املددادة  141مددن القددانون اجلنددائي علددى فددر عقوبددات جنائيددة يف حالددة انتهدداك
أحكام املساواة يف احلقوق بني املواطنني .وعالوة على ذلا ،يتضمن الفصل السابع مدن القدانون
أحكاما يف هذا الصدد تنص على أن املساس حبقوق وحريدات املدواطنني الدسدتورية يشدكل عمدالا
إجراميا.
 -316ويتفددق مفهددوم التمييددز ال دوارد يف املددادة  141مددن القددانون اجلنددائي يف الواقددع العملددي مددع
أحكام املادة  1من اتفاقية القضاء على يع ألكال التمييز العنصري .ويتمثل الفرق بني هذين
التعدريفني يف أن تعريددف االتفاقيدة للتمييددز يشددمل الغدر " :يسددتهدف أو يسدتتبع تعطيددل أو عرقلددة
االعتاف حبقوق اإلنسدان واحلريدات األساسدية أو التمتدع دا أو ارسدتها ،علدي قددم املسداواة ،يف
املي دددان السياس ددي أو االقتص ددادي أو االجتم دداعي أو الثق ددايف أو يف أي مي دددان آخ ددر م ددن مي ددادين
احليدداة العامددة" .بيددد أن عدددم حتديددد الغددر مددن التصددرف يف املددادة  141مددن قددانون العقوبددات
ال يؤثر على تقييم الفعل يف حد ذاته.
 -317وتنص املادة  156مدن القدانون اجلندائي علدى قيدام املسدؤولية اجلنائيدة عدن التحدريد علدى
العددداوة علددى أسددح قوميددة أو عنصدرية أو دينيددة ،وأيددة أفعددال متعمدددة ادددف إىل اإلضدرار بشددرف
الددوطن وكرامتدده ،وترتكددت دددف التحدريد علددى الكراهيددة والتعصددت أو االنقسددام خدداه أيددة فئددات
سكانية على أساس مبادحل قومية أو عنصرية أو عرقية ،وكذلا فر يود مبالرة أو غدري مبالدرة
أو منئ امتيازات مبالرة أو غري مبالرة على أساس اجلنسية والعرق واألصول اإلثنية.
 -318وت ددنص امل ددادة  153م ددن الق ددانون اجلن ددائي عل ددى ف ددر عقوب ددات عل ددى ج د درائم اإلبد ددادة
اجلماعيددة ،الدديت يقصددد ددا تعمددد إجيدداد ظددروف معيشددية يتمثددل اهلدددف منهددا يف اإلهددالك الفعلددي
الكامددل أو اجلزئ ددي ،واحلددد القس ددري م ددن اإلمدداب أو انت دزاا أطف ددال طائف دة وإعط ددائهم إىل طائف ددة
أخرن ،وكذلا إصدار األوامر بارتكاب مثل هذه األعمال.
 -319وتشددمل التدددابري الراميددة إىل ضددمان املسدداواة وجددود مشدداريع ق دوانني معروضددة علددى برملددان
أوزبكسددتان يف مددرحليت اإلعددداد واالعتمدداد ،وهددي مشدداريع ق دوانني أوزبكسددتان" :بشددلن ضددمانات
املساواة يف احلقوق والفرص بني الرجال والنساء" و"بشدلن الرقابدة العامدة يف هوريدة أوزبكسدتان"
و"بشلن أمني مظا األطفال" ،ضمن مشاريع أخرن.
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المرفقات
المرفق األول
التقووارير الوطنيووة لجمهوريووة أوزبكسووتان المقدمووة إلووى تياووات المعاتوودات
التابعة لةمل المتحد  ،للفتر 2014-2011
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
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التقارير الوطنية جلمهورية أوزبكستان

هيئد د د د ددات املعاهد د د د دددات
التابعة لألمم املتحدة تاريخ التقدمي

التقري ددر األوي ع ددن تنفي ددذ الربوتوك ددول االختي دداري جلنة حقوق الطفل
التفاقيد ددة األم د ددم املتح د دددة حلقد ددوق الطف د ددل بش د ددلن
التاك األطفال يف النزاعات املسلحة
التقري ددر األوي ع ددن تنفي ددذ الربوتوك ددول االختي دداري جلنة حقوق الطفل
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشلن بيع األطفال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
التقرير الدوري الرابع بشلن تنفيذ اتفاقية مناهضة جلنة مناهضة التعذيت
التعددذيت وغددريه م ددن ضددروب املعاملددة أو العقوب ددة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
التقريد د ددر الد د ددوطين جلمهوريد د ددة أوزبكسد د ددتان اجلد د ددامع جلند د د د ددة القضد د د د دداء علد د د د ددى
للتقري د درين الث ددامن والتاس ددع بش ددلن تنفي ددذ أحك ددام التمييز العنصري
االتفاقيد ددة الدوليد ددة للقضد دداء علد ددى يد ددع أل د ددكال
التمييز العنصري
التقرير الوطين الثداين حلقدوق اإلنسدان يف أوزبكسدتان جمل د ددح األم د ددم املتح د دددة
املقدددم يف إطددار االسددتعرا الدددوري الشددامل جمللددح حلقوق اإلنسان
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
التقري ددر ال ددوطين الراب ددع ألوزبكس ددتان بش ددلن تنفي ددذ الل ن د ددة املعني د ددة حبق د ددوق
العهد الدوي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اإلنسان
التقريدر الدوطين اخلدامح ألوزبكسدتان بشدلن تنفيدذ الل ن ددة املعني ددة بالقض دداء
أحكام اتفاقية القضاء على يع ألكال التمييدز على التمييز ضد املرأة
ضد املرأة

2011
2011
2011
2012

2012
2013
2014
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المرفق الثاني
أعداد السكان المقيمين بصفة دارمة فوي جمهوريوة أوزبكسوتان مصونفين
وفقا للقومية
(لخص)
المجموو
أوزبكيون
كارالباكيون
روس
أوكرانيون
بيالروسيون
كازاخيون
أذربي انيون
قريغيز
طاجيكيون
أرمن
تركمانيون
تت
يهود
آخرون

GE.16-00216

كانون الثاين/يناير 2014

30 4٩2 812
25 342 568
673 093
795 010
74 151
19 222
800 095
40 985
264 115
1 473 259
36 320
182 581
207 450
10 210
573 753
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المرفق 3
توزيع السكان حسب العمر في جمهورية أوزبكستان (في بداية السنة) بآلف األشخاص
2011
كال اجلنسني رجال
المجموو

2012
نساء

كال اجلنسني رجال

2013
نساء

كال اجلنسني رجال

2014
نساء

كال اجلنسني رجال

نساء

15 215٫3 15 277٫5 30 4٩2٫8 14 ٩74٫8 15 018٫7 2٩ ٩٩3٫5 14 7٦2٫٩ 14 7٩2٫5 2٩ 555٫4 14 555٫0 14 5٦8٫4 2٩ 123٫4
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صفر2-

1 922٫5

991٫6

930٫9

980٫1 1 895٫0

914٫9

966٫3 1 865٫1

898٫8

1 895٫0

983٫0

912٫0

5-3

1 677٫1

862٫4

814٫7

919٫6 1 788٫5

868٫9

969٫5 1 883٫5

914٫0

1 916٫9

988٫4

928٫5

7-6

1 033٫1

531٫0

502٫1

542٫7 1 056٫4

513٫7

550٫7 1 070٫9

520٫2

1 148٫6

590٫4

558٫2

15-8

4 466٫6

2 286٫8

2 179٫8

2 209٫7 4 311٫2

2 163٫3 4 221٫3 2 101٫5

2 131٫1

2 025٫0

17-16

1 276٫8

651٫2

625٫6

650٫3 1 274٫7

624٫4

646٫1 1 263٫1

617٫0

1 201٫1

615٫6

585٫5

19-18

1 344٫2

682٫5

661٫7

669٫2 1 313٫2

644٫0

648٫8 1 272٫0

623٫2

1 270٫6

648٫3

622٫3

24-20

3 145٫7

1 594٫7

1 551٫0

1 616٫7 3 188٫9

1 633٫2 3 215٫4 1 572٫2

3 232٫0 1 582٫2

1 643٫8

1 588٫2

29-25

2 681٫2

1 345٫7

1 335٫5

1 411٫3 2 807٫8

1 473٫3 2 927٫5 1 396٫5

3 019٫7 1 454٫2

1 522٫8

1 496٫9

34-30

2 212٫7

1 108٫6

1 104٫1

1 135٫0 2 263٫7

1 174٫3 2 342٫1 1 128٫7

2 425٫4 1 167٫8

1 215٫8

1 209٫6

39-35

1 977٫4

988٫9

988٫5

1 008٫9 2 014٫1

1 014٫5 2 030٫2 1 005٫2

2 065٫5 1 015٫7

1 030٫8

1 034٫7

49-40

3 339٫5

1 624٫2

1 715٫3

1 647٫4 3 385٫4

1 680٫1 3 439٫7 1 738٫0

3 492٫5 1 759٫6

1 711٫6

1 780٫9

59-50

2 308٫5

1 119٫3

1 189٫2

1 188٫8 2 452٫2

1 246٫5 2 573٫4 1 263٫4

2 700٫6 1 326٫9

1 306٫5

1 394٫1

69-60

895٫8

427٫7

468٫1

531٫1

595٫4

948٫8

451٫6

497٫2

486٫2 1 027٫0

4 156٫1 2 058٫0

540٫8

1 126٫5
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مبا يف ذلا من هم يف سن:

نساء

نساء

نساء

نساء

74-70

384٫3

173٫8

210٫5

378٫9

171٫6

207٫3

372٫0

170٫3

201٫7

335٫6

155٫5

180٫1

79-75

221٫9

93٫1

128٫8

232٫5

99٫6

132٫9

236٫1

101٫9

134٫2

249٫5

108٫0

141٫5

84-80

132٫1

53٫6

78٫5

134٫1

53٫0

81٫1

135٫0

51٫9

83٫1

138٫5

52٫7

85٫8

 85وأكثر 104٫0

33٫3

70٫7

110٫0

37٫0

73٫0

119٫2

41٫8

77٫4

118٫7

42٫1

76٫6
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2011
كال اجلنسني رجال

2012
كال اجلنسني رجال

2013
كال اجلنسني رجال

2014
كال اجلنسني رجال

GE.16-00216

المرفق 4
المؤشرات الجتماعية والقتصادية األساسية لجمهورية أوزبكستان

HRI/CORE/UZB/2015

بيلون سوم
الناتس احمللي اإل اي (باألسعار اجلارية)
مؤل ددر أس ددعار االس ددتهالك (ك ددانون األول/ديس ددمرب م ددن نسبة مئوية
العام املاضي)
آالف األلخاص
جمموا العاملني
( )2
األلخاص احملتاجني إىل عمل (العاطلون عن العمل) آالف األلخاص
( )3
نسبة مئوية
مستون البطالة
لخص
عدد املواليد
لخص
عدد الوفيات
وحدات
عدد الزجيات
وحدات
عدد حاالت الطالق
نسبة مئوية
معدل و أمية الكبار
لخص
متوسط ح م األسرة
آالف
تقديرات عدد األسر املعيشية
من بينها أسر معيشدية مكوندة مدن نسداء عازبدات مدع أو نسبة مئوية
بدون أطفال
احلد د د دداالت املرضد د د ددية (جلميد د د ددع فئد د د ددات األم د د د درا ) ،مد د د ددع لكل  100 000من السكان
تشخيصااا األولية
لكل  100 000من السكان
بعضهم مصاب بلمرا معدية وطفيلية
استخدام وسائل منع احلمل:
لكل  1 000امرأة ( )49-15سنة
اللولت
لكل  1 000امرأة ( )49-15سنة
املستحضرات اهلرمونية

144 867٫9
106٫1

78 764٫2
107٫6

97 929٫3
107٫0

119 750٫4
106٫8

11 919٫1
622٫4
5٫0
622 835
143 253
287 793
18 603
99٫9
5٫1
5 741٫6
3٫7

12 223٫8
626٫3
4٫9
625 106
145 988
299 048
17 879
100٫0
5٫1
5 830٫7
3٫5

12 523٫3
639٫7
4٫9
679 519
145 672
304 859
24 025
100٫0
5٫0
6 010٫3
3٫3

12 818٫4
( )1
687٫0
( )1
5.1
()1
489 721
()1
363 150
()1
641 295
()1
706 28
100٫0
5٫0
6 102٫5
3٫2

45 557٫9

48 065٫2

48 087٫5

000

1 112٫3

1 099٫9

1 151٫9

46٫9
4٫9

47٫7
4٫4

47٫9
3٫8

000
000
000
000

()1

68

الوحدة.

2011

2012

2013

2014

()1

نس د د ددبة املعلم د د ددني (باس د د ددتثناء غ د د ددري املتف د د ددرغني) للتالمي د د ددذ
(الطالب) يف املؤسسات التعليمية:
املؤسسات التعليمية
مدارس أكادميية
الكليات املهنية
مؤسسات التعليم العاي

()1
()2
()3

لكل  100حالة والدة
لكل  1 000امرأة ( )49-15سنة

6٫4
4٫6

لخص
لخص
لخص
لخص

11٫2
14٫2
19٫2
11٫3

6٫2
4٫4

11٫4
14٫3
19٫0
11٫3

5٫9
4٫5

11٫5
13٫6
16٫5
11٫2

000
000

11٫9
12٫8
15٫8
10٫7

البيانات األولية.
مت حسدداب البيانددات وفقدا ملنه يددة حسدداب السددكان العدداطلني عددن العمددل واحملتدداجني للعمددل الدديت وافددق عليهددا جملددح الددوزراء مبوجددت
قراره رقم  106املؤرخ  24أيار/مايو .2007
نسبة عدد العاطلني عن العمل إىل السكان النشطني اقتصاديا.
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عدددد حدداالت اإلجهددا  ،مبددا يف ذلددا اإلجهددا
بالشفط التفريغي

الوحدة.

2011

2012

2013

2014

HRI/CORE/UZB/2015

المرفق 5
معلومات عن القضايا التي نظرت فيها محاكل جمهوريوة أوزبكسوتان فوي
الفتر 2014-2011
قض د ددايا مدني د ددة
الفتة الزمنية ألخاص

2011
2012
2013
2014

305 227
161 714
173 734
217 147

تد د دددابري احتازيد د ددة
يف هيئ د د ددة إي د د ددداا
يف احلبح

قضايا جنائية
قضايا /ألخاص

11 867
12 641
11 012
9 803

85 670/58 640
75 189/52 855
73 370/52 044
73 276/52 171

مد د ددن بينهد د ددا حد د دداالت اسد د ددتئناف
رفد د ددد فيهد د ددا اسد د ددتخدام تد د دددابري
احتازية يف هيئة إيداا يف احلبح

11
10
3
5

المرفق ٦
نظر أمين المظالل في التماسات المواطنين
رقم

-1

-2
-3
-4
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االلتماسات املقدمة إىل

2010

املكتددت الرئيسددي ألمددني املظددا  ،مبددا يف 7 124
ذلا التماسات:
6 753
من مناطق البلد املختلفة
299
من الرعايا األجانت
49
من املرافق اإلصالحية
6
التماسات غفل
17
عرب اإلنتنت
من أمناء املظا يف الدول األجنبية 22
1 983
متكررة
624
عرب اخلط اهلاتفي الساخن
من املمثلني اإلقليميني ألمني املظا 888
10 ٦1٩
المجموو

2011

7 134

2012

7 658

2013

7 712

2014

7 938

إ د د د د دداي الف د د د د ددتة
2014-2010
37 566

33 675
6 940 6 609 6 511 6 862
2 495
584
794
792
26
600
112
116
168
155
69
5
9
29
20
643
275
163
138
50
106
22
21
20
21
12 868
2 205 2 317 3 710 2 653
3 436
822
725
563
702
4 404
893
979
895
749
58 274 11 858 11 733 12 82٦ 11 238
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