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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

    
  التقرير الدوري الرابع من الدول األطراف    

  
  *أوزبكستان    

  

 
  

 .هذا التقرير دون حترير رمسيصدر   *  
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إلعداد التقرير الدوري الرابع جلمهورية أوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع     
  يز ضد املرأةيأشكال التم

  
 سيدوف، مدير املركز الـوطين حلقـوق اإلنـسان جبمهوريـة أوزبكـستان،            . الربوفسور أ   - ١

  دكتوراة يف العلوم القانونية
  دير املركز الوطين حلقوق اإلنسان جبمهورية أوزبكستانإمساعيلوف، نائب م. أ  - ٢
ــسان، مرشــح     . ف  - ٣ ــدان حقــوق اإلن ــل والبحــث يف مي ــيس إدارة التحلي باكاييفــا، رئ

  العلوم القانونية
ــسان، مرشــح       . ل  - ٤ ــوق اإلن ــدان حق ــدويل يف مي ــاون ال ــيس إدارة التع اســخاكوفا، رئ

  العلوم القانونية
  ي أول بإدارة التحليل والبحث يف ميدان حقوق اإلنسانأرسالنوفا، خبري استشار. ك  - ٥
 أقدم، إدارة التحليل والبحث يف ميـدان حقـوق اإلنـسان،            اختصاصيخسنيياروفا،  . ر  - ٦

  درجة ماجستري
   أقدم بإدارة التحرير والنشراختصاصيبغماتوفا، . ل  -٧
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  مقدمة    
تحــدة  إىل اتفاقيــة األمــم امل١٩٩٥التزمــت مجهوريــة أوزبكــستان، بعــد انــضمامها يف    - ١

للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بضمان املساواة يف احلقوق بني املـرأة والرجـل يف                 
 .اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حلياة اجملتمع

تفهـم أوزبكــستان أن التنميــة الـشاملة للبلــد، ورفاهــة الـسكان، وبنــاء دولــة دميقراطيــة      - ٢
قانون، وتكوين جمتمع مدين مـستحيلة دون مـشاركة املـرأة بالنـشاط املمكـن،       حتكمها سيادة ال  

ال خيــدم التمييــز ضــد املــرأة مــصاحل الفــرد  . علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، يف مجيــع اجملــاالت 
مبـدأي املـساواة يف احلقـوق واحتـرام كرامـة اإلنـسان اللـذين         اجملتمع أو الدولة، ألنه ينتـهك    أو

 ٢٠٠٨ العـاملي حلقـوق اإلنـسان الـذي حتتـرم ذكـراه الـسنوية الـستني يف                   يدعو إليهما اإلعـالن   
 اعتمــد رئــيس مجهوريــة أوزبكــستان مرســوم  ٢٠٠٨مــايو / أيــار١يف . كــلُّ البــشرية التقدميــة

املكرسـة للـذكرى الـسنوية الـستني العتمـاد اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،            برنامج التـدابري  
 .ملبذولة يف جمال حقوق اإلنسان ليشمل حقوق املرأةشكّل حمفزا لتكثيف األنشطة ا ما

تــشجب مجهوريــة أوزبكــستان التمييــز ضــد املــرأة ألنــه حيــول دون مــشاركة املــرأة يف    - ٣
مجيع جماالت احليـاة يف البلـد علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، وجيعـل مـن األكثـر صـعوبة علـى                          

قيمـة  مـن  بيـد أن ذلـك ال يقلـل       . ا تـستغل طاقاهتـ    املرأة أن متارس على حنو كامـل حقوقهـا وأن         
إســهام املــرأة يف رفاهــة األســرة وال يقلــل القيمــة االجتماعيــة لألمومــة أو دور املــرأة يف إجنــاب  

تساعد الدولة واجملتمع يف تغيري الـدور التقليـدي لكـل مـن الرجـل واملـرأة يف                  و. وتربية األطفال 
 .واألسرة اجملتمع

سياسة لـ ىل من استقالهلا، بتجميـع اجملـاالت الرئيـسية          بدأت أوزبكستان، يف األيام األو      - ٤
 :الدولة ملنع التمييز ضد املرأة، أي ما يلي

ــادئ          -   ــيت حتكــم مب ــسية ال ــة الرئي ــية الدولي ــصكوك األساس ــضمت أوزبكــستان إىل ال ان
 وقواعد محاية حقوق املرأة؛

ــار واف للمعــايري الدوليــة       -   ــى أســاس إيــالء اعتب ــّنت تــشريعات وطنيــة   ،عل متعلقــة  ُس
باملساواة بني اجلنسني وبالتدابري اخلاصة اليت تـستهدف محايـة األمومـة وخلـق ظـروف                

 مواتية للتقدم الشامل للمرأة؛

جيــري تنفيــذ بــرامج خاصــة يف البلــد لتطــوير نظــام الرعايــة الــصحية، وحلمايــة صــحة       -  
وخـالل سـنوات   . اللوايت سيصبحن أمهات واألطفـال، ولتنـشئة جيـل متمتـع بالـصحة            

. الســتقالل أنــشئ نظــام متكامــل لتقــدمي الدولــة للخــدمات االجتماعيــة لــألم والطفــلا
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حاجة باملرء إال أن يالحظ أن النفقات الكلية املشمولة يف ميزانية الدولـة للمجـال                وال
، بينمـا   ٢٠٠٦ئـة يف    ا يف امل  ٥١االجتماعي واخلدمات االجتماعيـة للجمهـور شـكلت         

 ؛٢٠٠٧ئة يف ا يف امل٥٤,٣ارتفع فعال الرقم إىل

ة علـى املـستويني     أنشئت قاعدة مؤسسية لتنسيق األنشطة املقترنة بـضمان حقـوق املـرأ             -  
 احلكومي واحمللي؛

ُخلقت ظروف مناسبة لتطوير املنظمـات غـري احلكوميـة للمـرأة، وهـي املنظمـات الـيت                    -  
 تشكل مكونا هاما للنظام الوطين حلماية حقوق املرأة؛

لتقـدمي التقـارير إىل جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى                 أنشئ نظـام أوزبكـستان        -  
التمييز ضد املرأة، ويتكون ذلك النظـام مـن قيـام أوزبكـستان احلـسن التوقيـت بتقـدمي                   

 تقاريرها الدورية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز          من أجل تطبيق التوصيات اخلتاميـة للجنـة األمـم             -  
ضــد املــرأة متــت صــياغة وتنفيــذ خطــط عمــل وطنيــة تــنص علــى تــدابري حمــددة حلــل      

 املشاكل املقترنة حبقوق املرأة؛

يف (متــشياً مــع التوصــيات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة            -  
امية للجنة بني الـسلطات احملليـة   ، ُنشرت نصوص املالحظات اخلت)١٤ و  ١٣ الفقرتني

 التجاريـة   واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات غـري          وهيئات املواطنني الذاتيـة احلكـم     
 .املعنية حبقوق املرأة

 اســتمر العمــل يف أوزبكــستان لتنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    ٢٠٠٨-٢٠٠٦يف   - ٥
 :إىل تناول القضايا التاليةأشكال التمييز ضد املرأة، وُوجهت جهود الدولة واجملتمع 

ــني          -   ــرص ب ــافؤ الف ــوق وتك ــساواة يف احلق ــضمانات امل ــانون خــاص ب ــرار ق صــياغة وإق
 والرجل؛ املرأة

زيــادة حتــسني التــشريعات املوجهــة إىل حظــر االجتــار يف املــرأة والطفــل وحظــر العنــف   -  
 األسرة؛ يف

وقهـا وتعزيـزه، وحتـسني      توسيع نطـاق رصـد الدولـة والرصـد العـام ملمارسـة املـرأة حلق                 -  
 يف اجملتمع؛) وذلك يشمل املرأة الريفية(التقارير اإلحصائية عن وضع املرأة 
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إدخـال التحليـل اجلنــساين الـذي تقــوم بـه وكــاالت الدولـة واملنظمــات غـري احلكوميــة         -  
وغري التجارية فيما يتعلق بـالقوانني الوطنيـة ألغـراض حتـسني اإلطـار القـانوين لـضمان                  

 ات املرأة؛حقوق وحري

ــة       -   ــاملرأة وغريهــا مــن املنظمــات غــري احلكومي تعزيــز إمكــان جلنــة أوزبكــستان املعنيــة ب
ــسياسية        ــاة ال ــة للمــرأة يف احلي ــشاركة الفعال ــور، يف امل ــة أم ــا، يف مجل للمــرأة، وأدواره

 .والعامة للبلد

نفيـذ  يف السنوات اليت مضت منذ اسـتعراض التقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث عـن ت                   - ٦
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حدثت تغريات مـثرية يف أوزبكـستان ال بـد             

 .من أن تكون قد أثرت يف وضع املرأة

 أقرت قوانني يف أوزبكستان موجهة إىل القيام على حنو جـذري            ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧يف    - ٧
 كـانون   ١٥فـراد، أي قـانون      بتجديد وحتديث البلـد وحتـسني العالقـة بـني الدولـة واجملتمـع واأل              

 / كــانون الثــاين ٣؛ وقــانون )صــيغة منقحــة ( اخلــاص بوســائط اإلعــالم   ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين
 اخلاص بضمانات تتعلق بأنشطة املنظمات غري احلكومية وغـري التجاريـة؛ وقـانون            ٢٠٠٧ يناير
ور  خلـاص بتعزيـز د  ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ١١ اخلاص بالصدقات؛ وقانون ٢٠٠٧مايو  /أيار ٢

األحزاب السياسية يف جتديد إدارة الدولة وتعزيز إضفاء الطابع الدميقراطي عليهـا وجعـل البلـد                
 اخلاص بإدراج تعديالت وإضافات يف تـشريعات معينـة          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١١حديثا؛ وقانون   

يوليه اخلـاص بـإدراج     / متوز ١١جبمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ وقانون         
عديالت وإضافات يف تـشريعات معينـة جبمهوريـة أوزبكـستان فيمـا يتعلـق بنقـل سـلطة األمـر              ت

 اخلــاص بــضمانات حلقــوق   ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين ٧باالحتجــاز إىل احملــاكم؛ وقــانون   
 /يف نيــسان.  اخلــاص مبكافحــة االجتــار يف البــشر ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧ال؛ وقــانون فــاألط

االتفاقيـــة : أوزبكـــستان علـــى اتفـــاقيتني ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة صـــدَّق برملـــان ٢٠٠٨أبريـــل 
 املتعلقـة بـاحلظر     ١٨٢ املتعلقة باحلد األدىن لـسن القبـول يف العمـل، واالتفاقيـة رقـم                ١٣٨ رقم

 . أشكال عمل األطفالواإلجراء الفوري للقضاء على أسوأ

را إىل أن  ســنة الــشباب، وميكــن تفهــم ذلــك نظــ٢٠٠٨ويف أوزبكــستان أُعلنــت ســنة   - ٨
 يف  ١٠ ٣٦٠ ٠٠٠ الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة أو دون هـذه الـسن يبلـغ عـددهم               

 من السكان، وعدد الذين تبلـغ سـنهم ثالثـني سـنة أو دون               املائة يف   ٤٠البلد، مشكّلني حوايل    
ــة يف ٦٤، أو ١٧ ٠٨٠ ٠٠٠ ذلــك ــه حبــل    . املائ ــستمر للمجتمــع برمت ــسألة االهتمــام امل إن م

شباب، الذين يشكلون جزءا كبريا من سكان البلد، كانت وال تـزال تـشكل مركـز                مشاكل ال 
 أُصــدر القــرار الرئاســي ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٩يف . اهتمــام كــل مــن الدولــة واجملتمــع برمتــه
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، وهـو القـرار الـذي أقـر برنـامج الدولـة املكـرس لـسنة                 “سنة الـشباب  ”اخلاص بربنامج الدولة    
ئيـسية لـدعم الـشباب، مبـا يف ذلـك الفتيـات، يف خمتلـف جمـاالت          وعـّرف اجملـاالت الر    . الشباب

احليــاة عــن طريــق حتــسني اإلطــار القــانوين لــضمان حقــوق ومــصاحل الــشباب، ولرفــع مــستوى  
نوعية التعليم، وحتسني اإلطار اللوجسيت للمؤسـسات التعليميـة وتنـاُول جمموعـة مـن القـضايا،                  

 .منها إجياد فرص عمل للشباب

 السنوية، ممارسة العفو عن أشخاص ُحكم علـيهم بالـسجن، الـيت أُطلقـت     إن املمارسة   - ٩
بعد االستقالل يف إطار إضفاء الطابع اإلنساين على نظام العقوبات اجلنائية، كان هلـا أثـر كـبري       

 .يف ضمان احلق يف احلرية واحلرمة الشخصية للمرأة والرجل

ن العفـو عـن أكثـر مـن ثالثـة            أفرج قرار صادر عن جملس الشيوخ بشأ       ٢٠٠٦يف سنة     - ١٠
آالف فرد كانوا حمتجزين يف مرافق السجن وكانوا ميثلون أقـل خطـر اجتمـاعي علـى اجملتمـع،                   

 أفرج قرار جملس الـشيوخ اخلـاص بـالعفو عـن            ٢٠٠٧ منهم من النساء؛ يف      املائة يف   ٤٣وكان  
جتمـاعي  أقـل خطـر ا     فرد كانوا حمتجـزين يف مرافـق الـسجن وكـانوا ميثلـون             ٣ ٥٠٠ أكثر من 

 . منهم من النساء١٨على اجملتمع، وكان 

 والـذي أقـر برنـامج األنـشطة       ٢٠٠٨مايو  / أيار ١إن املرسوم الرئاسي الذي أصدر يف         - ١١
املكــرس للــذكرى الــسنوية الــستني العتمــاد اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان يــدعو إىل القيــام 

وق املـرأة، مبـا يف ذلـك املـصادقة     مبجموعة من األحداث اليت تستهدف حتسني نظـام محايـة حقـ     
علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل، الــذي يتعلــق باالجتــار يف البــشر وبغــاء   

 .األطفال وإنتاج املواد اإلباحية

ألول مرة يف تاريخ أوزبكستان ُرِشـحت       :  حدث حدثان هامان   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧يف    - ١٢
مــرأة اوألول مـرة علــى اإلطـالق اخـتريت    مـرأة لـشغل منـصب رئــيس مجهوريـة أوزبكـستان،      ا

 . اجمللس التشريعي للمجلس األعلى-رئيسة جمللس النواب للربملان 

 ويشمل هذا التقرير الدوري الرابع معلومات مفصلة عـن التـدابري القانونيـة والتنظيميـة                - ١٣
 والبيانـات  .واألحداث املذكية للوعي املوجهة إىل تناول املشاكل املقترنة بضمان حقـوق املـرأة   

ــسنيت     ــام األول ب ــق يف املق ــر تتعل ؛ ويف وقــت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦اإلحــصائية املعروضــة يف التقري
أشـارت إىل  ، بعد أن تكون وكاالت اإلحصاءات قـد  ٢٠٠٨الحق ستعرض اإلحصاءات عن     

 .العالقة بينها

ييـز  إن إعداد التقرير الدوري الرابع عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التم                     - ١٤
ضد املرأة أخذ يف احلسبان مجيع مالحظات وتوصيات جلنة األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى            
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التمييــز ضــد املــرأة ووكــاالت أخــرى منــشأة مبوجــب اتفاقيــات فيمــا يتعلــق بــأمور تتعلــق            
 .املرأة حبقوق

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال ١٨ويقــوم إعــداد التقريــر علــى أحكــام املــادة   - ١٥
جتميع املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـشكل    ”التمييز ضد املرأة وعلى وثيقة األمم املتحدة اجلديدة       

عاهــدات الدوليــة حلقــوق    ومــضمون التقــارير املطلــوب تقــدميها مــن الــدول األطــراف يف امل      
 “املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              ”  و “اإلنسان

عقاب النظر يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث جلمهورية أوزبكـستان عـن تنفيـذ اتفاقيـة     يف أ 
التعليقات العامة للجنة األمم املتحدة املعنيـة       ”  التمييز ضد املرأة، و    ]مجيع أشكال [القضاء على   

 . فيما يتعلق بقضايا تشملها االتفاقية“بالقضاء على التمييز ضد املرأة

الـسياسي والقـانوين يف أوزبكـستان        - ريـر مـستوى تطـور الفكـر االجتمـاعي         يبني التق   - ١٦
فيما يتعلق جبوانب بعينـها مـن حقـوق املـرأة، مـا يـساعد اهلياكـل الدوليـة يف فهـم املرحلـة الـيت             

 .بلغتها أوزبكستان فيما يتعلق برعاية حقوق املرأة والتقيد هبا ومحايتها

 أضـواء كاشـفة علـى اآلليـات القانونيـة والتنظيميـة             يطلويويل التقرير أمهيـة كـبرية لتـس         - ١٧
ويقدم التقريـر وصـفا كـامال للقـانون الـساري ويكـشف             . لضمان حقوق املرأة يف أوزبكستان    

عن أهداف وغايات املؤسسات اليت ُدعيت إىل تطبيق األنظمة التشريعية املتعلقة حبقوق املـرأة،              
سيق أنشطة وكاالت الدولة املسؤولة عـن       وإىل أن تقدم أيضا معلومات عن أشكال وميادين تن        

تلـك املعلومـات تعطـي صـورة واضـحة عـن اآلليـات الوطنيـة الـيت تـدعم                    . ضمان حقوق املرأة  
 .احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية للمرأة وفعالية تنفيذ املعايري الدولية يف هذا اجملال

مـايو  / أيـار ١٤، أُجرِيـت يف   وينبغي أن يالحظ أيضا أنـه، ألغـراض إعـداد تقريـر جيـد               - ١٨
ــابع         ٢٠٠٨ ــسان الت ــوق اإلن ــوطين حلق ــن املركــز ال ــرأة بأوزبكــستان وم ــة امل ــن جلن ــادرة م ، مبب

جلمهورية أوزبكستان بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حلقة دراسية تدريبيـة كُرسـت              
حـدة للقـضاء علـى مجيـع        إلعداد التقرير الدوري الرابع ألوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية األمم املت         

أشكال التمييز ضد املرأة وشارك فيها نـواب يف اهليئـة التـشريعية، كمـا شـارك ممثلـو الـوزارات           
 .واإلدارات، ومنظمات نسائية غري حكومية وهيئات املواطنني الذاتية احلكم

ئية إن جلنة املرأة بأوزبكستان، وهياكلها اإلقليمية وجمموعة كاملة من املنظمات النـسا             - ١٩
  .غري احلكومية شاركت يف إعداد التقرير مشاركة نشيطة
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  وثيقة أساسية مشتركة: اجلزء األول    
  

 معلومات عامة عن الدولة املقدمة للتقرير  - ١  
  

 السمات الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة  -أ   
 هنرين يف املنطقة، آمو داريـا       مجهورية أوزبكستان دولة تقع يف آسيا الوسطى بني أكرب          - ٢٠

وهـــي تـــشترك يف احلـــدود مـــع كازاخـــستان يف الـــشمال والـــشمال الـــشرقي،   . وســـري داريـــا
وتركمانستان يف اجلنوب الغريب، وأفغانستان يف اجلنوب، وطاجيكـستان يف اجلنـوب الـشرقي،        

ــشرقي   ــشمال ال ــتان يف ال ــهول      . وقريغيزس ــن س ــة أمخــاس أوزبكــستان تتكــون م ــا أربع وتقريب
حراوية، واملنطقتان الشرقية واجلنوبية الشرقية من البلد تـشتمالن علـى تـالل وتـالل سـفحية               ص

وضمن حيـز تـوران يقـع جنـد أسـتيورت ودلتـا داريـا آمـو           . يف سلسلة جبال تيني شان وغيسار     
ومنـاخ أوزبكـستان    . على الشاطئ اجلنويب لبحر اآلرال وصحراء كيزيلكوم املتراميـة األطـراف          

 .عيدقاري إىل حد ب

وتــضم اجلمهوريــة مجهوريــة .  كيلــومتر مربــع٤٤٧ ٤٠٠وتبلــغ مــساحة أوزبكــستان   - ٢١
وعـدد  .  ناحيـة ريفيـة    ١٦٣ مدينـة و     ١٢١ والية ومدينـة طـشقند، و        ١٢كاراكالباكستان، و   

 . مليونا، وعاصمتها هي مدينة طشقند٢٦سكاهنا 
  

  اخللفية التارخيية    
ت التارخيية عن سكان آسيا الوسطى، مبـا يف ذلـك        إن القدر الضئيل األول من املعلوما       - ٢٢

يف القرن السادس قبـل املـيالد كانـت         . أوزبكستان، يعود إىل منتصف األلفية األوىل قبل امليالد       
مشينيـة الفارسـية؛ ويف القـرن الرابـع قبـل املـيالد هـزم               فراد األسرة اال  آسيا الوسطى حتت حكم أ    

بعـد ذلـك، أصـبحت كـل أوزبكـستان أو جـزء             . ةاالسكندر األعظم األسـرة االمشينيـة احلاكمـ       
للـذين خلفـوا االسـكندر األعظـم؛ والـسلوقيني          : منها تابعا لسلسلة من الـدول القدميـة الكـربى         

يف القــرنني الثالــث (البكترييــة  - ؛ واململكــة اإلغريقيــة)يف القــرنني الرابــع والثالــث قبــل املــيالد(
القـرن األول قبـل املـيالد إىل القـرن     ( وسط اهلنـد     ؛ ومملكة كوشان القوية يف    )والثاين قبل امليالد  
 ).الرابع امليالدي

إن تكوين الروح األوزبكية، اليت هلا أصول تركية وهي أمة حتمـل لقـب شـرف، تـأثر                    - ٢٣
وحــدث التطــور التــارخيي لألوزبــك يف ظــروف االتــصال      . مبختلــف الثقافــات واحلــضارات  

 .ج فيهاالقريب بالشعوب والثقافة اإليرانية واالمتزا
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ويف القــرن الثــامن فــتح العــرب آســيا الوســطى، مبــا يف ذلــك املنطقــة الــيت تــشغلها             - ٢٤
وانتـشرت  .  اإلسـالم  ورافـق الفـتح إدخـال     . ات اخلالفة العربية  أوزبكستان، وأضيفت إىل ممتلك   

الديانــة اجلديــدة بــسرعة بــني الــسكان، علــى الــرغم مــن أن الــشعب متــسك بــبعض الزرادشــتية  
وأسـفر عـن انتـشار اإلسـالم أن        ). البوذية واملانوية واملـسيحية النـسطورية     (أخرى  وأديان معينة   

 .أصبحت تلك املنطقة منطقة تعمها احلضارة اإلسالمية

ويف القــرن . ويف أواخــر القــرن التاســع، حلــت أســر حاكمــة حمليــة حمــل حكــم العــرب  - ٢٥
 والـــسلجوقية يف يـــةالتاســـع حـــىت القـــرن الثـــاين عـــشر ُوجـــدت الـــدول الـــسامانية والكاراخان 

 .أوزبكستان إقليم

) باإلضـافة إىل أذربيجـان وإيـران   (ويف أوائل القرن الثالث عشر، كانت آسيا الوسطى          - ٢٦
ــد هجــوم مجــوع          ــيت اختفــت عــن الوجــود بع ــة شــاهات خــورزم، ال ــصرية لدول ــرة ق ــة فت تابع

لقـد  . اكمـة وبعد ذلك بوقـت قـصري، انتقلـت الـسلطة إىل األسـرة التيموريـة احل               . خان جانكيز
النصف الثاين من القرن الرابـع عـشر   (كان ذلك وقت ذروة التنمية االقتصادية وازدهار الثقافة  

ووحدت دولـة التيمـوريني     . وكانت مسرقند عاصمة دولة األمري تيمور     ). والقرن اخلامس عشر  
تلــك . يف العــصور الوســطى أراضــي شاســعة، وقــد أوجــدت فــضاء قانونيــا واقتــصاديا موحــدا 

ــة ــاء     احلقبــ ــاس بنــ ــربا أســ ــن أن تعتــ ــة الــــيت نــــشأت يف ذلــــك الوقــــت ميكــ ــة املطلقــ  وامللكيــ
 .أوزبكستان دولة

وعنــد االنتقــال مــن القــرن اخلــامس عــشر إىل القــرن الــسادس عــشر حلــت حمــل دولــة    - ٢٧
وطـوال أربعـة قـرون      . التيموريني دولة الشيبانيني، الذين تولوا احلكم حىت القرن السادس عشر         

 السادس عشر حىت غزو روسيا آلسـيا الوسـطى يف النـصف الثـاين مـن القـرن                   تقريبا، من القرن  
ــة     ــات أوزبكيـ ــثالث خانـ ــا لـ ــستان موطنـ ــيم أوزبكـ ــان إقلـ ــشر، كـ ــع عـ ــارى  : التاسـ ــة خبـ خانـ

 .، وخانة خيفني، وخانة كوكاند)بدأت يف منتصف القرن الثامن عشر إمارة(

مـن آسـيا الوسـطى، مبـا يف         ويف النصف الثاين من القرن التاسع عـشر ُضـم جـزء كـبري                 - ٢٨
 .وأنشئت احملافظة العامة لتركستان. ذلك أوزبكستان احلديثة، إىل روسيا

ــنة      - ٢٩ ــيا يف سـ ــورة يف روسـ ــد الثـ ــورزم    ١٩٢٠وبعـ ــارى وخـ ــورييت خبـ ــوين مجهـ  مت تكـ
 . السوفياتيتني الشعبيتني

 تـــشرين ٢٧ويف . الدولـــة آلســـيا الوســـطى   -  مت رســـم حـــدود األمـــة  ١٩٢٤ويف   - ٣٠
ــوبر /لاألو ــسوفياتية االشــتراكية   ١٩٢٤أكت ــة ال ــة األوزبكي ويف ترســيم .  مت تكــوين اجلمهوري

احلدود الوطنيـة فـإن األراضـي الـيت يقطنـها األوزبـك علـى حنـو رئيـسي ُشـملت يف اجلمهوريـة                
ــسوفياتية االشــتراكية؛ إهنــا تــشكل    ــة ال ــة يف ٧٦األوزبكي ــة   املائ  مــن جممــوع ســكان اجلمهوري
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ت أوزبكستان جزءا من احتاد اجلمهوريـات الـسوفياتية االشـتراكية طـوال         وكان. املكونة حديثا 
االقتـصادية بالعمليـات الـيت       -  سنة تقريبا، وتأثرت مسات تنميتها الدميغرافيـة واالجتماعيـة         ٧٠

 .كانت تسم االحتاد السوفيايت

أعلنـت   وقتا بالغ األمهية يف تـاريخ البلـد، حينمـا            ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ١وميثل تاريخ     - ٣١
ــستقلة    ــها املـ ــاء دولتـ ــستان بنـ ــسطس / آب٣١يف . أوزبكـ ــى   ١٩٩١أغـ ــس األعلـ ــذ اجمللـ ، اختـ

جلمهورية أوزبكستان قرارا بإعالن قيام الدولة املستقلة جلمهورية أوزبكستان، وأيضا القـانون            
 .الدستوري اخلاص مببادئ قيام الدولة املستقلة جلمهورية أوزبكستان

  
  السكان    

يتكونون من األوزبك، وهم شعب يتكلم اللغـة        )  مليونا ٢١أكثر من   (معظم السكان     - ٣٢
ويعـيش يف اجلمهوريـة أيـضا عـدد كـبري مـن ممثلـي شـعوب                 . التوركية وله ثقافـة عريقـة ومميـزة       

الكازاخ والطاجيك والكاراكالباك والقريغيز والتركمان والروس واألوكرانيني والتتـار         : أخرى
 .مواألرمن والكوريني واإليغور وغريه

ومن ناحية علم اإلنسان، فإن األوزبك شعب ذو أصـل خمـتلط، مبـا يف ذلـك املكونـان         - ٣٣
ويصنف علماء اإلنسان األوزبك إىل أوروبيـد جنـوبيني مـن نـوع آسـيا            . األوروبيدي واملنغويل 

وللسكان األوزبك يف املدن والواحات الزراعيـة القدميـة مـزيج صـغري            . الوسطى ما بني النهرين   
 .السمات املنغوليةنسبيا من 

وتنتمـي اللغـة األوزبكيـة      . ولغة الدولـة يف مجهوريـة أوزبكـستان هـي اللغـة األوزبكيـة               - ٣٤
وإحـدى الـسمات املميـزة      . الفصحى إىل جمموعة كـارلوك مـن الفـرع الغـريب للغـات التوركيـة              

اكالباكيـة إىل   وتنتمي اللغـة الكار   . للغة األوزبكية هي عالقتها التارخيية القوية باللغة الطاجيكية       
 . جمموعة كيبتشاك من اللغات التوركية

ومــن ناحيــة االنتمــاء الــديين فــإن املــؤمنني مــن األوزبــك والكاراكالبــاك مــسلمون مــن    - ٣٥
وممـا يـسم اإلسـالم يف أوزبكـستان، وأيـضا يف كـل آسـيا          . السُّنة، من املـذهب الفقهـي احلنفـي       

ي، وأيـضا حـضور املعتقـدات القائمـة         الوسطى، هو دمج اإلسالم الـسلفي والتـصوف اإلسـالم         
  .قبل اإلسالم
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  املؤشرات الدميغرافية يف مجهورية أوزبكستان    
  

  ١اجلدول     
(توزيع السكان الدائمني جبمهورية أوزبكستان، حسب اجلنس والسن    

0

١(  
  )باألشخاص(
  
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١اعتبارا من    ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١اعتبارا من   
  امرأة  رجل  اجلنسان  امرأة  رجل  اجلنسان  

٢١٩ ٣٣٨ ٦٠٤١٣ ٣٢٥ ٨٢٣١٣ ٦٦٣ ٦٢٠٢٦ ١٦٧ ٠٦٨١٣ ١٤٥ ٦٨٨١٣ ٣١٢ ٢٦  اجملموع

٢٠٢ ٢٦٩ ٩٦٢١ ٣٤٦ ١٦٤١ ٦١٦ ٨١٦٢ ٢٤٧ ٦٦٦١ ٣٢٢ ٤٨٢١ ٥٧٠ ٢ ٤-٠
٧٠٥ ٢٨٨ ٩١٣١ ٣٥٤ ٦١٨١ ٦٤٣ ٦٨١٢ ٣٤٤ ٩٣٤١ ٤١٤ ٦١٥١ ٧٥٩ ٢ ٩-٥
٦٣٠ ٥٥٢ ٨٠٦١ ٦٢٣ ٤٣٦١ ١٧٦ ٢٩١٣ ٥٩٠ ٣١٩١ ٦٥٤ ٦١٠١ ٢٤٤ ٣ ١٤-١٠
٧٢٨ ٥٦٧ ٥٨٢١ ٦١٧ ٣١٠١ ١٨٥ ٨٤٢٣ ٥٤٧ ٣٠٩١ ٥٩٦ ١٥١١ ١٤٤ ٣ ١٩-١٥
١٧٧ ٣٩٣ ٢٨٤١ ٤١١ ٤٦١١ ٨٠٤ ٤٦٧٢ ٣٣٣ ٧٧٥١ ٣٤٨ ٢٤٢١ ٦٨٢ ٢ ٢٤-٢٠
٤٣٢ ١١٥ ٠١٣١ ١٢٩ ٤٤٥١ ٢٤٤ ٤٦٩٢ ٠٩١ ٣٢٢١ ١٠٣ ٧٩١١ ١٩٤ ٢ ٢٩-٢٥
٨١٨ ٦٤٩٩٨٦ ٤٦٧٩٩٨ ٩٨٥ ٠٤٠١ ٥٨٠٩٧١ ٦٢٠٩٧٩ ٩٥٠ ١ ٣٤-٣٠
٦٨٣ ٠٩٥٨٧٣ ٧٧٨٨٤٥ ٧١٨ ٢٢٧١ ٥٠٧٨٥٣ ٧٣٤٨١٨ ٦٧١ ١ ٣٩-٣٥
٦٩٤ ٧٠٧٨٣١ ٤٠١٧٨٣ ٦١٥ ٤٧٥١ ٥٢٣٨٣١ ٩٩٨٧٩٠ ٦٢١ ١ ٤٤-٤٠
٢٢٩ ٥١٤٧٤١ ٧٤٣٧١٣ ٤٥٤ ٣٦٤١ ٥٩٦٧٠٣ ٩٦٠٦٧٧ ٣٨٠ ١ ٤٩-٤٥
١٣٢ ٧٠٠٥١٧ ٨٣٢٤٩٠ ٠٠٧ ٣٥٨١ ٧١٩٤٨٥ ٠٧٧٤٥٩ ٩٤٥ ٥٤-٥٠
٧٣٠ ٧١٠٣٤٦ ٤٤٠٣٢١ ٥٣٨٦٦٨ ١٣٩٣١٤ ٦٧٧٢٩٢ ٦٠٦ ٥٩-٥٥
٨٣٣ ١٩٨١٧٣ ٠٣١١٦٩ ١٨٩٣٤٣ ٦٠٥١٧٩ ٧٩٤١٧٦ ٣٥٥ ٦٤-٦٠
٢١٢ ١٣٣٢٤٣ ٣٤٥٢١٤ ٩٨٦٤٥٧ ٠٥٠٢٤٨ ٠٣٦٢١٩ ٤٦٨ ٦٩-٦٥
١٥٢ ٥٩٧١٧٤ ٧٤٩١٤٣ ١٨٥٣١٧ ٧١٩١٦٨ ٩٠٤١٣٤ ٣٠٢ ٧٤-٧٠
١٢٧ ٤٣٢١٢٩ ٥٥٩٩٤ ٥٥٢٢٢٣ ٤١٣١٢٨ ٩٦٥٩٦ ٢٢٤ ٧٩-٧٥
٧٣٥ ٣٠٩١٣٣ ٠٤٤٦٧ ١٤٠٢٠١ ٨٩٢١٢٨ ٠٣٢٥٩ ١٨٨   أو أقدم٨٠
  

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١(  
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  ٢اجلدول     
1(توزيع السكان الدائمني جبمهورية أوزبكستان حسب التكوين العرقي    

F1F

٢(  
  )باألشخاص(
  
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١اعتبارا من    ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١اعتبارا من   
  امرأة  رجل  اجلنسان  امرأة  رجل  اجلنسان  

٦٣٣ ٨١٧ ٠٥٦١٦ ٤٩٥ ٦٨٩٩ ٣١٢ ٢١٣٢٦ ٠٧٩ ٦١٢١٧ ٥٨٤ ٨٢٥٩ ٦٦٣ ٢٦ اجملموع
٤٠٥ ٥٦٩ ١٦٣١٤ ٦٠١ ٥٦٨٦ ١٧٠ ٢٦٦٢١ ٨٢٣ ٠٨٢١٤ ٧١٩ ٣٤٨٦ ٥٤٢ ٢١ األوزبيك

٩٣٥ ٧٣٦٢٤٧ ٦٧١٣٢٦ ٩٧٧٥٧٤ ٨١٣٢٥٠ ٧٩٠٣٣٢ ٥٨٣ كاراكالباكس
٤٠٨ ٨٣٥٥٦ ٢٤٣٨٩٥ ٤٠٧٩٥٢ ١٨٣٥٥ ٥٩٠٨٧٦ ٩٣١ الروس

٧٦٨ ٠٠٦١١ ٧٧٤٧٧ ٦٢٤٨٨ ٢٣٠١١ ٨٥٤٧٥ ٨٦ األوكرانيون
١٤٨ ٩٢٦٤ ٠٧٤١٦ ١٣٠٢١ ٧٢١٤ ٨٥١١٦ ٢٠ بيالروس
٤٣٥ ٧٦٠٥٣٨ ١٩٥٣٦٠ ٦٦٤٨٩٩ ٨٨٧٥٢٨ ٥٥١٣٥٠ ٨٧٩ كازاخ

٩٠٣٧٨٧ ٦٩٠٢ ٨٧٠٧٨٤٣ ٦٥٤٢ ٣ جورجيون
٣٤٢ ١١٧٨ ٤٥٩٣٢ ٣٨١٤٠ ٠٥١٨ ٤٣٢٣٢ ٤٠ أذربيجانيون
٠٢٧١٣٤ ١٦١١ ٠٢٥١٣١١ ١٥٦١ ١ ليتوانيون

٣١٧ ٦٢٣٢ ٩٤٠٢ ٣٠٢٤ ٥٨٦٢ ٨٨٨٢ ٤ مولدوفيون
٢١٥١٠٣١١٢٢٢٥١١١١١٤ التفيون
٠٢٥ ٣٧٠٢٠٦ ٣٩٥٢٩ ٦٢٣٢٣٥ ٦٩٩٢٠٨ ٣٢٢٢٩ ٢٣٨ قريغيز

٦٣٨ ١٦٣٨٥٣ ٨٠١٤٣٥ ٢٨٨ ١٠٨١ ٧٦٧٨٦٦ ٨٧٥٤٤٠ ٣٠٦ ١ طاجيكيون
١٦٩ ٤٦٩١ ٦٣٨٣٨ ١٥٧٣٩ ٩٤٤١ ١٠١٣٧ ٣٩ أرمن

٠١٨ ٦٢٣١٢٨ ٦٤١٣٠ ٦٥٢١٥٨ ٠٦٠١٢٩ ٧١٢٣١ ١٦٠ تركمان
٥٦٦٤٦٩٩٧٥٧٢٤٧٢١٠٠ إستزنيزن

٧٦٣ ٥٦٩١٩ ٣٣٢٢٢٢ ٠٦٨٢٤٢ ١٥٥١٩ ٢٢٣٢١٧ ٢٣٦ تتار
١٥١٦٣٠ ٧٨١١٠ ٠١٨٦٢٥١٠ ٦٤٣١٠ ١٠ يهود
٦٩٤ ٢٥٧١ ٩٥١٣ ٦٨١٤ ١٨٠١ ٨٦١٣ ٤ املان

٧٢١ ٢٥٧٢٧ ٩٧٨١٢٥ ٠٨٧١٥٢ ٠٠٧٢٧ ٠٩٤١٢٣ ١٥٠ كوريون
٠٨٢ ٥١٨١٣٩ ٦٠٠٢٨٢ ٣٣٧٤٢١ ٧٦٢١٣٩ ٠٩٩٢٨١ ٤٢١  غريهم

    

__________ 
  . احلكومية جبمهورية أوزبكستانبيانات جلنة اإلحصاءات  )٢(  
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  ٣اجلدول     
2(مؤشرات دميغرافية    

F2F

٣(  
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥*  

السكان الدائمون اعتبارا من هناية السنة، بآالف 
٠٧١,٨ ٦٦٣,٨٢٧ ٣١٢,٧٢٦ ٢٦ األشخاص

١٠١,١١٠١,٣١٠١,٥ معدل النمو السكاين
٣٦,١٣٥,٩٣٥,٨ ٪السكان احلضر، 
٦٣,٩٦٤,١٦٤,٢ ٪سكان األرياف 
، )عدد املقيمني يف كل كيلو متر مربع(الكثافة السكانية 

٥٨,٦٥٩,٤٦٠,٣ اعتبارا من هناية السنة
٢٠,٣٢٠,٩٢٢,٤  من السكان١ ٠٠٠عدد الوالدات عن كل 

٥,٤٥,٣٥,٢  من السكان١ ٠٠٠عدد الوفيات لكل 
٢,٣٦٢,٣٩ الكلية أو معدل الوالدة اإلمجالية  معدل اخلصوبة

 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
٧١,٨٧٢,٥ اجلنسان 
٦٩,٦٧٠,٢ الرجال 
٧٤,١٧٤,٩ النساء 
 سنة ١٥نسبة السكان الذين سنهم (املعالون  

٪٣٦,١٪٣٦,٣ ) سنة٦٥  ـان الذين تتجاوز سنهم الدوهنا والسك أو
  

  .تقدير  *  
    

  ٤اجلدول     
3(معلومات عن متوسط تكوين األسر    

F3F

٤(  
  )باألشخاص(
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥*  

 ٥,١ ٥,١ ٥,١ متوسط تكوين األسر
    

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٣(  
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٤(  
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  ٥اجلدول     
4(٢٠٠٦التوزيع املئوي لألسر حسب جنس رئيس األسرة،     

F4F

٥(  

  
  ٪مرجح  ةجنس رئيس األسر

  ٨٢,٢  ذكر
  ١٧,٨  أنثى
    

 املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية    
  

  ٦ اجلدول    
5(معدالت وفيات الرضع والوفيات النفاسية

F5F

٦(  

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

١٦,٣١٥,٤١٤,٩١٤,٥١٣,٧  والدة١ ٠٠٠معدل وفيات الرضع لكل 
٣٢,٢٣٠,٢٢٩,٢٢٤,٨ حيةوالدة  ألف ةمعدل الوفيات النفاسية لكل مائ

    
  ٧اجلدول 

6(استعمال وسائل منع احلمل وإسقاط احلمل على أساس مؤشرات طبية    
F6F

٧(  

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

 ٥٩,١ ٦٠,٤ ٪نسبة النساء يف سن احلمل اللوايت يستعملن وسائل منع احلمل، 

 ٠,٦ ٠,٦ الوالدات احلية، اجملموعمئوية من عدد  إسقاط احلمل استنادا إىل دالئل طبية، كنسبة

   النساء اللوايت

 - ٣,١ ١٥دون سنة   

 ٠,٩ ٠,٧ ١٩- ١٥تبلغ سنهن من   

 ٠,٥ ٠,٥ ٣٤- ٢٠بلغ سنهن من ت  

 ٥,٨ ٧,٧ ٥٠- ٣٥تبلغ سنهن من  

 - -  أو أكثر٥١تبلغ سنهن  

__________ 
دراســـة . ٢٠٠٧. منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة وجلنـــة اإلحـــصاءات احلكوميـــة جبمهوريـــة أوزبكـــستان   )٥(  

منظمـة  : طـشقند، أوزبكـستان   . تقريـر هنـائي   . ٢٠٠٦زبكـستان   وت جملموعـات أل   استقصائية متعددة املؤشرا  
  .األمم املتحدة للطفولة

  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٦(  
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٧(  
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  ٨اجلدول     
7(طفيليةتوزيع االعتالل بني السكان حسب خمتلف االلتهابات واألمراض ال    

F7F

٨(  
  
  من السكان ألف لكل مائة  
  ٢٠٠٦   ٢٠٠٥  
  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  

     االلتهابات املعوية 

 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٤ التيفوئيد

 ٥,٧ ٦,١ ٥,١ ٥,٥ التهابات الساملونيلال

 ١٢٤,٧ ١٣٣,٩ ١٣٠,٣ ١٣٩,٧ االهتابات املعوية احلادة

 ١٢,٧ ١٢,٨ ١٤,٣ ١٤,٦ الديسنتناريا اجلرثومية

     فريوس االلتهاب الكبدي

 ١٠٨,٩ ١١٢,٩ ١١٠,٣ ١١٥,٨ االلتهاب الكبدي إمجاال

 ٠,٠  ٠,٠  يتألف

 ١٠١,١ ١٠٤,٠ ١٠٠,٥ ١٠٥,٠ االلتهاب الكبدي احلاد ألف

 ٦,٤ ٧,٣ ٨,٢ ٨,٩ االلتهاب الكبدي احلاد باء

 ١,٣ ١,٤ ١,٣ ١,٦ االلتهاب الكبدي احلاد جيم

     نقطة الصغريةالتهاب ال

 - - - - الدفتريا

 ٠,٤ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٥ السعال الديكي

 ٢,٨ ٣,٢ ٢,٧ ٢,٨ احلصبة

 ٠,٩ ١,١ ١,٥ ١,٧ احلمرياء

 ٣,٢ ٣,٤ ٢,٩ ٣,٥ احلمى القرمزية

 ٥,٤ ٦,٦ ٥,٨ ٦,٨ النكاف

 ١٤,٩ ١٦,٢ ١٤,٦ ١٥,٥ اجلديري

 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢ التهاب املكورة السحائية

 ٩٥٧,٤ ١ ١١٠,١ ٢ ١٠٠,٩ ٢ ٢٦٧,٦ ٢ بة اهلوائية احلادةالتهابات القص

 ٤,٠ ٤,٧ ٤,٧ ٥,٦ اإلنفلونزا

    التهابات النقطة الطبيعية والطفيليات احليوانية 

 ٠,٠ ٠,٠ - - اجلمرة اخلبيثة

 - - - - احلمى املتقطعة

 ٠,٩ ١,٨ ٠,٩ ٢,٢ البداية -  داء الربوسيالت، اجلديد

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٨(  
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  من السكان ألف لكل مائة  
  ٢٠٠٦   ٢٠٠٥  
  النساء  اجملموع  النساء  اجملموع  

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ - احلمى الرتفية

 ١٣٧,٠ ٨٦,٥ ١٣٨,٦ ٨٣,١ اإلصابة بالقمل

 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٤ املالريا املشخصة حديثا

     األمراض الطفيلية

 ١٨,٨ ٢٠,١ ٢٠,٨ ٢٤,٥ الداء الصفَري

 ١,٥ ١,٦ ١,٣ ١,٧ االلتهاب بالدودة السوطية

 ٧٥٣,٠ ٨٠٠,٦ ٩٩٢,٤ ٨٤٢,٧ الدوء بالدودة الدبوسية

 ٦,٣ ٩,٣ ٣,٢ ٧,٠ ةفريوس نقص املناعة البشري

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ متالزمة نقص املناعة املكتسب
      

  ٩اجلدول     
8(توزيع االعتالل بني السكان حسب الفئات الرئيسية لألمراض    

F8F

٩(  

  
  من السكان ألف كل مائةعن   
  النساء   اجملموع  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

٢٢١,٢ ٣٦٠,٥٥٣ ٣٦٠,٤٥٣ ٧٩٧,٩٤٧ ٤٦  :األمراض املسجلة، تتألف إمجاال من
٢٤٣,١ ٢٨٦,٢١ ٢٣٦,٨١ ٢٥٤,٦١ ١  أمراض ُمعدية وطفيلية معينة

١٨٥,٣١٧٦,٤٢٢١,٤١٩٩,٤ األورام
أمراض جهاز الغدد الصماء واالعتالالت بسبب التغذية

٢٣٦,٦ ٥٧٠,٣٣ ٦٤٤,٧٣ ٨٢٥,٧٢ ٢ واضطرابات التمثيل الغذائي 
دم واضطرابات معينة أمراض الدم وأجهزة تكون ال

٠٠٨,٣ ٦٢٧,٤١٢ ٥٥٥,٩١١ ٢٥٣,٥٨ ٨ تتعلق بآلية املناعة
٢٢٠,٥٢٠٨,١١٢٢,٥١١٤,٦ االضطرابات النفسية واالضطرابات السلوكية

٨٢٤,٧ ٨٦٤,٧١ ٨٠٧,٢١ ٨٧٧,٦١ ١ أمراض اجلهاز العصيب
٤٢٢,٤ ٣٧٨,٥١ ٣٧٦,٤١ ٣٤٢,٥١ ١ أمراض العني وجهازها املساعد

٢٦٤,١ ١٥٨,٥١ ٢٤٠,٤١ ١٤٥,٣١ ١ اض األذن وعملية العظم الذفريأمر
٥٢٨,٨ ٤٣٨,٥١ ٥٤١,٨١ ٤٥١,٤١ ١ أمراض جهاز الدورة الدموية

٣٧١,٥ ٨٢٠,١١٢ ٩٩٠,٢١٢ ٠٠٠,٢١١ ١٢ أمراض اجلهاز التنفسي

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٩(  
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  من السكان ألف كل مائةعن   
  النساء   اجملموع  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

١٦٨,٥ ٣٠٤,٤٦ ٧٥٩,٨٦ ٩٤٤,٩٥ ٥ أمراض اجلهاز اهلضمي
٥٢٥,٦ ٣٥٢,٠٣ ٦٦٢,٢٣ ٥٥٤,٠٢ ٢ ةاألمراض البولية التناسلي

١٨٨,٢ ١١٧,١٢ ٢١٩,٦٢ ١١٥,٦٢ ٢ أمراض اجللد واجللد حتت األدمة
٨٣٣,٩٨٧٨,٠٨٤٢,١٨٣٦,٦  أمراض اجلهاز العضلي واهليكل العظمي والنسيج الضاّم

والتشوهات ) العيوب اخللقية(التشوهات اخللقية 
٥٧,٧٥٦,١٥٨,٢٥٤,٥ واالضطرابات الكروموزومية

األعراض والعالمات وحاالت الشذوذ اليت حتدد يف 
التجارب السريرية واملختربية واليت ال تصنف ضمن 

١٢٥,٣١١٦,٠١٢١,٧١١٧,٠ فئات أخرى
إصابات وحاالت التسمم ومضاعفات معينة أخرى 

٩٣٥,٨ ٩٦٤,٣٢ ٥٤٨,٧٢ ٣١٩,٨٣ ٣ ألسباب خارجية
    

  ١٠اجلدول     
9(ات الرئيسية ألسباب الوفاةمعدالت الوفيات للفئ    

F9F

١٠(  

  )من السكان ألف عدد الوفيات لكل مائة(
  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

٥٣٥,٣٥٢٥,٢ العدد اإلمجايل للوفيات جلميع األسباب
 :مبا يف ذلك

٣٠١,٣٣٠٤,١ أمراض ذات صلة بالدورة الدموية
٣٧,٧٣٦,٥ األورام

٣٨,٧٣٦,٥ حوادث وحاالت التسمم واإلصابات
٤٣,٧٤٠,٦ مراض ذات الصلة باجلهاز التنفسياأل

٣٣,٥٣٣,٤ األمراض ذات الصلة باجلهاز اهلضمي
١٥١٥,٤ تهابات واألمراض الطفيليةلاال

١٠,٦١٠,٢ األمراض البولية التناسلية
١٠١٠,١ األمراض ذات الصلة باجلهاز العصيب

١٣١٣,٨ األمراض اليت تصيب جهاز الغدد الصماء
١,٣١,٢ ات النفسيةاالضطراب

١,٢١,٠ اضطرابات الدم

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٠(  



CEDAW/C/UZB/4
 

22 08-50439 
 

  ١١اجلدول     
10(نسبة املعلمني إىل الطالب يف مؤسسات التعليم التابعة للدولة    

F10F

١١(  
  )اعتبارا من بداية السنة املدرسية(
  
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

        :الطالب لكل معلم، باألشخاص
١٢,٥١٢,٣١١,٧ يف مدارس التعليم العام

٨,٤٩,٤١٠,٦ يف املدارس الثانوية األكادميية
١٥,٣١٦,٦١٥,٣ يف املدارس الثانوية املهنية
١٠,٥١٠,٨١٠,٧ يف مؤسسات التعليم العايل

      
  ١٢اجلدول     

11(مستوى معرفة القراء والكتابة بني السكان    
F11F

١٢(  
  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ٠,٩٩٥  ٠,٩٩٤  معدل معرفة القراءة والكتابة
      

  ١٣اجلدول     
12(أرقام العمالة والبطالة    

F12F

١٣(  
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

٠,٣٠,٢٠,٢ املستوى الرمسي للبطالة بالنسبة املئوية
٧٣٥,٤ ٤٦٧,٠١٠ ١٩٦,٣١٠ ١٠ )بآالف األشخاص(عدد األشخاص العاملني لقطاعات االقتصاد، اإلمجايل 

 :يتألف من

٤٤٥,٥ ٤٠٢,٤١ ٣٤٧,٥١ ١ الصناعة  -
٩٣٠,١ ٩٣٥,٩٢ ٩٦٧,٤٢ ٢ الزراعة والغابات  -
٤٨٨,١٥٠٦,٩٥٢٧,٧ النقل واالتصاالت  -
٨٤٨,٥٨٧٦,٦٩١٠,١ التشييد  -

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١١(  
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٢(  
  .مية جبمهورية أوزبكستانبيانات جلنة اإلحصاءات احلكو  )١٣(  
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  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

٠٥٥,٤ ٩٠٣,٩٩٧٧,٢١ التجارة وتقدمي األطعمة للمحالت العامة واملبيعات واملشتريات  -
٣١٦,٤٣٣١,٢٣٤٦,٤ العامة اإلسكان واخلدمات  -
٧٣٥,٥٧٦٨,١٨٠١,٤ لصحية واللياقة البدنية والرياضة واخلدمات اإلنسانيةالرعاية ا  -
٤٨١,٨ ٤٣٤,٥١ ٣٨٥,١١ ١ التعليم والثقافة والفنون والعلوم وخدمات العلوم  -
٥٤,٢٥٤,٩٥٨,٤ املالية واالئتمان والتأمني  -
١٧٨,٦ ١٧٩,٣١ ١٤٩,٧١ ١ غري ذلك  -

٥٨٧,٧ ٥٦٢,٨٤ ٦٤٢,٨٤ ٤ )آالف األشخاص(ي لالقتصاد األشخاص العاملون يف القطاع الرمس
١٤٧,٧ ٩٠٤,٢٦ ٥٥٣,٥٥ ٥ )آالف األشخاص(األشخاص العاملون يف االقتصاد غري الرمسي 

٧٥٨,٦ ٤٩٢,٥١٠ ٢٢٤,٠١٠ ١٠ )**آالف األشخاص(السكان النشيطون اقتصاديا 
  

  تقدير  *  
فــون بالعــدد اإلمجــايل لألشــخاص العــاملني، يــضاف الــسكان النــشيطون اقتــصاديا يف احلــسابات ُيعر  **  

  .إليهم أشخاص ُيعلن عنهم رمسيا أهنم عاطلون عن العمل
      

  ١٤اجلدول 
توزيع عدد أعضاء نقابات العمال حسب قطاع الصناعة، والنسبة املئوية اليت ميثلوهنا يف     

13(٢٠٠٧فترة العمل اإلمجالية، 
F13F

١٤(  
  

  نقابة العمال
عــدد العمــال، 

  الطالب

ــضاء     ــدد أعـ ــؤالء، عـ ــن هـ مـ
النـــــسبة (نقابـــــات العمـــــال 

املئويــة الــيت ميثلوهنــا يف العــدد 
  اإلمجايل للعمال، الطالب

)٪٩٩,٨ (٢٣ ١٥٣١٢٢ ٢٣ نقابة عمال الطريان
نقابة عمال النقل اآليل والنقل النهري والنقل الكهربائي ونظام 

)٨٥٣ ١٠٢ الطرق العامة بأوزبكستان ١٠٠٪ ) ٨٥٣ ١٠٢ 
)١٥٠ ٢٣٠ ٢ بة عمال اجملمع الزراعي الصناعي نقا ٩٩٪ ,٩٩٣ ٢٢٩ ٢ (٩٩

)٥٨٠ ٢٦٩ نقابة عمال مؤسسات الدولة واخلدمات العامة ٩٩٪ ,٦) ٥٦١ ٢٦٨ 
)٢٢٩ ٧٣ أُُخّوة عمال سكك احلديد وبناة النقل يف أوزبكستان ١٠٠٪ ) ٢٢٩ ٧٣ 

)٤٥٧ ٧٠٩ نقابة عمال الرعاية الصحية يف أوزبكستان ١٠٠٪ ) ٤٥٧ ٧٠٩ 
)٧٤٥ ٩٨ نقابة العاملني يف اجملال الثقايف يف أوزبكستان ٩٨٪ ,٧) ٥٠٥ ٩٧ 

نقابة عمال الصناعة اخلفيفة، وصناعة األثاث واخلدمات 
)٩٠٩ ٢١٢ البلدية والعامة يف أوزبكستان ١٠٠٪ ) ٩٠٩ ٢١٢

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٤(  
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  نقابة العمال
عــدد العمــال، 

  الطالب

ــضاء     ــدد أعـ ــؤالء، عـ ــن هـ مـ
النـــــسبة (نقابـــــات العمـــــال 

املئويــة الــيت ميثلوهنــا يف العــدد 
  اإلمجايل للعمال، الطالب

)٣٧١ ١٢٠ نقابة عمال صناعة اآلالت والفروع الفلزية للصناعة يف أوزبكستان ٩٧٪ ) ٨٢٠ ١١٦
)٪١٠٠ (١ ٨٨٢ ٠٥١٠٥١ ٨٨٢ ١ نقابة العاملني يف جمال التعليم والعلوم يف أوزبكستان
)٨٩٦ ٦٠ نقابة العاملني يف جمال االتصاالت يف أوزبكستان ٩٩٪ ,٩) ٨٧٩ ٦٠

)٪٩٧,١ (٧٣ ٢٠٦٠٦٤ ٧٥ نقابة عمال التشييد وصناعة مواد البناء يف أوزبكستان
د والطاقة والصناعة الكيميائية واجليولوجيا نقابة عمال جممع الوقو

)٪٩٩,٧ (٢٤١ ٢٨٤٦٥٩ ٢٤٢ يف أوزبكستان
نقابة العاملني يف جماالت التجارة والتعاونيات االستهالكية 

)٪٩٩,٩ (٣٠٢ ٦٨٩٥٦٧ ٣٠٢ وأصحاب املشاريع التجارية يف أوزبكستان
    

  ).١٤ ٧٩١ ٩٠٠(لقوة العاملة  يف املائة من إمجايل ا٤٣,٢أعضاء نقابات العمال يشكلون   
    

  ١٥اجلدول     
14(الدخل النقدي لكل فرد    

F14F

١٥(  

      )يستند إىل املصدر وجدول االستعمال للتدفقات النقدية(    
  صومات باآلالف  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

  ٦٢٨,٠  ٤٨٩,١  ٣٧١,٨  متوسط الدخل النقدي لكل فرد
    

  ١٦اجلدول     
15(٢٠٠٧- ٢٠٠٣رية أوزبكستان لألعوام الناتج احمللي اإلمجايل يف مجهو    

F15F

١٦(  
    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  وحدة القياس  

  ٢٨ ١٨٦,٢  ٢٠ ٧٥٩,٣  ١٥ ٩٢٣,٤  ١٢ ٢٦٦١,٠  ٩ ٨٣٧,٨ سومات باملليارات  الناتج احمللي اإلمجايل
  ١٠٩,٥  ١٠٧,٣  ١٠٧,٠  ١٠٧,٧  ١٠٤,٤٪اإلمجايل معدل منو الناتج احمللي

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٥(  
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٦(  
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  ١٧اجلدول     
    )16F16F١٧()٪(ر أسعار االستهالك مؤش    

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

٦,٨  ٦,٨  ٧,٨  ٣,٧  ٣,٨  
      

  اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة  - ب  
ــة أوزبكــستان يف    - ٣٦ ــة  ١٩٩١أغــسطس / آب٣١أقيمــت مجهوري ــيم اجلمهوري ــى إقل  عل

 مـن احتـاد اجلمهوريـات الـسوفياتية         األوزبكية السوفياتية االشتراكية السابقة، اليت كانت جـزءا       
واكتساهبا سيادة الدولة كـان     . وأوزبكستان دولة احتادية هلا شكل رئاسي للحكم      . االشتراكية

 .بداية إصالحات جذرية وتكييفات سياسية

، ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٨مـد يف    إن دستور مجهورية أوزبكـستان، الـذي اعتُ         - ٣٧
 وينبغي للمرء، قبـل كـل شـيء، أن يالحـظ          .  العام وثقافته  يعكس إرادة الشعب وروحه ووعيه    

وال يتـضمن   . تقيده بالقيم اإلنسانية العاملية وبقواعد وأحكام القانون الدويل املعترف هبـا عامليـا            
. عزلـــة أيديولوجيـــة سياســـية واحـــدة، أو املواجهـــة الطبقيـــة، أو أي إمـــالءات مـــن األطـــراف 

 .لة على املواطننييوجد أي سيطرة قمعية من ِقبل الدو وال

 .أرسى الدستور مبدأ الفصل بني سلطات األفرع التشريعية والتنفيذية والقضائية  - ٣٨

 إن السلطة التشريعية ميارسـها اجمللـس األعلـى الـذي هـو برملـان                .الفرع التشريعي  )أ(  - ٣٩
ــة    ــة يف الدول ــة متثيلي ــى هيئ ــة وأعل ــكل برملــ    . اجلمهوري ــد ُش ــد أن أجــري اســتفتاء يف البل ان وبع

ــسني يف  ــشريعي،       ٢٠٠٥مبجل ــس الت ــواب، أو اجملل ــس الن ــشيوخ، وجمل ــس ال ــن جمل ، يتكــون م
أوال، . إن إنشاء برملان مبجلسني يعـزز إقامـة دولـة أوزبكـستان تعزيـزا كـبريا               . للمجلس األعلى 

وُحـــسنت آليـــة الكـــوابح والتوازنـــات بـــني األفـــرع  ُوسِّـــعت الـــسلطات الدســـتورية للربملـــان،
ثانيـا، ُوسـع التمثيـل الـدميقراطي جلميـع          . يذيـة والقـضائية للـسلطة حتـسينا بالغـا         التشريعية والتنف 

رابعـا، حـدث انتقـال      . ثالثا، حتسنت حتسنا كـبريا نوعيـة العمليـة التـشريعية          . املناطق يف السلطة  
 .إىل برملان مؤلف من نواب متفرغني

ن قـد وضـعهما دسـتور    إن إجراء التشكيل واملركز القانوين لربملان مجهورية أوزبكـستا     - ٤٠
، والقوانني الدستورية اخلاصة مبجلس الـشيوخ واجمللـس    )٨٨-٧٦املواد  (مجهورية أوزبكستان   

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٧(  
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التشريعي، والقوانني اخلاصة باالنتخابات للمجلس األعلـى ومبركـز نائـب للمجلـس التـشريعي               
 .وعضو يف جملس الشيوخ

 ويتكون اجمللس التـشريعي     .ومدة فترة اجمللس التشريعي وجملس الشيوخ مخس سنوات         - ٤١
ــات متعــددة األحــزاب     ١٢٠مــن  ــة يف انتخاب ــة انتخابي ــون مــن مقاطعــات جغرافي ــا ُينتخب .  نائب

 .ويستند عمله إىل األنشطة املهنية اجلارية جلميع نواب اجمللس

ومبقتضى أنظمـة اجمللـس التـشريعي       . وبنيويا يتكون اجمللس التشريعي من جلان وهيئات        - ٤٢
اللجنة املعنية بامليزانية واإلصالحات االقتـصادية؛ واللجنـة املعنيـة          : لعشر التالية ُشكلت اللجان ا  

بالتشريعات واألمـور القـضائية؛ واللجنـة املعنيـة بالعمـل والقـضايا االجتماعيـة؛ واللجنـة املعنيـة                   
مبسائل الدفاع واألمـن؛ واللجنـة املعنيـة بالـشؤون الدوليـة والعالقـات بـني الربملانـات؛ واللجنـة                    
املعنية بقـضايا اإلدارة الزراعيـة واملائيـة واإليكولوجيـا؛ واللجنـة املعنيـة مبـسائل الـصناعة والبنـاء                    
والتجارة؛ واللجنة املعنية بقضايا العلوم والتعليم والثقافة والرياضة؛ واللجنة املعنية باملؤسـسات            

اللجنـة املعنيـة مبـسائل      الدميقراطية واملنظمات غري احلكومية وهيئات املواطنني الذاتيـة احلكـم؛ و          
 .تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت

  .وُتنشا هيئات اجمللس التشريعي من بني نواب اجمللس ألداء مهام حمددة  - ٤٣
      

  ١٨اجلدول     
17(عدد النواب يف اجمللس التشريعي للمجلس األعلى يف مجهورية أوزبكستان    

F17F

١٨(  
  

  اجملموع  النساء  الرجال  الوالية

١٠١١١ شقندمدينة ط
١١-١١ والية أندجيان
٥٢٧ والية خبارى
٣١٤ والية دجيزاك

٩١١٠ والية كاشا داريا
٢٢٤ والية نافوي

٧٢٩ والية نامانغان
١٣-١٣ والية مسرقند

٣-٣ والية سري داريا
٧١٨ والية سورخان داريا

__________ 
  نات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستانبيا  )١٨(  
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  اجملموع  النساء  الرجال  الوالية

٨٤١٢ والية طشقند
١١٣١٤ والية فريغانا

٥٢٧ والية خورزم 
٥٢٧ مجهورية كاراكالباكستان

٢١١٢٠) ٪١٧,٥(٩٩) ٪٨٢,٥( اجملموع
      

وُينتخــب . وجمللــس الــشيوخ متثيــل جغــرايف، وهــو يتكــون مــن أعــضاء جملــس الــشيوخ   - ٤٤
 مــن مجهوريــة كاراكالباكــستان - كــل منــها ســتة -أعــضاء جملــس الــشيوخ بأعــداد متــساوية 

جوكـارغي  ند عـن طريـق اقتـراع سـري يف جلـسات مـشتركة لنـواب              والواليات ومدينة طـشق   
جلمهوريـــة كاراكالباكـــستان وهيئـــات ممثلـــة لـــسلطة الدولـــة يف الواليـــات  ) الربملـــان(كنـــيس 

 عـضوا يف    ١٦ويعـني رئـيس مجهوريـة أوزبكـستان         . والنواحي واملـدن مـن بـني هـؤالء النـواب          
هم جتربة عملية واسـعة وأهليـة خاصـة يف    جملس الشيوخ من بني أكثر املواطنني بروزا الذين لدي   

  .ميادين العلوم والفن واألدب والصناعة وميادين أخرى حلياة الدولة واجملتمع
      

  ١٩اجلدول     
18(توزيع عدد أعضاء جملس الشيوخ حسب املوقع اجلغرايف واجلنس    

F18F

١٩(  

  
  اجملموع  النساء  الرجال  الوالية

 ٦ ٢ ٤ مدينة طشقند
 ٦ - ٦ أندجيان
 ٦ ١ ٥ خبارى
 ٦ ١ ٥ دجيزاك

 ٦ - ٦ كاشا داريا
 ٦ ١ ٥ نافوي

 ٦ ٢ ٤ نامانغان
 ٦ ١ ٥ مسرقند

 ٦ ١ ٥ سري داريا
 ٦ - ٦ سورخان داريا

 ٦  ٦ طشقند
__________ 

  بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )١٩(  
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  اجملموع  النساء  الرجال  الوالية

 ٦ ١ ٥ فريغانا
 ٦ ١ ٥ خورزم

 ٦ - ٦ مجهورية كاراكالباكستان
 ١٦ ٤ ١٢ مبرسوم رئاسي

 ١٠٠ ١٥ ٨٥ اجملموع  
    

  يةاألحزاب السياس    
 .يف الوقت احلاضر ُتمثّل مخسة أحزاب سياسية يف اجمللس التشريعي  - ٤٥

 / نيــــسان١٨، أنــــشئ يف حــــزب أدوالت االجتمــــاعي الــــدميقراطي يف أوزبكــــستان  - ٤٦
ــل ــضائه    . ١٩٩٥ أبريـ ــدد أعـ ــاوز عـ ــوم يتجـ ــا٥٩واليـ ــاعي  .  ألفـ ــزب أدوالت االجتمـ إن حـ

رومــة مــن الــسكان، ويــسعى جاهــدا الــدميقراطي يف أوزبكــستان تؤيــده الــشرائح الوســطى واحمل
لتمثيــل إرادهتــا الــسياسية واالجتماعيــة وتعزيــز محايتــها االجتماعيــة بالتقيــد مببــادئ العدالــة          

 .  نواب يف اجمللس التشريعي١٠وحلزب أدوالت االجتماعي الدميقراطي . االجتماعية

يونيـه  /ران حزيـ  ٣أنـشئ احلـزب يف      . حزب تكلنـيش امللـي الـدميقراطي يف أوزبكـستان           - ٤٧
ــالكني و      . ١٩٩٥ ــثقفني وامل ــوة سياســية جتمــع امل ــا بوصــفه ق ــسجل رمسي صــحاب أواحلــزب م

املشاريع التجارية وممثلي العمل الفكـري الـذين يـشتغلون بالعمـل اخلـالق والـشباب والطـالب                  
امللتزمني باالستقالل، وممثلي الريف الـذين ميثلـون مـصاحل الـشعب، وشـرائح اجتماعيـة أخـرى                  

 .الذين يؤيدون احلزبمن السكان 

واهلدف الرئيسي للحزب هو حتديد عمليات تطوير الـوعي الـوطين، والقيـام، يف مجلـة               - ٤٨
 .أمور، بتعزيز الروح الوطنية بني السكان

وهدفه الرئيسي هـو وضـع أسـاس أمـة أوزبكيـة            . عضو ألف   ٧٥ويف احلزب أكثر من       - ٤٩
مها القـــانون، وزيـــادة تعزيـــز ســـلطة جديـــدة، وبنـــاء دولـــة وجمتمـــع مـــدين دميقـــراطيني يـــسود 

 .أوزبكستان يف اجملال الدويل

 . نائبا١١وتعمل يف اجمللس التشريعي جمموعة من هذا احلزب تتكون من   - ٥٠

 احلـزب الليـربايل الـدميقراطي يف        -حركة أصحاب املشاريع التجارية ورجال األعمال         - ٥١
ــسمرب / كــانون األول٣ُســجل يف . أوزبكــستان إن .  ألفــا١٤٩مــوع أعــضائه  ؛ وجم٢٠٠٣دي

احلزب الليربايل الدميقراطي منظمة سياسية تشمل أرجاء البلد تفصح وتدافع عـن مـصاحل طبقـة          
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ــزارع      ــصغرية، واملـ ــة الـ ــال التجاريـ ــي األعمـ ــالكني، وممثلـ ــان(املـ ــصغرية،  ) دخيكـ ــبرية والـ الكـ
يــضم اجمللــس  و. واألخــصائيني ذوي املهــارة العاليــة يف الــصناعة واإلدارة، ورجــال األعمــال     

 . عضوا من هذا احلزب٤١التشريعي 

. ١٩٩٨ديـسمرب  / كـانون األول ٢٨الـدميقراطي أنـشئ يف     حزب فيدوكورالر الوطين      - ٥٢
ــدوكورالر     ٢٠٠٠يف ســنة  ــديولوجيات عــشريية، دمــج بــني حــزب في  حــدث، نتيجــة عــن أي

احلـزب، يف  واليـوم يـدافع   . عضو ألف ٧١ويف احلزب أكثر من    . “ترقي الوطن ” و) املتفانني(
ويف تكـوين الربملـان مبجلـسني       . املقام األول، عن مصاحل الشباب وأصحاب املـشاريع التجاريـة         

 . شخصا مقاعد بوصفهم نوابا يف اجمللس التشريعي١٨ ـكان ل) ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤(

، ١٩٩١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١، أنشئ يف    حزب الشعب الدميقراطي يف أوزبكستان      - ٥٣
يعـرب احلـزب الـشعيب الـدميقراطي        . ساري لألحـزاب الـسياسية بأوزبكـستان      وهو ميثل اجلناح الي   

 كـانون  ١ويف . بأوزبكستان عـن اإلرادة الـسياسية ملختلـف الـشرائح واجملموعـات االجتماعيـة        
 ٢٠٠٤واســتنادا إىل نتــائج انتخابــات .  عــضو٣٤٣ ٨٠٠ كــان للحــزب ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين

 . نائبا٢٨لغ عددها كانت للحزب جمموعة يف اجمللس التشريعي ب

ــانون      - ٥٤ ــة أوزبكــستان حيكمهــا الدســتور، وق ــسياسية يف مجهوري إن أنــشطة األحــزاب ال
مجهورية أوزبكستان اخلاص باألحزاب السياسية، وقانون متويل األحزاب الـسياسية، والقـانون           

دارة الدستوري اخلاص بتعزيز دور األحزاب الـسياسية يف جتديـد وتعزيـز الطـابع الـدميقراطي إل                
  .الدولة ويف حتديث البلد
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  ٢٠اجلدول     
توزيع تكوين اهليئة التشريعية للمجلس األعلى يف مجهوريـة أوزبكـستان حـسب احلـزب                   

19(السياسي والوالية
F19F

٢٠(  
  

  أدوالت  الوالية

ــزب  احلـــــــــــــــ
الليــــــــــــــــربايل 
الـــدميقراطي يف 
  أوزبكستان

حـــــــــــــــزب 
تكلنيش امللي 
  الدميقراطي

حـــــــــــــــزب 
فيـــدوكورالر 
الــــــــــــــوطين 

  اطيالدميقر

حـــزب الـــشعب 
الــــــدميقراطي يف 

  أوزبكستان

مجاعة مبادرة  
ــواطنني  املــــــــ

  اجملموع  ]هكذا[

 ١١ ٢ ١ ١ ٢ ٤ ١ مدينة طشقند
 ١١ ٢ ٣ ١ ١ ٤ - أندجيان
 ٧ - ٢ ١ - ٣ ١ خبارى
 ٤ - - ١ ١ ٢ - دجيزاك

 ١٠ ١ ٣ ١ - ٣ ٢ كاشا داريا
 ٤ ١ ١ - - ٢ - نافوي

 ٩ ١ ٣ ١ - ٣ ١ نامانغان
 ١٣ ٢ ٤ ٣ - ٢ ٢ قندمسر

 ٣ - - - ١ ٢ - سري داريا
 ٨ ١ ٤ ٢ ١ - - سورخان داريا

 ١٢ - ٣ ٣ ٢ ٣ ١ طشقند
 ١٤ ١ ٢ ١ - ٩ ١ فريغانا
 ٧ ١ ١ ١ ٢ ٢ - خورزم

مجهورية 
 ٧ - ١ ٢ ١ ٢ ١ كاراكالباكستان

 ١٢٠ ١٢ ٢٨ ١٨ ١١ ٤١ ١٠ اجملموع  

 
١٠

٨٪ ,٣٣ 
٤١

٣٤٪ ,١٧  
١١
٩٪ ,٧ 

١٨
١٥٪  

٢٨ 
٢٣٪ ,٣٣ 

١٢ 
١٠٪   

      
  الفرع التنفيذي  )ب(  

إن . ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ هو رئيس الدولـة منـذ        رئيس مجهورية أوزبكستان    - ٥٥
رئيس مجهورية أوزبكستان ينتخبه ملدة سبع سنوات مواطنو مجهورية أوزبكستان على أسـاس             

إن أي ).  الدســتور مــن٩٠املــادة (االنتخابــات العامــة واملتــساوية واملباشــرة بــاالقتراع الــسري  
 سـنة علـى األقـل، ويـتكلم لغـة الدولـة بطالقـة،               ٣٥مواطن يف مجهورية أوزبكستان، تبلغ سنه       

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٢٠(  
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ويقيم يف أوزبكستان على حنو دائم عشر سنوات على األقل قبل االنتخابات مباشرة ميكنـه أن                
 وكمــا يرســيه الدســتور  ).  مــن الدســتور ٩٠املــادة (ُينتَخــب رئيــسا جلمهوريــة أوزبكــستان    

 .ميكن لنفس الشخص أن يكون رئيسا جلمهورية أوزبكستان أكثر من مدتني على التوايل ال

 من الدستور، فإن رئيس مجهورية أوزبكستان هـو الـضامن حلقـوق             ٩٣مبقتضى املادة     - ٥٦
وباإلضــافة إىل ذلــك، تــشمل  . وحريــات املــواطنني، ولدســتور وقــوانني مجهوريــة أوزبكــستان  

 :م مبا يليسلطة الرئيس أيضا القيا

 اختاذ التدابري الضرورية حلماية سيادة البلد وأمنه وسالمته اإلقليمية؛  -  

 متثيل اجلمهورية ضمن البلد ويف العالقات الدولية؛  -  

 إجراء احملادثات والتوقيع على اتفاقات عن مجهورية أوزبكستان، وكفالة التقيد هبا؛  -  

 تشكيل املكتب التنفيذي وتوجيهه؛  -  

  تفاعل اهليئات العليا للسلطة وإدارة اجلمهورية؛كفالة  -  

 إنشاء وإلغاء وزارات وجلان الدولة وهيئات أخرى إلدارة الدولة؛  -  

تعيني وتنحية القضاة يف حماكم الواليات وما بني النواحي واحملاكم البلدية والعـسكرية              -  
 واالقتصادية؛

 ية؛الرئيس هو القائد األعلى للقوات املسلحة للجمهور  -  

 إنشاء دوائر خدمات األمن الوطين ورقابة الدولة؛  -  

 .حل قضايا املواطنة  -  

ويتكـون جملـس الـوزراء      .  يضطلع بالسلطة التنفيذية   جملس وزراء مجهورية أوزبكستان     - ٥٧
مــن رئــيس الــوزراء جبمهوريــة أوزبكــستان، ونوابــه، والــوزراء ورؤســاء جلــان الدولــة ورئــيس   

 . ستانحكومة مجهورية كاراكالباك

وخيـضع تعـيني رئـيس الـوزراء        . إن جملس الوزراء يشكله رئـيس مجهوريـة أوزبكـستان           - ٥٨
الستعراض جمللسي اجمللس األعلى وملوافقتـهما بنـاء علـى توصـية الـرئيس عقـب مـشاورات مـع                    
كل من جمموعات األحزاب السياسية املمثلة يف اجمللس التشريعي للمجلس األعلى ومـع نـواب              

وميكن أن ينحَّى رئـيس الـوزراء عـن منـصبه بنـاء علـى               . موعات مبادرة الناخبني  خمتارين من جم  
ــس         ــسألة يف اجملل ــشريعي إذا حــصلت امل ــس الت ــسياسية يف اجملل ــات األحــزاب ال ــادرة جمموع مب
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التشريعي وجملس الشيوخ، حينما يطرحها رئيس مجهورية أوزبكـستان للتـصويت، علـى أكثـر              
 .نواب يف اجمللسنيمن ثلثي األصوات من جمموع عدد ال

ويـــدير جملـــس الـــوزراء االقتـــصاد واجملـــالني االجتمـــاعي والروحـــي؛ ويكفـــل التقيـــد      - ٥٩
بالدستور والقانون وقرارات أخـرى للمجلـس األعلـى واملراسـيم والقـرارات والتوجيهـات مـن            
 ِقبل رئيس مجهورية أوزبكستان، وينشر، وفقا للقـانون النافـذ، القـرارات والتوجيهـات امللزمـة               
. لكل اهليئات واملشاريع واملنظمات واملسؤولني واملواطنني يف كل أرجاء مجهورية أوزبكـستان           

وقـانون جملـس    ) املـادة العـشرون   (وأنشطة جملس الوزراء حيكمها دستور مجهورية أوزبكـستان         
 .الوزراء جبمهورية أوزبكستان

 .يتخلى جملس الوزراء عن سلطته لدى انتخاب جديد للمجلس األعلى  - ٦٠

يضطلع القضاء بوظائفه يف أوزبكستان باستقالل عـن الفـرعني          .الفرع القضائي  )ج(  - ٦١
 مــن ١١٦-١٠٦املــواد (التــشريعي والتنفيــذي، واألحــزاب الــسياسية ورابطــات عامــة أخــرى  

 :والسلطة القضائية يف اجلمهورية ميارسها نظام اهليئات القضائية). دستور اجلمهورية

 جبمهورية أوزبكستان، الـيت تعـرض عليهـا حـاالت متعلقـة             احملكمة الدستورية   )أ(  
 بدستورية إجراءات الفرعني التشريعي والتنفيذي؛ 

احملكمة العليا جبمهورية أوزبكستان، اليت هي أعلى هيئة للـسلطة القـضائية يف               )ب(  
 جمال الدعاوى املدنية واجلنائية واإلدارية؛

وزبكـستان، الـيت تـسوي املنازعـات الـيت          احملكمة االقتصادية العليا جبمهوريـة أ       )ج(  
 تنشأ يف اجملال االقتصادي؛

 احملكمة العليا جبمهورية كاراكالباكستان؛  )د(  

 احملكمة االقتصادية جبمهورية كاراكالباكستان؛  )هـ(  

 .حماكم الواليات، ومدينة طشقند والنواحي واحملاكم البلدية واالقتصادية  )و(  

، بعد اعتماد املرسوم الرئاسي اخلاص بتحسني نظـام         ٢٠٠٠ير  ينا/ كانون الثاين  ١منذ    - ٦٢
ــاكم،        ــانون احملـ ــافات يف قـ ــديالت واإلضـ ــد إدراج التعـ ــستان وبعـ ــة أوزبكـ ــاكم جبمهوريـ احملـ

وبالتــايل، . ُخصـصت احملــاكم ليكـون مــن املمكـن نظرهــا املنفـصل يف القــضايا املدنيـة واجلنائيــة     
ــاكم ذات االختــــص   ــة يف احملــ ــاكم التاليــ ــامشــــكلت احملــ ــة  : اص العــ ــا جبمهويــ ــة العليــ احملكمــ

كاراكالباكستان للقضايا املدنية، وحمـاكم مدينـة طـشقند والواليـات وحمـاكم مـا بـني النـواحي          
 .للقضايا املدنية
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. وأصــبح التخــصص يف احملــاكم ذات االختــصاص العــام معمــوال بــه للقــضايا اجلنائيــة     - ٦٣
 جبمهوريـة كاراكالباكـستان للقـضايا اجلنائيـة،         احملكمـة العليـا   : وبالتايل، ُشكلت احملـاكم التاليـة     

 .وحماكم مدينة طشقند والواليات والنواحي والبلديات للقضايا اجلنائية

مستقلون وال خيـضعون   ” من الدستور وقانون احملاكم فإن القضاة        ١١٢مبقتضى املادة     - ٦٤
يعاقــب عليــه وأي تــدخل يف عمــل القــضاة يف إنفــاذ القــانون غــري مــسموح بــه و  . إال للقــانون

وال جيــوز للقــضاة أن يكونــوا أعــضاء يف . وحرمــة القــضاة يــضمنها القــانون. مبقتــضى القــانون
وال جيوز للقضاة أن يكونـوا أعـضاء        . جملس الشيوخ أو نوابا يف اهليئات التمثيلية لسلطة الدولة        

ــو     ــأي أن ــشتغلوا ب ــسياسية، أو أن ي ــشاركوا يف احلركــات ال ــسياسية، أو أن ي اع يف األحــزاب ال
وميكـن أن يعـزل     . أخرى من األنشطة اليت تـدر دخـال، باسـتثناء تلـك املتعلقـة بـالعلوم والتربيـة                 
 .“قاض عن منصبه قبل هناية فترة تويل املنصب للسبب املشار إليه يف القانون

باإلضافة إىل اهليئات التمثيلية والتنفيذيـة املـذكورة أعـاله          . اهليئات احمللية لسلطة الدولة     - ٦٥
 - اجمللــس األعلــى، ومكتــب رئــيس مجهوريــة أوزبكــستان، وجملــس الــوزراء  - الدولــة لــسلطة

تشمل منظومة هيئات الدولة أيضا هيئات السلطة احمللية اليت تتناول املـشاكل االجتماعيـة علـى               
ــدن     ــواحي واملـ ــات والنـ ــستويات الواليـ ــاش -مـ ــس( كينغـ ــشعب و )جملـ ــواب الـ ــوكيم نـ  اخلـ

وقها وسلطتها مدونة أيضا يف الدستور وقـانون الـسلطة احملليـة            وحق). الرئيسي اإلقليمي  املدير(
 الوالية لنـواب الـشعب بعـد        كينغاشالوالية يقدمه الرئيس ليقره     خلوكيم  واسم مرشح   . للدولة

وجلماعـات األحـزاب    . الكينغاشـات إجراء مشاورات مع ممثلي مجاعـات األحـزاب العاملـة يف            
يف أن تبــادر إىل أن تقــدم إىل رئــيس مجهوريــة  الواليــات لنــواب الــشعب احلــق  كينغاشــات يف 

 .خوكيم واليةأوزبكستان نتائج متعلقة بالعمل غري املُْرضي الذي يقوم به 

علـى كـل املـستويات سـلطتهم علـى أسـاس مبـدأ اإلدارة مـن ِقبـل                   اخلوكيمـون   ميارس    - ٦٦
لـيت تلـزم    ، ضـمن حـدود الـسلطة املمنوحـة لـه، باختـاذ القـرارات ا               اخلوكيمويقوم  . رجل واحد 

مجيع املشاريع واملؤسسات واملنظمات والرابطات، وأيضا املوظفني واملـواطنني، يف اإلقلـيم ذي            
 ). من دستور مجهورية أوزبكستان١٠٤املادة (الصلة 

ــة     - ٦٧ ــة احملليـ ــات التمثيليـ ــؤدي اهليئـ ــات  -تـ ــشعب  كينغاشـ ــواب الـ ــا حتـــت  -نـ  وظائفهـ
 .اخلوكيم إدارة
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  أوزبكستانالنظام االنتخايب جبمهورية

يف مجهوريــة أوزبكــستان فــإن أســاس النظــام االنتخــايب ومبادئــه مدونــة يف الدســتور،      - ٦٨
، ويف القـوانني    )الثالث والعـشرون  (الذي خيصص أحد فصوله على حنو كامل للنظام االنتخايب          

ــستان   ــة أوزبكــ ــتفتاء يف مجهوريــ ــة باالســ ــرئيس )١٩٩١(اخلاصــ ، )١٩٩١(، وبانتخــــاب الــ
، وباالنتخابـات جملـالس نـواب الـشعب يف الواليـات            )١٩٩٣(لمجلس األعلـى    وباالنتخابات ل 

 .وبلجنة االنتخابات املركزية) ١٩٩٤(، وبضمانات االنتخابات )١٩٩٩(والنواحي واملدن 

ــسبة إىل          - ٦٩ ــي بالنـ ــا يلـ ــاب، مـ ــة لالنتخـ ــدأ األهليـ ــدون مبـ ــو يـ ــتور، وهـ ــي الدسـ ويرسـ
  :مواطن كل
  هليئات متثيلية لسلطة الدولة؛احلق يف التصويت ويف أن ُينتخب  -  

 املساواة وحرية التعبري؛  -  

 .احلق يف أن يكون نائبا يف ما ال يتجاوز هيئتني متثيليتني يف نفس الوقت  -  

ــشرة        - ٧٠ ــة ع ــغ ســن الثامن ــواطن يبل ــاحلقوق الدســتورية كــلُّ م ــع ب ــانون  . يتمت ــضع الق وي
 ملـــن يلـــي املـــشاركة   وال جيـــوز. الدســـتوري اســـتثناء لفئـــة حمـــددة مـــن األشـــخاص فقـــط      

 :االنتخابات يف

 املواطنون الذين أعلنت حمكمة أنه ال تتوفر فيهم األهلية القانونية؛  -  

 .أشخاص سجناء  -  

استنادا إىل نتائج االنتخابـات الرئاسـية يف أوزبكـستان يف اآلونـة األخـرية جـدا، وهـي                     - ٧١
 مليـون   ١٦ ألكثـر مـن      ، كـان  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣االنتخابات الـيت أجريـت يف       
  .شخص حق االقتراع يف البلد
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  ٢١اجلدول     
20(٢٠٠٧- ٢٠٠٢معلومات عن عدد املصوتني يف الفترة     

F20F

٢١(  
  

 / كـــانون الثـــاين٢٧
ــاير  ٢٠٠٢ينــــــــــــــ

ــتفتاء مجهوريــــة   اســ
   أوزبكستان

ديــسمرب /  كــانون األول٢٦
ــس  ٢٠٠٤ ــات اجمللــ  انتخابــ

   التشريعي للمجلس األعلى

ــان٢٣  /ون األول كــــــ
ــسمرب   ٢٠٠٧ديــــــــــــ

ــية   ــات الرئاسـ االنتخابـ
  جلمهورية أوزبكستان

  عدد املصوتني  عدد املصوتني  عدد املصوتني  املناطق العدد

٠٠٠ ٣١٠٩٦٠ ٧٠٧٨٤١ ٧٨٥ مجهورية كاراكالباكستان ١
١٠٠ ٤٨٥ ٩٤٧١ ٢٩٧ ٨٤٦١ ٢٠٥ ١ والية أندجيان ٢
٣٠٠ ٩٧٨٩٧٢ ٠٤٢٨٢٨ ٧٧٠ والية خبارى ٣
٨٠٠ ٢٤٣٦٠٩ ٥٤٧٥١٠ ٤٧١ يزاكوالية دج ٤
٢٠٠ ٤٠٤ ٠١٠١ ٢٢٦ ٠٩١١ ١٠٤ ١ والية كاشا داريا ٥
٧٠٠ ٠٨٦٥١٤ ٧٦٦٤٧٤ ٤٣٣ والية نافوي ٦
١٠٠ ٢٨٣ ٠٠٩١ ١٣٧ ٥٥٣١ ٠٤١ ١ والية نامانغان ٧
٣٠٠ ٧٢٤ ٧٦١١ ٥٤٠ ٢٨٥١ ٤٢٠ ١ والية مسرقند ٨
٥٠٠ ١٠٧ ٧٦٢١ ٧٢٦٩٦٧ ٨٩٣ والية سورخان داريا ٩

٥٠٠ ٣٠٧٤٠٩ ٣٢٨٣٣٨ ٣٢٦ والية سري داريا ١٠
٢٠٠ ٥٩٧ ٤٤٠١ ٤٤٦ ٧٥٦١ ٢٤٦ ١ والية طشقند ١١
٦٠٠ ٨٠٣ ٩٤٢١ ٦٢٩ ٦٨٤١ ٥٣٥ ١ والية فريغانا ١٢
٧٠٠ ٩٢٠٨٩٤ ٥٧٩٨٢٩ ٧٤٤ والية خورزم ١٣
٤٠٠ ٥٣١ ٩٤٧١ ٢٣٣ ٧٣٢١ ٢٤٦ ١ مدينة طشقند ١٤

٤٠٠ ٢٩٧ ٦٦٢١٦ ٣٠٢ ٦٤٢١٤ ٢٢٦ ١٣ ناجملموع جلمهورية أوزبكستا  
      

لــيس لــدى األجانــب . حــق االقتــراع يف مجهوريــة أوزبكــستان ممنــوح ملواطنيهــا فقــط   - ٧٢
 .واألشخاص عدميي اجلنسية حق كهذا

يـــدون قـــانون مجهوريـــة أوزبكـــستان اخلـــاص باالنتخابـــات جملـــالس نـــواب الـــشعب     - ٧٣
 :ة اليت تقوم االنتخابات عليهاللواليات والنواحي واملدن املبادئ األساسي

 أساس تعدد األحزاب لالنتخابات؛  -  

 االنتخاب العام واملتساوي واملباشر؛  -  

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٢١(  
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 االقتراع السري؛  -  

 .الشفافية  -  

لـدى مجيـع مـواطين أوزبكـستان، بغـض النظـر            . جلميع الناخبني نفـس املركـز القـانوين         - ٧٤
و نـوع جنـسهم أو لغتـهم أو تعلـيمهم أو            عن أصلهم االجتماعي أو عرقهم أو أصـلهم اإلثـين أ          

 .حالتهم الشخصية أو مركزهم االجتماعي أو ممتلكاهتم، احلق على قدم املساواة يف االنتخاب

مبقتضى قـانون أوزبكـستان، حينمـا ُيرشـح أشـخاص لـشغل وظيفـة النائـب، جيـب أن                      - ٧٥
 . ائف على األقل من الذين ُرشحوا لشغل تلك الوظائة يف امل٣٠تشكل النساء 

ــة        - ٧٦ ــام حكــم األغلبي ــو إحــدى مســات نظ ــام االنتخــايب بأوزبكــستان ه ــانون . النظ يف ق
االنتخابات للمجلس األعلى، ُيعترب شخص منتَخبا إذا صوت تأييدا لذلك الـشخص أكثـُر مـن            

 .نصف الناخبني الذين شاركوا يف االنتخابات
  

  احلكوميةاملركز القانوين والتنظيم القانوين ألنشطة املنظمات غري 
إن وزارة العدل جبمهورية أوزبكـستان والـشَُّعب الفرعيـة اهليكليـة احملليـة حـىت الوقـت                    - ٧٧

 ٣ ٤٤٦ منظمـة غـري حكوميـة وغـري جتاريـة وسـجلت وجـود         ١ ٥٨٧احلاضر سـجلت رمسيـا      
ويقوم التنظيم القانوين للمنظمات غري احلكوميـة وغـري التجاريـة علـى             . من مثل تلك املنظمات   

 .ن القانون العام والقانون اخلاصأساس كل م

. تتبع الدولة سياسة الشراكة االجتماعية، وهي تنشئ بنشاط مؤسسات اجملتمع املـدين             - ٧٨
ومبقتضى القـانون اخلـاص بالـضمانات ألنـشطة املنظمـات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة جيـوز                     

 التجاريـة علـى شـكل      للدولة أن تقدم الدعم ألنشطة املنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات غـري             
ــة   ــران. اإلعانــات واملــنح وتــوفري اخلــدمات االجتماعي ــه /ويف حزي  أنــشئت الرابطــة  ٢٠٠٥يوني

ــصاحل تلــك           ــل م ــستان، وهــي متث ــة بأوزبك ــري التجاري ــري احلكوميــة وغ ــات غ ــة للمنظم الوطني
وأنـشئ أيـضا صـندوق الـدعم للمنظمـات غـري احلكوميـة              . املنظمات يف التفاعالت مـع الدولـة      

 .لتجارية بأوزبكستانوغري ا

اعتمدت مجهورية أوزبكستان عددا من التـدابري التـشريعية الـيت تـدون وتـدعم أنـشطة                 - ٧٩
ــة  ــانون    : املنظمــات غــري احلكومي ــة، وق ــانون األحــوال املدني ــة أوزبكــستان، وق دســتور مجهوري

ــانون      ــة، وقـ ــة واملنظمـــات غـــري التجاريـ ــانون املنظمـــات غـــري احلكوميـ ــة، وقـ الرابطـــات العامـ
ملؤسسات العامة، وقانون رابطات أصحاب املنازل، وقانون هيئـات املـواطنني الذاتيـة احلكـم،               ا

ــانون انتخــاب رؤســاء   ــضمانات    )أكــساكايل(وق ــانون ال ــة احلكــم، وق  هيئــات املــواطنني الذاتي
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ويـشمل الدسـتور    . ة، وقـانون اجلمعيـات اخلرييـة      يألنشطة املنظمات غري احلكومية وغري التجار     
 .خمصصا للرابطات العامة) الفصل الثاين عشر(فصال منفصال 

ومبقتضى الدستور تكفـل الدولـة التقيـد بـاحلقوق واملـصاحل القانونيـة للرابطـات العامـة                    - ٨٠
إن تـدخل هيئـات ومـوظفي الدولـة     . وتوجد فرصا قانونية متكافئة للمـشاركة يف احليـاة العامـة         

العامــة يف أنــشطة هيئــات ومــوظفي  يف أنــشطة الرابطــات العامــة، مثلــه مثــل تــدخل الرابطــات   
حتظر إنـشاء وعمـل الرابطـات العامـة الـيت هلـا هـدف               ” من الدستور    ٥٧املادة  . الدولة، حمظور 

تغــيري النظــام الدســتوري بــالقوة؛ والــيت تعــارض ســيادة اجلمهوريــة وســالمتها وأمنــها، وأيــضا    
اعيــة والوطنيــة   احلقــوق واحلريــات الدســتورية ملواطنيهــا؛ وتــشجع احلــرب والعــداوة االجتم      

والعنصرية والدينية؛ وتنال من صحة أفراد الشعب ومعنوياته، وأيضا الرابطات شـبه العـسكرية           
 .الوطنية والدينية

 .“إنشاء مجعيات ورابطات سرية حمظور”  - ٨١

إن الوكالــــة الرئيــــسية لتــــسجيل املنظمــــات غــــري احلكوميــــة وغــــري التجاريــــة هــــي     - ٨٢
 .العدل وزارة

قتضى القانون اخلاص باملنظمات غـري احلكوميـة واملنظمـات غـري التجاريـة،             وبالتايل، مب   - ٨٣
يتعني على وكالة العدل اليت تقبل الوثـائق للتـسجيل التـابع للدولـة ملنظمـة غـري حكوميـة وغـري                      
جتاريــة أن تراجعهــا وأن تقــرر، خــالل شــهرين، مــا إذا أرادت تــسجيل املنظمــة غــري احلكوميــة  

، وجيــب أن تــصدر، خــالل ثالثــة أيــام بعــد قرارهــا، للمؤســسني   وغــري التجاريــة لــدى الدولــة 
ــؤدي         ــيت ي ــانون ال ــشري إىل األحكــام احملــددة للق ــة ت ــة أو وثيق ــل الدول ــسجيل مــن ِقب شــهادة بت

ال جيـوز أن    ) ٦٢املـادة   (ومبقتضى الدستور   . انتهاكها إىل احلرمان من التسجيل من ِقبل الدولة       
ى أســـاس قـــرار صـــادر هـــا أو تقييـــدها إال علـــجيـــري حـــل أنـــشطة الرابطـــات العامـــة أو حظر

 .حمكمة عن

 من القانون اخلاص باملنظمـات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة حتـدد علـى حنـو                    ٢املادة    - ٨٤
 :واضح ومتسق أن منظمة ُتعترب غري جتارية إذا

 ؛)الفوائد(كانت غايتها الرئيسية ليست جين الدخل   -  

 . فيهامل توزع دخال متلقى بني املشاركني  -  

إن املنظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة تفــرض عليهــا الــضريبة بوصــفها كيانــات    - ٨٥
وال تـدفع ضـريبة     . البنـاءة اجتماعيـا   ) امتيازات السلطة (قانونية، وختصم منها األموال لألنشطة      

 .إال عن األنشطة التجارية) الفوائد(الدخل 



CEDAW/C/UZB/4
 

38 08-50439 
 

  نظام إقامة العدالة    
ــة    - ٨٦ ــتور مجهوري ــدون دس ــا الــدعاوى      ي ــستند إليه ــيت ت ــسية ال  أوزبكــستان املبــادئ الرئي

 :القانونية وإقامة العدالة

 ؛)١٠٨ و ١٠٦املادتان (استقالل احملاكم وحرمة القضاة   -  

 ؛)١١٢املادة (استقالل القضاة وتبعيتهم للقانون فقط   -  

 ؛)١١٢ و ١٠٨املادتان (احلظر على أن يشغل قاض يف نفس الوقت مقعد نائب   -  

احلظــــر علــــى أن تكــــون لقــــاض عــــضوية يف حــــزب سياســــي أو حركــــة سياســــية    -  
 ؛)١١٢ و ١٠٨ املادتان(

انفتاح وشفافية الفصل يف الدعاوى يف مجيع احملاكم؛ والنظر على حنـو مغلـق يف قـضية       -  
 ؛ )١١٣املادة (ال يسمح به إال يف احلاالت اليت حيددها القانون 

الدولــة وباللغــات الوطنيــة لألغلبيــة يف مكــان بذاتــه   جتــرى اإلجــراءات القانونيــة بلغــة    -  
 ؛)١٥املادة (

مــــشاركة حمــــام يف مجيــــع مراحــــل التحقيقــــات األوليــــة واإلجــــراءات القانونيــــة          -  
 ؛)١١٦ املادة(

ــة واملؤســـسات      -   ــة واملـــشاريع التجاريـ ــزم جلميـــع وكـــاالت الدولـ ــام امللـ ــابع األحكـ طـ
 ).١١٤ و ١١٠ و ١٠٩املواد (واطنني واملنظمات والرابطات العامة واملسؤولني وامل

  
إنـه يتكـون مـن ثالثـة مـستويات،          . إن نظام احملاكم جبمهورية أوزبكستان معقد نسبيا        - ٨٧

وباإلضـافة إىل ذلـك، تتمتـع حمكمـة       .  واليـة  ١٢ألن البلد يشمل مجهورية كاراكالباكـستان و        
ن حــدود املدينــة طــشقند البلديــة مبركــز حمكمــة واليــة وهــي أعلــى مــن حمــاكم الواليــات ضــم  

 .لعاصمة اجلمهورية

علــى ســبيل املثــال، تــؤدي  . مثــة بــضع حمــاكم للنظــر يف قــضايا جبمهوريــة أوزبكــستان   - ٨٨
 وظيفـة  -حمكمة جنائية يف والية أو حمكمة جنائية مشتركة بني الواليات وظيفـة واحـدة فقـط               

تان، وحماكم الواليـات    وتنظر احملكمة العليا جبمهورية كاراكالباكس    . حمكمة من الدرجة األوىل   
ــضايا ضــمن اختــصاصها بوصــفها حمــاكم مــن الدرجــة األوىل،       ــة يف ق وحمكمــة طــشقند البلدي

ــسلطة اإلشــرافية      ــنقض، وممارســة لل ــا . وبوصــفها حمــاكم لالســتئناف، وبوصــفها حمــاكم لل إهن
واحملــاكم املــشتركة بــني ) واحملــاكم البلديــة(تــشرف علــى األنــشطة القــضائية حملــاكم الواليــات  

وأيضا للمحكمة العليا، نظـرا إىل كوهنـا أعلـى سـلطة       ).  من قانون احملاكم   ٣٠املادة  (لواليات  ا
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ــضايا بوصــفها حمكمــة مــن        ــائي واإلداري، ســلطة النظــر يف ق ــانون املــدين واجلن ــضائية يف الق ق
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن القـضايا الـيت تنظـر فيهـا         . الدرجة األوىل وممارسـةً للـسلطة اإلشـرافية     

 العليـــا علـــى مـــستوى الدرجـــة األوىل مـــن اجلـــائز أن تنظـــر احملكمـــة فيهـــا يف حـــاليت  احملكمـــة
إن قـضية ُينظـر فيهـا يف حالـة االسـتئناف ال جيـوز أن ُينظـر فيهـا يف حالـة                       . االستئناف والنقض 

 ). من قانون احملاكم١٣املادة (النقض 

لــى أســاس القواعــد ميكــن ألي قــضية أن ُينظــر فيهــا علــى الدرجــة القــضائية املناســبة ع  - ٨٩
ــة    ــة حمــددة علــى وجــه الدق ــة احملــددة، بغاي ــإن   . اإلجرائي ــة أوزبكــستان، ف ــايل، يف مجهوري وبالت

، وقـانون   )١٩٩٤(قانون اإلجراءات اجلنائيـة     : القواعد اإلجرائية مدونة يف سلسلة من األنظمة      
 ).١٩٩٧(، وقانون اإلجراءات االقتصادية )١٩٩٧(اإلجراءات املدنية 

ــة  الدرجــة األوىل- عمومــا، النظــر يف قــضية علــى درجــتني   وجيــوز،  - ٩٠ .  والدرجــة الثاني
وإعادة جلسة االستماع يف قضايا ممارسة السلطة اإلشـرافية ال ُتعتـرب درجـة ثالثـة، ألنـه ُيـسمح            

 .هبا يف ظل ظروف خاصة

إن النظر من ِقبل حمكمة من الدرجـة األوىل يف قـضية هـو النظـر مبوضـوعية يف القـضية                 - ٩١
غــرض إدانــة أو تربئــة الــشخص الــذي جتــري حماكمتــه يف قــضية جنائيــة أو الــسماح مبواصــلة     ب

ومــن اجلــائز أن تنظــر يف قــضايا الدرجــة  . اإلدعــاء أو عــدم الــسماح مبواصــلته يف قــضية مدنيــة 
 .األوىل مجيُع احملاكم ضمن اختصاصاهتا

 حــىت احملكمــة العليــا والقــضايا األكثــر تعقــدا تنظــر فيهــا حمــاكم عليــا، يف كــل املراحــل  - ٩٢
 .جبمهورية أوزبكستان

ــل حمكمــة، دون مــشاركة اخلــرباء        - ٩٣ ــادي أن حتل ــضايا مــن الع وللنظــر مبوضــوعية يف الق
21(القضائيني من الشعب  

F21F

ونتيجـة عـن النظـر يف       . الدالئل وأن تثبت احلقائق الـيت هتـم القـضية          ،)٢٢
 .ضية مدنيةقضية جنائية، تصدر احملكمة حكما، بينما تتخذ قرارا يف ق

 أيـام بعـد     ١٠من اجلـائز أن تـستأنف األحكـام، قبـل سـرياهنا، يف حمكمـة عليـا خـالل                      - ٩٤
 . يوما فيما يتعلق بقضايا مدنية٢٠إصدار احلكم فيما يتعلق بقضايا جنائية وخالل 

إن القرارات واألحكام اليت سرى مفعوهلا، ولكـن مل ينظـر فيهـا يف إطـار االسـتئناف،                    - ٩٥
 .تأنف يف حمكمة عليا للنقض خالل سنة واحدة بعد إصدار احملكمة للقرارجيوز أن تس

__________ 
ائم ال متثـل خطـرا كـبريا وتنطـوي علـى جـرائم أخـرى أقـل خطـورة          القضايا اجلنائية اليت ال تنطوي علـى جـر       )٢٢(  

  . من قانون اإلجراءات اجلنائية، قاض مبفرده١٣ينظر فيها، مبقتضى املادة 
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وأيضا من اجلائز مراجعة األحكام السارية يف سياق ممارسة الـسلطة اإلشـرافية، ولكـن          - ٩٦
فقط بناء على احتجاج يقدمه املدعي، أو رئيس احملكمة، أو نواهبما الذين ميـنح هلـم هـذا احلـق       

 .وزبكستانمبقتضى قانون مجهورية أ

جيــــب أن تتفــــق إجــــراءات احملكمــــة الدســــتورية مــــع قــــانون احملكمــــة الدســــتورية      - ٩٧
  .أوزبكستان جبمهورية

  
  إحصاءات اجلرائم    

  
  
  
  
  
  
  
  

خــالل الــسنوات اخلمــس األخــرية الحظــت اجلمهوريــة اجتاهــات تــشري إىل تنــاقص يف    - ٩٨
، ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣رميـة يف     ج ٩٦٢ و   ٩٦٣بينمـا سـجلت     : للجرائم املتعمدة اجملموع الكلي   

 جرميـة يف   ٨٩١وُسـجل جممـوع     . ٢٠٠٥ جرائم يف سنة     ٩١٠على التوايل، سجل ما جمموعه      
 جرميــة يف  ٨١٥؛ وُســجل جممــوع   ٢٠٠٥ئــة منــه يف   ايف امل ٥,٤ ، وهــو أقــل بنــسبة   ٢٠٠٦
  .٢٠٠٦ئة منه يف ا يف امل٥,٣ ، وهو أقل بنسبة٢٠٠٧
ورية أوزبكستان تصنف اجلـرائم وفقـا لطبيعتـها         من القانون اجلنائي جبمه    ١٥إن املادة     - ٩٩

 واجلـرائم اخلطـرية، واجلـرائم       ،ومدى خطرها على اجملتمع، أي اجلرائم اخلطرية على حنو خاص         
 .األقل خطرا، واجلرائم اليت ال تشكل خطرا كبريا على اجملتمع

هـا مبقتـضى   إن اجلرائم اليت تشكل خطرا كبريا على اجملتمع جرائم متعمدة يعاقَـب علي            - ١٠٠
القــانون بالــسجن لفتــرة ال تتجــاوز مــدهتا ثــالث ســنوات، وأيــضا إمهــال جنــائي يعاقَــب عليــه   

 .مبقتضى القانون بالسجن لفترة ال تتجاوز مدهتا مخس سنوات

2003 2004

2005 2006

2007 

700

750

800
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اجلرائم املصنفة أقل خطرا هي جرائم متعمدة يعاقَب عليها مبقتضى القـانون بالـسجن               - ١٠١
 مخــس ســنوات، وأيـضا إمهــال جنــائي يعاقَـب عليــه مبقتــضى   لفتـرة ال تتجــاوز مــدهتا ثـالث إىل  

 .القانون بالسجن لفترة تصل مدهتا مخس سنوات

اجلرائم اخلطرية جرائم متعمدة يعاقَب عليها مبقتـضى القـانون بالـسجن لفتـرة تتـراوح                 - ١٠٢
 . سنوات١٠ و ٥مدهتا بني 

ــى حنــو خــاص جــرائم متعمــدة يعاقَــب عليهــ       - ١٠٣ ــانون  اجلــرائم اخلطــرية عل ــضى الق ا مبقت
  . سنوات أو بالسجن مدى احلياة١٠بالسجن لفترة تصل مدهتا إىل 

  
  ٢٣اجلدول     
22(توزيع عدد اجلرائم املسجلة حسب مدى اخلطر على اجملتمع واجلنس والسن    

F22F

٢٣(      
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

  جرائم مسجلة، إمجايل
٩٠٥ ٣٥٢٨٣ ٨٨٣٨٢ ١٢٩٧٩ ٩٢٥٧٩ ٧٨ :تتألف من

٤٩٢ ٢٠٩٤٠ ٠٩٨٤٠ ٠٨٠٣٨ ٠٨٤٣٦ ٣٥ ال تشكل خطرا كبريا على اجملتمع 
٧٤٧ ٦١٥٢٥ ٨٩٢٢٤ ٦٤٢٢٣ ٦٣٦٢٤ ٢٤ أقل خطورة

٠٨٩ ٢٢٤١١ ٦١٨١١ ٠٣٠١١ ٧١٦١٢ ١٢ خطرية
٦٠٠ ٣٠٤٦ ٢٧٥٦ ٣٧٧٦ ٤٨٩٦ ٦ خطرية على حنو خاص

 أفراد ُحددوا باعتبارهم مرتكبني جلرمية
 من السكانئة ألف مالكل 

 :يتألفون من

٦٨٨ ٧١
٢٨

٤٨٦ ٧٠
٢٧,٣

٤٠٥ ٧١
٢٧,٣

٥٥٨ ٧٤
٢٨,٢

٠٤٤ ٧٨
٢٩,٣

 الرجال
 من السكانمائة ألف لكل 

٣٨٣ ٦٢
٢٤,٤

٤١٣ ٦٤
٢٤,٩

٧٢٠ ٦١
٢٣,٦

٠٩٧ ٦٤
٢٤,٣

٥١٧ ٦٦
٢٤,٩

 النساء
 من السكانمائة ألف لكل 

٣٠٥ ٩
٣,٦

٠٧٣ ٩
٣,٥

٦٨٥ ٩
٣,٧

٤٦١ ٩
٣,٦

٥٢٧ ١١
٤,٣

٨٥٣ ٨٢٦٢ ٧٢٧٢ ٨٣٧٢ ٩٧٤٢ ٢ القُّصر
٣٢٦ ٣٥٥٩ ٤٨٥١٠ ٧٩٧١٠ ٥٧٩١٠ ١١ ذوو سجل سابق

٤٩٦ ٩٥٠٣١ ٧٠٥٢٧ ٧٠١٢٤ ٥٥٣٢٥ ٢٧ عاملون
٧٧٥ ٢٥٧٤ ٥٥٨٥ ٧٥٠٥ ١٤٠٥ ٦ سكارى

٦٢٤٦١٤٥٨٢٥٨٠٦٠٤  سنة١٥- ١٣سنهم من 

__________ 
  .بيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية جبمهورية أوزبكستان  )٢٣(  



CEDAW/C/UZB/4
 

42 08-50439 
 

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

٢٤٩ ٢٤٦٢ ١٤٥٢ ٢٢٣٢ ٣٥٠٢ ٢  سنة١٧- ١٦سنهم من 
٩٥٨ ٩١٩١٤ ٧٣٤١٤ ٨٢٤١٤ ٣٣٣١١ ١٢  سنة٢٤- ١٨سنهم من 
٢٨٣ ٩٠٥١٣ ٩٠٨١٢ ٤١٠١٢ ٧١٨٩ ٩  سنة٢٩- ٢٥سنهم من 

 جرائم مسجلة
 من السكانمائة ألف لكل 

٩٦٣
٣,٨

٩٦٢
٣,٧

٩١٠
٣,٤

٨٩١
٣,٤

٨١٥
٣,١

عدد األشخاص الذين حوكموا جنائيا 
 لالعتداء املتصل بأعمال السرقة

 من السكان ألف مائةلكل 
٩٨٦
٣,٨

٠٦٩ ١
٤,١٥,٤٩٥,٦٠٦,٢٣

 عدد الذين حوكموا على أعمال السرقة
 من السكانمائة ألف لكل 

٤٣٦ ١
٥,٦

٤٣٠ ١
٥,٥

٤٣٩ ١
٥,٥

٧١٢ ١
٦,٤

٨٠٥ ١
٦,٧

 أشخاص قيد االحتجاز
 من السكانمائة ألف عدد احملتجزين لكل 

٨٩٩ ١٢
٥٠,٥

١٩٥ ١١
٤٣,٣

٥١٨ ١٠
٤٠,٢

٣٥٣ ١٠
٣٩,٢

٠٨٧ ١٠
٣٧,٨

٧٥٣ ٧٨٧٣٩ ١١٨٣٩ ٨٨٨٤٠ ٧٧٧٣٩ ٤٠ tمنقولون إىل حمكمة جنائية
 عدد املتهمني املنقولني إىل احملكمة

 من السكانمائة ألف لكل 
٠٢٤ ٥١
١٩٩,٩

٦٨٧ ٤٢
١٦٥,٤

٨٨٠ ٤٨
١٨٧,١

٤٦٣ ٤٨
١٨٣,٥

٧٦٣ ٤٨
١٨٢,٨

٥٧٢٥٧٦٤٩٢٥٠٦٤٧٥ عدد حاالت االغتصاب املسجلة
 دد األشخاص احملاكمني جنائيا على االغتصابع

 من السكانمائة ألف عدد األشخاص لكل 
٥٦٨
٢,٢

٦٢٧
١,٠

٧٣٩
٢,٨

٧١١
٢,٧

٨٢٩
٣,١

      
  الفترتان القصوى واملتوسطة لالحتجاز قبل احملاكمة    

خالل اإلصـالح القـضائي والقـانوين قُـّصرت فتـرة التحقيـق قبـل احملاكمـة يف القـضايا                     - ١٠٤
 أشـهر   ٩ئية إىل مدة سنة واحدة من سنتني، وفترة االحتجاز رهن التحقيق للمتـهمني مـن                اجلنا
ــرازي     ١٨إىل   شــهرا، وإىل ســنة واحــدة يف قــضايا خاصــة؛ وجمــال تطبيــق ذلــك التــدبري االحت
 .أيضا ُحّدد

باإلضافة إىل ذلك، ألغراض احلماية الفعالـة للحقـوق واحلريـات الدسـتورية للفـرد يف        - ١٠٥
شخص واحلماية من املقاضاة اجلنائية غـري املـربرة ويف حماكمـة منـصفة، ُنقلـت، اعتبـارا           حرمة ال 

، سـلطة إصـدار أمـر باالحتجـاز رهـن احملاكمـة إىل احملـاكم،                ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ١من  
 ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١١  الصادر يف  ١٠٠فيما يتعلق هبا أدخل قانون مجهورية أوزبكستان رقم         

علـى مـواد قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت حتكـم فتـرات االحتجـاز وقواعـد                    تعديالت مناسـبة    
 : من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٤٥ويف الوقت احلاضر، مبقتضى متطلبات املادة . متديدها
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 .إن فترة االحتجاز رهن التحقيق يف اجلرائم ال تكون أكثر من ثالثة أشهر” - ١٠٦

جاز رهن التحقيـق الـيت طوهلـا ثالثـة أشـهر، وهـي الفتـرة                إن إمكانية متديد فترة االحت     - ١٠٧
 :اليت حددهتا قواعد القانون، ستنظر احملكمة فيها إذا قُدم إليها التماس القيام بذلك

إىل مخــسة أشــهر، بنــاء علــى طلــب مــن املــدعي العــام جبمهوريــة كاراكالباكــستان           
   املدعني العامني ذوي رتبة متساوية؛املدعي العام اإلقليمي أو املدعي العام ملدينة طشقند أو أو

  إىل تسعة أشهر، بناء على طلب من املدعي العام جبمهورية أوزبكستان؛  
إىل سنة واحدة، بناء على طلـب مـن املـدعي العـام جبمهوريـة أوزبكـستان يف حـاالت                     

تنطوي على التحقيق يف قـضايا معقـدة علـى حنـو خـاص ضـد أفـراد متـهمني بارتكـاب جـرائم                        
ويف اسـتعراض  . ولـن يـسمح بتمديـد آخـر للفتـرة         .  جـرائم خطـرية علـى حنـو خـاص          خطرية أو 

ــد        ــد بالقواعــ ــضا التقيــ ــة، وأيــ ــدالئل املقدمــ ــالمة الــ ــة ســ ــتراعي احملكمــ ــات ســ ــذه الطلبــ هــ
  .“اإلجرائية واملتطلبات

 من قانون اإلجراءات اجلنائية علـى قواعـد لتمديـد فتـرة االحتجـاز             ٢٤٧وتنص املادة    - ١٠٨
 .رهن التحقيق

على األقل ستة أيام قبل هناية الفترة املنصوص عليهـا الحتجـاز املتـهم رهـن التحقيـق،                 - ١٠٩
يصدر املدعي العام املناسب أمرا بتقدمي طلب لتمديد فترة االحتجاز رهن التحقيق، ُيرسـل إىل               

واألمر بطلب القيـام بتمديـد جيـب أن يـشمل األسـباب للتحقيـق ذي األمـد الطويـل،                    . احملكمة
 .ق والظروف اليت ينبغي التحقق منها والفترة اإلضافية املطلوبةواحلقائ

إن الطلب بتمديد فترة االحتجاز رهن التحقيق ينظـر فيـه قـاض يف حمكمـة جنائيـة يف                    - ١١٠
و إقلـيم يف املكـان الـذي ارتكبـت فيـه اجلرميـة             أأو حمكمـة عـسكرية يف منطقـة         ) مدينة(مقاطعة  

ق قبل احملاكمة أو، يف غياب قاض من تلـك احملـاكم أو يف              يف املكان الذي أجري فيه التحقي      أو
ظل ظروف حتول دون مشاركة القاضي يف النظر يف ملف القـضية املقـدم للتمديـد، سـينظر يف          
ــة كاراكالباكــستان         ــا جبمهوري ــة العلي ــيس احملكم ــه رئ ــة بتوجي ــة معادل ــاض يف حمكم ــب ق الطل

ــة أو   ــة يف املنطقـ ــة جنائيـ ــة، أو حمكمـ ــة العـــسكرية  للقـــضايا اجلنائيـ ــة طـــشقند، أو احملكمـ مدينـ
 .جبمهورية أوزبكستان

إن طلب متديد لفترة االحتجـاز رهـن التحقيـق ُينظـر فيـه يف جلـسة مغلقـة للمحكمـة                      - ١١١
 . ساعة بعد تلقي ملف القضية٧٢خالل 
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ــام         - ١١٢ ــدعي الع ــه مبــشاركة امل ــق ُينظــر في ــرة االحتجــاز رهــن التحقي ــد لفت إن طلــب متدي
وعنـد االقتـضاء مـن      .  حمامي الدفاع يف حالـة مـشاركة حمـام للـدفاع يف القـضية              واملتهم، وأيضا 

 .اجلائز أن يدعى احملقق إىل احملكمة

إن الطلب بتمديد فترة االحتجاز رهن التحقيق من اجلائز أن تنظر فيـه حمكمـة بـدون                  - ١١٣
مـن قبـل    مشاركة املتهم إذا كان املتـهم يف مؤسـسة طبيـة للفحـص النفـسي الـشرعي الـداخلي                    

 .يف هذه احلالة، تكون مشاركة حمامي الدفاع إلزامية. خرباء

إن القاضي، بعـد النظـر يف طلـب متديـد فتـرة االحتجـاز رهـن التحقيـق، يـصدر أحـد                        - ١١٤
 :القرارات التالية

  متديد فترة االحتجاز رهن التحقيق؛  
  .رفض متديد فترة االحتجاز رهن التحقيق  
ــرة االحتجــاز رهــن التحقيــق أو بــرفض التمديــد يــصبح    إن قــرار القاضــي بتمديــد  - ١١٥  فت

ويرسـل قـرار القاضـي إىل املـدعي         . ساري املفعول حينما يعلن ويكون خاضعا لإلنفاذ الفوري       
ومـن اجلـائز اسـتئناف قـرار      . العام من أجل اإلنفاذ وإىل املتهم وحمامي الدفاع ألغراض اإلعالم         

 مـن  ٢٤١تفق مع القواعد يف اجلزء الثاين مـن املـادة   القاضي أو عدم املوافقة عليه يف استئناف ي    
 . ساعة٧٢قانون اإلجراءات اجلنائية خالل 

حيق حملكمة االستئناف أن تصدر قرارها بعد النظر يف التماس االستئناف أو اإلعـراب               - ١١٦
 :عن عدم املوافقة

  التمسك بقرار القاضي، ورّد االستئناف أو عدم املوافقة؛  
 جانبـا، وإمـا رفـض متديـد فتـرة االحتجـاز رهـن التحقيـق أو متديـد                    ضع قـرار القاضـي      
وإذا مددت فترة االحتجاز رهـن التحقيـق ملتـهم حمتجـز مفـرج عنـه حـني هنايـة الفتـرة،                      . الفترة

  .جيب على احملكمة أن تطبق تدبري االعتقال لذلك الشخص احملتجز رهن التحقيق
  

  قد الوفيات خالل فترة االحتجاز رهن التحقيعد    
 أقدم ثالثة أشخاص معتقلني على االنتحـار بـشنق أنفـسهم بينمـا              ٢٠٠٧-٢٠٠٥يف   - ١١٧

 .كانوا يف مرافق االحتجاز املؤقت

 ٢٠٠٦ يف ١٥، بينمـــا مـــات ٢٠٠٥ومـــات عـــشرة نـــزالء يف مرافـــق إصـــالحية يف  - ١١٨
 حالة مـن هـذه احلـاالت كـان سـبب الوفـاة الـسل أو أمـراض               ٢٩ويف  . ٢٠٠٧ يف   ١٠ومات  
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ــة ــار      معويـ ــن االنتحـ ــرين، مـ ــستة اآلخـ ــخاص الـ ــة األشـ ــب؛ ويف حالـ ــراض القلـ ــة أو أمـ  معديـ
 .احلوادث أو
  

  عدد موظفي الشؤون الداخلية لكل مائة ألف من السكان    
عدد موظفي الـشؤون الداخليـة ملكافحـة اجلرميـة وللمحافظـة علـى النظـام العـام لكـل                  - ١١٩

  .١١١مائة ألف من السكان يبلغ 
    

  ٢٤اجلدول     
مجايل اخلسائر املادية املستردة يف احملكمـة مـن ِقبـل أفـراد تكبـدوها نتيجـة عـن ارتكـاب                     إ    

23(جرمية جنائية
F23F

٢٤(  
  
  اإلمجايل املسترد    
  النسبة املئوية  ماليني السومات  مجايل احملدد يف أحكام، ماليني السوماتاإل  السنة

٦٤٩,٦٦٦,٨ ٤٤٤,٥١١ ١٧  ٢٠٠٥
٠٤٠,٢٩٧,٠ ٢٤٦,٠٧٢ ٧٤  ٢٠٠٦
٤٨٩,٤ ,٥٥٧ ٠٦٢,٠٢٩ ٣٣  ٢٠٠٧

      

__________ 
ــشطة ال       )٢٤(   ــايل لألنـ ــدعم املـ ــسوقيات والـ ــضائية والـ ــرارات القـ ــاذ القـ ــات إدارة إنفـ ــدل  بيانـ ــضائية يف وزارة العـ قـ

  .أوزبكستان جبمهورية
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   حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان إطار عام   - ٢  
  

  اعتماد قواعد دولية يف ميدان حقوق اإلنسان  - ج  
    

   ٢٥اجلدول 
  معلومات االنضمام  املعاهدة

التحفظــــــــات 
  واإلعالنات

القيود والتقييدات  
  والتحديات

  -  - ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ١٩٦٦دية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصا
  -  - ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

  -  - ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،
  -  - ١٩٩٥مايو / أيار٦ ١٩٧٩أة، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر

الالإنسانية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
  -  - ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ١٩٨٤املهينة،  أو

  -  - ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩ ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل، 
  -  - - ١٩٩٠ن وأفراد أسرهم، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف املنازعات
  -  - قيد املراجعة ٢٠٠٠املسلحة،

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف
  -  - قيد املراجعة ٢٠٠٠البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، 

يتعلق  الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فيما
  -  - ١٩٩٥أغسطس / آب٣١ ١٩٦٦بااللتماس الفردي،

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
  -  - قيد املراجعة ١٩٨٩يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام،  فيما

الربوتوكول االختياري للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق
  -  -  - ١٩٩٩بإجراءات الشكاوى الفردية والتحقيقات،

الربوتوكول االختياري للجنة مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بزيارات منتظمة من
  -  -  - ٢٠٠٢ِقبل مؤسسات وطنية ودولية ألماكن االحتجاز،
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التصديق على معاهدات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنـسان وغريهـا مـن املعاهـدات                 )أ(  
  ذات الصلة

    ٢٦اجلدول 
  معلومات االنضمام  املعاهدة

التحفظــــــــات 
  واإلعالنات

القيود والتقييدات  
  والتحديات

  -  - ١٩٩٩أغسطس / آب٢٠ ١٩٤٨اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،
  -  -  - ١٩٥٥، كما ُعّدلت يف ١٩٢٦اتفاقية الرق،

  -  - ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ ١٩٤٩اتفاقية قمع االجتار باألشخاص، واستغالل بغاء الغري،
  -  -  - ١٩٦٧ وبروتوكوهلا، ١٩٥١االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني 

  -  -  - ١٩٥٤االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية،
  -  -  - ١٩٦١اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية، 

  -  -  - ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٣ ُوقعت يف ٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية،

  -  -  ٢٠٠٣أغسطس / آب٣٠صدقت يف 
ول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل بروتوك

  -  - ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨وقعت يف  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،

  -  - ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨ُوقعت يف  ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عري الوطنيةاملكمل التفاقية األمم املتحد
      

    التصديق على معاهدات دولية أخرى ذات صلة  )ب(  
    ٢٧اجلدول 
  معلومات االنضمام  املعاهدة

التحفظــــــــات 
  واإلعالنات

القيود والتقييدات  
  والتحديات

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية
  -  -  - )١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعة( األسبوعية اتفاقية الراحة

  -  - ١٩٩٧أغسطس / آب٣٠ )٢٩رقم  (١٩٣٠اتفاقية العمل القسري أو اجلربي، 
  -  -  - )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

  -  -  - )٨٦ (١٩٤٩توصية اهلجرة من أجل العمالة، 
  -  -  - )٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، 

  -  -  - )٩٧رقم  (١٩٤٩اتفاقية العمال املهاجرين، 
  -  - ١٩٩٧أغسطس / آب٣٠ )٩٨رقم  (١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 

  -  -  ١٩٩٧أغسطس/  آب٣٠ )١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور، 
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  معلومات االنضمام  املعاهدة
التحفظــــــــات 
  واإلعالنات

القيود والتقييدات  
  والتحديات

  -  -  - )١٠٢رقم  (١٩٥٢، )املعايري الدنيا(اتفاقية الضمان االجتماعي 
  -  - ١٩٩٧أغسطس / آب٣٠ )١٠٥رقم  (١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل اجلربي، 

  -  -  - )١٠٦رقم  (١٩٥٧، )التجارة واملكاتب(اتفاقية الراحة األسبوعية 
  -  - ١٩٩٧أغسطس / آب٣٠ ) ١١١رقم  (١٩٥٨، )يف االستخدام واملهنة(اتفاقية التمييز 

  -  -  - )١١٨رقم  (١٩٦٢، )تماعيالضمان االج(اتفاقية املساواة يف املعاملة 
  -  - ١٩٩٥مايو / أيار٦ )١٢٢رقم  (١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة، 

  -  -  - )١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل 
  -  -  - )١٣١رقم  (١٩٧٠اتفاقية حتديد املستويات الدنيا لألجور، 

  -  -  - )١٣٢رقم  (١٩٧٠، )مراجعة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر، 
اعتمدها جملس النواب للربملان  )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية احلد األدىن للسن، 

  -  - )٢٠٠٨مارس /آذار(
  -  -  - )١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال املهاجرين 

  -  -  - )١٥١رقم  (١٩٧٥توصية بشأن العمال املهاجرين، 
  -  -  - ) ١٥١رقم  (١٩٧٨اتفاقية عالقات العمل يف اخلدمة العامة، 

  -  -  - )١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، 
العمال : االتفاقية املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني العمال والعامالت

  -  -  - )١٥٦رقم  (١٩٨١ذوو املسؤوليات األسرية، 
  -  -  - )١٦٩رقم  (١٩٨٩قلة، اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املست

االتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء 
 )١٨٢رقم  (١٩٩٩عليها، 

اعتمدها جملس النواب للربملان 
  -  - )٢٠٠٨مارس /آذار(

  -  -  - )١٨٣رقم  (٢٠٠٠اتفاقية محاية األمومة، 
  

  ملتعلقة بالقانون اإلنساين الدويلاتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات ا
اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف 

 ١٩٤٩امليدان 
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣

-  -  
اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة 

 ١٩٤٩من أفراد القوات املسلحة يف البحار 
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣

-  -  
  -  - ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣ ١٩٤٩اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب 

  -  - ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣ ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب 
 أغسطس/ آب١٢الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف املعقودة يف 

 ١٩٧٧، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية ١٩٤٩
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣

-  -  
أغسطس / آب١٢الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف املعقودة يف 

 ١٩٧٧، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية ١٩٤٩
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣

-  -  
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  نوين حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطيناإلطار القا  - د  
  

  األساس التشريعي حلماية حقوق اإلنسان    
 قانونــــا ٣٦٨ مدونــــة يف اجلمهوريــــة و ١٥ هنــــاك ٢٠٠٧فربايــــر / شــــباط١منــــذ  - ١٢٠

ــرئيس و  ١٥٦مرســوما و  ٦٣١ و ــل ال ــرارا مــن ِقب ــوزراء   ٢ ٤٤٥  ق ــل جملــس ال ــرارا مــن ِقب  ق
ــن ق ١٢٠٦ و ــة مـــ ــ أنظمـــ ــالل     . ل اإلداراتبِـــ ــعت خـــ ــيت ُوضـــ ــوانني الـــ ــة القـــ إن جمموعـــ

االقتــصادية  - االســتقالل أرســت األســاس للتنظــيم الكامــل للعالقــات االجتماعيــة       ســنوات
ويف الواقع ُدونت مجيع أحكـام اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف              . السياسية - واالجتماعية

 .ريدستور مجهورية أوزبكستان وُوسعت توسيعا أكرب يف القانون السا

 اخلــــاص باملبــــادئ ١٩٩١أغــــسطس / آب٣١إن القــــانون الدســــتوري الــــصادر يف  - ١٢١
وفقـا لإلعـالن العــاملي   ”: األساسـية السـتقالل دولـة مجهوريـة أوزبكـستان يــنص علـى مـا يلـي        

  .“حلقوق اإلنسان تنشأ مواطنة جلمهورية أوزبكستان إلقليم مجهورية أوزبكستان
ــة أو  ” - ١٢٢ ــواطين مجهوري ــع م ــسية أو     إن جلمي ــة أو اجلن زبكــستان، بغــض النظــر عــن األم

االنتمـــاء االجتمـــاعي أو الـــدين أو املعتقـــدات، نفـــس احلقـــوق املدنيـــة واحلمايـــة مـــن دســـتور 
  .“اجلمهورية وقوانينها

ــة        - ١٢٣ ــا يف الثقاف ــل املعتــرف هبــا عاملي ــع املُثُ ــة ومجي ــيم الدول ــة وق ــة والوطني إن القــيم العرقي
  .عضويا يف الدستورالقانونية للبشرية تتمازج 

إن املركز اخلاص للقواعـد املعتـرف هبـا عامليـا بـشأن حقـوق اإلنـسان تؤكـده ديباجـة                      - ١٢٤
إن شـعب أوزبكـستان، إذ يعلـن رمسيـا     ”: دستور مجهورية أوزبكستان، اليت تنص على ما يلي       

ل يف  التزامه حبقوق اإلنسان ومبـادئ سـيادة الدولـة، وإذ يعـي مـسؤوليته اجلـسيمة أمـام األجيـا                   
ــستان،      ــة أوزبكـ ــام دولـ ــوير قيـ ــة يف تطـ ــة التارخييـ ــستند إىل التجربـ ــستقبل، وإذ يـ ــر واملـ احلاضـ

يؤكد والءه ملُثُل الدميقراطيـة والعدالـة االجتماعيـة، وإذ يقـر بأوليـة قواعـد القـانون الـدويل                 وإذ
إىل إنـشاء  املعترف هبا عامليا، وإذ يسعى إىل توفري حياة الكرامة ملـواطين اجلمهوريـة، وإذ يرمـي           

ــسجام          ــدين واالن ــسالم امل ــة ال ــانون، وإىل كفال ــيادة الق ــستند إىل س ــة ت ــسانية دميقراطي ــة إن دول
  .“الوطين، يعتمد هذا الدستور الذي ميثله ممثلوه املخولون

ــأن       - ١٢٥ ــراض األساســي ب ــوم دســتور أوزبكــستان عــل أســاس االفت ــشري  ”يق الكــائن الب
ــه وشــرفه وغريهــا مــن احلقــوق    ــه وحريت ــا” متثــل “غــري القابلــة للتــصرف وحيات  “القيمــة العلي

إنـه يقـدر    . ذلك املبدأ األساسي هو أحـد قواعـد النظـام الدسـتوري بأوزبكـستان             ). ١٣ املادة(
 .الدور واألمهية اللذين يوليهما الدستور حلقوق اإلنسان وحرياته
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لكل شـخص   . ُتضمن لكل شخص حرية الضمري    ” من الدستور،    ٣١ومبقتضى املادة    - ١٢٦
 .“وال ُيسمح بفرض الدين بالقوة. احلق يف اجملاهرة أو عدم اجملاهرة باعتناق أي دين

 من الدستور واجب الدولة يف محايـة حقـوق وحريـات املـواطنني الـيت                ٤٣حتدد املادة    - ١٢٧
ــها الدســتور والقــوانني  ــادة  . يعلن ــة    ٤٤مبقتــضى امل ــضمن لكــل شــخص احلماي  مــن الدســتور ُي

اتــه، واحلــق يف االســتئناف يف احملكمــة وإجــراءات غــري قانونيــة مــن ِقبــل القانونيــة حلقوقــه وحري
 .هيئات الدولة أو الرابطات الرمسية أو العامة

باإلضافة إىل هذه القواعـد العامـة بـشأن الـضمانات فـإن التـدوين الـساري لكـل حـق               - ١٢٨
 .وحرية حمددين تصاحبه إشارة إىل شروط ووسائل الضمان

ــة     إن الــضمانات ال - ١٢٩ ــع ســبل االنتــصاف القانوني ــسان تــشمل مجي دســتورية حلقــوق اإلن
تكفــــل ممارســــة ومحايــــة حقــــوق اإلنــــسان وحرياتــــه يف خمتلــــف فــــروع القــــانون          الــــيت

 .أوزبكستان جبمهورية

ــمانات حقـــــوق وحريـــــات املـــــواطنني ليـــــست طبعـــــا مقـــــصورة علـــــى        - ١٣٠ إن ضـــ
 .الدستوري التدوين

جبمهورية أوزبكستان يـتم باملـساعدة مـن القـوانني          التدوين التشريعي حلقوق اإلنسان      - ١٣١
لقـد أقـر الربملـان أكثـر مـن          . الدستورية واملدونات وجمموعة كاملة من القوانني املنطبقة مباشرة       

إن العالمــة الفارقــة العامــة لــضمان  .  قــانون حتكــم حقــوق وحريــات اإلنــسان األساســية ٣٠٠
واملبــادئ .  القــانون القطــاعي للجمهوريــةومحايــة حقــوق املــواطنني وحريــاهتم معّرفــة يف قواعــد

األهم لضمان حقوق اإلنـسان وحرياتـه مدونـة يف قواعـد املدونـة اجلنائيـة ومدونـة اإلجـراءات                    
 .اجلنائية ومدونة اجلرائم اإلدارية جبمهورية أوزبكستان

ــا         - ١٣٢ ــة كــل ســنة حينم ــل احلكوم ــن ِقب ــدة م ــاعي املعتم ــربامج ذات التوجــه االجتم إن ال
وتـشمل  . حل املشاكل االجتماعية احملددة تـشكل جـزءا مكونـا مـن النظـام القـانوين               ُيستهدف  

هذه الربامج يف العادة قسما تشريعيا وأيضا تـدابري حمـددة لتحـسني رفاهـة اجملموعـات الـضعيفة             
ويـدعم هـذه    . األسرة واألمهات واألطفال واملسنني واملعوقني والشباب     : اجتماعيا من السكان  

 . من ِقبل الدولة وتشارك املنظمات غري احلكومية أيضا يف تنفيذهاالربامَج التمويلُ

 بــدأ نفــاذ تــشريعات موجهــة صــوب إلغــاء عقوبــة  ٢٠٠٨ينــاير /ومنــذ كــانون الثــاين - ١٣٣
اإلعدام، وصـوب نقـل سـلطة االحتجـاز رهـن التحقيـق إىل احملـاكم، وضـمان حقـوق الطفـل،                      

اب الــسياسية يف تعزيــز إدارة الدولــة كمــا هــو حــال قــانون دســتوري بــشأن تعزيــز دور األحــز 
 .وتعزيز طابعها الدميقراطي ويف جعل البلد حديثا
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ــذ توصــيات        - ١٣٤ ــة لتنفي ــربامج وخطــط العمــل الوطني ــشكل ال ــة أوزبكــستان ت يف مجهوري
 اهليئـــات املنـــشأة مبقتـــضى معاهـــدات األمـــم املتحـــدة، علـــى أســـاس نتـــائج النظـــر يف تقـــارير   

  . اإلدارات للتنفيذأوزبكستان، آليات مشتركة بني
  

 مكان املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون الوطين

 دخلـــت مجهوريـــة أوزبكـــستان يف مـــا ينيـــف عـــن  ٢٠٠٨اعتبـــارا مـــن بدايـــة ســـنة  - ١٣٥
 اتفاقيـة ومعاهـدة دوليـة بالغـة األمهيـة،      ١٧٠معاهدة واتفاق وانضمت إىل ما ينيف عـن        ٩٠٠

 .ة حلماية حقوق اإلنسان وحرياته معاهد٦٠مبا يف ذلك ما يزيد عن 

إن حتليل القوانني الوطنية يف جمال تـدوين وتنفيـذ أولويـة قواعـد القـانون الـدويل علـى               - ١٣٦
القانون الوطين يبني أن القانون الفرعي باجلمهورية يقوم علـى أسـاس أسـبقية إجـراءات قواعـد              

ــة    ــوانني الوطني ــى الق ــة عل ــضى . املعاهــدات الدولي ــايل، مبقت ــادة وبالت ــة   ١ امل ــة اجلنائي ــن املدون  م
جبمهورية أوزبكستان يقوم القانون اجلنائي جبمهورية أوزبكستان على أسـاس الدسـتور وعلـى              

 .قواعد القانون الدويل املعترف هبا عامليا ويتألف من هذه املدونة

 يراعـي قـانون إنفـاذ     ”:  مـن مدونـة إنفـاذ العقوبـات ُتقـدَّم بوصـفها واجبـا              ٤إن املادة    - ١٣٧
 .العقوبات مبادئ وقواعد القانون الدويل املتعلقة مبعاقبة ومعاملة األشخاص املدانني

لــيس مــن اجلــائز أن تتعــارض قواعــد قــانون إنفــاذ العقوبــات مــع الــصكوك الدوليــة   ” - ١٣٨
ــا ــسانية أو املهينـــة          فيمـ ــن املعاملـــة الالإنـ ــواع أخـــرى مـ ــن التعـــذيب وأنـ ــق باحلمايـــة مـ يتعلـ

 .املدانني لألشخاص

إذا نــــصت معاهــــدة دوليــــة مجهوريــــة أوزبكــــستان طــــرف فيهــــا علــــى أحكــــام  ” - ١٣٩
األحكــام املنــصوص عليهــا مبقتــضى قــانون إنفــاذ العقوبــات تكــون األســبقية ألحكــام           غــري

 .“الدولية املعاهدة

علـى سـبيل    . إن اللغة األكثر استعماال تشمل إشارة إىل قواعد القانون الدويل عمومـا            - ١٤٠
إذا ”:  مــن قــانون األســرة جبمهوريــة أوزبكــستان هــي األكثــر اســتعماال٩دة املثــال، صــيغة املــا

حددت معاهدة دولية مجهورية أوزبكستان طرف فيها قواعد غري القواعد املشمولة يف قـوانني              
وال يتعلــق ذلــك . “األســرة جبمهوريــة أوزبكــستان تكــون األســبقية لقواعــد املعاهــدة الدوليــة   

 حلالـة حمـددة فقـط وال متـس     “قواعـد أخـرى  ”ص معاهـدة علـى   بأولوية التطبيق، حينمـا تـن      إال
يف احلالـة الثانيـة، لـيس      . بقوة القـانون يف جمموعـه، أي توجـد اسـتثناء بالنـسبة إىل حالـة بعينـها                 

. للمعاهــدة أســبقية علــى القــانون ألن املــسألة قيــد النظــر هــي أولويــة التطبيــق يف حالــة حمــددة   
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تلغــي أو تغــري أحكــام " أحكــام أخــرى"صود هــو يــشكل ذلــك ســببا لالعتقــاد بــأن مــا هــو مقــ
 .القانون وال تقوم باستثناء حلالة حمددة

إن تطبيق األولوية للمعاهدات الدولية يف حاالت حمددة مدون بوضـوح، علـى سـبيل                - ١٤١
إن أولويـة ذلـك التطبيـق متتـد إىل أحكـام مجيـع       . املثال، يف أنظمـة مثـل قـوانني العمـل واألرض       

ة النافذة اليت مجهورية أوزبكـستان طـرف فيهـا، ألن أحكـام تلـك املعاهـدات                 املعاهدات الدولي 
 .أعلن أهنا جزء من قانون مجهورية أوزبكستان وهي، بالتايل، خاضعة للتطبيق املباشر

مبقتــضى قــانون مجهوريــة أوزبكــستان اخلــاص باملعاهــدات الدوليــة الــيت أوزبكــستان     - ١٤٢
املعاهدات الدولية الـيت مجهوريـة      ”،  ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٥طرف فيها، الصادر يف     

أوزبكستان طرف فيها ختضع للتقيد الصارم واإللزامي من ِقبـل مجهوريـة أوزبكـستان مبقتـضى        
 .“قواعد القانون الدويل

  
  منظومة هيئات الدولة اليت تتخذ قرارات يف شؤون حقوق اإلنسان    

لطة اختـاذ القـرار يف شـؤون تقـع يف جمـال      يف مجهورية أوزبكستان اهليئـات الـيت هلـا سـ      - ١٤٣
 :حقوق اإلنسان هي كما يلي

اجمللــس التــشريعي وجملــس الــشيوخ للمجلــس األعلــى، وأيــضا اهليئــات التمثيليــة احملليــة   -  
 للسلطة التابعة للدولة؛

 رئيس مجهورية أوزبكستان؛  -  

ــوزراء واإلدارات واملؤســـسات الـــيت هـــي هيئـــات      -   ــضا الـ ــوزراء، وأيـ ــة جملـــس الـ تابعـ
 التنفيذي؛ للفرع

 هيئات اجلهاز القضائي؛  -  

 .املدعي العام  -  
  

، أعلى هيئة تشريعية جبمهورية أوزبكستان، يـشكل األسـاس القـانوين            اجمللس األعلى  - ١٤٤
منـذ االسـتقالل، صـاغ اجمللـس األعلـى وسـنَّ أكثـر مـن ألـف          . لضمان ومحاية حقوق اإلنـسان   

ــة املباشــ    ــا موجــه للحماي ــانون، معظمه ــات حمــددة للمــواطنني  ق ــوق وحري وإجــراءات . رة حلق
وتقــوم جلــان . التــصديق علــى املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان تــتم عــن طريــق برملــان البلــد

جملسي النواب والشيوخ لربملان أوزبكستان بإجراءات الرقابة الربملانية علـى التقيـد باملعاهـدات              
وبالتــايل، مــارس جملــس . ذة حلقــوق اإلنــسانالدوليــة حلقــوق اإلنــسان، وأيــضا بــالقوانني النافــ 

الشيوخ رقابة برملانية علـى التقيـد بأحكـام اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف واليـات وادي فرغانـة يف                      
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، وتؤدي اللجنة املعنية بالعالقات بني الربملانات التابعة للمجلـس التـشريعي الرقابـة          ٢٠٠٦سنة  
روب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية وغـــريه مـــن ضـــ[علـــى التقيـــد باتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب 

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف والية طشقند يف ]الالإنسانية أو املهينة أو

 أُنشئت ضمن اجمللس األعلى اللجنةُ املعنية بالتقيد باحلقوق واحلريـات           ١٩٩٥يف سنة    - ١٤٥
ورية أعيد تشكيلها باسم اللجنة املعنية بالتقيد باحلقوق واحلريات الدسـت         (الدستورية للمواطنني   

 ).للمواطنني امللحقة مبفوضية حقوق اإلنسان التابعة للمجلس األعلى

) أمـني املظـامل   ( أنشئ يف اجمللـس األعلـى منـصب مفـوض حقـوق اإلنـسان                ١٩٩٥يف   - ١٤٦
وأنـشطة ذلـك املنـصب تنفـذ        . املخول بسلطة النظر يف شكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان        

قـات مـستقلة يف الـشكاوى املتلقـاة، وعلـى أسـاس تلـك               يقوم أمني املظامل بتحقي   . وفقا للقانون 
وعلـى  . التحقيقات ُترسل توصـيات تتعلـق بكيفيـة تقـومي احلالـة إىل املـسؤولني وهيئـات الدولـة          

. أساس الشكاوى، يرصد أمني املظـامل احلـاالت الـيت تنطـوي علـى انتـهاكات حقـوق اإلنـسان         
لقـرارات املتخـذة ُتقـدم علـى شـكل          واإلحصاءات السنوية لتلـك الـشكاوى وحتليـل حمتواهـا وا          

 .تقرير هليئيت اجمللس األعلى وُتنشر على الشبكة الدولية

ــرة   - ١٤٧ ــضى الفق ــادة  ١مبقت ــن امل ــة أوزبكــستان     ٩٣ م ــيس مجهوري ــإن رئ ــن الدســتور ف  م
 .“يضمن حقوق وحريات املواطنني، والتقيد بالدستور وقوانني مجهورية أوزبكستان”

ادر إىل وضـع مـشروع اإلطـار الـوطين لتنفيـذ جمـاالت اإلصـالح         كان رئيس البلـد املبـ      - ١٤٨
وحىت اليوم انطـوى التنفيـذ يف   . ذات األولوية يف إصالح النظام القضائي وتعزيز طابعه الليربايل       

ــة قــرارات وثالثــة           ــبعة مراســيم وثالث ــى إصــدار س ــذلك اإلطــار عل اجملــاالت ذات األولويــة ل
اخلاصـة بإلغـاء عقوبـة اإلعـدام واعتمـاد مؤسـسة أمـر        إن القـوانني    . توجيهات مـن ِقبـل الـرئيس      

إن خطابات رئـيس    . اإلحضار قد أُقرت مبمارسة الرئيس حلقه يف املبادرة إىل وضع التشريعات          
 .الدولة يف جلسات مشتركة للربملان أولت دوما االنتباه اخلاص إىل ضمان حقوق اإلنسان

ئـة تنفيذيـة، يـؤدي اإلنفـاذ املباشـر          ، وهو أعلـى هي    جملس وزراء مجهورية أوزبكستان    - ١٤٩
ــات         ــيم وتوجيهــ ــد ومراســ ــان البلــ ــا برملــ ــيت أقرهــ ــة الــ ــل أمهيــ ــشريعات األقــ ــوانني والتــ للقــ

 .الرئيس أصدرها

ألغراض استعمال القوانني الوطنية لتنفيذ القواعـد املعتـرف هبـا عامليـا للقـانون الـدويل                  - ١٥٠
ة أوزبكـستان جمموعـة كاملـة مـن         حلقوق اإلنسان ولتنفيذها الكامل وضـعت حكومـة مجهوريـ         

 .برامج الدولة ذات التوجه االجتماعي
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وتـؤدي  .  جزء من منظومة وكاالت الدولة حلماية حقـوق اإلنـسان          اهليئات القضائية  - ١٥١
دورا غــري صــغري يف هــذه املنظومــة احملكمــةُ الدســتورية املــدعوة إىل النظــر يف القــضايا املتعلقــة     

ــشر    ــة الت ــوانني اهليئ ــذي بدســتورية ق ــرع التنفي ــذ    . يعية والف ــتورية، من ــة الدس وأصــدرت احملكم
 حكمــا وقــرارا ترمــي إىل تفــسري قواعــد القــانون، وبالتــايل محايــة خمتلــف حقــوق  ١٤إنــشائها، 

 .اإلنسان وحرياته

ــام احلقـــوق وتـــستعيد احلقـــوق الـــيت     - ١٥٢ ــاكم ذات االختـــصاص العـ ــة احملـ حتمـــي منظومـ
ام اخلاص حلماية مجيع أنواع حقـوق اإلنـسان حينمـا تنظـر             تويل احملكمة العليا االهتم   . انُتهكت

إن القــرارات الــصادرة يف جلــسة عامــة للمحكمــة . يف املمارســات القــضائية يف اجللــسة العامــة
يف سـنة   . العليا هي سندات تفسر القانون وتلزم مجيع هيئات إنفـاذ القـانون واهليئـات القـضائية               

اج مؤسسة أمر اإلحضار يف القانون الـوطين وإلغـاء          ، على سبيل املثال، فيما يتعلق بإدر      ٢٠٠٧
عقوبة اإلعدام يف أوزبكستان، أصدرت احملكمة العليـا يف جلـسة عامـة حكمـا خاصـا جبوانـب                  
معينة من تطبيق العقوبة على شكل السجن مدى احلياة وباستعمال احملاكم لتدابري املراقبـة الـيت                

 .تتخذ شكل االحتجاز رهن التحقيق قبل احملاكمة

 مـدعوة إىل تـوفري احلمايـة اخلاصـة حلقـوق املـشاركني يف إجـراءات                 سلطات اإلدعـاء   - ١٥٣
ــة ــانون    . جنائي ــام حيــدده دســتور وق  ٢٠٠١أغــسطس / آب٢٩واملركــز القــانوين للمــدعي الع

يـشرف املـدعي العـام جبمهوريـة أوزبكـستان      ”بأوزبكستان اخلـاص باالدعـاء العـام، ومبقتـضاه        
ون له على التطبيق الـصارم واملوحـد للقـانون مـن ِقبـل مجيـع الـوزارات            واملدعون العامون التابع  

واللجان واإلدارات التابعة للدولة، ووكاالت الرقابة التابعـة للدولـة وخـوكيمي الدولـة وأيـضا                
 املــشاريع التجاريــة واملنظمــات، بقطــع النظــر عــن تبعيتــها أو انتــساهبا أو شــكل   -املؤســسات 

وباإلضـافة إىل   . “ة والرابطـات العامـة واملـسؤولني واملـواطنني         والوحـدات العـسكري    -ملكيتها  
حقيقة أن املدعي العام يقوم بالرقابة العامة على سيادة القانون، تعمل إدارتان خاصتان كجـزء               

 إدارة  -من مكتب املدعي العام، وهاتان اإلدارتـان معنيتـان علـى حنـو مباشـر حبقـوق اإلنـسان                    
مرافــق االحتجــاز ومراكــز االحتجــاز رهــن التحقيــق ويف إدارة  الرقابــة علــى إنفــاذ القــانون يف  

العقوبة والتدابري القسرية األخرى اليت تطلبها احملاكم، وإدارة محاية املصاحل القانونيـة املـشروعة              
 .للفرد واجملتمع والدولة

ــة أوزبكــستان   - ١٥٤ ــدل يف مجهوري ــة     وزارة الع ــا ســلطة كــبرية يف ضــمان ومحاي ــاط هب  تن
 من النظام املتعلـق بـوزارة العـدل جبمهوريـة       ٦ و   ٢مبقتضى الفقرتني   . ن وحرياته حقوق اإلنسا 

أوزبكستان تتألف إحدى املهام الرئيسية للـوزارة مـن محايـة حقـوق اإلنـسان وحرياتـه املدونـة                   
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ــبيل ممكـــن وتعزيـــز      ــانون ومـــن إنـــشاء مؤســـسات اجملتمـــع املـــدين بكـــل سـ يف الدســـتور والقـ
 .القانونية قواعدها

 إدارة محايـة حقـوق اإلنـسان شـعبة فرعيـة متخصـصة تابعـة لـوزارة العـدل، وُتعـىن           إن - ١٥٥
وُشــكلت اإلدارة علــى أســاس القــرار    . علــى حنــو مباشــر حبمايــة حقــوق اإلنــسان وحرياتــه      

 الــذي اختــذه جملــس الــوزراء بــشأن التــدابري   ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢٧ املــؤرخ يف ٣٧٠ رقــم
ومبقتضى القرار فإن ُشَعب محايـة حقـوق اإلنـسان       . لالرامية إىل زيادة حتسني عمل وزارة العد      

اليت هـي جـزء مـن اإلدارة ُشـكلت يف وزارة العـدل جبمهوريـة كاراكالباكـستان ويف املكاتـب                     
 .ة للهيئة القضائية ومدينة طشقنداحمللي

 :إن املهام الرئيسية لإلدارة هي كما يلي - ١٥٦

ــسان ووضــع ا       ــوق اإلن ــة حبق ــشريعات املتعلق ــل الت ــدمي مقترحــات    حتلي ــا، وتق ــد هب لتقي
  .الستكمال تلك التشريعات وحتسني العمل املقترن بإنفاذها

  .املساعدة يف إنشاء مؤسسات اجملتمع املدين وتعزيز إطارها القانوين  
  .محاية حقوق اإلنسان وحرياته املدونة يف الدستور والقانون  
ضــع تــدابري لتعزيــز وعــي  تقــوم إدارة محايــة حقــوق اإلنــسان التابعــة لــوزارة العــدل بو    

اجلمهور بالقانون يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته وللنـهوض بفكـرة احتـرام حقـوق اإلنـسان                 
  .يف اجملتمع
ــوير           ــه ويف تط ــسان وحريات ــوق اإلن ــة حق ــز دور احملــامني يف محاي ــساعد يف تعزي ــا ت إهن

  .مؤسسات اجملتمع املدين وتقوية إطارها القانوين
 الدوليـة وغـري احلكوميـة الناشـطة يف مجهوريـة أوزبكـستان              وهي تتعاون مع املنظمـات      

  .فيما يتعلق بشؤون محاية حقوق اإلنسان
وألغراض وضع نظام لرصـد مالءمـة اإلطـار القـانوين والتـشريعي الناشـئ وممارسـات                  - ١٥٧

ــرئيس املتخــذ           ــرار ال ــه حــديثا شــكّل ق ــد وجعل ــداف إصــالح البل ــات وأه ــانون لغاي ــاذ الق إنف
ــسمرب /ولكــانون األ ١٥ يف ــة    ٢٠٠٥دي ــة والتنظيمي ــاذ اإلجــراءات القانوني  مركــزا لرصــد إنف

 .ضمن نظام وزارة العدل

 دورا هامــا يف محايــة حقــوق اإلنــسان وحرياتــه   ســلطات الــشؤون الداخليــة تــؤدي  - ١٥٨
إن التحقيق يف اجلرائم هو جمال عمل سلطات الشؤون الداخليـة حيـث             . جبمهورية أوزبكستان 

ــأثر    حقــوق وحريــات املــوا  ــة تتعــرض لقــدر أكــرب مــن الت طنني األطــراف يف اإلجــراءات اجلنائي
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 من النظام املتعلق بوزارة الداخليـة جبمهوريـة         ١ و   ٢ومبقتضى الفقرتني   . امللموس األكثر تواترا  
تــضمن ”، ١٩٩١/ تــشرين األول٢٥أوزبكـستان، الــذي أقـره قــرار جملـس الــوزراء املتخـذ يف     

وق املــواطنني ومــصاحلهم املــشروعة، والنظــام العــام   الــوزارة، ضــمن حــدود اختــصاصها، حقــ 
 .“والسالمة العامة، وتقوم مبحاربة اجلرمية

ــسية    ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢١يف  - ١٥٩ ــات الرئي ــشترك إلدارة التحقيق ــّر بروتوكــول م  أق
ورابطة احملامي باجلمهورية النظـامَ  املتعلـق بقواعـد ضـمان حـق احملتجـز                 التابعة لوزارة الداخلية  

. تبه فيـــه أو املتـــهم يف احلمايـــة يف مرحلـــة التحقيـــق األويل أو التحقيـــق قبـــل احملاكمـــة أو املـــش
وأُدخلـت قواعـد    . ومبقتضى النظام أُحلق حمامون بكل وحدة حتقيق لسلطات الشؤون الداخليـة          

ولكل شخص حمتجـز ُيـضمن، فـور إحـضاره     . للمحامني املزاولني لعملهم يف وحدات التحقيق    
وهـذه  . خلية، بقطع النظر عن وقت ذلك، توفر سـبل الوصـول إىل حمـام             إىل مرفق الشؤون الدا   

 .القواعد سارية اآلن يف كل وحدات سلطات الشؤون الداخلية

، أنـشئ   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ومبقتضى أمـر مـن ِقبـل وزارة الداخليـة مـؤرخ يف               - ١٦٠
عم القــانوين مكتــب محايــة حقــوق اإلنــسان والتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة ضــمن إدارة الــد   

بـاالقتران بلجنـة    : واألهـداف الرئيـسية للـشعبة هـي كمـا يلـي           . والعالقات مع وسائط اإلعـالم    
حقوق اإلنسان التابعة للمجلس األعلى واملركز الوطين حلقوق اإلنـسان، رصـد التقيـد حبقـوق                
ــة وتبــادل املعلومــات معهــا يف جمــال محايــة     ــه، والتعــاون مــع املنظمــات الدولي  اإلنــسان وحريات
حقوق اإلنسان وحرياته، واملساعدة يف إذكاء الوعي بالقـانون بـني مـوظفي الـشؤون الداخليـة                 

 .وإطالع املوظفني على األنظمة األساسية املقترنة بضمان ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته
  

  استشهاد هيئات قضائية مبعاهدات دولية حلقوق اإلنسان    
ة أوزبكستان يعترف بأسبقية القـانون الـدويل علـى    إن النظام القانوين الوطين جبمهوري     - ١٦١

ويف نفـس الوقـت، فـإن معاهـدة دوليـة، ألغـراض إنفاذهـا، جيـب أن تنفـذ يف                     . القانون الـوطين  
وبعـد التنفيـذ، تـصبح قواعـد القـانون الـدويل جـزءا مـن القـانون احمللـي وهـي               . القوانني الوطنية 

وليـة بعينـها لـيس ممارسـة اعتياديـة بـني            ولكن االقتبـاس علـى حنـو مباشـر مـن معاهـدة د             . ملزمة
  .اهليئات القضائية ألوزبكستان وهو نادر جدا

  
  سبل االنتصاف القانونية النتهاكات حقوق اإلنسان    

ــوق         - ١٦٢ ــهاكات احلق ــة النت ــصاف القانوني ــانون أوزبكــستان بوضــوح ســبل االنت حيــدد ق
املــدين وقــانون اإلجــراءات وســبل االنتــصاف هــذه جمــسدة يف تــشريعات مثــل القــانون . احملميــة

دعاء العـام؛ وقـانون مـالذ املـواطنني؛ وقـانون تقـدمي             املدنية؛ وقانون احملاكم؛ والقانون بشأن اال     
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الــشكاوى إىل احملــاكم فيمــا يتعلــق بــإجراءات وقــرارات تنتــهك حقــوق املــواطنني وحريــاهتم؛    
األعلــى جبمهوريــة التــابع للمجلــس ) أمــني املظــامل(والقــانون اخلــاص مبفــوض حقــوق اإلنــسان 

أوزبكستان؛ وقانون املهنة القانونية والقـانون بـشأن املنظمـات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة؛                  
  .والنظام املتعلق بوزارة العدل جبمهورية أوزبكستان والنظام املتعلق بوزارة الداخلية

ــهاك     - ١٦٣ ــة مــن انت ــة القانوني ــواع مــن احلماي ــة أوزبكــستان بــضعة أن ات توجــد يف مجهوري
وسبل االنتـصاف ال يتنـاقض      . حقوق اإلنسان، ومن اجلائز أن تقسم إىل أنواع إدارية وقضائية         

وهــذه األنــواع مــن ســبل االنتــصاف  . الواحــد منــها مــع اآلخــر، ويكمــل الواحــد منــها اآلخــر 
 .القانونية تشمل استراتيجييت الوساطة واملصاحلة والشكل األكثر رمسية من اخلدمات القانونية

يف حالــة انتــهاك . لتقــدمي شــكوى مــن انتــهاك حقــوق اإلنــسانإلجــراءات اإلداريــة ا - ١٦٤
حلقوق الفرد من ِقبل مسؤول يف أي مؤسسة، جيوز للفرد التوجه إىل مؤسسة أعلى يف اهليكـل                 

وجيب أن ُتستعرض الـشكوى خـالل شـهر واحـد، وجيـب أن ُيعطـى الـشخص جوابـا                    . اهلرمي
 .ل أحيانا كثرية وهو فعالوهذا اإلجراء ُيستعم. معلال مكتوبا

وبــسبب انتــهاك حلقــوق اإلنــسان جيــوز للفــرد أن يتــصل باالدعــاء العــام، وُتــستعرض   - ١٦٥
واستعراض شكوى حمـددة مـن ِقبـل سـلطات االدعـاء العـام          . الشكوى أيضا خالل شهر واحد    

ول يقوم به مـدع عـام أعلـى وميكـن أن تنتـهي مبطالبـة املـدعي العـام بـإجراء قـانوين ضـد املـسؤ             
وتقـدمي شـكوى إىل االدعـاء العـام طريقـة قويـة وفعالـة               . الذي ارتكب انتهاك حقـوق اإلنـسان      

 .الستعادة حقوق منتهكة

 تعمـل ضـمن وزارة العـدل إدارةُ محايـة حقـوق اإلنـسان، وإحـدى                ٢٠٠٥ومنذ سنة    - ١٦٦
. وظائفهــا هــي اســتعراض االســتئنافات والــشكاوى فيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان    

خلدمات الـيت تقـدمها هـذه اإلدارة تـشمل املـساعدة القانونيـة اجملانيـة يف تقـدمي االلتمـاس إىل                      وا
ويف السنوات القليلة املاضية قُدم قـدر كـبري مـن املـساعدة القانونيـة إىل               . احملاكم، عند االقتضاء  

 .أصحاب املشاريع التجارية واملزارعني وسكان األرياف

سان والتعاون مع املنظمات الدولية، الذي يضطلع بعملـه         إن مكتب محاية حقوق اإلن     - ١٦٧
ضــمن وزارة الداخليــة، يــشارك يف اســتعراض الــشكاوى مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت  

 .يرتكبها موظفو الشؤون الداخلية

للمجلـس األعلـى واملركـز الـوطين حلقـوق          ) أمـني املظـامل   (إن مفوض حقوق اإلنسان      - ١٦٨
ــة أوزبكــ   ــسان جبمهوري ــوق      اإلن ــانون حلق ــة خــارج نطــاق الق ــضا يف احلماي ــان أي ستان ينخرط

واســتعراض املفــوض لــشكوى يرافقــه حتقيــق مــستقل . املــواطنني يف منظومــة مؤســسات الدولــة
. خاص جيريه ذلك املكتب وقرار ذو طـابع االستـشارة للمـسؤولني الـذين يفـصلون يف القـضية                  
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تــائج اإلجيابيــة علــى الثقــة الــيت يوليهــا ويــدل عــدد الــشكاوى الــيت قــدمت إىل أمــني املظــامل والن
ــذلك املكتــب   ــون ل ــن      . املواطن ــضا شــكاوى م ــسان أي ــوق اإلن ــوطين حلق ــستعرض املركــز ال وي

 .اجلمهور فيما يتعلق باحلقوق املنتهكة، ما يشكل جزءا من الرصد الذي يقوم املركز به

ــة احلقــوق املنتهكــة اإلجــراءات القــضائية  - ١٦٩ ــة إن اســتخدام اإلجــرا .  حلماي ءات اإلداري
ــوق         ــة الســتعادة حق ــذهاب إىل احملكم ــة ال ــستبعد إمكاني ــوق املنتهكــة ال ي ــن احلق ــشكوى م لل

ــة     . الــشخص ــة، تتطلــب اإلجــراءات القــضائية دفــع رســوم قانوني وخبــالف اإلجــراءات اإلداري
 .وتنطوي على النظر الطويل يف القضايا

ة مـن شـركات ومكاتـب       ومن وسائل الدفاع القـانوين مؤسـسة اجلمعيـة، وهـي شـبك             - ١٧٠
ــة   ــري احلكوميـ ــة وغـ ــانون احلكوميـ ــانون يف   . القـ ــدارس القـ ــل يف مـ ــك، تعمـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ

ومـن اجلـائز أيـضا      . اجلمهورية عيادات قانونية حيث تقدم للمواطنني املساعدة القانونية اجملانيـة         
ــة لـــشخص      ــة قانونيـ ــصفتها ممثلـ ــل بـ ــة الـــيت تعمـ ــسان يف املنظمـــات العامـ ــوق اإلنـ ــة حقـ  محايـ

 .احملكمة يف ما
  

  املؤسسات واآلليات الوطنية اليت تشرف على ممارسة حقوق اإلنسان    
وعمال بإعالن وبرنامج عمل فيينـا أنـشئت يف أوزبكـستان مؤسـسات وطنيـة حلقـوق                  - ١٧١

للمجلــس األعلــى، واملركــز الــوطين حلقــوق ) أمــني املظـامل (مفــوض حقــوق اإلنــسان : اإلنـسان 
  .يعات النافذة، اليت توايف رئيس مجهورية أوزبكستان بتقاريرهااإلنسان، ومعهد رصد التشر

مفوضــية حقــوق  إن دورا كــبريا يف رصــد التقيــد بقــانون حقــوق اإلنــسان تتــواله        - ١٧٢
، اليت تساعد على وجـه التحديـد، بالوسـائل املتاحـة هلـا، يف               اإلنسان التابعة للمجلس األعلى   

 .انون مجهورية أوزبكستاناستعادة احلقوق املنتهكة وأيضا يف حتسني ق

ــاهتم وحقــوقهم     - ١٧٣ إن النظــر يف اســتئنافات املــواطنني وتقــدمي املــساعدة يف اســتعادة حري
املنتهكة مها من اجملاالت ذات األولويـة ألمـني املظـامل يف أداء واجباتـه املتمثلـة يف زيـادة تطـوير                      

 القـانون لغـرض القيـام       التعاون بني مفوض حقـوق اإلنـسان وسـلطات الدولـة واحملـاكم وإنفـاذ              
 .على حنو كامل وفعال باحترام ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته يف أوزبكستان

 اســتئنافا، ٧ ٦٥٥ مل، تلقــت مؤســسة أمــني املظــا ٢٠٠٦وبنــاء علــى ذلــك، يف ســنة   - ١٧٤
 ٨٤٨ إىل املمـثلني اإلقليمـيني، و   ١ ٣٧٧ إىل املكتـب املركـزي، و       ٤ ٧٥٣مشلت ما جمموعـه     

 على اخلطوط الساخنة؛ وقُـدمت املـشورة القانونيـة والتعلـيالت            ٦٤٧د تقدميها، و    استئنافا أعي 
ومن االستئنافات اليت قُدمت إىل مفوض حقوق اإلنسان فيما يتعلق بانتـهاك حقـوق              . القانونية

.  شــكوى دراســة متأنيــة١ ٤٣٤املــواطنني وحريــاهتم ومــصاحلهم القانونيــة، ُدرس مــا جمموعــه 
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.  استئنافا على حنو إجيايب، وال يزال املتبقي رهـن االسـتعراض     ٣٥١ حل   وخالل فترة التقرير مت   
 اســتئنافا بالربيــد إىل مفــوض حقــوق اإلنــسان التــابع للمجلــس  ٣٤ ٤٤٤وأُرســل مــا جمموعــه 
ــدمت   ــى، وقُـ ــساء    ١ ٣٠٩األعلـ ــها للنـ ــان منـ ــصيا، كـ ــتئنافات شخـ ــال ٢ ٤٣٩ اسـ ، وللرجـ

 .٣٥٦، ولشكاوى من اجلماعات ١ ٨٥٦

املركـز الـوطين حلقـوق    ، أنـشأ مرسـوم رئاسـي        ١٩٩٦أكتـوبر   /تشرين األول  ٣١يف   - ١٧٥
 . اإلنسان جبمهورية أوزبكستان

لقد أنشئت اهليئة لتنسيق أنشطة مجيع املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة املـشاركة                 - ١٧٦
ويدرس املركز خمتلف جوانب محاية وضـمان حقـوق اإلنـسان علـى           . يف محاية حقوق اإلنسان   

يني الوطين والدويل كليهما؛ وُيعـد تقـارير علـى الـصعيد الـوطين عـن الوفـاء بااللتزامـات                    املستو
ــرامج         ــنظم ب ــم املتحــدة؛ وي ــات األم ــضى اتفاقي ــشأة مبقت ــهيئات املن ــسان لل ــة حبقــوق اإلن الدولي
التــدريب واحللقــات الدراســية ودورات احملاضــرات والــرحالت امليدانيــة؛ ويقــدم املــساعدة يف    

مج التدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان؛ وجيمـع وينـشر معلومـات عـن حقـوق              وضع وتنفيذ برا  
حلقـوق  اإلنسان؛ ويطور التعـاون الـتقين والـروابط اإلعالميـة مـع املراكـز أو املنظمـات الدوليـة                    

 ويوفر التنسيق امليداين ألنشطة الوكاالت الدولية اليت تقدم املـساعدة التقنيـة يف قـضايا                اإلنسان
قراطي واإلدارة، ومحاية حقوق اإلنـسان؛ ويتلقـى ويـستعرض شـكاوى مـن              إضفاء الطابع الدمي  

 .اجلمهور من انتهاكات حقوق اإلنسان

هــو ذراع البحــث ملنظومــة اهليئــات التنفيذيــة الــيت  معهــد رصــد التــشريعات النافــذة  - ١٧٧
 .ترصد التشريعات، وأيضا تقدم التقييم القانوين للقوانني اليت جيري سنها

يتنـاول القـضايا املتعلقـة باألطفـال        جلمهوري للتكيـف االجتمـاعي لألطفـال        املركز ا  - ١٧٨
. إنه منظمة مستقلة ُشـكلت وفقـا لقـرار اختـذه جملـس الـوزراء            . الضعفاء اجتماعيا بأوزبكستان  

ووظائف املركز الرئيسية هي تنسيق احلماية االجتماعية لألطفـال ورصـدها وتقييمهـا، وحتليـل               
 .ة حقوق ومصاحل مجاعات األطفال الضعيفة اجتماعياووضع األنظمة لضمان ومحاي

تعمــل أيــضا شــبكة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة منغمــسة يف محايــة وتعزيــز حقــوق     - ١٧٩
 .اإلنسان احملددة يف البلد بالتعاون الوثيق مع السلطات التابعة للدولة

التجاريـة  الرابطة الوطنية للمنظمـات غـري احلكوميـة وغـري            ٢٠٠٥أنشئت يف سنة     - ١٨٠
ويبلــغ عــدد . ألغــراض تنــسيق أنــشطة املنظمــات غــري احلكوميــة يف أوزبكــستان بأوزبكــستان 
 منظمة غري حكومية أوزبكيـة تـشمل مجيـع جمـاالت حيـاة اجملتمـع وتعمـل                  ٣٣٠أعضائها اليوم   

 ).الدعم االجتماعي والقانون والنساء والشباب والبيئة وما إىل ذلك(يف خمتلف امليادين 
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تقــدم اخلــدمات االستــشارية إىل احلكومــة حــول قــضايا       املــرأة بأوزبكــستان  جلنــة - ١٨١
، وهــي منظمــة تعتمــد علــى ١٩٩١أنــشئت اللجنــة يف ســنة . الــسياسة الــيت هلــا مــساس بــاملرأة 

إن فرادة اآللية الوطنية تتألف من حقيقـة أن رئـيس جلنـة املـرأة هـو                 . ميزانية متوهلا أموال الدولة   
الـوزراء، مـا يعطـي املنظمـة احلـق يف تنـسيق الـشراكة االجتماعيـة                 يف نفس الوقت نائب رئيس      

تتخـذ جلنـة املـرأة بأوزبكـستان        . بني املنظمات احلكومية واجلمهـور واملنظمـات غـري احلكوميـة          
املبادرة إىل وضع الـسياسة والـربامج واملـشاريع احلكوميـة املوجهـة صـوب حتـسني وضـع املـرأة                     

حــول قــضايا تتعلــق بــاملرأة، وتنــشر   شورة إىل احلكومــةوتقــوم بتنــسيقها وتنفيــذها، وتقــدم املــ 
وابتغاء احلفـاظ علـى معـدل       . معلومات ذات صلة بني النساء وعن املشاكل اليت تواجهها املرأة         

تقــدم املــرأة تركــز جلنــة املــرأة بأوزبكــستان االهتمــام اخلــاص علــى مخــسة جمــاالت بــرامج ذات 
ضمان احلقـوق اإلجنابيـة والـصحة اإلجنابيـة للمـرأة؛           العمالة والرفاه االقتصادي للمرأة؛     : أولوية

املرأة ومشاركتها يف حياة اجملتمع، مـع التركيـز اخلـاص علـى مـشاركة املـرأة يف القيـادة وصـنع                      
القــرار؛ املــرأة والقــانون، مــع التركيــز اخلــاص علــى القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة؛ واملــرأة      

وتتحمـل جلنـة املـرأة بأوزبكـستان        . هنيـة والكفـاءة   والتعليم، مع التركيـز علـى تطـوير الـروح امل          
أيضا املسؤولية الرئيسية عن مشاركة مجهورية أوزبكستان يف تنفيذ األحـداث الدوليـة املتعلقـة                

 .باملشاكل اليت تواجهها املرأة

 وهلـا فـروع يف مجيـع        مات النسائية جبمهورية أوزبكستان   ومنظمة املرأة هي أكرب املنظ     - ١٨٢
 .ريةمناطق اجلمهو

 .ولعدد من املنظمات غري احلكومية وغري التجارية نشاط يف محاية حقوق الطفل - ١٨٣

مـن  (سـوغلوم أفلـود أوتـشون       ، مببادرة من اجلمهـور العـام، أنـشئت          ١٩٩٣يف سنة    - ١٨٤
ورسـالة املؤسـسة الرئيـسية هـي        . ، وهي مؤسسة خريية غري حكوميـة دوليـة        )أجل جيل صحي  

ــو   ــضرورية ل ــدماج  إجيــاد الظــروف ال ــة أطفــال حــسين االن ــك، تعمــل  . الدة وتربي ــق ذل ولتحقي
املؤسسة علـى وضـع بـرامج إنـسانية وطبيـة وتعليميـة؛ ومـشاريع مـن أجـل األطفـال املوهـوبني                       
ومــن أجــل تــشجيع أســلوب حيــاة صــحي؛ وبــرامج تــشمل القطاعــات الــضعيفة مــن الــسكان   

 .واألطفال والشباب

تان؛ وفضال عن ذلـك، تعمـل مراكـز الـدعم            منطقة بأوزبكس  ١٤وتعمل املؤسسة يف     - ١٨٥
 شخـصا يف كـل      ٢٥٠ مكتبـا ممـثال حمليـا وحنـو          ١٨٠وهلا ما جمموعه    . للمؤسسة يف كل ناحية   

 العاملون يف اجملال الطيب واملعلمون وخـرباء االقتـصاد الـذين يعملـون هبمـة                -أرجاء اجلمهورية   
 .من أجل تنفيذ الربامج املوضوعة ووضع برامج جديدة
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إدارة محايـة األم    : لف املقر من مخـس إدارات     أيؤدي مقر املؤسسة دورا تنسيقيا، ويت     و - ١٨٦
والطفل؛ وإدارة املساعدة اإلنـسانية؛ وإدارة التنظـيم اإلجرائـي؛ وإدارة الـشؤون املاليـة؛ وإدارة                

 .احملاسبة

تويني وأنشطتها الرئيسية متوهلا موارد مالية يقدمها الـذين يقومـون برعايتـها علـى املـس                - ١٨٧
 .احمللي والدويل، وأيضا موارد من أنشطة كيانات فرعية منشأة ضمن املؤسسة

إن املؤسسة يف الوقت احلاضر هي إحدى أكثر املنظمات اخلريية غري التجاريـة شـهرة                - ١٨٨
ــة         ــة للدول ــسياسة االجتماعي ــشاكل ال ــة يف حــل م ــشاركة فعال ــشارك م ــي ت بأوزبكــستان، وه

 .واملشاكل امللحة يف اجملتمع

سـوغلوم  واملؤسسة هي إحدى اجلهات املؤسسة لدور املنشورات املطبوعة مثـل جملـة              - ١٨٩
، )العائلـة واجملتمـع   (عويلـة ومجعيـة     ، و )اجليـل الـصحي   (سوغلوم أفلود   وصحيفة  أفلود أوتشون   

 . كالس، و)جنم الصباح(تونغ يولدوزي و

بـدأ  ) م لـستم وحيـدين    أنـت (سني يـولغيز إماسـان      الصندوق العام اجلمهوري لألطفال      - ١٩٠
واملهمة الرئيسية للصندوق هـي تقـدمي املـساعدة الـشاملة يف          . ٢٠٠٢أعماله يف أوزبكستان يف     

إجيـاد الظـروف الـضرورية حليـاة كرميـة لألطفــال والتنميـة الكاملـة مـن أجلـهم، واحلفـاظ علــى           
احلمايـة ملـصاحل   والتأكد من اختاذ اإلجراءات الضرورية لتوفري القـدر األكـرب مـن            أولوية األسرة 

األيتـام واألطفـال احملـرومني مـن رعايـة          (األطفال الذين هم يف مسيس احلاجة إىل دعـم اجملتمـع            
 ). الوالدين، واألطفال املهملني، واألطفال املعوقني، واألطفال من األسر الفقرية

د ُيضطلع به ضمن الربامج اخلرييـة الطويلـة األمـ   سني يولغيز إماسان  إن عمل صندوق     - ١٩١
 .لتقدمي املساعدة إىل األطفال

 :والغايات واألهداف الرئيسية من الصندوق هي حل خمتلف مشاكل الطفولة - ١٩٢

  محاية األطفال ومصاحلهم القانونية الذين حيتاجون إىل احلماية االجتماعية؛  -  
 تطوير األفراد احلسين االندماج؛  -  

 التربية الروحية واخلُلقية لألطفال؛  -  

  املساعدة املادية والطبية والقانونية وغريها؛تقدمي  -  

 املساعدة يف وقاية ومحاية صحة األطفال؛  -  

 .حتسني معنويات األطفال  -  
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ُتمّول العمليات املالية للمؤسسة مبسامهات خريية من املقـيمني جبمهوريـة أوزبكـستان             - ١٩٣
  .شخصا ١٥من ويتألف كادر املوظفني . وغري املقيمني) أشخاص وأفراد قانونيني(

وإحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة الكــربى املنخرطــة يف تنــاول حقــوق الــشباب هــي   - ١٩٤
واألولوية الرئيـسية لعمـل احلركـة تتـألف مـن           . الشبابية العامة يف أوزبكستان   كمولوت  حركة  

مجع الـشباب التقـدمي يف اجلمهوريـة؛ وتنـشئة مـواطنني أصـحاء جـسميا وناضـجني روحيـا يف             
ملستقلة؛ وتربيتهم على اإلخالص لفكـرة وطنيـة وعقيـدة تقـوم علـى أسـاس القـيم                  أوزبكستان ا 

الوطنية والعاملية واملبادئ الدميقراطية؛ ومتثيل ومحاية مصاحل الـشباب؛ وحتويـل احلركـة إىل آليـة                
 .للدعم احلقيقي للشباب

ــة يف     - ١٩٥ ــَعب فرعيـ ــن ُشـ ــألف مـ ــروع تتـ ــة فـ ــل احلركـ ــة و ١٤وهليكـ ــة ١٩٩ واليـ  ناحيـ
ــوظفني ١ ٢٠٠( ــشباب     ).  مــن امل ــع ال ــة للعمــل م ــشمل منظمــات خــط املواجه  ١٥ ٨٠٠وت

وحــــدة قائمــــة يف كــــل املؤســــسات التعليميــــة يف اجلمهوريــــة، ويف الوحــــدات العــــسكرية،  
 .واإلدارات، وخمتلف أماكن العمل، وعلى املزارع

  إىل ١٤تتـراوح سـنهم مـن       ( مـن ماليـني الـشباب        ٤,٥ جتمع احلركة اليـوم أكثـر مـن        - ١٩٦
لألطفـال  ) قـوس قـزح    (كمالـك ، وهي، حـني جيمـع أعـضاؤها إىل أعـضاء حركـة              )ثالثني سنة 

، إحــدى أكــرب املنظمــات  ) ســنة١٤ ســنوات و ١٠أربعــة ماليــني طفــل تتــراوح ســنهم بــني   (
ــشاء           ــساعد يف إن ــذايت وت ــف أشــكال احلكــم ال ــوير خمتل ــى أســاس تط ــوم عل ــي تق ــة، وه العام

 . للمجتمع املدين“الرئيسية”املؤسسات 

ــام حبــوايل    - ١٩٧ ــستديرة،    ٧ ٨٠٠إن احلركــة، بالقي ــد امل ــة، واملوائ ــة الروحي  حــدث للتوعي
ــة واالســتجمامية، أشــركت     واملناقــشات، واحللقــات الدراســية واملــؤمترات، واألحــداث الثقافي

 أداة تعليميـة مـساعدة وكتيبـا        ٢٠ ماليني شاب يف كـل أحنـاء اجلمهوريـة؛ ووضـعت             ٦حوايل  
 . مقال حتمل حتقيقات كبرية٢٠٠ر من وملصقا؛ ونشرت أكث

 ٢٠٠٦علــى ســبيل املثــال، شــهدت ســنة  . كمولــوتوتــدعم الدولــة بنــشاط حركــة  - ١٩٨
العامــة ولتعزيــز كمولــوت إصــدار مجهوريــة أوزبكــستان ملرســوم رئاســي بــشأن الــدعم حلركــة 

سسة تـأيت   أنشأ املرسوم الول مرة على اإلطالق مؤ       فعالية عملها؛ على أساس الشراكة املتبادلة     
وباإلضـافة إىل ذلـك، مبقتـضى اتفـاق مـع وزارة املاليـة              . أمواهلا من األعمـال التجاريـة الـصغرية       

وجلنة الضريبة واملصرف املركـزي جلمهوريـة أوزبكـستان، ُتعفـى هياكـل احلركـة مـن مراجعـة               
 .احلسابات وهي تتمتع بتخفيض معدالت كلفة اخلدمات املصرفية

.  مركزا ثقافيـا قوميـا  ١٤٠دد القوميات حيث يعمل أكثر من     إن أوزبكستان بلد متع    - ١٩٩
املركـز الثقـايف     ١٩٩٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٠ املـؤرخ يف     ١٠وأنشأ قرار جملس الوزراء رقم      
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ويقـوم املركـز بتنـسيق األنـشطة ويقـدم املـساعدة العمليـة              . اجلمهوري املشترك بني القوميـات    
ة، وبذلك يشارك بنشاط يف تلبية احتياجـات ممثلـي خمتلـف         والتعليمية إىل املراكز الثقافية القومي    

موظفـا متـول    ٣٣ويف الوقت احلاضر يعمل يف املركز  . القوميات والشعوب اليت تعيش يف البلد     
 .عملهم وزارة املالية يف مجهورية أوزبكستان

 فرعـا يف مجيـع      ١١٤لتلك املنظمـة    . ١٩٩١أنشئت يف   اجلمعية األوزبكية للمعوقني     - ٢٠٠
لف شـخص معـوق     أ ٨٥٠يوجد  ( ألفا   ١٢٠اطق مجهورية أوزبكستان، يبلغ عدد أعضائها       من

ئة وحدة فرعية وظائفهـا، ويف      اوتؤدي ضمن نظام اجلمعية حوايل م     ). يف مجهورية أوزبكستان  
ــك الوحــدات يعمــل م   ــوق اتل ــة مع ــل      . ئ ــادة التأهي ــن إع ــة م ــسي للجمعي ــألف العمــل الرئي ويت

تقدمي املساعدة إىل املعوقني من ناحية احلصول على التعلـيم،          االجتماعي لألشخاص املعوقني، و   
 .وإجياد فرص متكافئة للمعوقني يف ممارسة حقوقهم

ولغرض تعزيز فعالية سياسة الدولة من أجـل احلمايـة االجتماعيـة للمحـاربني القـدماء                 - ٢٠١
لرئاســي ولغــرض النــهوض بــدورهم يف تقويــة اســتقالل اجلمهوريــة وســيادهتا، أنــشأ املرســوم ا   

 للدعم االجتمـاعي    نوروين مؤسسة   ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٤جلمهورية أوزبكستان يف    
 .للمحاربني القدماء بأوزبكستان

ومبقتضى املرسوم الرئاسي وميثاق املؤسسة فإهنـا رابطـة ذات حكـم ذايت ومتويـل ذايت        - ٢٠٢
 .وغري حكومية وغري جتارية تضطلع مبهامها على حنو مستقل

ــشاركة بنـــشاط  و - ٢٠٣ ــو املـ ــسة هـ ــة اهلـــدف الرئيـــسي للمؤسـ ــة اجتماعيـ ــذ سياسـ    يف تنفيـ
ــشيطة  ــدماء     -ن ــرام للمحــاربني الق ــار االحت ــوقني    - وخــصوصا إظه ــواطنني املع ــن أجــل امل  م

واملــسنني، ويف إجيــاد ظــروف اجتماعيــة ومعيــشية مواتيــة هلــم، ويف أحــداث تــوفر هلــم الــدعم     
 .املادي والطيب واملعنوي

  
  اختصاص احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنساناالعتراف ب    

مجهورية أوزبكستان ليست طرفا يف اتفاقات إقليمية حلقوق اإلنـسان وهـي، بالتـايل،               - ٢٠٤
  .ال تعترف باختصاص حماكم إقليمية حلقوق اإلنسان

  
  إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  - ه  

  نشر معاهدات حقوق اإلنسان    
ية أوزبكستان، بالتعاون الوثيق مع جهات شريكة دولية مثل برنامج األمـم            يف مجهور  - ٢٠٥

املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة           



CEDAW/C/UZB/4
 

64 08-50439 
 

ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجلنة الـصليب األمحـر الدوليـة، ُتـرجم أكثـر مـن مئـة صـك                      
وخـالل الـسنوات   .  اإلنـسان إىل اللغـة األوزبكيـة وُنـشرت بأعـداد كـبرية        دويل أساسي حلقوق  

  :الثماين املنصرمة ُنشرت باللغة األوزبكية اجملموعات التالية من املعاهدات الدولية
 .٢٠٠٠طشقند، . اإلعالن عن مبادئ التسامح  - ١  

 . صفحة٢٣٢، ٢٠٠٢طشقند، . الصكوك الدولية حلقوق القُّصر  - ٢  

طـــشقند،  . يـــة أوزبكـــستان واملعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان     مجهور  - ٣  
 . صفحة٢٧٠، ٢٠٠٢أدوالت، 

 .٢٠٠٢طشقند، . جمموعة اتفاقيات جنيف: القانون اإلنساين الدويل  - ٤  

  هلـــــسنكي،. البعـــــد اإلنـــــساين . منظمـــــة األمـــــن والتعـــــاون يف أوروبـــــا     - ٥  
 .٢٠٠٢طشقند، . ١٩٩٩-١٩٧٥

. وليــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة وثــائق بــشأن املعــايري الد  - ٦  
 . صفحة٢٩٨، ٢٠٠٤طشقند، أدوالت، 

طـــشقند، أدوالت، . وثـــائق دوليـــة بـــشأن أعمـــال وكـــاالت إنفـــاذ القـــانون    - ٧  
 . صفحة٢١٢، ٢٠٠٤

، ٢٠٠٤طــشقند، أدوالت، . جمموعــة: الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان     - ٨  
 . صفحة٥٢٠

 .٢٠٠٤طشقند، .  حلقوق اإلنسانالصكوك الدولية  - ٩  

 .٢٠٠٤طشقند، . اتفاقية حقوق الطفل  - ١٠  

منظمـــة األمـــم املتحـــدة : طـــشقند. دليـــل للربملـــانيني. محايـــة حقـــوق الطفـــل  - ١١  
 .٢٠٠٦للطفولة، 

 .٢٠٠٧طشقند، . دليل للربملانيني. حقوق اإلنسان  - ١٢  

ــشرين     - ١٣   ــادي والعــ ــرن احلــ ــان يف القــ ــة والربملــ ــانيني .الدميقراطيــ ــل للربملــ .  دليــ
 .٢٠٠٧ طشقند،

. جمموعة من االتفاقيات األساسية والتوصيات من ِقبـل منظمـة العمـل الدوليـة         - ١٤  
 . صفحة٢٤٠، ٢٠٠٨املركز الوطين حلقوق اإلنسان، : طشقند
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مرشــد عملــي الســتخدام اتفاقيــة : القــضاء علــى أســوا أشــكال عمــل األطفــال  - ١٥  
طـشقند،  . ٣/٢٠٠٢دليـل للربملـانيني رقـم    . ١٨٢منظمة العمل الدوليـة رقـم    

 .٢٠٠٨املركز الوطين حلقوق اإلنسان، 
  

  دراسة حقوق اإلنسان من ِقبل املوظفني املدنيني وأعضاء وكاالت إنفاذ القانون    
تعمــل يف مجهوريــة أوزبكــستان شــبكة مــن املؤســسات التعليميــة الــيت تقــوم بتــدريب    - ٢٠٦

ويف عـداد هـذه املؤسـسات مـدارس         .  جمـال إنفـاذ القـانون      وإعادة تدريب احملامني والعـاملني يف     
القانون التابعة للجامعات، ومعهد القانون التابع للدولة يف طشقند، وأكادميية وزارة الداخليـة،             

ــوطين للتــدريب اإلضــايف لأل     ــوطين، واملركــز ال ــدورات  ومعهــد خدمــة األمــن ال خــصائيني، وال
  .املتقدمة ملكتب املدعي العام

ــوع  وُيع - ٢٠٧ ــرون موضـ ــم احلاضـ ــسان”لَّـ ــوق اإلنـ ــة   يف “حقـ ــوير الدولـ ــة لتطـ األكادمييـ
وتـشمل هـذه الـدورة رحـالت ميدانيـة إىل املركـز الـوطين               . امللحقـة مبكتـب الـرئيس     واجملتمع،  

 .حلقوق اإلنسان ومفوضية حقوق اإلنسان

د للجمهورية جيـري تعلـيم جوانـب مـن اسـتخدام قواعـ      أكادميية وزارة الداخلية ويف   - ٢٠٨
النظريــة ”القـانون الـدويل يف أنــشطة هيئـات الـشؤون الداخليــة، فـضال عـن مواضــيع مـن قبيـل         

القــانون ” ، و) ســاعة١٨٠ (“اإلجــراءات اجلنائيــة” و)  ســاعة٤٠ (“العامــة حلقــوق اإلنــسان
التحقيــق األويل يف هيئــات ” ، و) ســاعة٥٠ (“القــانون الــدويل” ، و) ســاعة٢٧٠ (“اجلنــائي

 ). ساعة٢٣٤ (“الشؤون الداخلية

تنظـــيم إدارة ”وُيـــدرَّس احلاضـــرون للـــدورات األكادمييـــة العليـــا ذوو التخـــصص يف   - ٢٠٩
).  سـاعة  ٢٤ (“التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية    ” الدورة املعنونة    “هيئات الشؤون الداخلية  

اهنـا  إن الذين حيضرون الدورات األكادميية العليا ُيدرَّسون أيضا دورة مدهتا ثالثون سـاعة وعنو             
 .“حقوق اإلنسان وعمل هيئات الشؤون الداخلية”

ويف تــدريب مــوظفي الــشؤون الداخليــة للــدورات املتقدمــة لتــوفري التــدريب القــانوين   - ٢١٠
نـسان وعمـل هيئـات      حقـوق اإل  ” سـاعة وعنوانـه      ١٦لضباط الصف جزء فرعي تعليمي مدته       

 .“الشؤون الداخلية

ليهــا أعــاله، يركــز انتبــاه خــاص علــى معــايري وضــمن إطــار دورات التــدريب املــشار إ - ٢١١
القانون الـدويل يف ميـدان حقـوق اإلنـسان وحرياتـه، وحتديـدا علـى ضـمانات القـانون الـدويل                      

تــهم واملــدانني؛ وعلــى احلــد األدىن مــن معــايري  محلمايــة حقــوق املتــهمني، والــذين جتــري حماك 
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مـن التعـذيب أو غـريه مـن         قواعد معاملة األشخاص احملتجزين؛ وعلـى محايـة مجيـع األشـخاص             
 .ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو العقوبة وما إليه

ــة وزارة    - ٢١٢ إن إدارة التـــدريب املتقـــدم ملـــسؤويل وكـــاالت الـــشؤون الداخليـــة ألكادمييـ
واملناهج الدراسـية   . الداخلية ُتجري على حنو منتظم دورات إلعادة التدريب والتدريب املتقدم         

 سـاعة مـن     ١٧٦خلاصة الـيت تنـسق مـع خـدمات ذات صـلة تقـوم هبـا وزارة الداخليـة تـشمل                      ا
املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان يف ”ف الدراســية حــول الــصفوف الدراســية، مبــا فيهــا الــصفو

تطبيق قواعد قانون اإلجـراءات اجلنائيـة بـشأن مقبوليـة الـدالئل             ”، وأيضا   “اإلجراءات اجلنائية 
ــضى احلكــم رقــ   ــا يف جلــسة ع    ١٢م مبقت ــن احملكمــة العلي ــة بتــاريخ   الــصادر ع /  أيلــول٢٤ام

 .“٢٠٠٤ سبتمرب

إن التدريب علـى ضـمان حقـوق اإلنـسان يف سـياق عمـل هيئـات الـشؤون الداخليـة                      - ٢١٣
على أساس املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ُيجرى يف املقـام األول للمـوظفني الـذين يـشاركون                 

رميــة، أي احملققــني واملفتــشني يف جمــال اجلرميــة ومكافحــة اإلرهــاب،  مباشــرة يف التحقيــق يف اجل
 .للحيلولة دون ارتكاب اجلرمية، وسلطات السجون واملفتشني على مستوى املنطقة

مؤسـسة تعليميـة تابعـة      خصائيني القـانونيني    املركز اجلمهوري للتدريب اإلضايف لأل     - ٢١٤
 ألفــراد وزارة العــدل واحملــاكم واحملــامني    للدولــة ُتجــري التــدريب املتقــدم وإعــادة التــدريب     

 .ُومدرِّسي القانون وأفراد اخلدمة القانونية

ــسان        - ٢١٥ ــة حقــوق اإلن ــدويل حلماي ــانوين ال ــا خــاص إىل النظــام الق ــويل املركــز اهتمام وي
ــة  ”: ويــشمل املنــهاج الدراســي الــربامج التدريبيــة التاليــة  . وحرياتــه القــوانني الوطنيــة جلمهوري

، “أســـس القـــانون اإلنـــساين الـــدويل ” ، و“املعـــايري الدوليـــة يف جمـــال العدالـــة أوزبكـــستان و
مكان ودور املعايري الدوليـة حلمايـة       ” ، و “األسس القانونية جلهود مكافحة اجلرمية الدولية     ” و

القوانني الوطنية جلمهوريـة أوزبكـستان   ” ، و“حقوق اإلنسان يف عمل وكاالت إنفاذ القانون      
 .“الوضع القانوين للجمهور يف القانون الدويل” ، و“وق اإلنسانوالقانون الدويل حلق

ــوطين        - ٢١٦ ــانون ال ــة ضــمن الق ــايري الدولي ــة وممارســة إدراج املع ــدرَّس احلاضــرون نظري وُي
جلمهورية أوزبكستان، وعلى حنو حمدد احلـق يف احليـاة، واحلـق يف احلريـة واحلرمـة الشخـصية،         

واحلـق يف احملاكمـة املنـصفة وافتـراض الـرباءة، واحلـق يف              واحلق يف محاية شرف املرء وكرامتـه،        
 .احلماية من التعذيب ويف حرية التفكري والتعبري والرأي، ويف حرية الضمري والدين

 بوضـع دورات متقدمـة لالدعـاء        ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧إن قرار الـرئيس يف       - ٢١٧
ة بتعزيــز القانونيــة وبــالتطوير املهــين  لغــى مركــز املــشاكل املقترنــ أالعــام جبمهوريــة أوزبكــستان 
 .الدورات املتقدمة لالدعاء العام جبمهورية أوزبكستانللمدعني واحملققني وأحل حمله 
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إن برنامج إعادة تدريب األفراد املشرفني يستدعي إجـراء التـدريب مـدة سـتة أشـهر؛                  - ٢١٨
 .ويستدعي برنامج التطوير املهين التدريب لفترة تبلغ حىت شهر واحد

أجــرى املركــز دورات مثــل   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(وخــالل الــسنوات الــثالث املاضــية     - ٢١٩
مرحلـة  مـشاكل يف تنفيـذ مؤسـسة اإلحـضار يف      ” ، و “املعايري الدولية إلقامـة العدالـة للقُـصر       ”

التعاون بني سلطات املدعي العام ومكتب أمني املظـامل يف ضـمان            ” ، و “التحقيق قبل احملاكمة  
، “الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة املتعلقـــة بالُبعـــد اإلنـــساين ” ، و“دنيـــةاحلريـــات واحلقـــوق امل

 .“معايري األمم املتحدة للضباط الذين يقومون بتحقيقات والتحقيقات اجلنائية” و

حقــوق ”يــشمل دراســة موضــوع ملعهــد خدمــة األمــن الــوطين إن املنــهاج الدراســي  - ٢٢٠
 . أكادميية ساعة٢٤ بوصفه موضوعا منفصال يتألف من “اإلنسان

وُتدرَّ املواضيع األكادميية على أسـاس تعـدد التخصـصات وتـشمل جوانـب عامـة مـن                   - ٢٢١
حقوق اإلنسان، وأيضا متطلبات عملية حمددة للتقيد هبا، وجيب علـى مـوظفي مكاتـب خدمـة       

 .األمن الوطين مستقبال أن يسترشدوا هبا يف أنشطتهم يف جمال إنفاذ القانون

 تدريس جوانب معينة من حقـوق اإلنـسان بوصـفها موضـوعا منفـصال      وباإلضافة إىل  - ٢٢٢
، “نظريــة الدولــة والقــانون ”فإهنــا مدرجــة يف مواضــيع أكادمييــة أخــرى بــشأن القــانون، مثــل   

 .“اإلجراءات املدنية”  و“القانون املدين”  و“القانون اإلداري”  و“القانون اجلنائي” و

 بقانون الصراعات املسلحة، وهـو يقـيم أيـضا          وملعهد خدمة األمن الوطين مركز معين      - ٢٢٣
 .صفوفا دراسية معنية حبقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل أن جوانب دراسـة املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان ُتـدرَّس للمحققـني                   - ٢٢٤
والقــضاة، ُتــدَرج تلــك اجلوانــب يف الربنــامج التــدرييب يف مؤســسات التعلــيم العــسكري التابعــة 

ــدفاع جب  ــوزارة ال ــة أوزبكــستان ل ــسنة املدرســية يف     . مهوري ــذ ال ــة من ــواد اختياري وُدرســت م
 القــسمني “أســس القــانون العــسكري” مشــل قــسم ٢٠٠٦، ومنــذ الــسنة املدرســية يف ٢٠٠٥

، اللـذين يتنـاوالن حقـوق اإلنـسان         “قـانون الـصراع املـسلح     ”  و “القانون اإلنساين ”الفرعيني  
 .عة سا١٢ ساعات إىل ١٠مبقرر دراسي يستغرق من 

وزارة الـــصحة يف مجهوريـــة لـــدى تـــدريب وإعـــادة تـــدريب األطبـــاء يركـــز نظـــام    - ٢٢٥
وحتديدا يف مجيـع مؤسـسات   . قدرا معينا من االهتمام على دراسة حقوق اإلنسان أوزبكستان  

 علـى   “الطـب الـشرعي   ” ينطوي تدريس املوضـوع      التعليم الطيب، على مستوى البكالوريوس،    
وُيـدرس موضـوع   . يـب الـشرعي، والطبيـب الـشرعي األصـغر     تفسري حقوق األخـصائي، والطب   

، وفيـه يـوىل اهتمـام خـاص حلقـوق وحريـات الفـرد، مبـا يف               “القواعد القانونية لعمل الطبيب   ”
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مقبوليـة   ذلك احلق يف احلياة واحلرية واحلرمـة الشخـصية؛ واحلـق يف احلمايـة مـن االعتـداء؛ وال            
هـذه القـضايا ُتـدَرس مـن كـل مـن       . فقـة الفـرد  إجراء جتارب طبية أو علمية على فرد بدون موا     
 . وجهة نظر املريض ووجهة نظر األفراد الطبيني

  
املدارس واملدارس الثانوية   (دراسة حقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية لفئات خمتلفة             

  )والكليات واجلامعات
هـور بالقـانون    عمال بقرارات اجمللس األعلى بـشأن الـربامج الوطنيـة لتعزيـز وعـي اجلم               - ٢٢٦

ولتــدريب األفــراد وبقــانون التعلــيم، أنــشأت مجهوريــة أوزبكــستان نظامــا للتعلــيم والتربيــة          
  :القانونيني املتواصلني يتألف من املراحل التالية

  
  التعليم القانوين يف األسرة؛  :املرحلة األوىل  
  ة لألطفال؛بدء التعليم والتدريب يف مرافق التعليم ما قبل املدرس  :املرحلة الثانية  
  التعليم القانوين يف املؤسسات التعليمية املتوسطة؛  :املرحلة الثالثة  
  التعليم والتربية القانونيان يف املدارس العالية األكادميية والكليات املهنية؛  :املرحلة الرابعة  
  .التعليم والتربية القانونيان يف املؤسسات التربوية العليا :املرحلة اخلامسة  
نظرا إىل أن األسرة هـي      . من التربية والتعليم القانونيني تبدأ يف األسرة      رحلة األوىل   امل - ٢٢٧

نواة اجملتمع فإهنا تعترب األسـاس الـذي تـشكل عليـه شخـصية الطفـل والـذي يـصبح عليـه ذلـك                        
وعلـى أسـاس الغايـات واألهـداف لألسـرة مكـان            . الطفل شخصا روحيا مدجما على حنو جيـد       

ير التعلــيم والتربيــة القــانونيني يف كــل مرحلــة مــن مراحــل التربيــة  خــاص هبــا يف تــشكيل وتطــو
  .والتعليم القانونيني املتواصلني

ُتقـدم بدايـة التربيـة والتعلـيم القـانونيني          يف مرافق التعلـيم مـا قبـل املدرسـة لألطفـال              - ٢٢٨
يـة  ُتقـدم هـذه الـدروس ألطفـال اجلماعـات املتوسـطة والعال      . خالل األلعـاب والـدروس اليوميـة     

 مــرة يف الــسنة ألطفــال اجلماعــات ١٦ “دروس الدســتور”وُيقــدم التعلــيم املــسمى . ملتقدمــةوا
املتوسطة والعالية على شـكل ألعـاب، مبـا يف ذلـك سـبعة أنـشطة صـباحية واالسـتراحة مـرتني،                       

 . مرة يف السنة للجماعات املتقدمة، تقدَّم فيها مثانية أنشطة صباحية واالستراحة مرتني١٦ و

من مدارس التعليم العام املتوسطة، ُتقدم للطالب، رهنا بـسنهم،           ٤-١يف الصفوف    - ٢٢٩
عــون ســاعة يف الــسنة لدراســة موضــوع وُتخـصص أرب . مفـاهيم مثــل القــانون والــدَّين وااللتــزام 

 .“لف باء الدستورأ”
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يف مدارس التعليم العام املتوسطة ُتستكمل تلك احملتويـات بأمثلـة            ٧-٥يف الصفوف    - ٢٣٠
مدة من واقع احليـاة علـى العالقـة بـني الدولـة والفـرد، وُتقـدم مواضـيع تتعلـق باالسـتقالل                       مست

الشخصي واملساواة يف احلقـوق وحريـة التعـبري وحريـة اإلعـالم واملـسؤولية اجلنائيـة للمـواطنني                   
 .“الدستور رحلة إىل عالَم” ساعة سنويا يف كل صف لدراسة مادة ٥١وُتخصص . القُّصر

يف مدارس التعليم العام املتوسطة فإن اهلدف الرئيسي مـن التعلـيم          ٩ و   ٨ني  يف الصف  - ٢٣١
 :والتربية القانونيني للمواطنني هو كما يلي

االقتــصادي والــسياسي والقــانوين    - أن ُتلقــن للطــالب معرفــة التطــوير االجتمــاعي      -  
 والثقايف يف الدولة؛

 . رأيهم يف مشاكل احلياةالقادرين على اإلعراب عن رعاية املفكرين اخلالقني  -  

  . يف هذه الصفوف“أساسيات الدستور” ساعة يف السنة لدراسة ٣٤ُتخصص  - ٢٣٢
 سـاعة خـالل   ٦٨يف مدارس التعليم العام املتوسطة ُتخـصص        ١١ و   ١٠يف الصفني    - ٢٣٣

 .“الفقه” املعرفة بفروع القانون يف دروس فترة سنتني لتوفري

 كــل ســنة، يف كــل املــدارس، ومؤســسات التعلــيم غــري   نــوفمرب مــن/يف تــشرين الثــاين - ٢٣٤
ــافة إىل مؤســـسة    الرمســـي، ودور األيتـــام ميخريبونليـــك، ُتجـــري وزارة التعلـــيم العـــام، باإلضـ
األطفال يف أوزبكستان، دراسة مدة أسـبوع التفاقيـة حقـوق الطفـل ُتجـرى خاللـه مـسابقات                   

 “ما هو احلق؟”  و“هل تعرف حقوقك؟”مثل 

ــة     ٢٠٠٥يف ســنة  - ٢٣٥ ــساعدة مــن منظم ــام بأوزبكــستان، بامل ــيم الع  وضــعت وزارة التعل
، مـن أهـدافها تـدريب       “املدرسة احملببة لنفوس األطفـال    ”األمم املتحدة للطفولة، برناجما ُيدعى      

املعلمــني والطــالب علــى كيفيــة تنــاول املــشاكل علــى حنــو ودي ومتــسامح، متجنــبني حــاالت  
 . ولية املعاملة السيئة للطالبالصراع، وإذكاء وعي املعلمني بعدم مقب

مبقتـضى معيــار التعلــيم يف الدولــة تــنص أيـضا املنــاهج الدراســية يف مؤســسات التعلــيم    - ٢٣٦
 :التخصصي العليا والثانوية على دراسة حقوق اإلنسان ضمن إطار فروع املعرفة التالية

 “لفقـه ا” سـاعة؛    ٨١،  “حقـوق اإلنـسان   ”: لطالب البكالوريوس لفترة أربع سنوات      -  
ــستان ” و ــة أوزبكـ ــتور مجهوريـ ــاعات؛ و١٠٨، “دسـ ــتوري ”  سـ ــانون الدسـ ، “القـ

  .ساعة ١٢٠
دسـتور مجهوريـة   ” سـاعة؛  ٤٠، “حقـوق اإلنـسان  ”: لطالب املاجستري لفتـرة سـنتني     -  

 . ساعة٢٧، “أوزبكستان
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 “الفقـــه”: كليـــات املهنيـــة، ُتـــدرَّس مادتـــانلطـــالب املـــدارس العاليـــة األكادمييـــة وال  -  
 . ساعة٨٠، “ر مجهورية أوزبكستاندستو” و

  
  إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق وسائط االتصال اجلماهريي    

وزبكستان ما هـو ضـروري      أيف اجلمهورية تقدم الشركة الوطنية للتلفزيون واإلذاعة ب        - ٢٣٧
ة الــسياسي  - املتعلقــة بالتنميــة االجتماعيــة   لتغطيــة التلفزيــون واإلذاعــة ألشــد القــضايا أمهيــة     

وتعمل الشركة على إعـالم     . االقتصادية للبلد وحبماية حقوق اإلنسان وحرياته      - واالجتماعية
اجلمهــور علــى حنــو شــامل ومنــتظم بقــضايا حقــوق اإلنــسان عــن طريــق إنتــاج خمتلــف بــرامج   

لقـد شـهدت الـسنوات القليلـة املاضـية      . التلفزيون واإلذاعة وبثها على التلفزيون وحمطة اإلذاعة 
ستمرا يف عدد وأيضا يف نوعية برامج التلفزيون واإلذاعـة املخصـصة لـضمان احلقـوق                ارتفاعا م 

ــة والشخــصية والــسياسية   ــة والثقافي ــادة   . االقتــصادية واالجتماعي وُيركــز اهتمــام دائــم علــى زي
ــة فهمهــا املوجهــة إىل املناقــشة      الــسرعة البالغــة إلنتــاج خمتلــف الــربامج وعلــى عمقهــا وإمكاني

  .ملقترنة برفع املستوى التعليمي للجمهور، وأيضا وعيه السياسي والقانوينالعريضة للمشاكل ا
إن معظم برامج التلفزيـون واإلذاعـة املخصـصة لقـضايا حقـوق اإلنـسان تنتجـه وتبثـه                    - ٢٣٨
 ُبـثّ مـا جمموعـه       ٢٠٠٧-٢٠٠٥على سبيل املثـال، يف      . للتلفزيون واإلذاعة أوزبكستان  حمطة  
ــون وإذاعــة ١ ٨٣٧ ــامج تلفزي ــسان    برن ــق بقــضايا حقــوق اإلن ــربامج  . تتعل والعــدد اإلمجــايل ل

املسلسالت التلفزيونية واإلذاعية املخصصة لضمان احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             
؛ وعدد بـرامج التلفزيـون واإلذاعـة الـيت غطـت قـضايا متعلقـة                ٧٥٢والشخصية والسياسية بلغ    

؛ وعدد الدعايات التجاريـة التلفزيونيـة واإلذاعيـة      ٤١٤باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان بلغ      
وتنبغـــي مالحظـــة أن القـــصص والتقـــارير حـــول ذلـــك . ٢٨٢٠املخصـــصة حلقـــوق اإلنـــسان 

 “ختليلنومـــا”  و“أخبـــوروت”املوضـــوع كانـــت ُتبـــثّ بانتظـــام علـــى بـــرامج إعالميـــة مثـــل  
 . “أوكشوم تولكينالريدا”  و“السالوم، أوزبكستان” و

لفزيـون واإلذاعـة املخصـصة لقـضايا حقـوق اإلنـسان ُتبـث أيـضا بانتظـام            إن برامج الت   - ٢٣٩
 بلـــغ إمجـــايل عـــدد بـــرامج ٢٠٠٧يف . طوشـــقيندوســـبورت ويوشـــالر عـــن طريـــق حمطـــات 

ــون        ــق حمطــات التلفزي ــة عــن طري ــون واإلذاعــة املبثوث ــارير حــول هــذا    (التلفزي القــصص والتق
 “بويتخـت ”  و “دفر خافتا إتـشيدا   ”  و “دفر”املوضوع كانت ُتبثّ على برامج إعالمية مثل        

 بثتها حمطـة سـبورت للتلفزيـون واإلذاعـة،          ٨٤ بثتها يوشالر، و     ٤١٠: كما يلي ) “مشال” و
 . بثتها حمطة طوشقيند للتلفزيون واإلذاعة٣٤ و

وُيركز قدر كبري من االهتمام على إنتاج اإلعالنـات والـدعايات التجاريـة التلفزيونيـة         - ٢٤٠
محايـة  : خمصصة لتـسعة جمـاالت أساسـية      ) ٢٩(يع الدعايات التجارية    ومج. عن حقوق اإلنسان  
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حقوق املستهلك؛ واإليكولوجيا والصحة؛ ودعم الطالب املوهوبني؛ واملـنح الدراسـية؛ ودعـم             
روح املبادرة يف األعمال التجارية؛ ودعم األطفال اليتامى واملعوقني؛ والثقافة والفنـون؛ ودعـم              

 .املعلمني؛ ودعم املرأة

 صـحيفة وجملـة قانونيـة ذات تركيـز علـى            ٣٠ُتنشر يف مجهورية أوزبكستان أكثر من        - ٢٤١
 .محاية احلقوق

 .وأنشئت قاعدة معلومات على الشبكة الدولية عن القانون النافذ يف أوزبكستان - ٢٤٢
  

  دور اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
الف فريـق جلمهـور املـواطنني، ولكـثري منـها           أنشئ يف أوزبكـستان أكثـر مـن مخـسة آ           - ٢٤٣

مكاتبــها التمثيليــة اإلقليميــة واحملليــة اخلاصــة هبــا، ولــديها طائفــة مــن احلقــوق وااللتزامــات الــيت  
  .متكنها من املشاركة الفعالة يف إصالح اجملتمع

ــابع     - ٢٤٤ ــفاء الطــ ــة إلضــ ــوات عمليــ ــذ خطــ ــستان تتخــ يف اإلصــــالح اإلداري يف أوزبكــ
وُتنشأ أفرقة عاملـة تـضم منظمـات عامـة؛          .  ممارسة االستشارة يف جمال اإلدارة     الدميقراطي على 

وُيــضم ممثلــون ملنظمــات عامــة إىل هيئــات استــشارية تقــدم التقــارير إىل الوكــاالت التنفيذيــة؛    
وُتنشأ جلان عامة لرصد تنفيذ الربامج اخلاصة؛ وجتري الدراسـة املتعمقـة لقـضايا منـها أن تـوفر                   

 وغري التجاريـة سـبل الوصـول إىل إجـراءات حمـددة مقترنـة باسـتخدام أمـوال                 للمنظمات العامة 
ــة ــات       . امليزانيـ ــة ومنظمـ ــاالت التنفيذيـ ــني الوكـ ــشاورات بـ ــة للمـ ــكال فعالـ ــها أشـ ــذه كلـ وهـ
 .املدين اجملتمع

يف نظــام األشــكال التنظيميــة والقانونيــة ملــشاركة املــواطنني يف إدارة الدولــة يكتــسب   - ٢٤٥
علـى  . للقرارات املتخذة من ِقبـل هيئـات تنفيذيـة أمهيـة متزايـدة باسـتمرار               عامالتحليل الدقيق ال  

سبيل املثال، حيق للرابطات البيئية العامـة أن تعـني ممثليهـا للمـشاركة يف التحليـل البيئـي الـدقيق                 
الذي يصبح ملزمـا قانونـا بعـد املوافقـة علـى       (يف الدولة، وأن جتري التحليل البيئي العام الدقيق         

وأن تكـون هلـا طلبـات منـها التحليـل البيئـي             ) ئج من ِقبل هيئات التحليل الـدقيق يف الدولـة         النتا
 .الدقيق يف الدولة

ويف اجمللــس األعلــى ازدادت اتــساعا مــؤخرا ممارســة إجــراء التحليــل الــدقيق املــستقل    - ٢٤٦
 .ملشاريع القوانني، وتشمل املمارسة هيئات ذاتية التنظيم

نية حلقوق اإلنسان مثل أمني املظامل التابع للربملان واملركـز الـوطين            إن املؤسسات الوط   - ٢٤٧
التجاريــة  حلقــوق اإلنــسان تطــور وتوســع تعاوهنــا مــع كــل مــن املنظمــات غــري احلكوميــة وغــري

 .ومؤسسات أخرى من اجملتمع املدين
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تقــــدم هــــذه املؤســــسات املــــساعدة يف تعزيــــز أنــــشطة املنظمــــات غــــري احلكوميــــة   - ٢٤٨
ريــة، وأيــضا الــدعَم الــشامل لرفــع مــستوى كفاءهتــا يف تنــاول حقــوق اإلنــسان عــن التجا وغــري

 :يلي طريق ما

ُتجــــرى حلقــــات دراســــية ودورات تدريبيــــة خاصــــة للمنظمــــات غــــري احلكوميــــة     -  
  التجارية؛ وغري

ُتنــاط باملنظمــات املــشاَركة يف األحــداث اإلعالميــة بــشأن حقــوق اإلنــسان، وُتجــرى    -  
 هياكل إنفاذ القانون؛ هذه األحداث ملوظفي 

 تشارك املنظمات غري احلكومية وغري التجارية يف رصد تشريعات حقوق اإلنسان؛  -  

ــاذ        -   ــة الختـ ــط الوطنيـ ــدورها يف اخلطـ ــة لـ ــات مؤديـ ــفها جهـ ــشمولة بوصـ ــات مـ املنظمـ
اإلجراءات لتنفيذ توصيات جلان األمم املتحدة السـتعراض التقـارير الوطنيـة عـن تقيـد                

 تزامات الدولية حبقوق اإلنسان؛أوزبكستان باالل

جيــري احلــصول علــى معلومــات ذات صــلة عــن التقيــد حبقــوق اإلنــسان إلدراج تلــك    -  
 املعلومات يف التقارير الوطنية اليت تقدمها أوزبكستان عن حقوق اإلنسان؛

ُتجرى أحداث مشتركة لتعميق الوعي من أجل حتـسني معرفـة اجلمهـور بقـضايا منـها                   -  
 .حقوق اإلنسان

إن أنشطة حقوق اإلنسان يف مجهورية أوزبكستان يضطلع هبا يف املقام األول نـشطاء               - ٢٤٩
خمتلف املنظمات غري احلكومية وغري التجارية الـيت حتمـي حقـوق أعـضائها وتفهـم أيـضا أمهيـة                    

وتتـألف  . أن ينشأ يف البلد نظام للرصـد العـام ألنـشطة وكـاالت الدولـة وللرقابـة العامـة عليهـا                    
ــى حنــو  ــة؛        عل ــساء والبيئ ــال والن ــة لألطف ــة وغــري التجاري ــن املنظمــات غــري احلكومي ــسي م  رئي

ــات          ــضا مجعي ــسني؛ وأي ــني اجلن ــساواة ب ــسنني؛ ومراكــز امل ــوقني وامل ــن أجــل املع واملنظمــات م
ومؤسسات ورابطات واحتـادات وجلـان مهنيـة جتمـع املـواطنني بعـضهم إىل بعـض علـى أسـاس           

  .مصاحلهم
غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة املـسامهة علـى حنـو كـبري يف محايـة                 ومن بـني املنظمـات       - ٢٥٠

حقــوق املــواطنني اجلمعيــة الدوليــة للــهالل األمحــر ومجعيــة املكفــوفني، ومجعيــة الــصّم، ومجعيــة  
اخلـريي، وصـندوق إكوسـان      خمـال   املعوقني، واحتاد نقابات العمـال يف أوزبكـستان، وصـندوق           

، ومركـز  نـوروين زمؤسـسة  فلـود أوتـشون الدوليـة،     سـوغلوم ا  غري احلكومي الدويل، ومؤسسة     
لدراســة الــرأي العــام،  إجتمــوعي فكــر دراســة حقــوق اإلنــسان واحلقــوق اإلنــسانية، ومركــز   

لسيدات األعمـال، ورابطـة احملـامني يف        تدبريكور أيول   ورابطة القضاة يف أوزبكستان، ورابطة      
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لـصناعة يف أوزبكـستان، والرابطـة       أوزبكستان، وجلنة املرأة يف أوزبكـستان، وغرفـة التجـارة وا          
للمنظمــات غــري احلكوميــة للمــرأة، واحتــاد ميخــر العامــة للمحاميــات يف أوزبكــستان، ورابطــة 

 .العامةكامولوت للمرأة، ومنها أيضا حركة ُعليمة 

إن قيام هياكل غري حكومية فردية بدراسات لتحديد األسباب والظروف اليت تـسهم              - ٢٥١
وق فئات معينة من املواطنني شكل هام من أشـكال مـشاركة منظمـات           يف انتهاك أن تقييد حق    

ــسان يف          ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــايري الدوليـ ــذ املعـ ــساعدة يف تنفيـ ــة يف املـ ــري جتاريـ ــة وغـ ــري حكوميـ غـ
 .أوزبكستان

 الوطين غري احلكومي للعلوم العمليـة، مـع     أويال مركز   ٢٠٠٥وتبعا لذلك، أجرى يف      - ٢٥٢
 التعويــق يف األطفــال، وحللــت الدراســة نتــائج رصــد  صــندوق األطفــال، دراســة عــن جوانــب 

واملدارس الداخليـة ملدينـة طـشقند مـن ناحيـة مـستوى ممارسـة حقـوق                  موروفاتأنشطة بيوت   
 .األطفال املعوقني يف التعليم واخلدمات الطبية ويف تلبية احتياجاهتم التعليمية

شاكل القانونيـة، بـدعم     ويف نفس تلك السنة، حلل املركـز غـري احلكـومي لدراسـة املـ               - ٢٥٣
من منظمة العمل الدولية، قانون أوزبكستان النافذ وآليات إنفـاذ القـانون مـن ناحيـة مالءمتـها                  

 .التفاقيات منظمة العمل الدولية

ــد      - ٢٥٤ ــة يف حتدي ــة وغــري التجاري ــساعد الدراســات الــيت أجرهتــا املنظمــات غــري احلكومي  ت
ب األســباب والظــروف املــسامهة يف انتــهاك العوامــل الــيت تعيــق ضــمان حقــوق اإلنــسان وتعقــ 

ــة مــن املــواطنني، وأيــضا يف وضــع اقتراحــات موجهــة إىل حتــسني القــانون       حقــوق فئــات معين
 .وممارسات إنفاذ القانون من ناحية حقوق اإلنسان

تؤدي املنظمات غري احلكومية وغري التجارية دورا نشيطا يف وضـع وحتـسني مـشاريع                - ٢٥٥
ىل تعريف املركز القانوين للمنظمات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة وعالقاهتـا               القوانني الرامية إ  

 :وتشارك املنظمات غري احلكومية وغري التجارية مباشرة يف مناقشة القوانني التالية. بالدولة

  اخلاصة بالرابطات العامة؛
  اخلاصة باملنظمات غري احلكومية وغري التجارية؛

  تية احلكم؛اخلاصة هبيئات املواطنني الذا
  اخلاصة باملؤسسات العامة؛

  اخلاصة بالضمانات ألنشطة املنظمات غري احلكومية وغري التجارية؛
  .اخلاصة باجلمعيات اخلريية
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  عملية تقدمي التقارير على املستوى الوطين  - و  
عمال بالقرار احلكومي، فإن الوكالة اليت جتمع املعلومات وُتعـّد التقـارير الوطنيـة عـن                 - ٢٥٦

ــسان        ــوطين حلقــوق اإلن ــسان هــي املركــز ال ــة حلقــوق اإلن ــال ألحكــام املعاهــدات الدولي االمتث
وريـــة هواملركـــز هـــو اهليئـــة املنـــسقة الـــيت تـــشمل واجباهتـــا وفـــاء مج . جبمهوريـــة أوزبكـــستان

  .أوزبكستان بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
ين حلقـوق اإلنـسان أنـشأ نظامـا         وعلى مـدى الـسنوات العـشر مـن عمـل املركـز الـوط               - ٢٥٧

وافيا بغرض مجع وحتليل املعلومات اليت تشملها التقارير الوطنية حلقوق اإلنـسان، األمـر الـذي                
ــشأة مبوجــب        ــات املناســبة املن جعــل مــن املمكــن إعــدادها وإرســاهلا احلــسن التوقيــت إىل اهليئ

 .معاهدات األمم املتحدة

 : للوثائق التاليةجيري إعداد التقارير الوطنية وفقا - ٢٥٨

  مبادئ توجيهية هليئات الرصد الدولية ملعاهدات حقوق اإلنسان؛  - ١  
 التوصيات العامة من اللجان؛  - ٢  

مالحظــات ختاميــة للجــان اتفاقيــات األمــم املتحــدة املعنيــة بنتــائج اســتعراض التقــارير     - ٣  
 الدورية املقدمة من مجهورية أوزبكستان؛

 قوق اإلنسان؛املعاهدات الدولية حل  - ٤  

 التشريعات اجلديدة جلمهورية أوزبكستان بشأن حقوق اإلنسان؛  - ٥  

 .املمارسات األخرية إلنفاذ القانون ومحاية احلقوق  - ٦  

لقد وضع املركز الوطين حلقوق اإلنسان، خالل االضطالع بعمله، إجـراءات خاصـة               - ٢٥٩
وتنفيـذ  . لدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان       إلعداد تقارير وطنية عن وفاء أوزبكستان بالتزاماهتـا ا        

  :هذه اإلجراءات ميكن أن يقسم إىل بضع مراحل
ُيتلقّى اتصال من اللجنة املناسبة من جلان األمم املتحدة بشأن احلاجـة إىل تقـدمي تقريـر             - ١  

  وطين من ِقبل مجهورية أوزبكستان الستعراضه يف جلسة اللجنة؛
 ز الوطين حلقوق اإلنسان إلعداد مشروع تقرير وطين؛ُينشأ قريق عامل تابع للمرك  - ٢  

يطلب املركز الوطين حلقوق اإلنسان مـن الوكـاالت املناسـبة واهلياكـل غـري احلكوميـة                   - ٣  
يف الدولــة ويتلقــى البيانــات اإلحــصائية والتحليليــة الدقيقــة الــضرورية لكتابــة األقــسام   

 بعينها من التقرير الوطين؛
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 املتلقاة جيري إعداد مـشروع تقريـر وطـين وفقـا ملتطلبـات التقريـر                على أساس البيانات    - ٤  
 اليت وضعتها األمم املتحدة؛

ُيرســل مـــشروع التقريــر الـــوطين للحــصول علـــى التحليــل الـــدقيق إىل اهلياكــل غـــري        - ٥  
 احلكومية املناسبة يف الدولة؛

تلقـــاة مـــن ُيـــنقح مـــشروع التقريـــر الـــوطين علـــى أســـاس التعليقـــات واالقتراحـــات امل   - ٦  
 الوكاالت؛

الـوطين وُترسـل إىل وزارة اخلارجيـة لُترسـل بالطريقـة             جيري إعداد صيغة هنائية للتقرير      - ٧  
 املعتمدة إىل جلنة األمم املتحدة املناسبة؛

ُيتلقى اتصال من جلنة األمم املتحدة بشأن تاريخ النظـر يف التقريـر الـوطين يف اجتمـاع                    - ٨  
لمقـرر فيمـا يتعلـق بـالنظر يف التقريـر يف جلـسة جلنـة األمـم                  اللجنة ويف أسئلة إضـافية ل     

 املتحدة؛

ُترسل أسئلة مقرر جلنة األمم املتحدة إىل ما هو مناسـب مـن هياكـل الدولـة واهلياكـل                     - ٩  
 غري احلكومية، وُتقدم الردود عليها؛

ر يف التقريـر    ُتَعد وُترسل الردود على أسئلة مقرر جلنة األمم املتحـدة فيمـا يتعلـق بـالنظ                 - ١٠
ــم املتحــدة        ــة األم ــة لُترســل إىل جلن ــة أوزبكــستان إىل وزارة اخلارجي ــوطين جلمهوري ال

 املناسبة؛

ُينظر يف التقريـر الـوطين ألوزبكـستان يف جلـسة تعقـدها جلنـة األمـم املتحـدة، وُتعطـى                - ١١
 الردود على أسئلة أعضاء جلنة األمم املتحدة؛

ية والتوصيات من جلنة األمم املتحـدة علـى أسـاس النظـر        جيري تلقي املالحظات اخلتام     - ١٢
 يف التقرير الوطين؛

 جيري إعداد تعليقات على هذه املالحظات، وُترَسل التعليقات إىل وزارة اخلارجية؛  - ١٣

 ُتَعد خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات جلنة األمم املتحدة؛  - ١٤

العمـل الوطنيـة امتثـاال لتوصـيات      جيري على أساس مستمر رصـد تنفيـذ أحكـام خطـة               - ١٥
 .جلنة األمم املتحدة
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ــة           - ٢٦٠ ــاء مجهوري ــن وف ــة ع ــارير الوطني ــداد التق ــإن إع ــة ف ــن القائم ــه م ــا متكــن رؤيت وكم
أوزبكستان بالتزاماهتا الدولية نشاط جوهري أساسي يقوم بـه املركـز الـوطين حلقـوق اإلنـسان                 

إن إعـداد وثيقـة هامـة كتلـك         . ام املنوطة به   والتحليلي ملنظومة امله   يوانعكاس للمكون التنسيق  
بوصــفها تقريــرا وطنيــا يــستغرق وقتــا طــويال ويتطلــب بــذل جهــود عــدد كــبري مــن الوكــاالت  
ــري احلكوميــة ومؤســسات البحــوث واألخــصائيني واخلــرباء ذوي         ــة واهلياكــل غ ــة للدول التابع

  .املالمح املهنية املختلفة
قريـــر الـــوطين جيـــب أن يتـــسم بدقـــة وموضـــوعية  إن النـــهج املتكامـــل إزاء إعـــداد الت - ٢٦١

املعلومات املتاحة وجبمع منسجم الستخدام مصادر املعلومات اليت ُيحصل عليها مـن كـل مـن                
ويتخـذ املركـز الـوطين علـى وجـه الدقـة ذلـك              . اهلياكل التابعة للدولة واهلياكـل غـري احلكوميـة        

ام كـبري إىل البيانـات الـيت ُيحـصل عليهـا            ويوىل اهتمـ  . النهج إزاء املعلومات حينما ُيِعد التقارير     
 .نتيجة عن الدراسات العلمية واالجتماعية املعمقة

وبعد دراسة خمتلـف اآلراء ووجهـات النظـر يف مـسألة بعينـها مقترنـة بـضمان حقـوق           - ٢٦٢
اإلنسان وخمتلـف التفـسريات لتعـاريف وفئـات حقـوق اإلنـسان، يـورد املركـز الـوطين حلقـوق                     

ــسان يف التقر ــر تطــور الفكــر االجتمــاعي  اإلن ــها مــن    - ي ــانوين يف جوانــب بعين ــسياسي والق ال
حقوق اإلنـسان وييـسر التوصـل إىل فهـم مـن ِقبـل اهلياكـل الدوليـة للمرحلـة الـيت بلغهـا تعزيـز               

 .حقوق اإلنسان والتقيد هبا ومحايتها يف أوزبكستان

اآلليات القانونية والتنظيميـة    يف إعداد التقارير يوىل االهتمام الكبري إللقاء الضوء على           - ٢٦٣
ويوفر التقريـر وصـفا كـامال للقـانون النافـذ ويكـشف             . لضمان حقوق اإلنسان يف أوزبكستان    

وضـع أحكـام حقـوق اإلنـسان التـشريعية موضـع        عن غايات وأهداف املؤسـسات املـدعوة إىل     
سؤولة النفاذ، ويوفر أيضا معلومات عـن أشـكال وجمـاالت تنـسيق أنـشطة وكـاالت الدولـة املـ                   

وتعطي تلك املعلومات نفسها فكرة واضحة عن اآلليـات الوطنيـة         . عن ضمان حقوق اإلنسان   
 .حلقوق اإلنسان وفعالية تنفيذ املعايري الدولية يف ذلك اجملال

إن خطط العمل الوطنية لتنفيذ املالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مبوجـب اتفاقيـات              - ٢٦٤
الفريق العامل املشترك بني اإلدارات لدراسة تقيد وكـاالت إنفـاذ   ملوافقة  األمم املتحدة خاضعة  

 الـصادر عـن   ١٢القانون حبقوق اإلنسان، وهـو الفريـق الـذي أنـشأه التوجيـه اجلمهـوري رقـم                  
 .٢٠٠٤اير ربف/حكومة أوزبكستان واملؤرخ يف شباط

ألسـاس  إن حماضر اجللسات وقـرارات الفريـق العامـل املـشترك بـني اإلدارات تـشكل ا           - ٢٦٥
ونوقــشت مــشاريع التقــارير الوطنيــة يف جلــسات الفريــق العامــل يف مراحــل  . للتقــارير الوطنيــة
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والقرارات املتخذة من ِقبل الوكاالت املـشتركة بـني اإلدارات، وهـي           . خمتلفة من إعداد التقرير   
 .نهاالوكاالت اليت أنشأها توجيه من ِقبل جملس الوزراء، ملزمة لوكاالت الدولة اليت تتكون م

 : ما يلي٢٠٠٧يوليه /ناقش الفريق العامل ذلك وأقر يف متوز - ٢٦٦

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان عقـب النظـر          -  
 يف التقرير الدوري الثاين املقدم من مجهورية أوزبكستان؛

نيـة بـاحلقوق االقتـصادية      خطة العمل الوطنيـة لتنفيـذ توصـيات جلنـة األمـم املتحـدة املع                -  
واالجتماعية والثقافية عقب النظـر يف التقريـرين الـدوريني األول والثـاين املقـدمني مـن                 

 مجهورية أوزبكستان؛ 

خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصـيات جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                      -  
ابــع مــن ِقبــل مجهوريــة    العنــصري عقــب النظــر يف التقريــرين الــدوريني الثالــث والر     

 أوزبكستان؛

خطة العمـل الوطنيـة لتنفيـذ توصـيات جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع                         -  
 أشكال التمييز ضد املرأة؛

 .خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل  -  
  

 اإلدارات   ناقشت جلسة الفريق العامل املشترك بـني       ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول   - ٢٦٧
  .وضع تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة حقوق اإلنسان

وألغــراض حتــسني عمــل املركــز الــوطين حلقــوق اإلنــسان مــن ناحيــة إعــداد التقــارير     - ٢٦٨
الوطنية عن وفاء أوزبكستان بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان ُتعقَـد بانتظـام موائـد مـستديرة                 

يف مناقـشة املـشاكل    كة هياكـل تابعـة للدولـة وهياكـل غـري حكوميـة         وحلقات دراسـية، مبـشار    
امللحة املقترنة بتنفيذ توصيات اهليئات املنشأة مبوجـب اتفاقيـات األمـم املتحـدة، وأيـضا النقـاط           

  .الواردة يف خطط العمل الوطنية
 معلومات عن عدم التمييز واملساواة وعن سبل االنتصاف القانوين  -  ٣  

ر مجهورية أوزبكـستان فكـرة املـساواة أمـام القـانون، واملـساواة يف محايـة                يدون دستو  - ٢٦٩
جلميـع مـواطين مجهوريـة      ”:  من الدستور على مـا يلـي       ١٨تنص املادة   . القوانني وحظر التمييز  

أوزبكستان احلقـوق واحلريـات املتـساوية، وهلـم املـساواة أمـام القـانون، بـدون التمييـز حـسب                     
 أو اللغـة أو الـدين أو األصـل االجتمـاعي أو املعتقـدات أو املركـز             اجلنس أو العـرق أو اجلنـسية      
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، يـدون الدسـتور املـساواة يف احلقـوق بـني            )٤٦(ويف مـادة منفـصلة      . “الفردي أو االجتمـاعي   
 .الرجل واملرأة

مجيـع املبـادئ األساسـية للمـساواة أمـام القـانون واحلظـر علـى التمييـز،                   ينفد الدستور  - ٢٧٠
ومجهوريـــة . ثقــة عـــن الــصكوك الدوليــة الــيت انـــضمت أوزبكــستان إليهــا      وهــي املبــادئ املنب  

ــز       ــة املوجهــة صــوب حظــر التميي ــة التالي ــوم، طــرف يف الــصكوك الدولي أوزبكــستان، حــىت الي
االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع  : ومجهوريــة أوزبكــستان تتقيــد بأحكــام هــذه الــصكوك  

مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة  أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى  
ــالتمييز يف العمالــة واملهــن، واتفاقيــة احلقــوق      مناهــضة التمييــز يف التعلــيم، واالتفاقيــة املتعلقــة ب
السياسية للمرأة، واإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييـز القـائمني علـى               

، تـضطلع مجهوريـة أوزبكـستان، كوهنـا عـضوا يف            وباإلضافة إىل ذلك  . أساس الدين أو املعتقد   
املـادة الـسابعة مـن    (منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، بااللتزامـات املتعلقـة باألقليـات القوميـة         

وصكوك أخرى وضـعتها منظمـة األمـن والتعـاون يف           ) ١٩٧٥مبادئ وثيقة هلسنكي النهائية،     
 .أوروبا فيما يتعلق بالُبعد اإلنساين

وم احلظر على التمييز، وهو املفهـوم املـدون يف النظـام القـانوين ألوزبكـستان،                إن مفه  - ٢٧١
املـادة  . ال حيمي حقوق األفراد فقط، ولكنه حيمي أيضا حقوق مجاعات املـواطنني هبـذه الـصفة       

 مـن الدسـتور، املكـرس لـضمانات حقـوق اإلنـسان للمـواطنني        ١٠ من الدسـتور والفـصل       ١٨
إطــار قــانوين حلمايــة حقــوق األفــراد وأيــضا احلقــوق اجلماعيــة،   وحريــاهتم، يرميــان إىل إنــشاء 

 .باعتبار األخرية حقوق فئات من اجلمهور من قبيل القُّصر واملسنني واملعوقني

إن مبدأ مساواة املواطنني أمـام القـانون واحلظـر علـى التمييـز مـدون أيـضا يف القـانون                - ٢٧٢
قـانون  : القتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     الفرعي الذي ينظم احلقـوق الشخـصية والـسياسية وا         

العمــل والقــانون املــدين وقــانون األســرة والقــانون اجلنــائي والقــانون اخلــاص بــالتعليم والقــانون  
اخلــاص مبؤســـسات سياســـة شــباب الدولـــة جبمهوريـــة أوزبكــستان والقـــانون اخلـــاص مبلجـــأ    

 يف ذلــك قــانون اإلجــراءات واملبــدأ مــدون أيــضا يف قــانون اإلجــراءات، مبــا. املــواطنني وغريهــا
ــة  ــادة (اجلنائيـــ ــة  )١٦املـــ ــراءات املدنيـــ ــانون اإلجـــ ــادة (، وقـــ ــراءات  ) ٦املـــ ــانون اإلجـــ وقـــ
 ).٧املادة ( االقتصادية

إن مبدأ عدم التمييز واحلقوق املتساوية ال ينفذ عن طريق مـواد حمـددة مدونـة للمبـدأ                   - ٢٧٣
نـصوص عليهـا يف الدسـتور، مثـل         فقط ولكن تضمنه أيضا ضمانات مجيع احلقوق واحلريات امل        

 مــن ١٨واملــادة . احلــق يف احليــاة، واحلــق يف احلريــة، واحلــق يف األمــن، واحلــق يف حريــة الفكــر
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الدســـتور ال توجـــد حقـــا منفـــصال يف املـــساواة، ولكنـــها تؤكـــد علـــى محايـــة مجيـــع حقـــوق    
 .وحرياته اإلنسان

ــدابري صــارمة للمــسؤو    - ٢٧٤ ــهاك حقــوق  ويــشمل نظــام أوزبكــستان القــانوين ت لية عــن انت
ــواطنني  ــسان للم ــوق       . اإلن ــهاك حق ــسبب انت ــة ب ــى غرام ــة غل ــسؤولية اإلداري ــانون امل ــنص ق وي

املواطنني يف االختيار احلر للغة يف التنشئة والتعليم، وبسبب خلق عقبات على طريـق اسـتعمال                
ة يـ رقاللغة وقيود عليه، وبسبب االنتقاص مـن لغـة الدولـة ولغـات أخـرى تنطـق هبـا مجاعـات ع                  

 .وشعوب تعيش يف مجهورية أوزبكستان

 مـن القـانون اجلنـائي جلمهوريـة أوزبكـستان علـى عقوبـات جنائيـة                 ١٤١تنص املـادة     - ٢٧٥
والعناصر املكونة لتلك اجلرمية ترد يف الفـصل الـسابع     . على انتهاك احلقوق املتساوية للمواطنني    

 .واحلريات الدستورية للمواطننيمن القانون اجلنائي الذي يضع قائمة اجلرائم ضد احلقوق 

 مـن القـانون اجلنـائي مياثـل         ١٤١وينبغي أن يالحظ أن مفهوم التمييز الوارد يف املادة           - ٢٧٦
واالخـتالف بـني   .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري         ١فعال مفهوم املادة    

إلغـاء االعتـراف حبقـوق      ”: ييـز التعريفني يتألف من حقيقة أن تعريف االتفاقية يقدم غرض التم         
اإلنسان وحرياته األساسية أو التمتع هبـا أو ممارسـتها، علـى قـدم املـساواة، يف اجملـال الـسياسي                     

االجتمـــاعي أو الثقـــايف مـــن احليـــاة العامـــة، أو النيـــل مـــن ذلـــك االعتـــراف  االقتــصادي أو  أو
 مـن القـانون اجلنـائي      ١٤١وغياب غرض التمييز يف الوصف يف املادة        . “التمتع أو املمارسة   أو

 .ال ميس بتصنيف الفعل نفسه

ــادة   - ٢٧٧ ــضى امل ــسؤولية      ١٥٦ومبقت ــإن امل ــة أوزبكــستان ف ــائي جلمهوري ــانون اجلن ــن الق  م
اجلنائية حمددة من أجل إثـارة الكراهيـة العرقيـة أو العنـصرية أو الدينيـة، أي األعمـال املقـصودة            

ومي واليت ُترتكب لغـرض إثـارة العـداوة صـوب أي         اليت تعرِّض بالكرامة القومية أو العرض الق      
مجاعة من السكان أو التعـصب ضـدها أو الفرقـة بـني أفرادهـا علـى أسـاس قـومي أو عنـصري                         

عرقي، وأيضا لغرض التقييد املباشـر أو غـري املباشـر لالمتيـازات، أو مـنح امتيـازات مباشـرة                     أو
 .أو العرقيغري مباشرة، على أساس االنتماء القومي أو العنصري  أو

 من القانون اجلنائي على العقوبة علـى شـكل الـسجن لفتـرة مـدهتا                ١٥٣وتنص املادة    - ٢٧٨
 سنة علـى اإلبـادة اجلماعيـة، أي اخللـق املقـصود لظـروف معيـشية موجهـة                   ٢٠ - سنوات   ١٠

إىل اإلفنــاء اجلــسدي الكامــل أو اجلزئــي، أو التقليــل القــسري للــوالدات أو نقــل األطفــال مــن   
 .حدة من الناس إىل مجاعة أخرى، وأيضا إصدار أمر بتنفيذ أعمال كهذهمجاعة وا

إن التمييـــز جبميـــع أشـــكاله وجلميـــع أســـبابه ممنـــوع علـــى مـــستوى سياســـة الدولـــة     - ٢٧٩
 :التالية بالتدابري
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أوال، حظـــر األحـــزاب الـــسياسية املنظمـــة علـــى أســـاس عنـــصري أو عرقـــي       
ات العامة اليت تستهدف أنـشطتها تعزيـز        ، وأيضا حظر الرابط   ) من الدستور  ٥٧ املادة(

  ؛) من القانون اخلاص بالرابطات العامة٣املادة (الشقاق العنصري أو الديين 
ثانيا، احلظر على استخدام الدين يف إثارة العداوة أو الكراهية أو الشقاق بـني                  

  ؛) من القانون اخلاص حبرية الضمري وباملنظمات الدينية٥املادة (األعراق 
لثا، حظر استخدام وسائط االتصال اجلماهريي يف تـشجيع العـداوة العرقيـة              ثا    

  ؛)قانون وسائط االتصال اجلماهريي(أو العنصرية أو الدينية 
رابعا، القانون اخلـاص مببـادئ وضـمانات حريـة اإلعـالم، مـا يـنظم العالقـات                

شـخص يف  يـذ احلـق الدسـتوري لكـل       سائط االتصال اجلمـاهريي أثنـاء تنف      الناشئة يف و  
ــا        ــات وباحلــصول عليه ــى املعلوم ــسعي إىل احلــصول عل ــد، بال ــة ودون قي ــام، حبري القي

  وبدراستها ونقلها ونشرها؛
خامـسا، حظــر عرقلـة حــق املـواطن يف أن خيتــار حبريـة لغــة االتـصال والتعلــيم          

  ؛) من القانون يشأن لغة الدولة٢٤املادة (والتنشئة 
.  واملــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــةسادســا، النــهوض باملــساواة بــني الرجــل     

وبناء عليه، يعطي قانون االنتخابات للمجلس األعلى جلمهوريـة أوزبكـستان حصـصا         
  .لقائمة املرشحني لشغل مقعد النائب من كل حزب) ٪٣٠على األقل (حمددة 

يف الــسنوات العــشر املاضــية خصــصت كــل ســنة حلــل مــشكلة خاصــة خطــرية مــا يف   - ٢٨٠
 سـنة   ١٩٩٩على سبيل املثال، أعلنت سـنة       . اية مجاعات ضعيفة معينة من السكان     البلد، وحلم 

، ٢٠٠٦، سنة محاية مصاحل اجليـل األقـدم؛ و   ٢٠٠٢، سنة اجليل الصحي؛ و ٢٠٠٠املرأة؛ و  
وأُعِلنــت ســنة . ، ســنة احلمايــة االجتماعيــة٢٠٠٧ســنة األعمــال اخلرييــة والعــاملني الطبــيني؛ و 

لفكـرة الـسنة وطابعهـا الرمـزي، تعتمـد احلكومـة برناجمـا خاصـا                ووفقـا   .  سنة الـشباب   ٢٠٠٨
جلميع أحناء البلد يشمل جمموعة من التدابري واألحداث اليت تستهدف دعـم خمتلـف اجلماعـات              

 .الضعيفة من السكان ويقدم التمويل احملدد لتلك التدابري والقيام بأعمال قانونية وتنظيمية

 ألفـا مـن قـدامى    ٣٥دولة للحماية االجتماعية ينعم حوايل  ومبقتضى السنة الربناجمية لل    - ٢٨١
احملـاربني بالنقاهـة يف املـصحات؛ وأعطيـت املاشـية خلمـسني ألفـا مـن األسـر الفقـرية؛ وُخلقـت            
ثالثــة آالف فرصــة عمــل لألشــخاص املعــوقني القــابلني للتوظيــف، وقُــدمت املــساعدة اخلرييــة    

احملـالني   شون وحيـدين واألشـخاص املعـوقني أو       لثالثة ماليني من األشخاص املسنني الـذين يعيـ        
 .على التقاعد واألسر الفقرية
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 مــن مجيــع النفقــات مــن ميزانيــة الدولــة ضــمن ذلــك الربنــامج  املائــة يف ٤٠وخــصص  - ٢٨٢
ومشل الربنامج الترميمات وتقـدمي األثـاث واملعـدات اخلاصـة والـسيارات لـدور األيتـام            . للتعليم

 .وزبكستانودور األطفال املعوقني يف أ

 .واتُّخذت تدابري مشاهبة يف سنوات سابقة جلماعات ضعيفة معينة من السكان - ٢٨٣

ودعمت مؤسسة نوروين للدعم االجتماعي للجنود القدماء بأوزبكستان مبـادرة مـن             - ٢٨٤
احملليــة بغيــة تقــدمي الــدعم ) االهتمــام(ِقبــل حركــة كــامولوت للــشباب بإنــشاء مجاعــات زابوتــا 

نـوي للمـواطنني املـسنني الـذين يعيـشون وحيـدين، واألشـخاص املعـوقني، وقـدامى                  املادي واملع 
ــال  ــن    ٢٠٠٧ويف ســنة . احملــاربني والعم ــر م ــة أكث ــت الرعاي ــذه    ٢٣ مشل ــن ه ــواطن م ــف م  أل

 اخلـاص   ٥٢٠ اختذ جملس الوزراء القرار رقم       ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف  . اجلماعات
تعزيــز احلمايــة االجتماعيــة املركــزة للمــسنني الــذين    ل٢٠٠٥-٢٠٠٠بربنــامج التــدابري للفتــرة  

سـبتمرب  / أيلول ٧يعيشون وحيدين واألشخاص احملالني على التقاعد واألشخاص املعوقني؛ ويف          
 اخلاص بربنامج التدابري الرامية إىل زيادة تعزيز احلمايـة          ٤٥٩ أصدر الرئيس القرار رقم      ٢٠٠٦

ــة ل   ــة املركــزة واخلــدمات االجتماعي ــدين واألشــخاص   االجتماعي ــشون وحي ــذين يعي لمــسنني ال
 .٢٠١٠-٢٠٠٧واألشخاص املعوقني يف احملالني على التقاعد 

وألغراض تنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان املساواة يف برملان أوزبكـستان متـر مـشاريع                - ٢٨٥
أن بـشأن تكـافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة، وبـش             : القرارات التالية مبرحلـة التطـوير والتـشريع       

 .الشراكة االجتماعية، وبشأن احلماية االجتماعية للجمهور

معلومــات عــن تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال     :اجلــزء الثــاين    
  املرأة التمييز ضد

  
  تعريف مفهوم التمييز ضد املرأة - ١املادة     

ة بــني منــذ يــوم نيــل مجهوريــة أوزبكــستان الســتقالهلا أثبتــت تقيــدها مببــادئ املــساوا    - ٢٨٦
إن التطوير القانوين واملؤسسي التدرجيي لآلليـة الوطنيـة لتحـسني وضـع املـرأة بـدأ يف                  . اجلنسني
، حينمــا أصــبحت أوزبكــستان البلــد األول يف آســيا الوســطى الــذي انــضم إىل اتفاقيــة  ١٩٩٥

 .األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ما يلي أسـاس القـانون الـدويل الـضروري ألن توضـع        وشكّل انضمام أوزبكستان إىل    - ٢٨٧
على املستوى الوطين تـدابري حمـددة إلدراج املعـايري الدوليـة حلمايـة حقـوق املـرأة يف تـشريعات                     

ــا   ــة ويف ممارســات وكاالهت ــدويل اخلــاص     : الدول ــسان، والعهــد ال ــوق اإلن ــاملي حلق اإلعــالن الع
ويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     ، والعهد الد  )١٩٦٦(باحلقوق املدنية والسياسية    
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، واتفاقيـة   )١٩٤٩(، واتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغـري          )١٩٦٦(والثقافية  
، وإعـــالن )١٩٥٧(، واتفاقيـــة جنـــسية املـــرأة املتزوجـــة  )١٩٥٢(احلقـــوق الـــسياسية للمـــرأة 

ملناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ، وأيــضا اتفاقيــة األمــم املتحــدة )١٩٩٥(ومنــهاج عمــل بــيجني 
، واتفاقيـة األمـم املتحـدة       )١٩٨٤(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة            

، واتفاقيـة  )١٩٩٠(، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفـل   )١٩٦٠(ملناهضة التمييز يف التعليم     
بـني العمـال والعـامالت يف األجـر     املتعلقة باملـساواة  ) ١٩٥١ (١٠٠منظمة العمل الدولية رقم     

املتعلقـة  ) ١٩٥٦ (١٠٣عن العمـل املتـساوي يف القيمـة، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                   
املتعلقة بـالتمييز يف العمالـة      ) ١٩٥٨ (١١١حبماية األمومة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

تعلقة بالسياسة املتـصلة بالعمالـة،      امل) ١٩٦٤ (١٢٢واملهن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
ــة رقــم      ــة منظمــة العمــل الدولي املتعلقــة باحلــد األدىن لــسن االلتحــاق    ) ١٩٧٣ (١٣٨واتفاقي

املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال عمـل      ) ١٩٩٩ (١٨٢بالعمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     
 .األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

زبكـستان، بوصـفها دولـة موقعـة علـى إعـالن األلفيـة لألمـم املتحـدة،               وتلتزم أيـضا أو    - ٢٨٨
حبلـول   بإدراج أهداف اإلعـالن يف بـرامج التنميـة الوطنيـة وبتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  

 . “تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة” ٣ املستهدفة، مبا يف ذلك اهلدف ٢٠١٥سنة 

، وهـي االتفاقيـة الـيت اعتمـدهتا     ةى مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأ    إن اتفاقية القضاء عل    - ٢٨٩
، حتتل صدارة الصكوك الدولية اليت حتكم حقـوق         ١٩٧٩اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة       

 .  نفسه“التمييز ضد املرأة”املرأة ألهنا تعّرف مفهوم 

أي تفرقـة  ”فاقيـة بوصـفه    املدون يف االت“التمييز ضد املرأة”تؤيد أوزبكستان مفهوم     - ٢٩٠
أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف                  
للمرأة، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف امليـادين                     

ــر     ــدان آخـ ــة أو يف أي ميـ ــة واملدنيـ ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــسياسية واالقتـ ــال الـ ، أو إبطـ
 .“االعتراف للمرأة هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

ــة أوزبكــستان يف احلــساب حينمــا      - ٢٩١ ــة أخــذهتا مجهوري إن أهــم توصــيات تلــك االتفاقي
 :صاغت ونفذت سياسة الدولة فيما يتعلق باملرأة، أي

تفاقية يعلن أن جلميـع املـواطنني يف مجهوريـة           من اال  ١٨اجلزء األول من املادة       - ١  
أوزبكــستان حقوقــا وحريــات متــساوية وأهنــم متــساوون أمــام القــانون، بــدون التمييــز 

ــسية  ــاعي   بـــسبب اجلـــنس أو العنـــصر أو اجلنـ ــة أو األصـــل االجتمـ ــة أو الديانـ أو اللغـ
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 مــن الدســـتور،  ٤٦وتــنص املـــادة  . املعتقــدات أو املركـــز الفــردي أو االجتمـــاعي   أو
 .بدورها، على املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق

مبقتضى الدستور تعطى النساء وأيضا الرجال شكلني من احلمايـة مـن انتـهاك                - ٢  
). ٤٤املـــادة (، ويف نطـــاق القـــانون )٣٥املـــادة (خـــارج نطـــاق القـــانون : حقـــوقهم

تقــدمي القــانون اخلــاص ب: وألغــراض تنفيــذ هــذه األحكــام الدســتورية، ُوضــع مــا يلــي  
شـــكاوى إىل احملكمـــة فيمـــا يتعلـــق بـــإجراءات وقـــرارات تنتـــهك حقـــوق وحريـــات   

؛ والقــانون اخلــاص مبلجــأ املــواطنني  ١٩٩٥أغــسطس / آب٣٠املــواطنني، املــؤرخ يف 
، والقــانون املــدين جلمهوريــة ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول١٣، املــؤرخ يف )مــنقح(

نس أو عوامــل أخــرى ضــد   إن حظــر التمييــز القــائم علــى أســاس اجلــ     . أوزبكــستان
.  مــن قــانون ملجــأ املــواطنني١١اســتعمال املــواطنني للحــق يف امللجــأ مــدون يف املــادة 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الرفض غري املربر للنظر يف التمـاس، وعـدم النظـر يف التمـاس                  
ــة مناســبة، وإصــدار قــرار ال يــستند إىل أســاس يتنــاىف مــع القــانون،       ــرة زمني خــالل فت

 مـن   ١٤٤أخرى تنتهك القوانني اخلاصة بامللجأ تعترب جرمية مبقتضى املـادة           وإجراءات  
 .القانون اجلنائي

 مــن القــانون اجلنــائي تعتــرب انتــهاك احلقــوق املتــساوية للمــواطنني   ١٤١املــادة   - ٣  
واالنتهاك أو التقييد املباشر أو غري املباشـر للحقـوق أو مـنح امتيـازات مباشـرة              . جرمية

ــرة ع ــساوي    أو غـــري مباشـ ــهاكا لتـ ــروف أخـــرى يعتـــرب انتـ ــاس اجلـــنس أو ظـ لـــى أسـ
 .املواطنني حقوق

وتنبغي مالحظة أن القانون اجلنائي الوطين ال يشمل أحكاما متييزيـة؛ وعـالوة       - ٤  
على ذلك، يشمل القانون اجلنائي قواعـد تأخـذ يف احلـساب املالمـح الوظيفيـة للنـساء                  

وال جيـوز،   . جلـائز أال ُتفـرض علـى املـرأة        إن أنواعا معينة من العقوبـة مـن ا        . واألمهات
على حنـو خـاص، أن يـصدر علـى املـرأة حكـم بالـسجن ملـدة طويلـة أو مـدى احليـاة،                         

ــة        وال ــرأة يف إجــازة مــن أجــل رعاي ــرأة احلامــل أو امل ــى امل ــصدر حكــم عل جيــوز أن ي
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن ارتكـاب         . الطفولة بالقيام بأعمال إصالحية، ومـا إىل ذلـك        

وتستهدف أحكـام معينـة     . ة ضد امرأة يعرف املتهم أهنا حامل ُيعتَبر ظرفا مشددا         جرمي
من القانون اجلنائي محاية صحة املرأة وشرفها وكرامتها وحقـوق أسـرهتا وحقوقهـا يف        

 علـى إهنـاء احلمـل علـى         ةإرغـام امـرأ   : جمال العمل وذلك باعتبار األفعال التاليـة جرميـة        
 ة الـزواج، والـرفض غـري القـانوين لتعـيني أو طـرد امـرأ                على ةحنو مصطنع، وإرغام امرأ   
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 علـى عالقـات   ةلكوهنا حامال أو ألنه جيب عليها أن تقـوم برعايـة طفـل، وإكـراه امـرأ              
 .جنسية، والقيام بتعدد الزوجات

 من املالحظات اخلتاميـة     ١٢إن إحدى توصيات جلنة األمم املتحدة الواردة يف الفقرة           - ٢٩٢
علـى أسـاس التقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث             اء علـى التمييـز ضـد املـرأة        للجنة املعنية بالقـض   

 “للتمييـز ”هـي إدراج تعريـف   ) ٢٠٠٦أغـسطس  / آب٢٥-٧(اجملمعني من ِقبـل أوزبكـستان       
 .يف قانون أوزبكستان

ويف تنفيذ تلك التوصية، أجرى املركـز لرصـد تنفيـذ اإلجـراءات القانونيـة والتنظيميـة                  - ٢٩٣
ة العــدل جبمهوريـة أوزبكــستان حتلـيال مقارنــا للقـوانني الوطنيــة وقواعـد القــانون     يف إطـار وزار 

الدويل من ناحية املساواة بني اجلنسني يف إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصـيات جلنـة        
األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة علـى أسـاس النظـر يف التقريـرين الـدوريني                     

 والثالــث اجملمعــني مــن ِقبــل أوزبكــستان، الــيت وافــق عليهــا الفريــق العامــل املــشترك بــني   الثــاين
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٨اإلدارات بتاريخ 

قّيَّم حتليل القانون مدى اتساق اإلطـار القـانوين والتنظيمـي جلمهوريـة أوزبكـستان يف         - ٢٩٤
ودرس التحليـل   . جلمهوريـة أوزبكـستان   املساواة بـني اجلنـسني مـع أحكـام املعاهـدات الدوليـة              

 .املعاهدات الدولية حلماية حقوق املرأة، وهي املعاهدات اليت أوزبكستان طرف فيها

ــة أوزبكـــستان     - ٢٩٥ ــانون مجهوريـ ــة واردة يف قـ ــا معينـ وكـــشف التحليـــل عـــن أن أحكامـ
 .أةتطابق على حنو كامل متطلبات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر ال

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                   ١وألغراض تنفيذ املـادة      - ٢٩٦
 من املالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علـى                    ١٠وأيضا الفقرة   

ــاين والثالــث اجملمعــني مــن ِقبــل أوزبكــستان      ــدوريني الث ــرين ال  ٢٥-٧(أســاس النظــر يف التقري
 “التمييـز ضـد املـرأة   ”، رئي أن من الضروري التعجيل بإدراج تعريـف         )٢٠٠٦غسطس  أ/آب

 .يف قانون أوزبكستان

مـن  ال التمييز ضـد املـرأة        من اتفاقية القضاء على مجيع أشك      ١٦ولتنفيذ أحكام املادة     - ٢٩٧
ناحيــة احلظــر علــى تــزويج األطفــال، وأيــضا علــى أســاس أحكــام القــانون اخلــاص بــضمانات     

طفــل، اعُتقــد أن مــن األفــضل إدراج التعــديالت يف قــانون األســرة الــذي حــدد ســن  حقــوق ال
 .الزواج للمرأة بثماين عشرة سنة

وهذه املقترحات من ِقبل املركز لرصد تنفيذ األفعال القانونية والتنظيميـة أُرِسـلت إىل        - ٢٩٨
 .وكاالت الدولة اليت لديها سلطة وضع التشريعات
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ــي أن يالحــظ أ  - ٢٩٩ ــة يف أوزبكــستان      وينبغ ــات العام ــة واملنظم ــات لتابعــة للدول ن املنظم
أعدت، ألغراض استئـصال شـأفة التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة، مـشروع قـانون                       
خاص بضمانات املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجـل واملـرأة، وهـو املـشروع الـذي          

ه إىل اجمللــس التــشريعي للمجلــس األعلــى حظــي بتحليــل دقيــق وطــين ودويل وأُرســل للنظــر فيــ
والقانون ذو أمهيـة كـبرية جـدا اليـوم حلـل كـثري مـن املـشاكل املتعلقـة بـاجلنس ألنـه                        ). الربملان(

مدعو إىل تنظيم القواعـد القانونيـة ألن ُيحظـر يف اجملتمـع التمييـز املباشـر وغـري املباشـر واخلفـي             
رأة والرجـل يف الثقافـة والتعلـيم، ويف اجملـال     على أساس اجلـنس وانتـهاك احلقـوق املتـساوية للمـ        

أنظــر مــشروع القــانون اخلــاص باملــساواة يف احلقــوق وتكــافؤ  (اإلجنــايب، ويف عالقــات األســرة 
 ).١الفرص بني املرأة والرجل يف املرفق رقم 

تـنص املـادة علـى    .  خمصصة حلظر التمييز ضد املرأة٣يف مشروع القانون مادة خاصة   - ٣٠٠
 :ما يلي

  .للنساء والرجال حقوق متساوية”    
أي متييــز أو اســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس اجلــنس ويكــون مــن آثــاره    ”    
حبقــوق  أغراضــه النيــل مــن االعتــراف للمــرأة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة،    أو

ــة     ــصادية أو االجتماعيـ ــسياسية أو االقتـ ــادين الـ ــية يف امليـ ــسان واحلريـــات األساسـ اإلنـ
 يف أي ميدان آخـر، أو إبطـال االعتـراف للمـرأة هبـذه احلقـوق أو متتعهـا                    الثقافية أو  أو

  .هبا أو ممارستها هلا، يشكل متييزا ضد املرأة
ُيحظــر أي مظهــر للتمييــز املباشــر أو غــري املباشــر ضــد املــرأة وُيقــضى عليــه   ”    

  .بالطريقة اليت ينص القانون عليها
رساء املـساواة احلقيقيـة بـني املـرأة      ال ُتعترب تدابري خاصة ترمي إىل التعجيل بإ       ”    

  .“والرجل متييزا جنسانيا
 :لسياسة الدولة لضمان املساواة بني املرأة والرجل، أي حيدد القانون اجملاالت الرئيسية - ٣٠١

 وضع اإلطار القانوين وتطويره وحتسينه لضمان املساواة يف احلقوق بني اجلنسني؛  -  

لتنفيذ املبادئ والقواعد العامليـة للقـانون الـدويل، وأيـضا           إنشاء آليات تنظيمية وقانونية       -  
 االلتزامات الدولية جلمهورية أوزبكستان فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني؛

اعتمــاد وتنفيــذ بــرامج األهــداف اخلاصــة للدولــة، وهــي الــربامج الــيت ترمــي إىل حتقيــق   -  
ــى األســباب       ــضاء عل ــرأة والرجــل وإىل الق ــني امل ــساواة ب ــسؤولة عــن   امل والظــروف امل

 اجلنساين؛ التمييز
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إدراج تــدابري ضــمان املــساواة يف احلقــوق بــني اجلنــسني ضــمن بــرامج الدولــة بأســرها    -  
الراميــة إىل إعمــال احلقــوق واحلريــات الدســتورية للمــواطنني، وأيــضا ضــمن الــربامج    

 اإلمنائية االجتماعية؛

ــني       -   ــوق ب ــساواة يف احلق ــضمان امل ــدابري ل ــل الت ــة    متوي ــة الدول ــن ميزاني ــرأة والرجــل م امل
 ومصادر أخرى ال حيظرها القانون؛

 إجراء التحليل اجلنساين لإلجراءات القانونية والتنظيمية اليت تعتمدها سلطات الدولة؛  -  

 اعتماد تدابري ترمي إىل إجياد ثقافة للمساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة؛  -  

ن اإلعالم والدعاية واحلمـالت املوجهـة إىل التمييـز ضـد            اعتماد تدابري حلماية اجملتمع م      -  
املواطنني على أساس نـوع اجلـنس، وأيـضا تـدابري حتـول دون نـشر املنتجـات املطبوعـة          
ــتخدام      ــاءة اسـ ــة وإسـ ــسوة واإلباحيـ ــشجع العنـــف والقـ ــيت تـ ــصرية الـ ــسمعية والبـ والـ

 املخدرات واإلدمان على الكحول، وما إليه؛

روع التشريعي والتنفيذي والقضائي يف ضمان املـساواة بـني          حتسني أنشطة سلطات الف     -  
 املرأة والرجل؛

اعتماد تـدابري الستئـصال شـأفة التحيـز وإللغـاء عـادات وممارسـات تقـوم علـى أسـاس                  -  
 .فكرة تدين أو تفوق أحد اجلنسني

ة إن اعتماد مجهورية أوزبكستان لقانون املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بـني املـرأ              - ٣٠٢
 :والرجل جيعل من املمكن فعل ما يلي

ــواطنني يف أوزبكــستان، مــن الرجــال           ــع امل أوال، توســيع نطــاق الفــرص جلمي
ــتور وقواعـــد     ــا هلـــم الدسـ ــة مجيـــع احلقـــوق واحلريـــات الـــيت مينحهـ والنـــساء، ملمارسـ

  الدويل؛ القانون
ملـساواة  ثانيا، حتديد النُُّهج األساسية لوضع سياسة فعالة للدولـة فيمـا يتعلـق با                 

  يف احلقوق بني املرأة والرجل؛
 -ثالثــا، وضــع التزامــات للدولــة وأربــاب العمــل بــاحترام احلقــوق االجتماعيــة      

  االقتصادية للمرأة والرجل؛
رابعــا، الــنص علــى التزامــات اجلميــع اخلاضــعني للقــانون فيمــا يتعلــق بالتقيــد        

 وحينمـا يـدخلون يف   اليومي بأحكام الدستور حينمـا ميارسـون حقـوقهم يف التـصويت           
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اخلدمــة احلكوميــة أو يعملــون بوصــفهم مــوظفني حكــوميني، وأيــضا حينمــا جيمعــون    
  موظفي اهلياكل اإلدارية هليئات سلطة وإدارة الدولة؛

خامسا، إضفاء الطابع الرمسي على مـسؤولية هيئـات ومـوظفي سـلطة الدولـة                   
   الفرص بني الرجل واملرأة؛لتنفيذ املبدأ الدستوري، مبدأ املساواة يف احلقوق وتكافؤ

سادســـا، تعريـــف الـــدور اخلـــاص للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة، مبـــا يف ذلـــك      
املنظمات املنشأة ألغراض إعمال احلقوق املتساوية وتكافؤ الفرص للرجـل واملـرأة، يف             

  وضع وتنفيذ سياسة الدولة يف جمال املساواة بني املرأة والرجل؛
ــساين ومــسؤولية   ســابعا، وضــع قواعــد تقــدمي شــكاوى         ــالتمييز اجلن ــة ب متعلق

املوظفني عن انتهاك القانون فيما يتعلـق حبكـم ضـمانات املـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ                   
  . الفرص بني الرجل واملرأة

إن حلقة دراسية خمصصة للتقيد باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،                - ٣٠٣
و الـوزارات واإلدارات الرئيـسية واملنظمـات غـري          ، حـضرها ممثلـ    ٢٠٠٨مايو  /أيار١أجريت يف   

احلكوميــة وغــري التجاريــة، الــذين ناقــشوا وأيــدوا أحكــام مــشروع القــانون اخلــاص بــضمانات  
 .املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بيم املرأة والرجل

  
   تنفيذ سياسة الدولة يف حظر التمييز ضد املرأة- ٢املادة     

يت جلمهوريـة أوزبكـستان فرصـة تارخييـة لالخنـراط جبـد يف حـل                بنيل االستقالل أُعط   - ٣٠٤
ــة          ــؤون الدول ــرأة يف ش ــضة للم ــشاركة العري ــة للم ــق الظــروف املواتي ــسانية وخل ــشاكل اجلن امل
واجملتمـــــع، مـــــا هـــــو شـــــرط مـــــسبق هـــــام لتحقيـــــق األهـــــداف الـــــسياسية واالقتـــــصادية    

 .والثقافية والسياسية

وتتخـذ احلكومـة كـل تـدبري        . ية حلقوق الرجل  مبقتضى الدستور، للمرأة حقوق مساو     - ٣٠٥
لتنفيذ حقوق املرأة يف احلياة السياسية للمجتمع وإلجياد الظـروف الـضرورية لتعزيـز دور املـرأة               

 .يف صنع القرار السياسي واالقتصادي على املستوى األعلى

ة واألمومـة والطفولـ    أنشئ منصب نائب رئـيس الـوزراء للحمايـة االجتماعيـة لألسـرة             - ٣٠٦
ــة ا     ــة ألغــراض جتنيــد املــرأة علــى نطــاق واســع يف حــل مــشاكل التنمي  االقتــصادية -الجتماعي

وتعزيـــز احلمايـــة االجتماعيـــة لألســـرة واألمومـــة والطفولـــة، وأيـــضا تنـــسيق أنـــشطة والثقافيـــة 
وأنــشئت مناصــب منــاظرة . الــوزارات واإلدارات واهليئــات اإلداريــة اإلقليميــة يف ذلــك اجملــال 

 .دارة يف مجيع اهلياكل التنفيذية على مستوى املنطقة واإلقليم للجمهوريةلنواب رؤساء اإل
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أنشئت إدارة لتحليل املعلومات يف جملس الـوزراء للتعلـيم والرعايـة الـصحية واحلمايـة             - ٣٠٧
ــسائية        ــا للمــساعدة يف تطــوير احلركــة الن ــا حملي ــشاهبة مبهامه ــضطلع هياكــل م ــة، وت االجتماعي

 .املرأةوالتحقيق الكلي إلمكان 

ينطلق الدستور والقانون من مفهوم أن مجيع النـاس الـذين يعيـشون يف البلـد ميتلكـون               - ٣٠٨
املساواة أمام القانون وأن هلـم حقوقـا وفرصـا متـساوية حلمايـة حقـوقهم الدسـتورية وحريـاهتم                    

وكـــل حكـــم وارد يف الدســـتور حيفـــل حبـــس االحتـــرام لكـــل مـــواطن . ومـــصاحلهم القانونيـــة
 .اتهوحري وحقوقه

ــادة   - ٣٠٩ ــه     ١٣مبقتــضى امل ــه وشــرفه وكرامت ــه وحريت ــسان وحيات ــل اإلن  مــن الدســتور، ميث
وتقـيم الدولـة أنـشطتها علـى أسـاس مبـادئ العدالـة            . وغريها من احلقوق الثابتة القيمـة النهائيـة       

دون متييـز يقـوم علـى       )  مـن الدسـتور    ١٤املـادة   (االجتماعية والقانونية يف مصاحل رفاهـة الفـرد         
 من الدستور علـى     ١٨وتنص املادة   .  نوع اجلنس أو العنصر أو اجلنسية أو معايري أخرى         أساس

لكـل  : املبدأ الرئيسي الذي يكمن يف أساس العالقات بني الدولة والفرد واملعرب عنه كما يلي             
مواطين مجهورية أوزبكستان حقوق وحريات متساوية واملساواة أمام القـانون دون متييـز علـى               

األصــل ) ٦(الديانــة، ) ٥(اللغــة، ) ٤(اجلنــسية، ) ٣(العنــصر، ) ٢(ع اجلــنس، نــو) ١(أســاس 
 .احلالة الشخصية أو االجتماعية) ٨(املعتقدات، ) ٧(االجتماعي، 

ومبدأ عـدم التمييـز واملـساواة أمـام القـانون لـيس مـدونا يف الدسـتور فحـسب ولكنـه                       - ٣١٠
دأ عدم التمييز منـصوص عليـه يف املـادة    على سبيل املثال، فإن مب. مدون أيضا يف قوانني أخرى   

 مـن القـانون   ٥ من قانون العمل جبمهورية أوزبكستان، واملـادة  ٦ من قانون األسرة، واملادة    ٣
ــادة     ــستان، واملـ ــة أوزبكـ ــائي جبمهوريـ ــة     ١٦اجلنـ ــة جبمهوريـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــن قـ  مـ

ــادة   ــستان، واملـ ــات للمجلـــس   ٣أوزبكـ ــة باالنتخابـ ــوانني اخلاصـ ــن القـ ــة   مـ ــى جلمهوريـ األعلـ
ــات   ــشعب،   ]جمــالس[ لكينغاشــاتأوزبكــستان وباالنتخاب ــواب ال ــة لن ــة واملدين ــة والناحي  الوالي

مبلجـأ    مـن القـانون اخلـاص   ١١وحتديـدا املـادة     .  من القانون اخلاص مبلجأ املـواطنني      ١١واملادة  
علـى أسـاس    التمييز فيما يتعلق حبـق املـواطنني يف االسـتئناف           ”املواطنني تنص بوضوح على أن      

ــدات واحلالــة          ــاعي واملعتق ــة واألصــل االجتم ــسية واللغــة والديان ــصر واجلن ــوع اجلــنس والعن ن
 .“الشخصية واالجتماعية حمظور

 مــن القــانون اجلنــائي علــى املــسؤولية اجلنائيــة عــن انتــهاك احلقــوق  ١٤١تــنص املــادة  - ٣١١
 غـري املباشـر للحقـوق، أو إعطـاء        وتقول إن االنتهاك أو التقييد املباشـر أو       . املتساوية للمواطنني 

ــة          ــسية أو اللغ ــصر أو اجلن ــوع اجلــنس أو العن ــتنادا إىل ن ــرة اس ــري مباش ــرة أو غ ــازات مباش امتي
الدين أو اخللفية االجتماعيـة أو املعتقـدات أو احلالـة الشخـصية أو االجتماعيـة يعاقَـب عليـه                     أو
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لــشهري أو باحلرمــان مــن  بغرامــة يعــادل أقــصاها مخــسني ضــعفا مــن احلــد األدىن مــن األجــر ا  
 .حقوق معينة لفترة يبلغ أقصاها ثالث سنوات أو بعمل إصالحي لقترة يبلغ أقصاها سنتني

ويعاقَب على هذه األفعـال نفـسها، مقترنـة بـالعنف، بالعمـل اإلصـالحي لفتـرة مـدهتا              - ٣١٢
ا ســنتان إىل ثــالث ســنوات أو االحتجــاز لفتــرة أقــصاها ســتة أشــهر أو الــسجن لفتــرة أقــصاه   

 .سنوات ثالث

وتـنص املـادة    . وأنشئت آلية قضائية يف أوزبكستان لضمان املساواة بني الرجل واملرأة          - ٣١٣
 مــن دســتور أوزبكــستان علــى املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة وتــضع نظامــا مــن   ٤٦

إعطـاء فـرص للنـساء تكـون     : وتشمل هذه الضمانات ما يلـي . الضمانات يضمن تلك املساواة 
الـسياسية والثقافيـة، ويف التعلـيم والتـدريب          - ية لفرص الرجال يف األنـشطة االجتماعيـة       مساو

املهين ويف العمل وأجورهم عليه؛ وضـع تـدابري خاصـة حلمايـة العمـل والـصحة للمـرأة ووضـع                     
استحقاقات املعاشات التقاعديـة؛ إجيـاد الظـروف الـيت متكـن املـرأة مـن القيـام بالعمـل ومـن أن                 

فس الوقت؛ احلماية القانونية والدعم املادي واملعنوي لألمومة والطفولـة، مبـا يف             تكون أما يف ن   
 .ذلك اإلجازة املدفوعة األجر وغريها من االستحقاقات للنساء احلوامل واألمهات

ــل       - ٣١٤ ــدابري اخلاصــة املوجهــة إىل التعجي ــرب الت ــة ال تعت ــايري الدولي وتنبغــي مالحظــة أن املع
ــساواة احلقي  ــق امل ــة إلجنــاب األطفــال        بتحقي ــروف املواتي ــق الظ ــني الرجــل واملــرأة أو خل ــة ب قي
إن أحكــام قــانون العمــل جبمهوريــة أوزبكــستان، وهــي األحكــام ذات . واملتجاوبــة معــه متييــزا

الــصلة بــاملرأة املؤديــة لوظـــائف األمومــة، وأيــضا باســـتحقاقات الــشباب يف املدرســة، تعتـــرب        
 .إجيابيا متييزا

ــرأة يف     يف أوزبكــستان جتــ  - ٣١٥ ــز ضــد امل ــة دون التميي ــة واســعة النطــاق للحيلول ري التوعي
 .األشكال مجيع

 :وجيري إعالم اجلمهور حبقوق املرأة بالسبل التالية - ٣١٦

 ُتطلَع خمتلف فئات السكان على املعايري الدولية حلماية حقوق املرأة؛  -  

اإلنـسان وحرياتـه، مبـا يف       ُيذكى الوعي فيما يتعلق بالقوانني الوطنية اليت حتكم حقوق            -  
 ذلك حقوق املرأة وحرياهتا؛

ُتعقد مؤمترات وحلقات دراسية ودورات تدريبية خمصـصة لكـل مـن مـشكلة املـساواة                  -  
حقـــوق املـــرأة يف الـــسياسة (بـــني اجلنـــسني واجلوانـــب امللحـــة حلمايـــة حقـــوق املـــرأة  

 ؛)واالقتصاد واألسرة؛ ومنع العنف ضد املرأة، وما إليه
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دورات تدريبيــة خاصــة بإعــداد تقــارير وطنيــة عــن التقيــد باتفاقيــة القــضاء علــى  ُتعقــد   -  
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هلياكل الدولة واهلياكل غري احلكومية؛

ــق            -   ــا يتعل ــدان أخــرى فيم ــة بل ــة لتجرب ــام بدراس ــون للقي ــب ودولي ــرباء أجان ــدعى خ ُي
 املرأة؛ حبقوق

يوخ وممثلـي اهليئـات اإلداريـة وهيئـات إنفـاذ       ُيذكى وعـي النـواب وأعـضاء جملـس الـش            -  
 القانون للدولة، واحملاكم بقضايا حقوق املرأة، وما إىل ذلك؛

 ُتجرى بني الصحافيني مسابقات التغطية الفضلى لقضايا حقوق املرأة؛  -  

ُتنــشر اآلثــار املكتوبــة والكتيبــات الــشعبية املخصــصة ملمارســة حقــوق املــرأة وحرياهتــا    -  
 روسية واألوزبكية ولغات أخرى؛باللغتني ال

ُتعَرض إعالنات جتارية مرئيـة وأفـالم وُتبـث بـرامج إذاعيـة بـشأن جوانـب حيويـة مـن                        -  
 .محاية حقوق املرأة

تــدريب اخلــرباء الــوطنيني علــى ”وبنــاء عليــه، ُعقــدت حلقــة دراســية تدريبيــة بعنــوان   - ٣١٧
 يف  “ة وتقدمي التقارير بـشأهنا ورصـدها      تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ        

.  يف طـشقند، مبـشاركة مـدرِّبني مـن روسـيا يف جمـال االتفاقيـة                ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣-١٩
ــة الدراســية    ــة للحلق ــات املنظم ــت اجله ــي  وكان ــا يل ــسان يف   : كم ــوق اإلن ــوطين حلق املركــز ال

لـى، ومركـز دعـم    للمجلس األع) أمني املظامل (مجهورية أوزبكستان، ومفوض حقوق اإلنسان      
املبــادرات املدنيــة، ومركــز منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف طــشقند، واملكتــب التمثيلــي   

ومشـل برنـامج   . ملصرف التنمية اآلسيوي يف أوزبكستان، والسفارة السويـسرية يف أوزبكـستان          
 ضـد   احللقة الدراسية دورات تدريبية درست أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز              

 .املرأة والتطابق بينها وبني التشريعات الوطنية وأيضا جوانب إعداد تقارير وطنية

، عقــدت مائــدة مــستديرة يف معهــد دراســة اجملتمــع      ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١١يف  - ٣١٨
املدين؛ وكان الغرض منها مناقشة التقريـرين الـوطنيني الثـاين والثالـث عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم                     

، اللـذين ُنظـر     ٢٠٠٦-٢٠٠١على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف الفتـرة              املتحدة للقضاء   
فيهما يف الدورة السادسة والثالثني للجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة                 

 “أجنحـــة املـــرأة” ، وأيـــضا للتقـــدم مبقترحـــات ملنظمـــات املـــرأة، و٢٠٠٦أغـــسطس /يف آب
ات غري احلكومية وغري التجارية للمرأة يف أوزبكستان فيمـا يتعلـق       لألحزاب السياسية، واملنظم  

 .بتنفيذ توصيات جلنة األمم املتحدة
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ــر / شــباط١٦ويف  - ٣١٩ ــستديرة     ٢٠٠٧فرباي ــدة م ــرأة يف أوزبكــستان مائ ــة امل  عقــدت جلن
ملناقشة خطة العمل الوطنيـة لتنفيـذ توصـيات جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                       
ضــد املــرأة؛ وشــارك ممثلــو وكــاالت تابعــة للدولــة ومنظمــات غــري حكوميــة وغــري جتاريــة            

ــامج  ٢٠٠٧مــارس / آذار١١ و ١٠ويف . منخرطــون يف تنــاول حقــوق املــرأة  ، بــدعم مــن برن
ــوان     ــة بعن ــة املــرأة دورة تدريبي أساســيات التكامــل بــني  ”األمــم املتحــدة اإلمنــائي، نظمــت جلن

 عقــدت جلنــة املــرأة، بــدعم مــن  ٢٠٠٧مــايو / أيــار٤-٢ ويف .“اجلنــسني والتحليــل اجلنــساين
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والرابطـة الوطنيـة للمنظمـات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة يف            

معـايري اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد        ”أوزبكستان، حلقة دراسـية حـول املوضـوع     
موظــف يف مكتــب املــدعي العــام لفرنــسا تنــاول ؛ وشــارك “جتربــة فرنــسا وأوزبكــستان: املــرأة

، عقـد معهـد دراسـة اجملتمـع         ٢٠٠٧يونيه  /  حزيران ٢٨ويف  . قضايا تتعلق حبماية حقوق املرأة    
، مبـشاركة  “جوانب قانونيـة وأخالقيـة  : مشاكل االجتار”املدين مائدة مستديرة حول موضوع    

 كـانون  ٥ويف . ون يف العمـل   ووكـاالت إنفـاذ القـان      ممثلي منظمات غري حكوميـة وغـري جتاريـة        
 ُعِقــدت يف املركــز الــوطين حلقــوق املــرأة يف أوزبكــستان حلقــة دراســية ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

تدريبية خصصت لتنفيذ خطط العمل الوطنية لتنفيذ توصـيات اهليئـات املعنيـة حبقـوق اإلنـسان                 
العمـل الوطنيـة   املنشأة مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة؛ وتناولت مشاكل إعداد وتنفيـذ خطـط            

 .املعنية حبقوق املرأة

اللجنــة املعنيــة بالــشؤون الدوليــة والعالقــات  ٢٠٠٧وُخــصص مــؤمتر دويل عقدتــه يف  - ٣٢٠
الربملانية الدولية التابعة للمجلس التشريعي للمجلـس األعلـى للمـشاكل امللحـة املقترنـة بـإدراج                 

 .ز ضد املرأة ضمن التشريعات الوطنيةاملعايري الدولية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي

حتــسني آليــات ”حلقــة دراســية دوليــة بعنــوان  :  أُجريــت األحــداث التاليــة٢٠٠٨يف  - ٣٢١
؛ حلقتـان دراسـيتان    )بالتعاون مع الـسفارة الفرنـسية      (“محاية األسرة؛ التجربة الدولية والوطنية    

م اتفاقيـة القـضاء علـى    تطبيق أحكا”ملوظفي مكتب املدعي، وأيضا للمحامني، حول موضوع       
ــة يف ممارســات إنفــاذ القــانون      ــاول الرتاعــات العائلي ــز ضــد املــرأة يف تن ؛ “مجيــع أشــكال التميي

بــــاالقتران بالــــسفارة  (“جتربــــة روســــيا وأوزبكــــستان. آليــــات حلــــل الرتاعــــات العائليــــة ”
علـم  ؛ دورة تدريبيـة لطـالب الدراسـات العليـا وطلبـة الـدكتوراة واملتخصـصني يف          )السويسرية

؛ دورة “طرائــق إجــراء البحــث وكتابــة تقــارير عــن حقــوق املــرأة”االجتمــاع حــول موضــوع 
ضـحايا العنـف املـرتيل       حـول حتديـد   ) أطبـاء التوليـد وأمـراض النـساء واألسـرة         (تدريبية لألطباء   

ومنعه ومساعدهتم؛ دورة تدريبية لتعزيز معرفة القـانون يف شـؤون حقـوق املـرأة ولتنفيـذ خطـة                   
 .  وهيئات املواطنني الذاتية احلكمخوكيمياتية ملوظفي العمل الوطن



CEDAW/C/UZB/4
 

92 08-50439 
 

وتقوم اللجان احملليـة للمـرأة واملنظمـات احملليـة غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة بالعمـل                     - ٣٢٢
، ُعقـدت يف سـت   ٢٠٠٦يف سـنة  . التثقيفي املكثف بشأن قضايا متعلقة مبنع التمييز ضد املـرأة   

 بــشأن قــضايا املــرأة، ومت تــدريب اخلوكيمـات نــواب واليـات يف أوزبكــستان دورات تدريبيــة ل 
ــا يف      ١٥٠ ــال يف مارغيالن ــة املعلمــني ودار األطف  شخــصا؛ وأطلعــت حلقــات دراســية يف كلي
 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢١، و   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٥، و   ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٢

عيني غري القانوين للقيـام بالعمـل       احلاضرين على مشكلة االجتار باملرأة، وعلى النتائج املمكنة للت        
 .يف اخلارج، وعلى الظروف الضرورية للتعيني القانوين للقيام بالعمل يف اخلارج

 ٢٠٠٧أكتـوبر   / األول تـشرين  - سـبتمرب /إن احللقات الدراسية اليت ُعقدت يف أيلـول        - ٣٢٣
ني  رئيـسا ومستـشارا مـن هيئـات املـواطن          ١٧٥ حـضرها    “منـع العنـف املـرتيل     ”حول موضوع   

 .الذاتية احلكم من مجيع املدن والنواحي يف منطقة فرغانة

 هيئـة ذاتيـة احلكـم    ٩٠٠ ُنظمت محلة تثقيفية يف والية فرغانة يف أكثر مـن   ٢٠٠٨يف   - ٣٢٤
للمواطنني حـول قـضايا مقترنـة بـالتمييز املباشـر وغـري املباشـر ومفهـوم املـساواة بـني اجلنـسني،                       

 .دولة وموظفي النظام القضائي واجلمهور العاموأيضا بني املسؤولني يف مؤسسات ال

ــاملرأة يف    - ٣٢٥ ــة ب ــة املعني ــة الوالي ــة    ١ ٠٠٣وتقــوم جلن ــهيئات الذاتي ــات للمــواطنني لل مجعي
بالعمل التثقيفي مع سلطات إنفاذ القانون من أجل القضاء علـى القوالـب النمطيـة فيمـا                احلكم

ب الـيت تـدمي التمييـز املباشـر وغـري املباشـر             يتعلق بأدوار وواجبات املـرأة والرجـل، وهـي القوالـ          
 .ضد النساء والفتيات يف مجيع جماالت حياهتن

 هيئة ذاتية احلكـم للمـواطنني يف واليـة          ٥٤١ مت تنظيم محلة تثقيفية يف       ٢٠٠٨يف سنة    - ٣٢٦
خبــارى حــول قــضايا مقترنــة بــالتمييز املباشــر وغــري املباشــر ضــد املــرأة ومفهــوم املــساواة بــني     

، وأيـــضا بـــني املـــسؤولني يف املؤســـسات التابعـــة للدولـــة ومـــوظفي النظـــام القـــضائي اجلنـــسني
 .واجلمهور العام

 ُنشر ما يلي ألغراض إعالم اجلمهور بقضايا املساواة بني اجلنسني وإذكـاء             ٢٠٠٧يف   - ٣٢٧
جمموعـة مـن املقـاالت العلميـة بعنـوان مـدخل إىل             : وعي املواطنني بوضع املـرأة يف أوزبكـستان       

، وقــد وزعــت علــى مكتبــات الدولــة ملؤســسات ريــة واملمارســة يف العالقــات بــني اجلنــسنيالنظ
نــساء ورجــال التعلــيم العــايل واملنظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة، واملــوجز اإلحــصائي   

، الذي نشرته جلنة اإلحصاءات احلكومية، وجلنة املـرأة، ومركـز           ٢٠٠٥-٢٠٠٠،  أوزبكستان
دعم من مصرف التنمية اآلسيوي ومكتـب ممثـل برنـامج األمـم املتحـدة               دعم املبادرات املدنية ب   
 .اإلمنائي يف أوزبكستان
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وتنبغي مالحظـة أنـه ُوضـع يف أوزبكـستان نظـام لتـدريب مـوظفي الدولـة واجلمهـور                     - ٣٢٨
العام فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك حقـوق املـرأة، املدونـة يف اتفاقيـة القـضاء                     

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ؛ ويــشمل النظــام طــالب املــدارس املتوســطة واملــدارس  علــى مجيــع 
الثانوية والكليات؛ وطالب مؤسسات التعلـيم التخصـصي الثـانوي والعـايل؛ والـذين حيـضرون                
الدورات إلعادة التـدريب والتـدريب املتقـدم الـذين ُيدرَّسـون يف خمتلـف الـوزارات واإلدارات                  

 .جلمهورية أوزبكستان

دروس ”ويف مرافق ما قبل التعليم يف املدارس ُتغطـى قـضايا املـرأة يف صـفوف تـدعى                    - ٣٢٩
علـى شـكل ألعـاب    ) سـتة صـفوف يف الـسنة   ( يف مجاعات متوسطة وعالية ومتقدمـة   “الدستور

 الـيت  “أجبـديات الدسـتور  ”إن الـصفوف األوىل للمدرسـة االبتدائيـة ُتـدرَّس         . وأنشطة صـباحية  
ــا   ــنويا ٤٠ختــصص هل ــاعة س ــصول   س ــدرَّس الف ــتور  ” ٧-٥؛ وُت ــالَم الدس ــة إىل ع ــيت “رحل  ال
ــا  ــنويا؛ وُيـــدرَّس الفـــصالن ٥١ختـــصص هلـ ــاعة سـ ــتورية حلقـــوق  ” ٩ و ٨  سـ القواعـــد الدسـ

 الــذي “الفقــه” ١١ و ١٠ ســاعة ســنويا؛ وُيــدرَّس الفــصالن ٣٤ الــيت ختــصص هلــا “اإلنــسان
 . ساعة خالل فترة سنتني٦٨ختصص له 

ن دراســة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  وينبغــي أن يالحــظ أ - ٣٣٠
مشمولة يف برامج التعليم القانوين والتدريب املهين للقضاة واملدعني واحملامني، وأيضا مـسؤويل             

 مـن املالحظـات     ١٤املؤسسات التابعة للدولة علـى مجيـع املـستويات، كمـا توصـي بـه الفقـرة                  
واالتفاقيـة ال يدرسـها فقـط طلبـة معهـد           . لى التمييز ضـد املـرأة     اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء ع    

ــاملي،     ــية علـــى الـــصعيد العـ ــة االقتـــصاد والدبلوماسـ ــابع للدولـــة، وجامعـ ــانون التـ طـــشقند للقـ
ومؤسسات التعليم العايل القانوين األخـرى، ولكـن أيـضا القـضاة والعـاملون يف القـضاء الـذين                   

ألخصائيني القانونيني، واملدعون الـذين يدرسـون يف        يدرسون يف املركز الوطين لزيادة تدريب ا      
دورات عليا للتطوير املهين والعاملون يف مكتب االدعـاء وموظفـو وكـاالت الـشؤون الداخليـة       

 .يف األكادميية التابعة لوزارة الداخلية جلمهورية أوزبكستان
  

 ر التدابري اليت اختذهتا حكومة مجهورية أوزبكـستان لتعزيـز دو          - ٣املادة      
  املرأة يف اجملتمع

ــسياسة احتــاد         - ٣٣١ ــومي ل ــت أوال عــن اإلطــار املفه ــل أوزبكــستان الســتقالهلا ختل ــد ني عن
اجلمهوريات السوفيتية االشتراكية السابق فيما يتعلق بضمان احلقـوق املتـساوية بـني اجلنـسني،               

رغم مـن   وهي السياسة الـيت انطلقـت مـن افتـراض أن قـضية اجلـنس أَعلـن أهنـا حملولـة، علـى الـ                        
وجــود مــشاكل خطــرية تتعلــق بتحريــر املــرأة مثــل وجــود التقــسيم التقليــدي ألدوار األســرة،     
والعبء املضاعف الذي تتحمله املـرأة يف األسـرة وأثنـاء العمـل، وإسـناد دور ثـانوي إىل املـرأة                    
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تكـوَّن  . يف اإلنتاج، واملستوى املنخفض للطلب على اإلمكان التعليمـي للمـرأة، ومـا إىل ذلـك               
 يف احتاد اجلمهوريات السوفيتية االشتراكية السابق مـن جمـرد الـنص علـى               “قضية اجلنس ”ل  ح

املــساواة القانونيــة بــني املــرأة والرجــل، وإنــشاء نظــام للحمايــة االجتماعيــة للمــرأة علــى شــكل  
 .االستحقاقات والبدالت وإجازة األمومة، والقيود على استخدام عمل املرأة، وما إىل ذلك

صياغة سياسة الدولة فيما يتعلق باملرأة بعد نيل االستقالل، وضـعت أوزبكـستان           ويف   - ٣٣٢
، وهـو اإلطـار الـذي يقـوم علـى فكـرة أنـه جيـب علـى                 “قـضية اجلـنس   ”إطارها املفهومي حلـل     

الدولــة واجملتمــع أال يعطيــا حقوقــا متــساوية للرجــل واملــرأة فقــط ولكــن أن يــوفرا أيــضا تكــافؤ  
 .الفرص ملمارسة هذه احلقوق

ــن     - ٣٣٣ ــر م ــشكل الدســتور وأكث ــوم ي ــة أخــرى    ٨٠والي ــة وتنظيمي ــات قانوني ــا وبيان  قانون
 .األساس القانوين لضمان ومحاية احلقوق واحلريات واملصاحل القانونية للمرأة

يف أوزبكــستان، علــى املــستويني التــشريعي والتنفيــذي، ُتتَبــع سياســة موجهــة صــوب    - ٣٣٤
 واملرأة، وحتسني الوضع القـانوين واالقتـصادي للمـرأة، وإتاحـة        حتقيق املساواة التامة بني الرجل    

تكافؤ الفرص يف حياهتا وعملها، ومحاية صحتها اإلجنابية، وأيـضا تغـيري الـدور التقليـدي لكـل                  
 .من الرجل واملرأة يف اجملتمع ويف األسرة

: ة مـع الرجـل    تعطي قوانني مجهورية أوزبكستان املرأة احلقوق التالية على قدم املساوا          - ٣٣٥
احلــق يف العمــل بوصــفه حقــا ثابتــا لكــل النــاس؛ واحلــق يف تكــافؤ الفــرص مــن ناحيــة العمالــة؛  
واحلق يف أن خيتار املرء حبرية مهنته؛ واحلق يف التعليم؛ واحلق يف الضمان االجتماعي يف سـياق                 

 .املأمونة ملالتقاعد أو البطالة أو املرض أو اإلعاقة؛ واحلق يف محاية الصحة وتوفر ظروف الع

وفضال عن ذلك، توفر قوانني مجهورية أوزبكـستان للمـرأة سـبل الوصـول املتـساوي                 - ٣٣٦
ــع      ــور علـــى مجيـ ــة واجلمهـ ــؤون الدولـ ــشاركة يف إدارة شـ ــة وإىل املـ ــة املدنيـ للرجـــل إىل اخلدمـ

 .مستويات اإلدارة

لـــسياسية ويف تـــأمني املـــساواة القانونيـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة يف مجيـــع اجملـــاالت ا        - ٣٣٧
واالقتــصادية واالجتماعيــة، توجــد الدولــة، عــن طريــق نظــام مــن االســتحقاقات واالمتيــازات    

 . والضمانات، ظروفا إضافية حلماية عملها وصحتها

ــع يف      - ٣٣٨ ــرة ويف واجملتمـ ــرأة يف األسـ ــع املـ ــام علـــى وضـ ــن االهتمـ ــبري مـ ــدر كـ ــز قـ وُيركـ
 األسـرة وإمكاهنـا االجتمـاعي وتعزيـز         وتعتمد الدولة بـرامج ترمـي إىل تعزيـز دور         . أوزبكستان

 .وضع املرأة يف تنمية الدولة واجملتمع
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واجملتمع األوزبكـي ثـري جـدا بالتقاليـد والعـادات الـيت تـؤدي دورا إجيابيـا يف التنميـة                      - ٣٣٩
بيــد أن بعــض العـــادات   . املعنويــة واألخالقيــة والثقافيــة ألعــضائه ويف متاســـك األمــة برمتــها      

 تزال قائمة يف بعض األسر واليت حتدد قواعد سلوك أعـضائها تـضع املـرأة                واالحتفاالت اليت ال  
 .يف موقف ال يساوي موقف الرجل

وجنمـــت عـــن ذلـــك احلاجـــة إىل إجـــراء حتليـــل جنـــساين لقـــانون األســـرة جلمهوريـــة  - ٣٤٠
24(٢٠٠٧يف   إن التحليل اجلنساين الدقيق الذي أجرته املنظمـات غـري احلكوميـة           . أوزبكستان

F24F

٢٥( 
يــستهدف توضــيح مــدى متكــني قواعــد قــانون األســرة النافــذة لكــل مــن الــزوجني مــن     كــان 

لعـدم   املمارسة فعال حلقوق اإلنسان املعطاة هلمـا، ومـدى ضـمان التـشريعات احملايـدة جنـسانيا                
وجود متييز يف احلياة احلقيقية، وأخريا، توضيح مـا إذا كانـت قواعـد تنتـهك التطـابق اجلنـساين                    

 .لك االنتهاكاتقائمة ومدى تربير ت

 :إن أهداف التحليل اجلنساين الدقيق لقانون مجهورية أوزبكستان كانت كما يلي - ٣٤١

الرجـل أو املـرأة أفـضل يف تنـاول           بـأن    أوال، حتديد وحتليل القواعد اليت جتـاهر          
  مشاكل بعينها أو اليت تقيد صراحة حقوق الواحد أو اآلخر؛

كـن أن يـنجم عنـها، علـى الـرغم مـن أهنـا         ثانيا، حتديد قواعد ينجم عنها أو مي          
حمايـــدة جنـــسانيا ظاهريـــا، انتقـــاص أو، علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، توســـيع حقـــوق    

  .الزوجني أحد
إن التحليل اجلنساين لقانون األسـرة يف مجهوريـة أوزبكـستان بـّين أن قواعـد القـانون                   - ٣٤٢

 الدولية حلقوق اإلنـسان، مبـا       الوطين يف جمال عالقات األسرة السائدة تتفق، عموما، مع املعايري         
 .يف ذلك حقوق املرأة

وإىل جانــب ذلــك، حــدد التحليــل اجلنــساين عــددا مــن األحكــام الــيت ينبغــي تركيــز      - ٣٤٣
 :االهتمام اخلاص على عدد منها

العنـف  ” و “التمييز ضد املرأة  ”مل يعِّرف قانون أوزبكستان بعد املصطلحات           
 “ساين واجلـــسدي والنفـــسي ضـــد املـــرأةالعنـــف االقتـــصادي واجلنـــ” و“ضـــد املـــرأة

 ومل يــضع بعــد قواعــد خاصــة “العنــف يف األســرة” و“أهــداف العنــف ضــد املــرأة”و
  .للمسؤولية عن األشخاص الذين يرتكبون العنف ضد املرأة

__________ 
 معهــد الدميقراطيــة وحقــوق  ٢٠٠٧إن التحليــل اجلنــساين لقــانون األســرة جبمهوريــة أوزبكــستان أجــراه يف     )٢٥(  

حتـسني اآلليـة    ”اإلنسان ومركز دعم املبادرات املدنية، بدعم من مصرف التنمية اآلسيوي يف إطـار مـشروع                
  .“ أوزبكستانالوطنية للجنس والتنمية يف
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وعلى ضوء املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى              - ٣٤٤
 أسـاس النظـر يف التقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث اجملمعـني مـن ِقبـل                    التمييز ضـد املـرأة علـى      

أوزبكستان، وأيضا التحليل اجلنساين لقانون األسرة جلمهورية أوزبكـستان علـى أسـاس خطـة               
 :العمل الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة، اختذت التدابري التالية

ــة أوزبكــستان        ــانون مجهوري ــة مناقــشة ق ــل بعملي  اخلــاص بــضمانات  مت التعجي
 املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة وإرساهلا إىل الربملان؛

  يف مشروع القانون ذلك؛“التمييز ضد املرأة”أُدرِج تعريف ملفهوم     

حيظر مشروع القانون التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة وحيـدد املـسؤولية                 
 مييز ضد املرأة؛عن اإلجراءات الرامية إىل الت

توضع مقترحات العتماد قانون إطاري ملنع مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة،                  
 فيـه،   “للعنـف ضـد املـرأة     ”مبا يف ذلك العنف يف األسرة، وللقضاء عليها، وتعريفـات           

 .ذلك إىل وما
  

 التعجيل باملـساواة الفعليـة بـني        فالتدابري اخلاصة اليت تستهد    - ٤املادة      
  ةالرجل واملرأ

 بـني   الفعليـة ُتتخذ تـدابري خاصـة يف أوزبكـستان ترمـي إىل التعجيـل بتحقيـق املـساواة                   - ٣٤٥
 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ١الرجــل واملــرأة وال ُتعتــرب متييزيــة، كمــا هــو معــرف يف املــادة 

 .أشكال التمييز ضد املرأة

ناحية واحـدة، تعتـرف   إن النصوص القانونية والتنظيمية يف مجهورية أوزبكستان، من     - ٣٤٦
مبساواة احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية للمـواطنني، بقطـع النظـر عـن جنـسهم، وتقـدم، مـن                
الناحية األخرى، ضمانات إضافية للنساء واألفراد الذين يعملون علـى االضـطالع مبـسؤوليات              

 :ومن هذه الضمانات حتديدا ما يلي. األسرة

هلـا أطفـاال    بـأن  ألسباب تقترن بكوهنا حـامال أو  أو ختفيض أجورها ةرفض تعيني امرأ    -  
 عـن العمــل  ةوالـرفض، بطريقـة غــري قانونيـة عـن وعـي، لتعــيني أو فـصل امـرأ       . حمظـور 

لكوهنا حامال أو ألنه جتب عليها رعاية طفل ينطوي على مسؤولية جنائية من جانـب               
 جلمهوريـة   مـن القـانون اجلنـائي   ١٤٨املـادة  (املسؤولني الذين ميسكون بسلطة التعـيني   

 ).أوزبكستان
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 هلـا أطفـال سـنهم ثـالث سـنوات           ة حامـل أو امـرأ     ةال جيوز إجراء تنظري شعاعي المـرأ        -  
 .دون ذلك أو

 يف أعمال هلا ظـروف عمـل ضـارة أو حتـت سـطح األرض حمظـور،                  ةإن استخدام امرأ    -  
ــرأ  ــسمح الم ــن احلــدود        ةوال ي ــا احلــد األقــصى م ــياء يتجــاوز وزهن ــل أش  برفــع أو نق

 ح هبا بالنسبة إليها؛املسمو

 ٧٠أو ( يومـا تقومييـا    ٥٦ يوما تقومييا قبـل الـوالدة و         ٧٠إلجازة األمومة ُتعطى املرأة       -  
بعـدها وتتلقـى    ) إذا كانت للوالدة مضاعفات طبية أو إذا أجنبت املرأة طفلني أو أكثـر            

ت  مـن أجـر املـرأة طـوال وقـ          املائـة إعانة الـضمان االجتمـاعي مـن الدولـة تبلـغ مئـة يف               
 .إجازهتا

 :وُتعطى املرأة إجازة، إذا طلبتها، كما يلي لرعاية األطفال بعد هناية إجازهتا لألمومة  -  

حىت يبلـغ الطفـل الـسنتني مـن العمـر، بإعانـة ُتـدفع عـن الوقـت كلـه                       )أ(    
  من احلد األدىن من األجر احملدد يف مجهورية أوزبكستان؛املائة يف ٢٠٠ مببلغ هو

الطفـل سـنتني مـن العمـر، إجـازة بـدون دفـع حـىت يبلـغ               بعد أن يبلـغ       )ب(    
 الطفل سن الثالثة؛

إن فتــرات راحــة يف يــوم العمــل إلرضــاع الطفــل خــالل ســاعات العمــل ُيــدفع عنــها      -  
 للمرأة اليت ترغب يف العمل واليت هلا طفل دون سن الثانية؛ متوسط األجر ُتعطى

ض األجـر يعطـى للمـرأة الـيت هلـا      دون ختفي)  ساعة٣٥(إن أسبوعا من العمل املخفف     -  
 أطفال دون سن الثالثة واليت تعمل يف مؤسسات أو منظمات متوهلا امليزانية؛

جيب على أرباب العمل أن خيفضوا، وفقـا للنتـائج الطبيـة، حـصص اإلنتـاج وحـصص              -  
اخلدمة للمرأة احلامل أو أن ينقلوا املرأة احلامل، وأيضا املرأة اليت هلـا أطفـال دون سـن                  

ثانية، إىل وظيفة هلا عبء عمل أخف أو تستبعد التعرض لعوامل إنتـاج مـضرة، وأن                لا
 يبقوا أجورها نفس أجور الوظيفة السابقة؛

مــرأة هلــا أطفــال دون ســن الرابعــة عــشرة، بــدون  امرأة حامــل أو اال جيــوز أن ينــاط بــ  -  
ألســـبوع موافقتـــها القيـــام بالعمـــل الليلـــي أو العمـــل اإلضـــايف أو العمـــل يف هنايـــات ا 

مرأة حامـل  اوال جيـوز أن ينـاط بـ   . العطل أو أن ترسل يف مهام تنطوي علـى الـسفر        أو
مرأة هلا أطفال دون سن الثالثة أن تقوم بالعمل الليلي إال إذا ُوجدت شـهادة طبيـة         ا أو

 .جتعل من املتحقق منه أن ذلك العمل ال يهدد صحة األم أو الطفل
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مـرأة حامـل هلـا طفـل دون سـن الرابعـة عـشرة             اجيب على رب للعمل، إذا طلبت منـه           -  
ــوق   ( ــل مع ــشرة لطف ــسادسة ع ــل حتــت     )أو ال ــة أن يكــون الطف ــك يف حال ــا يف ذل ، مب

 أو أسبوع عمل خمفف؛ رعايتها، أن يرتب هلا يوم

ُتعطى النساء احلوامل والنساء اللوايت أجننب إجازة عمل قبـل إجـازة األمومـة أو بعـدها                   -  
 .طفل، إذا طلنب ذلكأو بعد اإلجازة لرعاية ال

من اجلدير باملالحظة أن الـضمانات واالسـتحقاقات املتعلقـة باألمومـة املقدمـة للمـرأة                 - ٣٤٧
القيود على العمل الليلي والعمل اإلضايف والعمل يف أيام العطلة واملهام املنطويـة علـى الـسفر؛         (

قتـضى قـانون العمـل      تـشمل، مب  ) واإلجازة اإلضافية؛ وظروف العمل التفـضيلية، ومـا إىل ذلـك          
إذا ماتــت األم، أو حرمـت مــن حقــوق  (اآلبــاء الـذين ينــشئون األطفـال دون أم   ) ٢٣٨املـادة  (

األبوة، أو كانت يف مرفق عالجي لفترة طويلة من الوقت أو يف ظل ظروف أخـرى ال توجـد                    
إن الــــضمانات . للقُــــصَّر) مقــــدمي العنايــــة(، وأيــــضا األوصــــياء )فيهــــا أم لرعايــــة األطفــــال

ستحقاقات قيد النظر جيوز أن ُتعطـى أيـضا جلـدة أو جـد أو أقـارب آخـرين ينـشئون فعـال                       واال
  .أطفاال حمرومني من الرعاية األبوية

إن الضمانات املذكورة أعاله مؤمنة يف قانون العمل، ويف قوانني منـها قـانون العمالـة              - ٣٤٨
 .ومحاية العمل

ت العمـل الـيت حيـّددها القـانون للعامـل           وينبغي أن ُيالحـظ أن التقيـد حبقـوق وضـمانا           - ٣٤٩
وال جيوز لألنظمة احمللية ملشروع وال لعقـد        . هو، مبقتضى قانون العمل، واجب صاحب العمل      

بوضـعه مبقتـضى     عمل مربم مع عامل أن تتضمن شروطا تزيد من تردي وضع العامل باملقارنـة             
 تعتـرب باطلـة، أي لـيس    إذا اشتمل اتفاق عمل أو عقد عمل على شـروط كتلـك فإهنـا          . القانون

 . من قانون العمل٥هلا قوة قانونية، مبقتضى املادة 

إن عــددا مــن احلقــوق والــضمانات اإلضــافية املوضــوعية جــدا يــنص عليهــا القــانون       - ٣٥٠
ــة       ــاش التقاعــدي للدول ــوفره املع ــذي ي ــواطنني ال ــدعم امل ــاش التقاعــدي   (اخلــاص ب ــة املع إمكاني

 أقصر مما هـو متطلـب بالنـسبة إىل الرجـل؛ أن ُيـشَمل يف               للمسنني يف سن أبكر ويف مدة خدمة      
 لرعايـة  ]أو زوجـة األب [وقت اخلدمة الالزم لتلقي املعاش التقاعدي الوقُت املقتطع من ِقبل أم          

، ولكـن لـيس أكثـر مـن الوقـت الـذي يبلـغ فيـه كـل                   ]أو أوالد الزوج وحـده    [األطفال الصغار   
  سـت سـنوات؛ إمكانيـة املعـاش التقاعـدي للمـسنني      طفل سن الثالثة، لفتـرة إمجاليـة ال تتجـاوز    

جنبـت مخـسة   أقبل مخس سنوات مـن بلـوغ سـن املعـاش التقاعـدي احملـددة عمومـا للمـرأة الـيت                     
 ســنة علــى ١٥أطفـال أو أكثــر ونــشأهتم حــىت ســن الثامنــة والـيت لــديها خدمــة طوهلــا اإلمجــايل   

 ).األقل، وما إىل ذلك
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 : أوزبكستان مبا يليوبالتايل، يقوم قانون مجهورية - ٣٥١

 يوجد املساواة يف احلقوق االجتماعية واالقتصادية بني الرجل واملرأة؛  -  

ينص علـى أن ُيعطـى للمـرأة جمموعـة كاملـة مـن احلقـوق والـضمانات اإلضـافية علـى                        -  
 أساس خصائصها الوظيفية وأمومتها؛

باء وأقارب آخـرين    ُيعطي عددا كبريا من الضمانات واالستحقاقات املعطاة للمرأة لآل          -  
 ينشئون أطفاال ُحرموا من رعاية األم؛

األم (ن  مـ يقـرروا ألنفـسهم      بـأن    يف حاالت ينص القانون عليها، يسمح ألفراد األسرة         -  
مثـل  (حقـا بعينـه      سيمارسون) أو األب أو اجلد أو اجلدة أو أعضاء آخرين من األسرة          

 ؛)احلق يف إجازة رعاية الطفل

ُيعطـي إجـازة   (فـل، ُيعطـي حقوقـا وضـمانات إضـافية ألب الطفـل         ملصلحة املـرأة والط     -  
 ؛)العمل، إذا طلبها األب، بينما تأخذ الزوجة إجازة األمومة

يف حقبــة مــا بعــد االحتــاد الــسوفييت أوزبكــستان هــي البلــد الوحيــد الــذي أبقــى مجيــع  - ٣٥٢
ــو منـــ        ــى حنـ ــنة علـ ــل سـ ــد كـ ــسن ويزيـ ــذي حيـ ــة، والـ ــة القائمـ ــتحقاقات االجتماعيـ تظم االسـ

 .االستحقاقات االجتماعية للمرأة والطفل
  

   للقضاء على التحيزات ضد املرأة التدابري املتخذة- ٥املادة     
ميثل الدسـتور وقـانون األسـرة يف مجهوريـة أوزبكـستان األسـاس القـانوين الستئـصال                   - ٣٥٣

 .القوالب النمطية القدمية والتحيزات اليت ال تزال قائمة ضد املرأة

وتــضمن .  مــن الدســتور مكــرس لألســرة ولتنظــيم العالقــات األســرية ١٤لفــصل إن ا - ٣٥٤
األســرة هــي نــواة اجملتمــع وأن هلــا احلــق يف احلمايــة مــن الدولــة    ” مــن الدســتور أن ٦٣املــادة 
 .“واجملتمع

لــيس لــدى الدولــة، وهــي تتقيــد حبقــوق وســيادة األســرة، احلــق يف التــدخل يف احليــاة   - ٣٥٥
عالقة بني الزوجني واألبـوين واألطفـال؛ وإذا أصـبح التـدخل ضـروريا،              اخلاصة لألسرة أو يف ال    

فيجــب أن يــضطلع بــه بطريقــة ال تنتــهك حقــوق أو مــصاحل أعــضاء األســرة وجيــب أال ينــايف     
 .أحكام الدستور أو قواعد قانونية أخرى

دون التــدخل يف احليــاة اخلاصــة للمــواطنني، تنفــذ الدولــة تــدابري ترمــي إىل استئــصال    - ٣٥٦
وهتــتم  . لتحيــزات ضــد املــرأة، وهــي التحيــزات الــيت ال تــزال قائمــة يف العالقــات األســرية         ا

القدميــة للمــرأة والفتــاة ألهنــا متنــع   مؤســسات الدولــة واجملتمــع بالقــضاء علــى القوالــب النمطيــة 
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ممارسة حقوق وحريات املرأة، وهي احلقوق املدونة يف الدستور ويف اتفاقية القضاء على مجيـع               
 .تمييز ضد املرأةأشكال ال

ــساء مركــز        - ٣٥٧ ــا يف صــفوف الن ــيت أجراه ــة ال ــصائية االجتماعي بينــت الدراســات االستق
 أن انتـهاكات حقـوق املـرأة مرتكبـة يف أغلـب األحيـان       ٢٠٠٦-٢٠٠٥دراسة الرأي العام يف     

مــن ِقبــل الــزوج أو احلمــاة : لــيس مــن ِقبــل الدولــة ووكاالهتــا ولكــن مــن ِقبــل أفــراد يف األســرة
ــارب آخــرين  أو ــيس      . أق ــدون ل ــراد األســرة يتقي وأســباب الرتاعــات داخــل األســرة هــي أن أف

 .بأحكام القانون، ولكن بالعادات والتقاليد احمللية

ــوايت يتمــشني حــسب       - ٣٥٨ ــساء الل ــرأة أن عــدد الن ــبني الدراســات االستقــصائية عــن امل وت
 ٣٤,٠إهنـن مـثلن     :  والتوعية العادات والتقاليد الوطنية يصبح تدرجييا أقل بسبب عمل التثقيف        

 .٢٠٠٨ يف املائة يف ٢٥,٤ و ٢٠٠٦ يف املائةيف 

ونتيجــة عــن التــأثري التــدرجيي للقواعــد املنــصوص عليهــا يف الدســتور وقــانون األســرة   - ٣٥٩
تغـري   وقانون العمل وغريها من البيانات القانونية والتنظيمية اليت حتمي حقوق وحريات املـرأة،            

 . والفتاة يف األسرة يف أوزبكستان تغريا كبريااملوقف جتاه املرأة

وفقا للبحوث اليت أجراها املركـز األعلـى غـري احلكـومي للعلـوم العمليـة يف الـسنوات                  - ٣٦٠
. القليلة املاضية مع اآلباء وخصوصا الشباب ال توجد حتيزات صوب جنس األطفال املولـودين             

ــإن    ــدوهم أطفــاال ذكــورا مــسبقا ف ــاء ووال ــة   إذا أراد اآلب ــسنوات القليل ــرأي تغــري يف ال  ذلــك ال
إن الـتغري يف تفكـري الوالـدين يف القـضية مـرده،             . املاضية، ويف معظم احلـاالت يفـضلون البنـات        

ليس فقـط بعيـون األطفـال، ولكـن أيـضا لـدى        أوال، أنه مبرور كل سنة تنمو سلطة وتأثري األم    
ثانيـا، يف رأي والـدين      . أحيانـا أكثـر   والدي الزوج، اللذين يبدآن بالرتول أيضا عند رأي املرأة          

 .شابني، فإن تنشئة البنت أيسر كثريا، وهي أقرب عاطفيا إىل والديها

ونظرا إىل أن البنت ميكنـها، بالرتعـة والرغبـة، أن ُتعـىن حبريـة بـالفن واملوسـيقى، فـإن                      - ٣٦١
قـوى علـى حنـو      أنواعا حديثة من الرياضة مثل التنس والسباحة، مبا يف ذلك السباحة وألعاب ال            

متــزامن واملــسار وامليــدان، وغريهــا مــن مثــل هــذه األنــشطة، يــدل تلقينــها ألساســيات تنظــيم     
املــشاريع علــى أن مجيــع الــسبل الــيت اعترضــت ســابقا حريــة العمــل بــسبب التحيــزات الــسلبية   

 .مفتوحة اآلن أمام الفتيات

، كراســات “ســرةمكتبــة األ” اجلمهــوري ينــشر ســنويا، يف إطــار  األعلــىإن املركــز  - ٣٦٢
وكتيبــات مــصممة علــى حنــو خــاص للوالــدين ومكرســة وخمصــصة لتنــشئة املراهقــات، وأيــضا  

ــاة األســرة   ــدادهن حلي ــشورات مكرســة      . إع ــشر املركــز كــل ســنة من ــك، ين وباإلضــافة إىل ذل
وخــالل . لتحــسني فهــم القــانون بــني اجلمهــور، وعلــى وجــه اخلــصوص بــني الوالــدين والنــساء
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ضية نشر املركز دراسة واحدة، وكتابا مدرسيا واحدا، ومثانيـة كراسـات،            السنوات الثالث املا  
اهلـدف  ) كلها بلغـة الدولـة    ( مقاال علميا ويف العلم الشعيب، وعشرات الكتيبات         ٢٥وأكثر من   

منها تفسري األسـس القانونيـة للعالقـات الزوجيـة واألسـرية، ورفـع مركـز املـرأة داخـل األسـرة             
 والعـــادات واألعـــراف الوطنيـــة الـــيت تتعلـــق بتنـــشئة البنـــات  واإلفـــصاح عـــن جـــوهر التقاليـــد

 . األسرة يف

يف أوزبكـــستان ُتتخـــذ تـــدابري ملنـــع خلـــق صـــور مهينـــة للمـــرأة يف وســـائط اإلعـــالم   - ٣٦٣
اجلمــاهريي؛ يف احلقيقــة، يــدل كــل بــث وكــل رســالة ُتنقــل عــرب قنــوات وســائط اإلعــالم           

إن . طريقـة إجيابيـة خـالل سـنوات االسـتقالل         اجلماهريي على مدى تغري وضع املرأة يف البلـد ب         
الــصحافيات اللــوايت ختــصص قصــصهن علــى حنــو رئيــسي ملوضــوع املــرأة يعملــن يف وســائط     

 .اإلعالم اجلماهريي

وذلك العنـف ُيعتـرب     . يف أوزبكستان ُيدان العنف ضد الفتيات والنساء والعنف املرتيل         - ٣٦٤
وشـكله ميكـن أن يكـون       . بعـضهم مـن بعـض     جرمية ُترتكب داخل األسرة أو بني أناس قريـب          

قــد يكــون عنفــا جــسديا علــى شــكل الــضرب أو املعاملــة القاســية أو اإلصــابة اخلطــرية  : خمتلفــا
 .لصحة اآلخر أو القذف أو القدح أو أشكال أخرى من العنف النفسي

وجيــري العمــل يف اجملــاالت التاليــة مــن أجــل القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد  - ٣٦٥
 : والنساءالفتيات

ال جيـوز ألحـد أن خيـضع للتعـذيب      ”يكرس الدسـتور حكمـا يـنص علـى أنـه              - ١  
 ؛)٢٦املادة  (“العنف أو أي معاملة قاسية أو مذلة أخرى أو

يف أوزبكستان، فـإن املـسؤولية اجلنائيـة حمـدَّدة للعنـف ضـد املـرأة، أو االجتـار                     - ٢  
اجلرميـة ضـد احلريـة    ” من القانون اجلنـائي  ١٢١ و ١١٩ و ١١٨املواد  : هبا، أو االعتداء عليها   

اجلـرائم ضـد األسـرة والـشباب        ” من القانون اجلنـائي      ١٣١ و   ١٢٩ و   ١٢٨؛ املواد   “اجلنسية
ــا“واألخــالق ــائي  ١٣٦ و ١٣٥ن ؛ واملادت ــانون اجلن ــة والعــرض   ” مــن الق اجلــرائم ضــد احلري
ــة ــنظم“والكرامــ ــا      ؛ ويــ ــدين فيمــ ــزوجني والوالــ ــسؤوليات الــ ــوق ومــ ــرة حقــ ــانون األســ قــ

 بأطفاهلم؛ يتعلق

مراكـــز ”: ُتنـــشأ هياكـــل خاصـــة لتقـــدمي املـــساعدة للنـــساء ضـــحايا العنـــف    - ٣  
ــات ــساخنة ” و“األزم ــرأة   ” و“اخلطــوط ال ــن أجــل امل ــز م ــز   “املراك ــصحة ومراك ــز ال  ومراك
 نفسية أخرى كثرية تؤدي وظائفها يف خمتلف مناطق البلد؛ - اجتماعية
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إن إنشاء منصب الطبيب النفسي للمدرسة يف مجيـع مؤسـسات التعلـيم العـام                 - ٤  
 يساعد يف التحديد املبكر للعنف ضد املرأة والفتاة داخل األسرة ويف منعه؛

مل احلرمـان مـن حقـوق الوالـدين حينمـا تـصبح             مبقتضى قانون األسرة، ُيـستع      - ٥  
 .البنات، على سبيل املثال، ضحايا العنف من ِقبل الوالدين املدمنني على اخلمر

وجيري تنفيذ تدابري تثقيفيـة وتـدابري إلذكـاء الـوعي يف أوزبكـستان ملكافحـة عـادات،          - ٣٦٦
العـرائس ودفـع   إن عـاديت خطـف     . ودفع سعر للعروس وخطـف العـرائس       منها تعدد الزوجات  

ــسكان         ــيش ال ــث يع ــة كاراكالباكــستان، حي ــا يف مجهوري ــائمتني إىل حــد م ــزاالن ق ــر ال ت امله
ــة  األصــليون يف كاراكالباســكتان، ويف ــة  نــاحييت متــدين وكــانيويخ مــن والي ــافوي، ويف والي  ن

. بيد أن هاتني العادتني تتالشيان اآلن، على وجه اخلـصوص بـني الـشباب والـشابات               . خوريزم
. من العروس والعريس عشية الـزواج      إنْ وجدتا فإهنما رمزيتان وتنفذان باملوافقة املتبادلة      وحىت  

ــا زواجهمــا يف مكتــب للتــسجيل املــدين،      يف مجيــع احلــاالت، يــسجل العــريس والعــروس رمسي
 .يكن جيرى يف املاضي مل ما

 يف املــدن تــويل الدولــة واجملتمــع االهتمــام لــدور الرجــل واملــرأة يف تنــشئة األطفــال         - ٣٦٧
 .واملناطق الريفية

مبقتـــضى قـــانون األســـرة، يف شـــؤون تربيـــة األطفـــال تتماثـــل حقـــوق ومـــسؤوليات    - ٣٦٨
الوالدين، علـى الـرغم مـن أن دور األم يف تنـشئة األطفـال يف األسـر التقليديـة أكـرب كـثريا مـن                          
دور األب، نظــــرا إىل أن األب ينفــــق قــــدرا كــــبريا مــــن الوقــــت خــــارج األســــرة ويــــؤدي   

 .املعيل يفةوظ

 األعلــىومــؤخرا، قامــت جلنــة املــرأة يف أوزبكــستان، ووزارة التعلــيم العــام واملركــز         - ٣٦٩
ــن        ــة م ــة، مبجموع ــة وغــري حكومي ــة، باإلضــافة إىل منظمــات حكومي ــوم العملي ــوري للعل اجلمه
األحداث واحللقات العلمية العمليـة واجللـسات لتعزيـز دور اآلبـاء يف ممارسـات األسـرة يف تربيـة          

، بنـاء  “مجعيات اآلبـاء ”، على سبيل املثال، حددت وزارة التعليم العام أيام      ٢٠٠٨يف  . األطفال
ويف أيام راحة اآلباء يتجمعـون يف املدرسـة ويتنـاولون مـع             . على طلب واقتراح الوالدين أنفسهم    

ملـسؤولية  املعلمني كثريا من القضايا املتعلقة بتربية األطفال ومستقبلهم، ويتوىل اآلبـاء عـن وعـي ا               
 يف ٢٠٠٨أبريـل  /نيـسان  ٢٠ أجـري يف  “جلمعيـات اآلبـاء  ”إن اليوم األول    . عن سلوك أطفاهلم  

 .كل أحناء اجلمهورية، وتدعو اخلطط إىل جعل ذلك احلدث تقليدا

أيـضا جتـاه    ويشهد اجملتمـع تغـريا يف املوقـف جتـاه تقاسـم مـسؤوليات تربيـة األطفـال و                   - ٣٧٠
ىل أن الوضع االقتصادي العـام للمـرأة وأنـشطتها تـنعكس أيـضا يف               ة يف املرتل، نظرا إ    عمل املرأ 

ــام بكــل شــيء يف املــرتل وأن     . العالقــات األســرية  ــرأة ملزمــة بالقي ــة يف أن امل والفكــرة التقليدي
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يف معظــم األســر األوزبكيــة فــإن حــصة الزوجــة . تــتغري الرجــل جيــب أن يكــون املعيــل لألســرة
يف اجلمهورية، عدد النساء اللوايت يـشتغلن       . ة متساويتان وحصة الزوج يف الرفاهة املادية لألسر     

بأنشطة املشاريع يزداد من سنة إىل أخرى ، وتصبح املرأة مشاركة فعالة يف املـشاريع التجاريـة                
املرأة احلديثة يف أوزبكـستان تـستعمل اللـوازم املرتليـة الـيت جتعـل العمـل            . األسرية ومبادرة إليها  

 .املرتيل أيسر

 مـن  ١٥مبقتـضى املـادة   . وقف جتاه سن الزواج للرجل واملرأة يتغري أيضا تدرجييا      إن امل  - ٣٧١
 .“حتدد سن الزواج بالثامنة عشرة للرجل والسابعة عشرة للمرأة”قانون األسرة، 

 املدينـة   الناحيـة أو   خلوكيميف حاالت استثنائية، إذا ُوجدت أسباب مشروعة، جيوز         ” - ٣٧٢
ــزو   ــان يف    فيمــا يتعلــق مبكــان تــسجيل ال ــذين يرغب ــاء علــى طلــب الشخــصني الل ــة، بن اج للدول

إن الـزواج الـذي ُعقـد    . الزواج، أن خيفض سـن الـزواج، ولكـن لـيس بـأكثر مـن سـنة واحـدة            
بشخص مل يبلغ سن الـزواج جيـوز أن يلغـى، إذا تطلبـت ذلـك مـصاحل الـشخص الـذي تـزوج                        

 .“قبل بلوغ سن الزواج

.  للرجـل واملـرأة  ١٨لة حتديـد نفـس سـن الـزواج،     إن اجلمهور العام للبلد يطرح مـسأ       - ٣٧٣
 مـن   املائـة  يف   ٤٤,٧، بينمـا اعتـرب      )األسـرة  (العويلـة وفقا لبيانات البحـوث الـيت أجراهـا مركـز           

 يف الـسنوات    املائـة  يف   ٥٢,١ السن املثلى لـزواج الفتيـات، اعتـرب          ٢٠-١٩ ،٢٠٠٢اجمليبني يف   
 اعتـرب سـن     ٢٤-٢١ة إىل الرجل، نطاق السن      بالنسب. القليلة املاضية تلك السن مناسبة للزواج     

الفتــاة ميكــن  بــأن ٢٠٠٢ مــن اجمليــبني يف املائــة يف ١٣,٧وبينمــا اعتقــد . الــزواج األشــد قبــوال
ويف . ، مل يتمــسك أحــد بتلــك الفكــرة يف الــسنوات القليلــة املاضــية ١٨-١٦تزوجيهــا يف ســن 

ــزوج     ــساء يف ســن التاســعة عــشرة، ويت ــزوج ثلــث الن ــة يف ٥٦ الوقــت احلاضــر يت  يف ســن املائ
تتـــراوح بـــني العـــشرين والرابعـــة والعـــشرين، وهـــي ســـن مواتيـــة مـــن منظـــور خـــصوبة املـــرأة 

ــاة األســرة   ــرأة يف       . واســتعدادها حلي ــة امل ــنتها جلن ــوعي ش ــاء ال ــة إلذك ــك محل وأســهمت يف ذل
 .أوزبكستان ومنظمات عامة أخرى، بالتعاون الوثيق مع املؤسسات التعليمية للدولة

بغي التأكيد على أن محاية حقوق النساء اللوايت لـسن يف زواج مـسجل ولكـن يف                 وين - ٣٧٤
ــة أو اجلمهــور لــدى والدة طفــل خــارج نطــاق       ــا صــاغية مــن ِقبــل الدول زواج ديــين جتــد آذان

ُتعطى املرأة وضع األم الوحيدة وُتمنح كمـا ينبغـي بـدال للطفـل واسـتحقاقات أخـرى                  . الزواج
 .ذات صلة

يف اهليئـات   وات القليلة املاضـية إنـشاء مـا تـسمى جامعـات الوالـدين      لقد شهدت السن   - ٣٧٥
الذاتية احلكم للمواطنني، وغرضها هو تعميـق الـوعي القـانوين واالجتمـاعي والروحـي والطـيب                 
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وتؤدي تلك التدابري، من الناحيـة العمليـة، إىل تغـيري القوالـب النمطيـة      . والنفسي لدى الوالدين  
 .لرجل واملرأةالقائمة يف العالقات بني ا

وتلقت املرأة قدرا كبريا من املـساعدة مـن املراكـز القانونيـة واالستـشارية واإلعالميـة                  - ٣٧٦
ومراكز األزمـات الـيت أنـشأهتا املنظمـات غـري احلكوميـة والـيت تـؤدي مهامهـا يف مجيـع منـاطق                        

 . من تلك املراكز٤٠ويف الوقت احلاضر، يف منطقة خبارى وحدها يوجد . البلد عمليا

ــإن مركــز     - ٣٧٧ ــال، ف ــبيل املث ــى س ــدينعل ــة  أوي ــة االجتماعي ــور للحماي ــة (لألســرة   ن والي
خطوط اهلاتف الـساخنة،    : ، يقدم األنواع التالية من اخلدمات     ١٩٩٩يف   ، الذي أنشئ  )خبارى

والــدعم النفــسي، واالستــشارة القانونيــة، واحملــامني العــامني مــن أجــل املــرأة واملالجــئ املؤقتــة    
 .فلضحايا العن

، جـرت علـى خطـوط اهلـاتف         ٢٠٠٨أبريـل   / ونيـسان  ٢٠٠١ينـاير   /بني كانون الثاين   - ٣٧٨
ويف احللقـات الدراسـية، درب املركـز        .  مكاملة وزيـارة للمركـز دون مواعيـد        ٩ ٥٠٠الساخنة  
 يف ١١٢ومـن هــؤالء األشــخاص،  .  شخـصا يف شــؤون حقـوق املــرأة والعنـف املــرتيل   ١ ٦٦٨
 ٢٠٠٥ يف ٤٨٩وساطة هليئات املـواطنني الذاتيـة احلكـم؛ وكـان        كانوا ممثلني جملالس ال    ٢٠٠١

 مفتـشي الوقايـة مـن    ٢٠٠٦ يف ٣٧٤قضاة أو مفتشني ملنع اجلرمية أو موظفي احملكمـة؛ وكـان         
 مستشارين هليئـات املـواطنني الذاتيـة احلكـم؛ باإلضـافة            ٢٠٠٧ يف   ٢٥إدارات الشرطة؛ وكان    

 . كانوا مفتشي الوقاية٢٥٠إىل 

 عمــيال قـــام املركــز بالعمــل بوصــفه حماميـــا عامــا ملــصاحل املـــرأة يف       ٣٥جــل  ومــن أ  - ٣٧٩
حـول  )  ورقـة  ٢٥كـل منـها رزمـة طوهلـا         (ونـشر املركـز سـتة كراسـات         . اإلجراءات القانونيـة  

الرتاعـات يف   ”، و “مـرأة تـستحق العنـف     اال  ”، و “القوانني اليت حتمـي املـرأة     ”: املواضيع التالية 
ــها   ــيل “األســرة وطــرق حل ــتج ف ــائقيني؛ وأن ــشقاق، التفكــك، حــاالت الطــالق  ”: مني وث  “ال

يف هـذا املـرتل تقـرر أمـي كـل           ” ، و ) املرأة لـه أثنـاء الطـالق       العنف الذي تتعرض  ) (دقيقة ٢٢(
ويعـزز املركـز بنـشاط      ). العنف الذي تتعرض العروس له من ِقبل َحماهتـا        ) ( دقيقة ١٨ (“شيء

 مقـاال يف    ٤١ املثال، نشر موظفو املركـز       على سبيل . أشكال التفاعل غري العنيفة داخل األسرة     
 .صحيفة والية خبارى عن املشاكل اليت تواجهها املرأة، وُنشرت يف مثاين إذاعات تلفزيونية

ــاين ١٤ويف  - ٣٨٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرف باســم    ٢٠٠٧ن ــت ُيع ــدأ ملجــأ مؤق  “امللجــأ” ب
 ٢٠٠٨أبريـل   / ونيسان ]هكذا[ ٢٠٠٧يناير  /وبني كانون الثاين  . باالضطالع مبهمته يف املركز   

 .“امللجأ” من أطفاهلن اللجوء يف ١٢مرأة و ا ١٣ُمنح جمموع 
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  التدابري املتخـذة لقمـع مجيـع أشـكال االجتـار بـاملرأة واسـتغالل              -٦املادة      
  بغاء املرأة

تتخــذ مجهوريــة أوزبكــستان تــدابري تنظيميــة وقانونيــة ترمــي إىل قمــع مجيــع أشــكال      - ٣٨١
 .الل بغاء املرأةاالجتار باملرأة واستغ

 مـن الدسـتور حكـم يـنص علـى أن لكـل شـخص احلـق يف العمـل،                     ٣٧يرد يف املـادة      - ٣٨٢
ويف اختيار مهنتـه، ويف ظـروف العمـل الـسليمة، ويف احلمايـة مـن البطالـة بالطريقـة الـيت يـنص                        

 .القانون عليها

ــاري  - ٣٨٣ ــضى حكــم حمكمــة أو يف     ُيحظــر العمــل اإلجب ــة مبقت ــشكل غــري شــكل العقوب  ب
 .حاالت أخرى ينص القانون عليها

يف إيالء األمهيـة إىل خطـر تلـك الظـواهر الـسلبية مثـل االجتـار بالبـشر تتخـذ سـلطات                      - ٣٨٤
إنفاذ القانون يف البلد كل تدبري لالستجابة على حنو فوري للجوانـب اجلنائيـة هلجـرة املـواطنني                

ارج وانتــهاكات القــانون الــيت ولتحــسني عملــهم يف تنــاول النقــل غــري القــانوين للنــساء إىل اخلــ 
 .ترافق تلك املمارسة

وجتري سلطات الشؤون الداخلية حتقيقات للكشف عن األشخاص املـشتغلني بالبغـاء      - ٣٨٥
والسياحة اجلنسية ولتحديد هويتهم، وتتخذ تدابري وقائية لدرء انتهاكات القانون هذه وللقيـام             

ء والـسياحة اجلنـسية ومـع أفـراد طُـردوا مـن            بعمل وقائي وجها لوجه مع أفراد يـشتغلون بالبغـا         
 .بلدان أخرى بسبب االشتغال بالبغاء

وجيـري  .  على أساس منـتظم    “أوريات”وتتخذ تدابري وقائية متكاملة خاصة يف إطار         - ٣٨٦
ــة اجلمهــور        ــة علــى نطــاق واســع، وجيــري العمــل علــى توســيع معرف ــة وقائي ــة توعي وضــع محل

وتتفاعـل سـلطات الـشؤون      . نواع املشار إليها مـن اجلـرائم      بالقانون من حيث املسؤولية عن األ     
. الداخليــة مــع ســلطات الرعايــة الــصحية لتحديــد هويــة البغايــا املــصابات بــاألمراض التناســلية  

وجترى إجراءات إدارية إلعداد مـواد للمحكمـة العتبـار أفـراد مـسؤولني إداريـا عـن االشـتغال                
ة الـشؤون الداخليـة باستفـسارات وحتقيقـات فيمـا           وتقوم ُشـعب التحقيـق التابعـة إلدار       . بالبغاء

يتعلق حباالت تنطوي على تشغيل بيوت الدعارة وقوادة النـساء والفتيـات وتوظيـف أشـخاص                
 .للبغاء، وما إىل ذلك

ــادة   - ٣٨٧ ــسيئة     ١٣١ومبوجـــب املـ ــسمعة الـ ــوت الـ ــشاء بيـ ــإن إنـ ــائي فـ ــانون اجلنـ ــن القـ  مـ
و دنيئـة، يعاقَـب عليـه بغرامـة تعـادل ضـعف األجـر               تشغيلها، مثل االنقياد بـدوافع ارتزاقيـة أ        أو
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 مرة أو عمـل إصـالحي لفتـرة يبلـغ أقـصاها ثـالث سـنوات أو سـجن لفتـرة                      ٥٠-٢٥ ـاألدىن ب 
 .يبلغ أقصاه ثالث سنوات

إن نفــس األعمــال املرتكبــة بتــوريط القُــصَّر أو مــن ِقبــل شــخص معتــاد علــى اإلجــرام  - ٣٨٨
 واملــادة “تــوريط النــاس لغــرض االســتغالل ” ١٣٥شــخص ارتكــب ســابقا تــشملها املــادة   أو

 مــن هــذا القــانون ُيعاقَــب عليهــا باالعتقــال لفتــرة يبلــغ أقــصاها ســتة أشــهر   “اخلطــف” ١٣٧
 . سنوات٥-٣سجن لفترة  أو

جيوز لضحايا االجتار بالبشر تقـدمي تقريـر عـن ارتكـاب اجلرميـة إىل سـلطات الـشؤون                    - ٣٨٩
وحقــوق أفــراد كهــؤالء ينظمهــا . ة أو مكــان اإلقامــةالداخليــة لتحديــد مكــان ارتكــاب اجلرميــ 

القـــانون بـــشأن امللجـــأ القـــانوين املـــواطنني، وهـــو القـــانون الـــذي حيـــدد أيـــضا إجـــراء لتقـــدمي 
. واحلق يف التقدم إىل احملاكم من أجل احلماية ينص عليـه الدسـتور وقـانون احملـاكم                . الشكاوى

بشر ُتَحل بإجراءات احملـاكم عـن طريـق تقـدمي     والقضايا املنطوية على أضرار بضحايا االجتار بال  
 .دعاوى مدنية للتعويض عن األضرار

املـادة  (يف مجهورية أوزبكستان فإن املسؤولية اإلدارية حمدَّدة عن نـشر املـواد اإلباحيـة        - ٣٩٠
واملـسؤولية اجلنائيــة عـن إنتـاج أو نــشر األشـياء اإلباحيــة     )  مـن قـانون املــسؤولية اإلداريـة   ١٨٩

 ). من القانون اجلنائي١٣٠املادة (

 .املسؤولية اجلنائية ليست منصوصا عليها عن البغاء - ٣٩١

 مــن قــانون املــسؤولية اإلداريــة االشــتغال بالبغــاء جرميــة جنائيــة    ١٩٠مبقتــضى املــادة  - ٣٩٢
واالنتهاك املكرر املرتكب ضـمن سـنة       .  أضعاف األجر األدىن   ٣-١ويتطلب فرض غرامة تبلغ     

 . أضعاف األجر األدىن٥-٣اإلدارية ُيعاقب عليه بفرض غرامة تبلغ بعد فرض الغرامة 

والقـــضايا الـــيت تنطـــوي علـــى ذلـــك االنتـــهاك للقـــانون ينظـــر فيهـــا قـــضاة يف جمـــال    - ٣٩٣
 .اإلداري القانون

ــانوين إىل       - ٣٩٤ ــة برناجمــا متكــامال ملكافحــة التوظيــف والنقــل غــري الق تــضع وزارة الداخلي
ستغالل اجلنـسي، وهـو حيـدد جمموعـة كـبرية مـن التـدابري لتعبئـة                 اخلارج ألشخاص ألغراض اال   

املساعدة من اهليئات احمللية للسلطة واإلدارة، وسـلطات إنفـاذ القـانون، والـوزارات واإلدارات               
ــالم      ــائط اإلعـ ــة، ووسـ ــواطنني العامـ ــة، ورابطـــات املـ ــات غـــري احلكوميـ ذات الـــصلة، واملنظمـ

اذ تـدابري وقائيـة فحـسب ولكنـه ينطـوي أيـضا علـى           وال ينطوي الربنامج علـى اختـ      . اجلماهريي
 .اختاذ تدابري إلعادة تأهيل ضحايا االجتار
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 اعتمـدت مجهوريـة أوزبكـستان القـانون اجلديـد اخلـاص           ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧يف   - ٣٩٥
. مبكافحة االجتار بالبشر، وهو القـانون الـذي يـسهم إسـهاما كـبريا يف مكافحـة االجتـار بـاملرأة                    

نون مفاهيم أساسية من قبيل مكافحة االجتـار بالبـشر، مـا يعـين أنـشطة ملنـع االجتـار               ويدون القا 
وللكــشف عنــه وقمعــه، ولتقليــل آثــاره إىل احلــد األدىن، وتقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا االجتــار   
ــسلمهم       ــهم أو إخفــاءهم أو ت ــشر الــذي يعــين توظيــف األشــخاص أو نقل بالبــشر؛ االجتــار بالب

ــد أو اســتخدام القــوة أو أشــكال أخــرى مــن اإلكــراه     ألغــراض اســتغالهلم عــن   ــق التهدي طري
اخلطــف أو الغــش أو اخلديعــة أو ســوء اســتعمال الــسلطة أو وضــع الــضعف أو عــن طريــق     أو

. الرشوة على شكل دفعات أو فوائد للحصول على موافقة شخص يسيطر على شـخص آخـر               
 أو أشـكاال أخـرى مـن        ويعين استغالل األشخاص استغالال يتخذ شكل بغاء أشـخاص آخـرين          

االســتغالل اجلنــسي، أو الــسخرة أو اخلــدمات، أو الــرق أو ممارســات مماثلــة للــرق أو العبوديــة 
 .إزالة األعضاء أو األنسجة البشرية أو

 كيــان فــردي أو قــانوين يرتكــب هــو -ويعــّرف القــانون أيــضا مفهــوم املتجــر بالبــشر  - ٣٩٦
جتـار بالبـشر، وأيـضا مـسؤول يـشجع بإجراءاتـه            نفسه أو بوصفه جمموعة أي أفعال متعلقـة باال        

االجتار بالبـشر، أو ال حيـول دونـه أو يعتـرض سـبيله، علـى الـرغم مـن أنـه ملـزم بالقيـام بـذلك                            
 .حبكم سلطته الرمسية

ويضع القانون قائمة بوكاالت الدولة الـيت تـشمل أنـشطتها مواجهـة االجتـار بالبـشر؛                  - ٣٩٧
ن الوطين ووزارة اخلارجية والبعثـات الدبلوماسـية واملكاتـب          ومنها وزارة الداخلية وخدمة األم    

 .القنصلية جلمهورية أوزبكستان ووزارة الصحة

 -وينص القانون على إنشاء هيكل يقـوم بتنـسيق أعمـال الوكـاالت املـذكورة أعـاله                   - ٣٩٨
ــشر    ــة مبكافحــة االجتــار بالب ــة املــشتركة بــني اإلدارات املعني ــسية لل . اللجن ــة واألهــداف الرئي جن

 :املشتركة بني اإلدارات كما يلي

تنسيق أنـشطة وكـاالت الدولـة وهيئـات املـواطنني الذاتيـة احلكـم واملنظمـات                     
  غري احلكومية وغري التجارية يف مكافحة االجتار بالبشر؛

تنظيم أحداث ترمي إىل تعزيز فعالية العمل لتحديـد وإزالـة أسـباب وظـروف                   
  بالبشر؛ االجتار

  علومات عن نطاق االجتار يف البشر وحالته واجتاهاته؛مجع وحتليل امل    
  تنسيق أنشطة اللجان اإلقليمية املشتركة بني اإلدارات؛    
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ــضحايا            ــة ل ــساعدة واحلماي ــدمي امل ــى تق وضــع مقترحــات لتحــسني العمــل عل
  االجتار بالبشر؛ 

  وضع مقترحات لتحسني القانون بشأن مكافحة االجتار يف البشر؛    
  . إلطالع اجلمهور على قضايا مرتبطة مبكافحة االجتار يف البشرتنظيم أحداث    
وبغيــة تقــدمي املــساعدة واحلمايــة لــضحايا االجتــار يف البــشر يــدعو القــانون إىل إنــشاء    - ٣٩٩

والوظائف الرئيـسية لتلـك     . مرافق متخصصة من أجل مساعدة ومحاية ضحايا االجتار يف البشر         
ــي   ــا يل ــشمل م ــق ت ــضحا : املراف ــوفر ل ــدة    أن ت ــصحية اجلي ــاة ال ــشر ظــروف احلي يا االجتــار يف الب

والوجبــات واملــساعدة النفــسية واالجتماعيــة والقانونيــة وغريهــا مــن أنــواع املــساعدة وضــمان  
 .سالمة ضحايا االجتار يف البشر

جلعــل قــوانني مجهوريــة أوزبكــستان  يف الوقــت احلاضــر جتــري يف أوزبكــستان عمليــة - ٤٠٠
 مــن ١٣٥وحتديــدا فــإن املــادة . اخلــاص مبكافحــة االجتــار يف البــشرمتفقــة مــع أحكــام القــانون 

وتعـرف  . “االجتـار يف البـشر    ” ستعاد تـسميتها     “توريط األشخاص يف البغاء   ”القانون اجلنائي   
تلك املادة العناصر املكونة للجرمية، وتعرف أنواع العقوبة، وحتدد العناصر املفاقمة من الفعـل،              

بتنـــسيق ســـابق مـــن ِقبـــل جمموعـــة مـــن  ) ب(ني أو أكثـــر، لشخـــص) أ(أي ارتكـــاب اجلرميـــة 
علــى حنــو مكــرر أو مــن ِقبــل شــخص خطــر معتــاد علــى ارتكــاب اجلرميــة،    ) ج(األشــخاص، 

علـى حنـو غـري قـانوين للـضحية          ينطوي على نقل الضحية عرب حـدود الدولـة أو االحتجـاز            )د(
بأشـخاص يرتكبـون    ومثـة نـص علـى إنـزال عقوبـات أشـد صـرامة               . إىل اخلارج، ومـا إىل ذلـك      

 ).ومنهم البنات(أفعاال تنطوي على االجتار بالقُصَّر 

ــاري      ٢٠٠٨يف  - ٤٠١ ــول االختيـ ــستان إىل الربوتوكـ ــضمام أوزبكـ ــط إىل انـ ــدعو اخلطـ ، تـ
 .نتاج املواد اإلباحيةإالتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف 

الفتاة جترى أنشطة وقائية وتثقيفيـة واسـعة النطـاق يف مجيـع             وبغية منع االجتار باملرأة و     - ٤٠٢
ــة أوزبكــستان   ــات مجهوري ــة      . والي ــة للدول ــع خمتلــف املنظمــات التابع ــرأة، م ــة امل وُتجــري جلن

واملنظمات غري احلكومية، أحداثا ترمي إىل حتذير اجلمهور والنساء والفتيات من خمـاطر العمـل      
 .غري القانوين يف اخلارج

وأثنـاء  .  تقـدم جمانـا املـشورة الـسرية    “خطوطـا سـاخنة  ”عدة منظمات عامة    وفتحت   - ٤٠٣
وتتلقى اخلطوط الـساخنة أيـضا      . السنتني املاضيتني متت االستجابة ألكثر من ستني ألف مكاملة        

ومتــت . طلبـات مـن املـواطنني بتقــدمي املـساعدة لألفـراد الـذين أصــبحوا ضـحايا االجتـار بالبـشر         
وقـدمت املنظمـات، مـع    .  هـؤالء الـضحايا يف العـودة إىل أوطـاهنم       ئتني من امساعدة أكثر من م   



CEDAW/C/UZB/4  
 

08-50439 109 
 

القنصليات والـسفارات يف بلـدان مثـل اإلمـارات العربيـة املتحـدة وتركيـا واهلنـد، املـساعدة يف                     
 .استعادة الوثائق واحلصول على شهادات للعودة

وايل مخـسة   يبلغ العـدد اإلمجـايل لطلبـات دعـاوى حمـددة متعلقـة باالجتـار يف البـشر حـ                    - ٤٠٤
ــة املتحــدة وإســرائيل وكازاخــستان وروســيا       ــدان املقــصد مثــل اإلمــارات العربي آالف، مــن بل

 . دعوى٢ ٠٠٠وقُدمت املساعدة يف العودة يف . وتركيا وتايلند

ُتنـشر كتيبـات باألوزبكيـة      : وُيتخذ ما يلـي للتحـذير مـن االجتـار يف النـساء والفتيـات               - ٤٠٥
طاجيكيــة بــني اجلمهــور؛ وُتبــث إعالنــات اجتماعيــة أُعــدت       والروســية والكاراكالباكيــة وال 

بــاالقتران بــوزارة الداخليــة علــى القنــاة األوىل مــن التلفزيــون اجلمهــوري؛ وُتبــث إعالنــات         
أوتـاالر  ”اجتماعية للتحذير من االجتـار يف البـشر علـى إذاعـة يوشـالر؛ وجيـري عـرض فلمـني                     

العمالـة واالسـتغالل اجلنـسي؛ وُعقـدت     ، مكرسان لتناول االجتـار يف البـشر ألغـراض         “سوزي
حــوايل ألــف حلقــة دراســية ونــشاطات شــبابية لطــالب املــدارس االبتدائيــة واملــدارس الثانويــة     

 حــدث يف هيئــات املــواطنني  ٦٠٠والكليــات ومؤســسات التعلــيم العــايل؛ وأُجــري أكثــر مــن   
 .الذاتية احلكم

لنطــاق إلطــالع اجلمهــور   يف أوزبكــستان جيــري العمــل املــذكي للــوعي والواســع ا      - ٤٠٦
وموظفي هياكل إنفاذ القانون والسلطات اإلدارية احمللية التابعة للدولة وهيئات املـواطنني ذاتيـة           

 .احلكم على أحكام القانون اجلديد يف مجهورية أوزبكستان بشأن مكافحة االجتار يف البشر

حلقة دراسـية دوليـة      ُعقدت، يف مدينة طشقند،      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠وبناء عليه، يف     - ٤٠٧
، نظمتـها البعثـة اإلقليميـة    “مكافحة االجتار يف البشر يف مجهورية أوزبكـستان ”حول موضوع  

ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف آسيا الوسطى وبعثـة برنـامج األمـم املتحـدة                 
 اجلديــد وإىل ورمــى ذلــك احلــدث إىل مناقــشة آليــات تنفيــذ القــانون . اإلمنــائي يف أوزبكــستان

وحـضر  . وضع إجراءات لتفاعل الدولة واهلياكـل غـري احلكوميـة يف مكافحـة االجتـار يف البـشر                 
احللقة الدراسية ممثلو وكاالت إنفاذ القانون واألوساط العلمية يف أوزبكستان، وأيـضا موظفـو              

، وإدارة )انالبعثة يف كازاخـست (وزارة الداخلية يف مجهورية بيالروس واملنظمة الدولية للهجرة         
، )فيينـا (مكافحة االجتار بالبشر التابعـة ملقـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                    

وخاطبــت ممثلــة . وممثلــو البعثــات الدبلوماســية واملنظمــات الدوليــة املعتمــدة لــدى أوزبكــستان  
الجتـار يف   جماالت حرجـة يف منـع ا      ”للجنة املرأة يف أوزبكستان احللقة الدراسية حول موضوع         

 .“البشر بني النساء يف مجهورية أوزبكستان
  



CEDAW/C/UZB/4
 

110 08-50439 
 

 التــدابري املتخــذة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف احليــاة   - ٧املــادة     
  السياسية والعامة للبلد

تتخذ حكومة أوزبكستان تدابري للحيلولة دون التمييز ضـد املـرأة يف احليـاة الـسياسية                 - ٤٠٨
 .والعامة للبلد

 :ة السياسية والعامة بأوزبكستان للمرأة، مثل الرجل، احلقوق التاليةيف احليا - ٤٠٩

 التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة وأن ُتنتَخب ألي هيئة انتخابية؛  -  

املشاركة يف صياغة وتنفيذ السياسة احلكومية وشغل مناصب يف أجهزة الدولـة، وأداء              -  
  مستوى من إدارة الدولة؛أي وظيفة يف أجهزة الدولة على أي

املـشاركة يف أنــشطة املنظمـات والرابطــات غــري احلكوميـة الــيت تتنـاول مــشاكل احليــاة       -  
 .العامة والسياسية للبلد

إن مــساواة املعــايري االنتخابيــة لكــل مــن اجلنــسني حمــّددة، واملــرأة والرجــل متــساويان    - ٤١٠
 جبمهوريـــة للمجلـــس األعلـــىنتخابـــات  يف عمليـــة التـــصويت يف القـــوانني اخلاصـــة باالقانونـــا

الواليــة والناحيــة واملدينــة لنــواب الــشعب،  ) جمــالس (لكبنغاشــاتأوزبكــستان، وباالنتخابــات 
وبــضمانات االقتــراع، وباملناقــشة علــى نطــاق البلــد بــشأن مــشاريع القــوانني، وباالســتفتاء يف    

ات االقتراع على أنـه      من قانون ضمان   ٥وتنص املادة   . مجهورية أوزبكستان وبانتخاب الرئيس   
ال يسمح التقييـد املباشـر أو غـري املباشـر حلقـوق املـواطنني يف االقتـراع، باسـتثناء مـا تقتـضيه                        ”

 .“التشريعات اخلاصة باالنتخابات

لف مـن سـبل االنتـصاف       أوُتضمن املساواة بني الرجل واملرأة بنظام من الـضمانات يتـ           - ٤١١
. عيــة واألخالقيــة والقانونيــة الــيت تــضمن تلــك املــساواة الــسياسية والتنظيميــة واملاديــة واالجتما

والضمانات الـسياسية هـي املبـادئ واملعـايري األساسـية لالنتخابـات الدميقراطيـة، وهـي املبـادئ                   
والضمانات التنظيميـة هـي القواعـد املـستعملة يف تقـدمي املـساعدة       . واملعايري املدونة يف الدستور   

ــا  ــة انتخابيـــة، بغـــض النظـــر عـــن نـــوع اجلـــنس  إىل املرشـــحني ملنـــصب نائـــب يف القيـ . م حبملـ
والضمانات االجتماعية واألخالقية تتكون من الفهم الصحيح للحقـوق واحلريـات واسـتعماهلا             

 .الصحيح من ِقبل الرجل واملرأة

 ٢٠٠٤مــصوتا يف انتخابــات    ١٢ ١٧٩ ٥٨٠علــى ســبيل املثــال، شــارك جممــوع       - ٤١٢
. املائـة  يف ٥٠,٩مـن النـساء، أي      ٦ ١٩٩ ٤٠٦م  للمجلس التشريعي للمجلس األعلى، ومنه    

 ٧ ٥٠٠ ٨٤٥مـصوتا، ومنـهم    ١٤ ٧٦٥ ٤٤٤ ،٢٠٠٧وشارك يف االنتخابـات الرئاسـية يف    
 .املائة يف ٥٠,٨من النساء، أي 
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وبعـد نيــل االســتقالل، أُعطيـت نــساء أوزبكــستان فرصـا أكثــر للمــشاركة الفعالــة يف     - ٤١٣
الــيت أدرجــت يف قــوانني البلــد وبــادرت إليهــا املنظمــات بفــضل الــتغريات . عمليــة اختــاذ القــرار

) ٢٠٠٤ و ١٩٩٥يف (مراســيم رئاســية خاصــة  النــسائية احلكوميــة وغــري احلكوميــة، وبفــضل 
بـــدعم املنظمـــات النـــسائية غـــري احلكوميـــة عـــن طريـــق تـــشجيع مـــشاركة النـــساء يف العمليـــة 

 .السياسية، ازداد عدد عضوات الربملان ازديادا كبريا

 من القانون اخلـاص باالنتخابـات للمجلـس األعلـى املـؤرخ             ٢٢ من املادة    ٤ن اجلزء   إ - ٤١٤
 علـى األقـل مـن    املائـة  يف ٣٠ ينص على أن النساء جيب أن يشكلن ٢٠٠٣أغسطس / آب ٢٩

يف الوقــت احلاضــر، فــإن . جممــوع عــدد املرشــحني مــن ِقبــل حــزب سياســي ألن يكونــوا نوابــا 
عـضوات  ) املائـة  يف   ١٥(مـرأة   ا ١٥ اجمللس التشريعي، وإن     نائبات يف ) املائة يف   ١٨(مرأة  ا ٢١

إمجـاال،  . ١٩٩٩مـرأة نائبـة يف      ا ١٢يف جملس الشيوخ، بينما مل يكن يف اجمللس األعلـى سـوى             
 يف  ١٥,٢ من أعضاء اهليئات العليا لسلطة الدولة يف أوزبكـستان و            املائة يف   ١٦تشكل النساء   

 .ة التشريعية والتمثيلية من أعضاء اهليئات احمللية للسلطاملائة

تتـواله مـن    ) أمـني املظـامل   (وينبغي التأكيـد علـى أن منـصب مفـوض حقـوق اإلنـسان                - ٤١٥
ــت احلاضــر  ١٩٩٥ ــرأة؛ يف ا إىل الوق ــت    ٢٠٠٧م ــة، كان ــاريخ الدول ــرة يف ت ــرأة، ا، ألول م م

رئيــسة حــزب أدوالت الــدميقراطي االجتمــاعي يف أوزبكــستان، مرشــحة لرئاســة مجهوريـــة        
مرأة رئيسة للمجلـس التـشريعي      ا، ألول مرة على اإلطالق، اختريت       ٢٠٠٨ان؛ ويف   أوزبكست

وتلك داللة على التغـيري يف الـتفكري املـستند إىل القوالـب النمطيـة عـن املـرأة                   . للمجلس األعلى 
 .وعلى تعزيز وضع ومركز املرأة يف اجملتمع

بلـد، يـشاركن بنـشاط      إن نساء أوزبكستان، اللوايت يشكلن أكثر من نصف سكان ال          - ٤١٦
يف احلمــالت االنتخابيــة بوصــفهن مــصوتات ومرشــحات لــشغل خمتلــف املناصــب، وأيــضا يف    

 ٢٠٠٧ديـسمرب   /ويف االنتخابـات الرئاسـية يف كـانون األول        . تنظيم أنـشطة اللجـان االنتخابيـة      
 يف ٢٠ مـن أعـضاء اللجـان االنتخابيـة علـى مـستوى املنطقـة و            املائـة  يف   ٤٠,٩شكلت النساء   

 . من جلان أوكروغ االنتخابيةائةامل

وكــثري جــدا مــن النــساء اللــوايت ســيكُنَّ مــن القيــادات مــستقبال عــضوات يف أحــزاب   - ٤١٧
ــة يف ٣٨يف الوقــت احلاضــر، تــشكل النــساء  . سياســية تقــوم مبهامهــا يف أوزبكــستان   مــن املائ

ــدميقراطي و    ــوطين ال ــدوكورالر ال ــة يف ٣٢,٩حــزب في ــدميق  املائ ــشعب ال ــن حــزب ال راطي  م
25(أوزبكستان يف

F25F

٢٦(. 

__________ 
  .٢نظر املرفق رقم ا  )٢٦(  
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 بلـغ عـدد     ٢٠٠٨نيـسان   / أبريـل  ١اعتبـارا مـن     . وللنساء نشاطات يف نقابات العمـال      - ٤١٨
وعـدد  . مـن النـساء    ٣ ٢٥١ ٣٤٨، منهم   ٦ ٣٩٤ ٦٦٩أعضاء نقابات العمال يف اجلمهورية      

  يف٤٢,٢مـا ميثـل   ( ١٠ ٨٦٢النـساء اللـوايت يـشغلن مناصـب إداريـة يف نقابـات العمـال يبلـغ         
 . من جمموع عدد املديرين يف املنظمات النقابيةاملائة

بيد أنه ينبغي أن يالَحظ أن حتديد حصة انتخابية للمرأة ال ميكنه أن حيل حـال كـامال                   - ٤١٩
. مشكلة متثيـل املـرأة يف أوزبكـستان يف اهليئـات التـشريعية العليـا أو يف اهليئـات التمثيليـة احملليـة                      

يكفي ألن يتمكنَّ حقا من متثيـل النـساء األوزبكيـات علـى حنـو               واهلدف هو إعداد نساء بعدد      
تبني املمارسة أنه حىت حينما يكون للنـساء مـستوى          . مهين مبا فيه الكفاية يف اهليئات التشريعية      

ــديهن       ــة ولــيس ل عــال مــن التعلــيم ال يتــوفر دائمــا لــديهن قــدر كامــل مــن املهــارات االنتخابي
ــوم الــــسياسيةالتــــدريب اخلــــاص يف جمــــاالت مــــن قبيــــل    ــة أو اإلدارة  العلــ ــانون الدولــ أو قــ

 .النفس علم أو

علـى مـستوى الناحيـة واملدينـة        برنـامج لتـدريب رؤسـاء جلـان املـرأة          ٢٠٠٥ُوضع يف    - ٤٢٠
ــة أوزبكــستان     ــة واجملتمــع يف مجهوري ــة الرئاســية لتطــوير الدول ــة يف األكادميي وإلجــراء . والوالي

ــي    ــام أساس ــون ذوو مه ــد موظف ــدريب ُجنِّ ــاء واألخــصائيون يف    الت ــوزراء والرؤس ــس ال ة يف جمل
 .الوزارات واإلدارات واملنظمات التابعة للدولة واملنظمات العامة ذات الصلة

 تدريب وإعادة تدريب مجيع رؤسـاء جلـان املـرأة يف            ٢٠٠٨-٢٠٠٥وشهدت الفترة    - ٤٢١
يــدرب (د ، ومدينـة طـشقن  ]أوبالسـتات [ الواليــاتمـدن ونـواحي مجهوريـة كاراكالباكـستان و    

 ). رئيس للجان املرأة يف املدن والنواحي٢٠٠سنويا حوايل 

وجيري اختاذ تدابري لتعزيز اإلمكان الفكري للمرأة عن طريق إنشاء آلية لـدعم النـساء         - ٤٢٢
ــسياسية نفــسها       ــهن أحــزاب سياســية مرشــحات مــن كــل مــن األحــزاب ال ــوايت عينت ومــن  الل

ــة لل    ــة وغــري التجاري ــبني املنظمــات غــري احلكومي ــرام  . مــرأة ومجهــور املنتِخ ــة االحت ــشأ ثقاف وتن
ــة املــرأة لــشغل       ــادات مــن النــساء يف األحــزاب الــسياسية، ويف هــذه األحــزاب جتــري ترقي للقي

 . مناصب قيادية يف إطار اهلياكل اليت أنشأهتا األحزاب السياسية نفسها

جنـاح  ”وريـة أنـشئ     ويف سياق التعاون بني جلنة املـرأة واألحـزاب الـسياسية يف اجلمه             - ٤٢٣
ــرأة ــسياسي       “للم ــشاط ال ــضاعفة الن ــسياسية، وُوضــعت إجــراءات مل ــن األحــزاب ال  يف كــل م

 . للمرأة، وجيري تنفيذ تلك اإلجراءات

. ووضــعت أوزبكــستان مــؤخرا دورة حــول زيــادة عــدد النــساء يف اهليئــات التنفيذيــة   - ٤٢٤
ــة يف اهليئــات      ــسبتها  ونتيجــة عــن ذلــك، شــغلت مــؤخرا نــساء مناصــب قيادي ــة تبلــغ ن التنفيذي
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 يف جملـــــس املائـــــة يف ١٢,٥ يف اجمللـــــس الـــــوزاري؛ و املائـــــة يف ١٦,٧؛ و املائـــــةيف  ١٥,٣
 . من نواب اخلوكيمات واخلوكيمياتاملائة يف ١١,٩مجهورية كاراكالباكستان؛ و  وزراء

ــة     - ٤٢٥ ــة رئـــيس الـــوزراء يف مجهوريـ ــرأة هـــي أيـــضا نائبـ ــة املـ يف أوزبكـــستان رئيـــسة جلنـ
 نائـب   ١٤( اإلقليميـون    اخلوكيمـات كستان، ورؤساء جلان املـرأة يف الواليـات هـم نـواب             أوزب

 ).]أو مدينة[ ناحية خوكيم نائب ٢١٩ على مستوى الوالية، و خوكيم

ــوزارات        - ٤٢٦ ــات أول لل ــالث نائب ــاك ث ــاث، وهن ــصناعة األث ــرة ل ــة وزي يف أوزبكــستان مث
منـصب رئيـسة منظمـة عامـة كـبرية، جملـس احتـاد          مـرأة   ا؛ وتتـوىل    )اخلارجية واملالية واالقتصاد  (

 .نقابات العمال، ومثة ثالث نساء رئيسات ملنظمات عامة كبرية

علــى ســبيل املثــال، فــإن  . إن للنــساء يف أوزبكــستان متثــيال جيــدا يف الفــرع القــضائي  - ٤٢٧
 املائـة  يف   ١٤,٦وذلـك الـرقم هـو       .  من العاملني يف احملكمة الدسـتورية مـن النـساء          املائةيف   ٢٠

ــة العليــا جلمهوريــة أوزبكــستان؛ و      يف احملكمــة العليــا يف مجهوريــة   املائــة يف ٢٠,٤يف احملكم
 يف حمــاكم النــواحي  املائــة يف ٢٠,٤كاراكالباكــستان ووالياهتــا وحمكمــة بلديــة طــشقند؛ و     

حملـاكم   يف ا  املائـة  يف   ٢٢,٦ يف احملكمة االقتصادية العليـا؛ و        املائة يف   ١٥,٨واحملاكم البلدية؛ و    
 .االقتصادية جلمهورية كاراكالباكستان ووالياهتا

إن مشاركة النساء والرجال يف اقتصاد مجهوريـة أوزبكـستان يف بدايـة القـرن اجلديـد                  - ٤٢٨
واجملـاالت التقليديـة لعمالـة املـرأة هـي التعلـيم            .  على التـوايل   املائة يف   ٥٦ و   املائة يف   ٤٤كانت  

 .والعلوم وخدمات العلوموالرعاية الصحية والثقافة والفن 

 تقريبا مـن النـساء عمالـة يف خمتلـف جمـاالت       املائة يف   ٤٦ كانت لدى    ٢٠٠٧يف سنة    - ٤٢٩
 .مرأة يف االقتصاداويعمل حوايل أربعة ماليني . االقتصاد

وحـىت اليـوم، اسـتنادا      . وتشارك نساء أوزبكستان بنشاط يف املنظمات غـري احلكوميـة          - ٤٣٠
ا من وزارة العدل، بلغ العدد اإلمجايل للمنظمات النسائية غـري احلكوميـة      إىل معلومات مت تلقيه   

؛ وهــي ذات ٢١٠وغــري التجاريــة يف أوزبكــستان املــسجلة لــدى الــسلطات القــضائية حــوايل    
طــابع خمتلــف، الــوطين منــها واحمللــي، وتــشمل ُشــعبا فرعيــة بنيويــة تابعــة للمنظمــات النــسوية     

 .ريةاملركزية غري احلكومية وغري التجا

إن جلنــة املــرأة يف أوزبكــستان كانــت إحــدى أوىل املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة   - ٤٣١
، وهـي اليـوم أكـرب منظمـة نـسائية          ١٩٩١لقـد أنـشئت يف      . وغري التجارية العاملة حاليا املنشأة    

وللجنـة املـرأة يف أوزبكـستان ُشـعب         . غري حكوميـة وغـري جتاريـة يف أوزبكـستان واألبعـد أثـرا             
وتـؤدي جلنـة    .  والواليـات تقريبـا يف أوزبكـستان       ]املقاطعـات [ التومانات بنيوية يف مجيع     فرعية
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ــا يف        ــهوض هب ــها والن ــرأة ومحايت ــرأة يف أوزبكــستان دورا كــبريا يف عمــل ضــمان حقــوق امل امل
واستنادا إىل ميثاق تلك اللجنة فإن األهداف األساسية وجماالت النشاط للجنـة هـي              . جمموعها
 :كما يلي

نفيذ سياسة الدولة يف الدعم االجتماعي والقانوين للمرأة، ومحاية األمومة والطفولـة،            ت  -  
وتعزيز مشاركة املرأة يف تطوير الدولة واجملتمع، وتقييم معرفـة املـرأة للقـراءة والكتابـة                

 .والوعي القانوين

رصد وتنسيق أنـشطة منظمـات نـسائية غـري حكوميـة وغـري جتاريـة أخـرى مـن ناحيـة                        -  
 وضــع املــرأة يف اجملتمــع ومــن ناحيــة رفــع مــستوى معرفتــها القانونيــة ومحايتــها  حتــسني

 .االجتماعية

 املشاركة يف تنفيذ برامج الدولة حلماية صحة املرأة؛  -  

التعــــاون مــــع منظمــــات غــــري حكوميــــة وغــــري جتاريــــة أخــــرى يف تكــــوين أســــرة     -  
 بالصحة؛ متمتعة

 تعزيز فكرة أسلوب احلياة الصحي؛  -  

  قضايا مرتبطة بالتوظيف احمللي للمرأة؛تناول  -  

تعزيز احلماية االجتماعية لألسـر الفقـرية واألسـر الكـبرية والنـساء املعوقـات واألطفـال            -  
 .املعوقني واملسنني الوحيدين

لقــد تكثــف تكثفــا كــبريا عمــل جلنــة املــرأة يف أوزبكــستان يف تنــسيق أنــشطة اهليئــات  - ٤٣٢
ويــشغل . املــواطنني الذاتيــة احلكــم يف جمــال محايــة حقــوق املــرأةاحملليــة لــسلطة الدولــة وهيئــات 

) ١٣( للواليــات ومدينــة طــشقند  اخلوكيمــاتاملمثلــون احملليــون للجنــة املــرأة مناصــب نــواب   
 ).٢٠٠(والنواحي 

ويواصل العمل يف اجلمهورية اليوم عشرة آالف هيئة ذاتيـة احلكـم للمـواطنني تتـألف                 - ٤٣٣
 جمتمعــات صــغرية جبمعيــات ١٠٧، و أُوال ١٥٣، و كيــشالك ١ ٣٣٩، و خمليــة ٨ ٤٠١ مــن

ولتقـدمي الـدعم لألسـر الـشابة، تعمـل يف املخليـات جلـان تتنـاول خمتلـف اجملـاالت،                     . للمواطنني
مثل العمل مع الشباب، والعمل مـع النـساء، واحلمايـة االجتماعيـة؛ ويوجـد أيـضا مستـشارون           

 .قيبشأن التعليم الديين والتدريب الروحي واألخال

إن جلنة املرأة وهياكلها اإلقليمية تذكي، وهي تتفاعل مع تلك اللجـان، الـوعي العـام                 - ٤٣٤
بــالقوانني وغريهــا مــن البيانــات القانونيــة والتنظيميــة الــيت تعتمــد يف البلــد فيمــا يتعلــق بقــضايا    
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ــرأة  ــة       . حقــوق امل ــة آالف حــدث للتوعي ــر مــن ثالث ــد أكث ــؤخرا ُعق ــيت مــضت م ــرة ال ويف الفت
مـــاع وحلقـــة دراســـية، شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن عـــشرة آالف شـــخص مـــن اجلمهـــور،   واجت
 .الشباب ومنهم

 لـــسيدات األعمـــال يف أوزبكـــستان هـــي إحـــدى أكـــرب  تـــدبريكور أيـــولإن رابطـــة  - ٤٣٥
ــة يف أوزبكــستان     ــة وغــري التجاري ــسائية غــري احلكومي ــشئت تلــك الرابطــة يف  . املنظمــات الن أن

 البلــد، وأيــضا يف مدينــة طــشقند  واليــاتكليــة يف مجيــع ، وهلــا اليــوم ُشــعب فرعيــة هي ١٩٩١
إجيـاد الظـروف املواتيـة     : واألهـداف األساسـية للرابطـة كمـا يلـي         . ومجهورية كاراكالباكـستان  

لتكيــف املــرأة مــع ســوق العمــل الناشــئة، ودعــم مبــادرات األعمــال التجاريــة للمــرأة، ومحايــة   
 أعـضائها، وتقـدمي املـساعدة ملختلـف         حقوق ربات املشاريع التجاريـة، واإلعـراب عـن مـصاحل          

 .أشكال العمل التجاري، وتعزيز مناخ الثقة واملوثوقية املتبادلتني للشراكة يف العمل التجاري

ــن املنظمــات   - ٤٣٦ ــضايا     “املتخصــصة”وم ــشاركة يف ق ــة امل ــة وغــري التجاري  غــري احلكومي
ــشئت يف      ــيت أن ــات ال ــة للمحامي ــرأة الرابطــة العام ــات   لتوط١٩٩٩حقــوق امل ــد جهــود احملامي ي

واجملاالت الرئيسية لنشاط الرابطـة هـي       . وتعزيز مهاراهتن ومحاية حقوقهن ومصاحلهن القانونية     
تعزيز معرفة القانون بني اجلمهـور، وعلـى وجـه اخلـصوص الفتيـات والنـساء؛ وتقـدمي املـشورة                    

ــانو       ــة وكتــب مدرســية وغريهــا مــن الكتــب عــن الق ــشر مــواد تعليمي ــة؛ ووضــع ون . نالقانوني
ــة يف مخــس مــدن يف أوزبكــستان     ــة هيكلي ــد ونوكــوس  (وللرابطــة ُشــَعب فرعي ــا ومسرقن فريغان

 ).وخبارى ودجيزاك

ــة      - ٤٣٧ ــة وغــري التجاري وينبغــي أن يالَحــظ أن عــددا مــن املنظمــات النــسائية غــري احلكومي
ريـة، يف   الدولية تعمل أيضا، باإلضـافة إىل املنظمـات النـسائية احملليـة غـري احلكوميـة وغـري التجا                  

، الــيت هــدفها الرئيــسي هــو تنفيــذ  شــرق أيــويلومنــها املؤســسة الدوليــة للمــرأة،  . أوزبكــستان
ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة وحرياهتا؛ وتكثيـف أنـشطتها يف مجيـع              
 جمــاالت حيــاة اجملتمــع والدولــة؛ وتوســيع نطــاق إبــداعها العلمــي والفــين؛ ومحايــة صــحة املــرأة  
والطفــل؛ وتعزيــز الــدور التثقيفــي للمــرأة يف األســرة واجملتمــع؛ وتعزيــز الــسالم والــصداقة بــني    

 .وهلذه املؤسسة مكاتب متثيلية يف كازاخستان وطاجيكستان. الشعوب

ويف الــسنوات القليلــة املاضــية أدت دورا كــبريا يف تعزيــز حقــوق املــرأة واملــساواة بــني  - ٤٣٨
لمنظمات غري احلكومية وغري التجارية، وهي الرابطة الـيت أنـشئت يف         اجلنسني الرابطةُ الوطنية ل   

.  منظمــة غــري حكوميــة وغــري جتاريــة يف أوزبكــستان١٥٠ مببــادرة مــن ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٨
ــة يف          ــري التجاريـ ــة وغـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــم املنظمـ ــصندوق دعـ ــسة لـ ــة مؤسِّـ ــت الرابطـ وكانـ
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أيـــضا لتـــوفري الـــدعم الفـــين    أوزبكـــستان، الـــذي أنـــشئ الجتـــذاب وتكـــديس األمـــوال، و     
 .الرابطة ألعضاء

إن الرابطة الوطنية للمنظمات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة بأوزبكـستان أجـرت يف                  - ٤٣٩
الظـــروف واملـــشاكل واالحتياجـــات ” دراســـة اجتماعيـــة حـــول موضـــوع  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

 الرابطــة للمنظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة بأوزبكــستان، وهــي املنظمــات األعــضاء يف
، ومنــها اتــضح أن القطــاع غــري التجــاري “الوطنيــة للمنظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة

 يف ٦١,٤من إمجايل عـدد اجمليـبني، شـكلت النـساء         . بأوزبكستان متثله النساء على حنو رئيسي     
  يف الرابطـة   ٣٤٤ومن املنظمات األعضاء البالغ عـددها       . املائة يف   ٣٨,٦، وشكل الرجال    املائة

 تقريبـا يف ضـمان حقـوق        املائـة  يف   ٦٠الوطنية للمنظمات غري احلكومية وغري التجارية انغمس        
 .املرأة والطفل

يشارك صندوق دعم املنظمات غـري احلكوميـة وغـري التجاريـة بأوزبكـستان مـشاركة          - ٤٤٠
ــة        ــري التجاري ــة وغ ــري احلكومي ــسائية غ ــات الن ــايل للمنظم ــدعم امل ــشيطة يف ال ــت مخــس  . ن مّول

 منظمــة غــري حكوميــة وغــري جتاريــة يف كــل أرجــاء   ٩١ريــات أجراهــا الــصندوق مــشاريع  مبا
 مـن هـذه املـشاريع ُوجهـت     املائـة وحوايل ثالثـني يف    .  مليون سوم تقريبا   ٥٠٠مببلغ   اجلمهورية

ــة إىل       ــة الــيت قــدمت املــساعدة القانوني ــة وغــري التجاري ــسائية غــري احلكومي ــدعم املنظمــات الن ل
وقات، ووفرت التثقيف الطيب للفتيات ووسعت نطاق الفـرص االجتماعيـة           النساء، ودربت املع  

علـى سـبيل   .  مليـون سـوم  ١٣٠وجتاوز املبلغ اإلمجـايل املوجـه إىل دعـم هـذه املـشاريع          . للمرأة
ناحيـة  (بولـوك    - ، يف منطقـة منتجـع خومـسان       ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢٤ إىل   ١٣املثال، من   

 . يوما١٢يف مدرسة صيفية استغرقت ، قُدِّمت دراسة )بستانليك، والية طشقند

ــة يف أوزبكــستان         - ٤٤١ ــري التجاري ــة وغ ــري احلكومي ــات غ ــى أن املنظم ــد عل ــي التأكي وينبغ
تنغمس على نطاق واسع يف صياغة ومراجعة تقارير وطنية عن التقيد باتفاقيات األمـم املتحـدة           

 علـى مجيـع أشـكال       الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص اتفاقيـة القـضاء           
واملشاركة النشيطة من ِقبل جلنة املرأة يف أوزبكستان ومنظمات نسائية غـري            . التمييز ضد املرأة  

حكومية وغري جتارية أخرى يف صـياغة التقـارير الوطنيـة ألوزبكـستان ويف النظـر فيهـا يف جلنـة                     
 .األمم املتحدة تصبح ممارسة اعتيادية

ة االستقصائية االجتماعية اليت أجراهـا مركـز دراسـة الـرأي            واستنادا إىل نتائج الدراس    - ٤٤٢
العام، كان عدد النـداءات الـيت ُوجهـت إىل املنظمـات النـسائية والـيت متـت تـسويتها علـى حنـو                        

، مـا يؤكـد البيانـات الـيت تـشري           ٢٠٠٥ مـن عـددها يف       ٢٠٠٨إجيايب أكرب خبمسة أضـعاف يف       
 إىل أن املنظمــات النــسائية قــدمت ٢٠٠٥ يف وبينمــا أشــارت ردود النــساء. إىل فعاليــة عملــها
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 مـــن املـــشاركات يف الدراســـة املائـــة يف ١١,٥املـــساعدة علـــى حنـــو فعـــال يف حـــل مـــشاكل  
 .٢٠٠٨ يف املائة يف ٦٢,٢ و ٢٠٠٦ يف املائة يف ٥٨االستقصائية، كان ذلك الرقم 

 جــدا يف وتـشارك املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة مــشاركة نــشيطة  - ٤٤٣
إعــالم اجلمهــور بقــضايا اجلــنس، ويف إجــراء البحــوث ورصــد قــضايا حقــوق املــرأة ويف إجــراء 

 .التحليل اجلنساين للقوانني الوطنية

ــذ          - ٤٤٤ ــه من ــوم مبهام ــذي يق ــة، ال ــادرات املدني ــدعم مركــز دعــم املب ــال، ي ــى ســبيل املث عل
ــة برصــد أ     ٢٠٠٤ ــضايا مرتبط ــة إىل حــل ق ــة الرامي ــادرات املدني ــصحية،   ، املب ــاة ال ســلوب احلي

وبتعزيز األسرة وبالنهوض باإلمكـان املهـين واإلبـداعي والروحـي للمـرأة، وأيـضا املـساعدة يف                  
 .توسيع نطاق فرصها على مستوى صنع القرار

ــة    ٢٠٠٧-٢٠٠٥يف  - ٤٤٥ ــادرات املدني ــم املب ــز دع ــستوى   ٢٠ درب مرك ــى امل ــبريا عل  خ
قيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         الوطين بشأن قضايا تتعلق بتقدمي تقـارير اتفا  

 خبريا يف جمـال القـضايا اجلنـسانية؛ ونظـم موائـد مـستديرة يف مجيـع واليـات                    ٢٠وبرصدها، و   
 علـى درب املـساواة اجلنـسانية علـى ضـوء منـهاج          -أوزبكـستان   ”اجلمهورية حـول موضـوع      

أة، واألهــــداف عمــــل بــــيجني، واتفاقيــــة القــــضاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد املــــر 
 .“لأللفية اإلمنائية

ــا        - ٤٤٦ ــرأة وبروتوكوهل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــشر املركــز اتفاقي ون
االختياري بلغـة الدولـة وباللغـة الروسـية وأتاحهمـا للمنظمـات التابعـة للدولـة وغـري احلكوميـة                     

ــر عــن رصــد    . ووســائط اإلعــالم اجلمــاهريي  ــة  وشــرع املركــز يف صــياغة تقري ــذ مجهوري تنفي
أوزبكستان ألحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وأعـد أيـضا كتيبـا                         

 مشـل التقريـر     “أوزبكستان على درب املساواة اجلنـسانية     ”باللغتني اإلنكليزية والروسية بعنوان     
ألحكـام  الوطين جلمهورية أوزبكستان عن تنفيذ االتفاقية ورصـد تنفيـذ مجهوريـة أوزبكـستان                

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ وباملــساعدة التقنيــة مــن برنــامج األمــم   
 وأعــد “أوزبكــستان علــى درب املــساواة اجلنــسانية ”املتحــدة اإلمنــائي أنــتج أيــضا فلمــا امســه   

 بلغـات ثــالث، كــان ممـا عرضــه يف ســياق   نـساء ورجــال أوزبكــستان  مـوجزا إحــصائيا بعنــوان 
رات علــى العوامــل الدميغرافيــة والرعايــة الــصحية والتعلــيم والعمالــة والبطالــة عــن  اجلــنس مؤشــ

  .العمل واحلماية االجتماعية وانتهاكات القانون
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   التدابري املتخذة لكفالة مشاركة املرأة يف التعاون الدويل- ٨املادة     
ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــ    ٨مبوجــب املــادة  - ٤٤٧ رأة تتخــذ  مــن اتفاقي

أوزبكستان كل التدابري املناسبة لكفالة أن تشارك املرأة، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل ودون                
 .أي متييز، يف متثيل حكومة بلدها على املستوى الدويل ويف عمل املنظمات الدولية

 :متثل نساء أوزبكستان حكومة بلدهن على املستوى الدويل كما يلي - ٤٤٨

 ساء اللوايت يشغلن مناصب رفيعة يف أجهزة الدولة؛بوصفهن فرادى الن  -  

بوصفهن نائبات أو عـضوات يف جملـس الـشيوخ ورئيـسات للـُشعب الفرعيـة اهليكليـة                    -  
 للربملان وللحكومة وللوزارات ولإلدارات، وما إليه؛

ــة       -   ــشريعية والتنفيذي ــات الت ــى املــستوى اإلداري املتوســط يف اهليئ بوصــفهن ممــثالت عل
خمــوَّالت مــن ِقبــل هيئــات عليــا أو مــسؤولني أقــدمني باملــشاركة يف أنــشطة  والقــضائية 

 املنظمات الدولية ويف خمتلف األحداث الدولية؛

 بوصفهن عامالت يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان العاملة يف أوزبكستان؛  -  

ــصادية      -   ــات االقتــــــ ــة ووزارة العالقــــــ ــات يف وزارة اخلارجيــــــ ــفهن موظفــــــ بوصــــــ
ــة ــسياسية     وال اخلارجيــ ــات الــ ــاول العالقــ ــرى تتنــ ــتثمار وإدارات أخــ ــارة واالســ تجــ

 االقتصادية اخلارجية؛ أو

 .بوصفهن من قيادات املنظمات النسائية غري احلكومية، وما إىل ذلك  -  

واليوم يبلغ عدد النـساء اللـوايت يعملـن يف إدارة تتنـاول العالقـات الـسياسية اخلارجيـة            - ٤٤٩
تلـف املناصـب الدبلوماسـية يف وزارة اخلارجيـة سـتا وعـشرين،              للجمهورية واللـوايت يـشغلن خم     

 .مرأة مناصب إداريةا ٦٦وتشغل . وإحداهن هي نائبة وزير اخلارجية

وتعمل النساء يف مجهورية أوزبكستان يف البعثـات الدبلوماسـية يف اخلـارج يف خمتلـف            - ٤٥٠
ــة  ــدا تــشغل  . املناصــب الدبلوماســية أو اإلداري ــة  مــرأة منــصب ا اوحتدي ــة الدائمــة جلمهوري ملمثل

 .أوزبكستان لدى اليونسكو

ومجيع النساء تقريبا اللوايت يعملن يف خدمـة أجهـزة الدولـة يوفـدن سـنويا للمـشاركة               - ٤٥١
وفضال عن ذلك، توفـد نـساء علـى حنـو           . يف حلقات دراسية ومؤمترات دولية وأحداث أخرى      

 أجـل التطـوير املهـين وتبـادل اخلـربة           منتظم يعملـن يف وزارة اخلارجيـة إىل دول يف اخلـارج مـن             
 .وحتسني املهارات اللغوية
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لقد أصبح من الروتيين أن تشغل النساء مناصـب مـن قبيـل رئيـسة اجمللـس التـشريعي،                    - ٤٥٢
، ورئيـسة جلنـة املــرأة يف أوزبكـستان، ورئيـسة احتــاد     )أمينــة املظـامل (ومفوضـة حقـوق اإلنـسان    

واملشاريع التجاريـة الكـبرية، ومؤسـسات أو منظمـات          نقابات العمال، أو رئيسات اإلدارات،      
تعمــل يف حمافــل دوليــة تنظمهــا األمــم املتحــدة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، واالحتــاد  

 .األورويب، والربملان األورويب ومنظمات دولية أخرى

غرياسـيموفا،   . كانـت س   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١فرباير إىل   / شباط ٢٨وبناء عليه، من     - ٤٥٣
عضوة جملس الشيوخ للمجلـس األعلـى، عـضوة يف وفـد أوزبكـستان الـذي شـارك يف أعمـال                     
الدورة الثامنة والستني للجنة األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز العنـصري يف النظـر يف                 
التقارير الوطنيـة الثالـث والرابـع واخلـامس ألوزبكـستان عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                       

ــرة مــن    أشــكال ال ــصري؛ وخــالل الفت ــز العن ــار٢٢-١٥تميي ــايو / أي . ، شــاركت ت٢٠٠٦م
ــة األخــصائيني   ــا، وهــي يف مقدم ــصحية     ناربايف ــة ال ــيم والرعاي ــات للتعل ــل املعلوم يف إدارة حتلي

واحلماية االجتماعيـة التابعـة جمللـس الـوزراء، يف أعمـال الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة األمـم                      
ــة حبقــوق   ونــساء أوزبكــستان اللــوايت عملــن يف املركــز الــوطين حلقــوق    . الطفــلاملتحــدة املعني

اإلنـــسان أو كُـــن ممـــثالت للمنظمـــات النـــسائية غـــري احلكوميـــة وغـــري التجاريـــة شـــاركن يف   
ــن        ــا م ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــساين ملنظم ــد اإلن ــسنوي للُبع ــشرين ١٣-٢االجتمــاع ال  ت

لي للُبعـد اإلنـساين ملنظمـة األمـن والتعـاون           ، واالجتماع التكمي  )وارسو (٢٠٠٦أكتوبر  /األول
رعايـة املـشاركة   : حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات والتعـبري    ”حول موضوع   ) فيينا(يف أوروبا   

، واحللقــــة ٢٠٠٧مــــارس / آذار٣١-٢٩ يف “الكاملــــة واملتــــساوية يف اجملتمعــــات التعدديــــة 
املـشاركة  ”حـول موضـوع   ) وارسو(الدراسية ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان     

، واجتمــاع جلنــة ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٨-١٦ يف “الفعالــة والتمثيــل يف اجملتمعــات الدميقراطيــة 
للنظـــر يف التقريـــر الـــدوري الثالـــث جلمهوريـــة  ) جنيـــف(األمـــم املتحـــدة ملناهـــضة التعـــذيب  

قاسـية  أوزبكستان عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة ال                
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣-٧أو الالإنسانية أو املهينة يف 

  
 التدابري املتخذة ملنح املـرأة حقوقـا مـساوية حلقـوق الرجـل يف               - ٩املادة      

  أو تغيريها أو االحتفاظ هبا اكتساب جنسيتها
ها وضعت الدولة تدابري متنح املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجـل يف اكتـساب جنـسيت             - ٤٥٤

ــسية املــؤرخ يف    . أو تغيريهــا أو االحتفــاظ هبــا  ــانون اجلن ــضمنها ق ــسية ي ــرأة يف اجلن وحقــوق امل
يف مجهوريــة أوزبكــستان، لكــل ”:  منــه علــى مــا يلــي١، وتــنص املــادة ١٩٩٢يوليــه /متــوز ٢

ال جيوز ألحد أن يكون حمروما من اجلنسية أو احلـق يف تغـيري جنـسية           . شخص حق يف اجلنسية   
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هوريــة أوزبكــستان حقــوق مواطنيهــا وحريــاهتم ومــصاحلهم داخــل مجهوريــة  وحتمــي مج. مــرء
 .“أوزبكستان وخارجها

اجلنسية يف مجهوريـة أوزبكـستان متـساوية    ”:  من القانون على ما يلي  ٢وتنص املادة    - ٤٥٥
وكـل األشـخاص، بقطـع      . “بالنسبة إىل اجلميع، بقطع النظر عن األسس الـيت اكُتـسبت عليهـا            

نس، الــذين يقيمــون علــى حنــو دائــم يف مجهوريــة أوزبكــستان حيــق هلــم أن النظــر عــن نــوع اجلــ
 .يكونوا مواطين مجهورية أوزبكستان

ــة   ال زواج”:  مــن ذلــك القــانون علــى مــا يلــي  ٦وتــنص املــادة  - ٤٥٦ ملــواطن مــن مجهوري
أوزبكــستان بــشخص حيمــل جنــسية أجنبيــة أو بــشخص عــدمي اجلنــسية وال حــل لعقــد ذلــك     

ال ينطوي تغـيري جنـسية أحـد الـزوجني علـى            . لى أي تغيري يف جنسية الزوج     الزواج ينطويان ع  
 .“أي تغيري يف جنسية الزوج اآلخر

إقامـة مـواطن يف مجهوريـة أوزبكـستان يف          ”:  من القانون على ما يلي     ٧وتنص املادة    - ٤٥٧
 .“اخلارج ال تستدعي إلغاء جنسية مجهورية أوزبكستان

ون، يكتـــسب جنـــسية مجهوريـــة أوزبكـــستان النـــساء  مـــن القـــان١٢مبوجـــب املـــادة  - ٤٥٨
 :والرجال على حنو مماثل

 بالوالدة؛  - ١  

 بالتجنس؛  - ٢  

 على األساس الذي تنص عليه املعاهدات الدولية جلمهورية أوزبكستان؛  - ٣  

 .على أساس آخر حيدده قانون اجلنسية  - ٤  

هوريـة أوزبكـستان، بالنـسبة       األسس اليت يقـوم عليهـا إهنـاء جنـسية مج           ١٩توفر املادة    - ٤٥٩
 :إىل املرأة والرجل على حنو مماثل

 التخلي عن جنسية مجهورية أوزبكستان؛  - ١  

 .فقد جنسية مجهورية أوزبكستان، وما إليه  - ٢  

 مــن قــانون اجلنــسية جلمهوريــة أوزبكــستان، إذا تغــريت   ٢٤ و ٢٢مبوجــب املــادتني  - ٤٦٠
ــا     ــَدي شــخص، م ــسية وال ــصبح  جن ــه أن ي ــنجم عن ــواطين ي ــدان م ــة أوزبكــستان   الوال  مجهوري

ختليهما عن جنسية مجهورية أوزبكستان، تتغري تبعا لذلك جنسية أطفاهلمـا الـذين مل يبلغـوا                 أو
 .سن الرابعة عشرة
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إذا مل يكن معروفا سوى أحد والَدي طفل وتغريت جنسية ذلـك الوالـد، تـتغري أيـضا              - ٤٦١
  .لطفل قد بلغ سن الرابعة عشرةتبعا لذلك جنسية الطفل، إذا مل يكن ذلك ا

إذا أصبح أحد أبَوي طفل مواطنا يف مجهورية أوزبكستان، ولكن بقـي الوالـد اآلخـر                 - ٤٦٢
مواطنــا أجنبيــا، جــاز للطفــل أن يكتــسب جنــسية مجهوريــة أوزبكــستان إذا قــدم الوالــد الــذي  

 .اكتسب جنسية مجهورية أوزبكستان التماسا لالكتساب

َوي طفل مواطنا يف مجهورية أوزبكستان، ولكن بقـي الوالـد اآلخـر             إذا أصبح أحد أب    - ٤٦٣
شخصا عدمي اجلنسية، كان الطفل، إذا عـاش أو عاشـت يف مجهوريـة أوزبكـستان، مواطنـا يف                   

 .مجهورية أوزبكستان

ــد      - ٤٦٤ ــة أوزبكــستان، ولكــن بقــي الوال ــا يف مجهوري إذا أصــبح أحــد والــَدي طفــل مواطن
جــــاز للطفــــل، إذا عــــاش أو عاشــــت خــــارج مجهوريــــة  اآلخــــر شخــــصا عــــدمي اجلنــــسية، 

أوزبكستان،أن يكتسب جنسية مجهوريـة أوزبكـستان إذا تقـدم الوالـد الـذي اكتـسب جنـسية                  
 .مجهورية أوزبكستان بالتماس لالكتساب

 مواطنـا  إذا ختلى أحد أبَوي طفل عن جنسية مجهورية أفغانـستان، ولكـن بقـي اآلخـر            - ٤٦٥
 .فظ الطفل جبنسية مجهورية أوزبكستانتيف مجهورية أوزبكستان، اح

بنــاء علــى طلــب والــد يتخلــى عــن جنــسية مجهوريــة أوزبكــستان، جيــوز أيــضا لطفــل   - ٤٦٦
 .يتخلى عن جنسية مجهورية أوزبكستان بأن الوالد أن يسمح له

  
ــادة      ــرأة يف    - ١٠املـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــذة للقـ ــدابري املتخـ  التـ

  التعليم ميدان
تـضمن  . لكـل شـخص احلـق يف التعلـيم        ”:  من الدستور علـى مـا يلـي        ٤١دة  تنص املا  - ٤٦٧

وبالتــايل، تتخــذ الــدول كــل . “الدراســة حتــت إشــراف الدولــة. الدولــة التعلــيم الثــانوي اجملــاين
خطــوة مناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بإعطائهــا حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل، يف  

 .حقول منها حقل التعليم

 : من قانون التعليم املبادئ األساسية لسياسة الدولة يف التعليم، أي٣املادة تعرف  - ٤٦٨

 للتعليم أولوية يف جمال التنمية االجتماعية جلمهورية أوزبكستان؛  -  

 التدريب والتعليم إنسانيان ودميقراطيان؛  -  

 التعليم متواصل وله استمرار؛  -  
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 .انوي التخصصي واملهين إجباريانالتعليم املتوسط املستوى العام والتعليم الث  -  

ُتضمن لكل شخص احلقـوق املتـساوية يف        ”:  من القانون احلكم التايل    ٤دونت املادة    - ٤٦٩
الـسن أو العنـصر أو األصـل االجتمـاعي          اللغـة أو   تلقي التعليم، بقطع النظر عن نوع اجلنس أو       

 .“أوزبكستان  يف مجهوريةأو املهنة أو املركز االجتماعي أو مكان اإلقامة أو فترة اإلقامة

 .تنفذ أوزبكستان بصرامة أحكام قانون التعليم - ٤٧٠

ألغراض كفالة فعالية النظام التعليمي، تويل مجهورية أوزبكستان أمهية كـبرية لتطـوير            - ٤٧١
ــة  ــدريب للجمهــور وهــي حتمــي احلقــوق      اهلياكــل التعليمي ــيم والت ــع أشــكال التعل ولتقــدمي مجي

 .يف التعليمالدستورية للمواطنني 

 :يشمل نظام الدولة للتعليم املستمر يف أوزبكستان ما يلي - ٤٧٢

 سنوات وسـنهم العليـا   ٣التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة لألطفال الذين سنهم الدنيا             -  
  سنوات؛٧ أو ٦

أربع سنوات من املدرسة االبتدائية؛ وتسع سـنوات مـن          : التعليم اإلجباري يف املدرسة     -  
املتوســط املــستوى غــري الكامــل؛ وســنتان مــن التعلــيم الثــانوي الكامــل، الــذي  التعلــيم 

 ؛٢٠١٠سيزال متاما حبلول 

 ثالث سنوات من التعليم املهين أو األكادميي؛  -  

  البكالوريوس واملاجستري؛-التعليم العايل يتألف من درجتني   -  

البكـالوريوس ودراسـات     الدراسـات العليـا مـا بعـد          -التعليم يف مرحلة ما بعد الكليـة          -  
 الدكتوراة؛

خمتلــف أشـــكال إعــادة التـــدريب والتطـــوير املهــين بعـــد إكمــال تعلـــيم الـــشخص يف       -  
 .بكاملها املنظومة

، وهـو   املائـة  يف   ٦٦,٣٤يبقى معدل معرفـة القـراءة والكتابـة للبلـد األعلـى يف العـامل،                 - ٤٧٣
  .يشمل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء

ة يف مــدارس التعلــيم يــمــن الفتيــات يلــتحقن باملدرســة االبتدائ  ١ ٠٢١ ٦٠٢جممــوع  - ٤٧٤
 من إمجايل عدد الطـالب يف       املائة يف   ٤٩,٢العام املتوسطة يف مجهورية أوزبكستان، ما يشكل        

 .املدارس االبتدائية
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، تلتحــق باملــدارس فتيــات  ٩ إىل ٥يف املُكــّون املتوســط مــن املــدارس، أي الــصفوف   - ٤٧٥
 مــــن جممــــوع االلتحــــاق باملدرســــة املائــــة يف ٤٩,١، مــــا يــــشكل ١ ٤٨٦ ٠٨٦مبجمــــوع 
 .٩-٥ للصفوف

الذين يكملون تعليمهم العـام يف       ٦٠٩ ٠٣٥من طالب الصف التاسع البالغ عددهم        - ٤٧٦
 .املائة يف ٤٩,٥أي  ٣٠١ ٢٠٠، يبلغ عدد البنات ٢٠٠٧/٢٠٠٨السنة املدرسية 

والرصـد الـذي أجـري يف    . حلـضور إىل املـدارس  ترصد وزارة التعليم على حنو منتظم ا      - ٤٧٧
 طالبـا تغيبـوا علــى حنـو منــتظم عـن الــدروس     ٥٨٠ مل حيـدد ســوى  ٢٠٠٨ينــاير /كـانون الثـاين  

ــشروع؛ وكــان    ــدون عــذر م ــات  ١٩١ب ــن البن ــهم م ــع جلــان   .  من ــدارس، م إن املعلمــني يف امل
 .، يعملون معهم ومع والديهم ليعود الطالب إىل مقاعد املدرسةاملخليات

يف الوقت احلاضر كل بنت تبلغ سن االلتحاق باملدرسة جيـب عليهـا، كمـا هـو شـأن             - ٤٧٨
وبعـد إكمـال الدراســة   . األوالد، أن حتـضر إىل املدرسـة وأن تتلقـى التعلـيم فتــرة تـسع سـنوات      

تتاح للفتيات جمموعة كبرية من التخصصات واملهن ليختـرن منـها مـا متكنـهن مـن أن يتلقينـها                    
 .التقنية -  العايل، واملدارس الثانوية املتخصصة واملهنيةيف مرحلة التعليم

 .ُوضعت ُنُهج غري متييزية لتعليم البنات يف نظام التعليم والتعليم املهين - ٤٧٩

بــدأت شــبكة تتكــون مــن املؤســسات لنــوع جديــد مــن التعلــيم الثــانوي املتخــصص      - ٤٨٠
ــية    ــسنة املدرســ ــل يف الــ ــين بالعمــ ــدريب املهــ ــر، يف  . ١٩٩٧/١٩٩٨والتــ يف الوقــــت احلاضــ

 مؤســـسة للتعلـــيم الثـــانوي املتخـــصص واملهـــين هلـــا قـــدرة علـــى اســـتيعاب  ٨٤٦أوزبكـــستان 
26( منهم من البناتاملائة يف ٥٠طالب، حوايل  ٥٧٠ ٣٠٠طالب ويلتحق هبا  ٥٢٧ ٨٠٠

F26F

٢٧(. 

وأنشئت أيضا شبكة واسعة من املنظمات واملؤسسات من أجل التطوير املهين وتدريب     - ٤٨١
 .دة تدريب األخصائيني، وُتقدم املساعدة التعليمية للمرأة خالل سين حياهتا كلهاوإعا

 مـن ماليـني الطـالب، ومنـهم         ٦,٥يشمل نظام أوزبكستان التعليمي برمته أكثـر مـن           - ٤٨٢
 . من النساء، ومنهن يرسلن إىل اخلارج من أجل التدريب والتطوير املهيناملائة يف ٤٨,٤

ومــن .  مــن مجيــع األخــصائيني واملــساعدين يف البحــوث املائــة  يف٣٨تــشكل النــساء  - ٤٨٣
) املائــة يف ١٦( أشـخاص حيملــون الـدكتوراة يف العلــوم   ٣١٠بينـهن مثــان مـن األكادمييــات، و   

وتـشكل النـساء حـصة      ). املائـة  يف   ٣٣(مرشحا للحصول على شهادات يف العلـوم         ٣ ٠٢٥ و
مـرأة هـن    اميـة؛ وبنـاء عليـه، فـإن عـشرين           حسنة التحديد من رؤساء املؤسسات العلمية والتعلي      

__________ 
  .٣انظر املرفق رقم   )٢٧(  
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ــستان، و     ــتني رئي ــا، وإن اثن ــات  ٣٤نائبــات لرؤســاء مؤســسات الدراســة العلي ــدات الكلي  عمي
 . رئيسات لألقسام٣٩٠ و

إن اختيار التخصصات التدريبية يف املؤسسات الدراسية خيتلف اختالفا ملحوظـا بـني              - ٤٨٤
ــوايت  . املــرأة والرجــل  ــساء الل ــيم العــايل ومؤســسات   كقاعــدة فــإن الن  حيــضرن مؤســسات التعل

الدراسة الثانوية املتخصصة مـن أجـل التخـصص خيتـرن قطاعـات مثـل التعلـيم والـصحة، بينمـا             
 .مييل الرجال إىل اختيار الصناعة والزراعة والتشييد والتعليم

يف أوزبكستان ُيبذل جهد مصمم لدعم وتطوير مواهب الـشباب والـشابات البـالغني               - ٤٨٥
ويكفــي القــول إن أوزبكــستان قــد حققــت األهــداف  . والد والبنــات املــراهقني املوهــوبنيواأل

 .اإلمنائية لأللفية من ناحية التعليم االبتدائي والثانوي لألوالد والبنات

قـد افتـتح يف      إن مركز تدريب املرأة يف تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية واملعلومـات          - ٤٨٦
ويتألف عمل املركز من تدريب املرأة علـى االتـصاالت          . لوماتجامعة طشقند لتكنولوجيا املع   

والتجـارة االلكترونيـة وميـادين أخـرى         الالسلكية وتكنولوجيا املعلومـات واإلدارة االلكترونيـة      
. من هذا القبيل، مـا سـيمكن النـساء مـن العثـور علـى فـرص عمـل طيبـة ومـن حتـسني حيـاهتن                          

ــساء اللــ      ــستهدف اخلــاص الن ــور امل ــشمل اجلمه ــسعني إىل    وي ــة وي ــة اجلامعي ــهني الدراس وايت ين
ــر مــن    . احلــصول علــى التــدريب التخصــصي   مــرأة، ا ٥٠٠وحتــضر أنــشطة املركــز ســنويا أكث

 .وسيزداد تدرجييا عدد املدرَّبات

ومـــن املقـــرر فـــتح فـــروع إقليميـــة للمركـــز، مـــا يعـــين أن املركـــز لـــن يـــدرب نـــساء  - ٤٨٧
 .أخرى من آسيا الوسطى أيضاأوزبكستان فحسب ولكن سيدرب نساء من أجزاء 

ــادة      ــرأة يف    - ١١املـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــذة للقـ ــدابري املتخـ  التـ
  العمل ميدان
لكــل شــخص احلــق يف العمــل، ويف  ”:  مــن الدســتور تــنص علــى مــا يلــي  ٣٧املــادة  - ٤٨٨

ة اختيار مهنته حبرية، ويف التمتع بظروف عمل عادلة، ويف أن يكون حمميا من البطالـة بالطريقـ                
 .“ون عليهاناليت ينص القا

إن قانون العمل، القائم على أساس الدستور، يضمن للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع                   - ٤٨٩
الرجل، احلق يف العمل ويف أن ختتار حبرية مهنتها؛ واحلق يف احلماية االجتماعية عنـد التقاعـد،                  

 .ويف استحقاقات البطالة واملرض واإلعاقة
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تضمن الدولة لكـل شـخص تكـافؤ الفـرص يف           ” من قانون العمل،     ٥٨مبقتضى املادة    - ٤٩٠
اكتساب مهنـة ووظيفـة، ويف ظـروف العمـل والتوظيـف، ويف أن ُيـدفع للـشخص عـن عملـه،                      

 .“ويف الترقي يف الوظيفة

منذ نيل مجهورية أوزبكستان الستقالهلا قامت بقدر كبري من العمل الـدؤوب لتعزيـز        - ٤٩١
لــضمان تــساوي احلقــوق بــني املــرأة والرجــل يف مجيــع جمــاالت حيــاة  املركــز القــانوين للمــرأة و

لقـد ُوضـعت واعُتمـدت جمموعـة كاملـة          . االقتـصادي  - اجملتمع، مبا يف ذلك اجملال االجتماعي     
االقتـصادي،   - من اإلجراءات القانونية اليت حتدد الفرص املتاحـة للمـرأة يف اجملـال االجتمـاعي              

 هــذه اإلجــراءات قواعــد ومعــايري عامــة لــضمان حقــوق  وتــشمل. ويف عالقــات العمــل حتديــدا
 .العمل جلميع املواطنني وقواعد وإجراءات خاصة تتعلق حبقوق العمل للمرأة

. يشمل قانون العمل جلمهورية أوزبكستان ضمانات حلماية الوظيفـة اإلجنابيـة للمـرأة     - ٤٩٢
ايــة املــرأة احلامــل مــن وتــشمل مح. لقــد ُوضــعت جمموعــة مــن التــدابري حلمايــة األمومــة واألبــوة

البطالة، وأيضا النقل إىل وظيفة جديدة إذا نشأت حالـة ال يكـون فيهـا مـن املمكـن االحتفـاظ                     
بوظيفتها العادية؛ ومحاية العمل للنساء احلوامل ولألمهات اللوايت لديهن ُرّضع؛ وفترات راحـة             

 .اية طفل مريضوجيوز ألي عضو يف األسرة أن يستعمل اإلجازة املدفوعة لرع. لإلرضاع

يف قـانون العمـل لـيس متييـزا،         ) الـوالدة (ونرى أن االحتفاظ بالقيمة اجملتمعية لألمومـة         - ٤٩٣
نظرا إىل أنه يرمي إىل املساواة بني الفرص للعـاملني والعـامالت الـذين تقـع علـيهم مـسؤوليات                    

ألمـم املتحـدة    هـذا هـو أيـضا موقـف اتفاقيـة ا          . أسرية يف تلقي املساعدة االجتماعية مـن الدولـة        
 .للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وما يتصل هبا من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تنـشأ يف اجلمهوريـة كـل سـنة آالف      . يف أوزبكستان، ُتعطى قيمة خاصة لعمالة املرأة       - ٤٩٤
  وحــدها نــشأت حــوايل٢٠٠٦ منــها تــشغلها النــساء؛ يف املائــة يف ٤٠فــرص العمــل اجلديــدة، 

 . مليار سوم٤٠ ألف فرصة عمل جديدة للنساء، ُخصص هلا أكثر من ١٤٧

شهدت السنوات القليلة املاضية تكثيفا كبريا جلهود الدولة من أجـل ضـمان العمالـة،                - ٤٩٥
مبا يف ذلك العمالـة للنـساء، عـن طريـق خلـق الظـروف املواتيـة لزيـادة توسـيع نطـاق العمـل يف             

 .صغرية، والشركات الصغريةاملنازل، واألعمال التجارية ال

 اخلـاص بتـدابري إضـافية لتقـدمي         ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٨إن املرسوم الرئاسي املـؤرخ يف        - ٤٩٦
الـــدعم املـــادي واملعنـــوي إىل األســـر الـــشابة، وهـــو املرســـوم الـــذي يـــدعو إىل تعزيـــز املركـــز  

 العاملــة، هــام االجتمـاعي لألســرة الــشابة وإىل إعطائهــا املــساعدة الـضرورية عنــد بدايــة حياهتــا  
لــضمان العمالــة ولرفــع مــستوى الــدخل لــدى اجلمهــور، كمــا أن مــن املهــم املرســوم الرئاســي  
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ــاين٥املــؤرخ يف  ــاير / كــانون الث ــدابري حلفــز توســيع نطــاق التعــاون بــني    ٢٠٠٦ين  اخلــاص بالت
 .املشاريع التجارية الكبرية وتقدمي اخلدمات على أساس إجياد العمل يف املنازل

ذه اإلجراءات على إجياد الظروف املـشجعة علـى جعـل اجلمهـور يعمـل علـى                 تنص ه  - ٤٩٧
 :نطاق واسع يف العمل يف املنازل بالوسائل التالية

بالنسبة إىل املشاريع التجارية اليت تـستعمل عمـل العمـال يف املنـازل، حتديـد امتيـازات                    -  
ل لالســتعمال ُتحــوَّ) املعــدات واألدوات واألصــول(ضــريبية فيمــا يتعلــق باملمتلكــات  

اجملاين من ِقبل العمـال يف املنـازل حـىت يكـون يف إمكـاهنم القيـام بالـدفع املـستحق مـن                       
 صندوق الدفع عن العمل، مببلغ املال املدفوع للعمال يف املنازل مبقتضى عقود العمل؛

إرساء نظـام مـن التـدابري الراميـة إىل تـوفري احلمايـة االجتماعيـة ومحايـة العمـل للعمـال                        -  
 املنازل؛ يف

استنادا إىل البيانات من وزارة العمـل واحلمايـة االجتماعيـة، نتيجـة عـن تطـوير العمـل                     -  
، مبـا يف ذلـك ثالثـون        ٢٠٠٦يف املنازل، أوجِدت حـوايل سـتني ألـف فرصـة عمـل يف               

ــرأة   ــل املـ ــا عمـ ــُتعمل فيهـ ــا اسـ ــد يف    . ألفـ ــا أوجِـ ــل تقريبـ ــرص العمـ ــع فـ ونـــصف مجيـ
 .الريفية املناطق

 حــدثت زيــادة كــبرية يف العمالــة، وعلــى وجــه اخلــصوص ٢٠٠٧ا مــن بدايــة واعتبــار - ٤٩٨
 ٢٠٠٧يف الربـع األول مـن   . للنساء، نتيجة عـن اسـتحداث أشـكال جديـدة للعمـل يف املنـازل              

 فرصــة عمــل تقريبــا علــى أســاس عقــود مــع مــشاريع صــناعية كــبرية،  ٨ ٨٠٠وحــده ُخلقــت 
 أتـاح العمـل يف املنـازل للنـساء فرصـة       . فرصة عمل يف األعمال التجاريـة األسـرية        ١٣ ١٠٠ و

كبرية لتعزيز إمكاهنن االقتـصادي، وجلمـع العمـل يف املنـازل إىل العمـل الـوظيفي، والكتـساب           
 . املال دون أن يكُنَّ بعيدات عن األسرة

-٢٠٠٥ولتحسني احلالة يف العمالة وافقت احلكومة على بـرامج إقليميـة للفتـرة مـن                 - ٤٩٩
وتنطوي الربامج على أن يوجد يف كـل واليـة العـدد املطلـوب مـن             . رأة لتوفري عمالة امل   ٢٠٠٧

فرص العمل اجلديدة، على حنـو رئيـسي عـن طريـق إجيـاد األعمـال التجاريـة الـصغرية، وقطـاع           
وُتمــنح القــروض امليــسرة لألعمــال التجاريــة الــصغرية الــيت       . اخلــدمات، والعمــل يف املنــازل  

 مليـار  ٩٠,٠٨٧وأتاحـت املـصارف   . لـيت ترأسـها النـساء   تستخدم النساء يف املقـام األول، أو ا  
 ممــا كــان عليــه األمــر يف  املائــة يف ٢١٤ ـســوم لــصاحبات املــشاريع التجاريــة، مــا هــو أكثــر بــ  

وبنــاء علــى ذلــك، قــدم مــصرف مايكروكريــدت التجــاري املــساهم احملــدود للنــساء    . ٢٠٠٦
 ٢,٧ ـيـار سـوم، وهـو أكثـر بـ      مل١١,٠٧٦اللوايت رغنب يف القيام بالعمـل التجـاري أكثـر مـن         

 .٢٠٠٦ضعف ما كان يف 
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بينت دراسة استقـصائية اجتماعيـة أجراهـا بـني النـساء مركـز دراسـة الـرأي العـام أن                       - ٥٠٠
مستوى االرتيـاح الـذي جنتـه النـساء مـن العمـل الـذي قمـن بـه علـى أسـاس يـومي ارتفـع إىل                            

. ٢٠٠٦ يف   املائـة  يف   ٦٩,٩  و ٢٠٠٥ يف   املائـة  يف   ٦٨,٤ مـن    ٢٠٠٨ يف سنة    املائة يف   ٨٣,٣
ويف نفس الوقت، فإن ارتياح النساء من مبلـغ املـال الـذي يكـسبنه يف مكـان عملـهن الرئيـسي             

وظـروف إشـراك    . ٢٠٠٥ يف   املائة يف   ٣٦,٤ من   ٢٠٠٨ يف   املائة يف   ٧٦,٥ارتفع إىل   : يف منو 
 ائـــةامل يف ٤٩,٨ مـــن ٢٠٠٨ يف املائـــة يف ٦٧,٧النـــساء يف العمـــل التجـــاري حتـــسنت إىل    

 .٢٠٠٥ يف

ــرة    - ٥٠١ ــذ الفق ــة      ٢٨وألغــراض تنفي ــم املتحــدة املعني ــة األم ــة للجن ــن التوصــيات اخلتامي  م
بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة مـن ناحيـة تـوخي احلـصول علـى إمكانيـات جديـدة لتوظيـف                     

 حتلـــــيال جنـــــسانيا لقـــــانون العمـــــل يف ٢٠٠٧املـــــرأة، أجـــــرت مجهوريـــــة أوزبكـــــستان يف 
 .نأوزبكستا مجهورية

ولدى دراسة قانون العمل من ناحية بعـده اجلنـساين، انطلقـت مجهوريـة أوزبكـستان                 - ٥٠٢
لتقرير مدى تطابق قواعد قانون العمل مع مبدأ املساواة اجلنسانية ومدى تناُسـب احلـدود الـيت                 

 .وضعها املشرعون مع مصاحل املرأة ومحاية حقوقها

اين يؤكــد أن القــانون يــشمل مــواد حتظــر  إن حتليــل قــانون العمــل مــن املنظــور اجلنــس  - ٥٠٣
التمييز على أساس نوع اجلنس عنـد التـشغيل أو الفـصل ضـمن حـدود القواعـد العامـة لقـانون                      

ــة       . العمــل ــة اإلجنابي ــة الوظيف ــة أوزبكــستان ضــمانات حلماي ــانون العمــل يف مجهوري ــدون ق وي
ــضا األ    . للمــرأة ــدين، وأي ــة حقــوق الوال ــدابري حلماي ــوة ووضــعت جمموعــة مــن الت ــة واألب . موم

وتشمل محاية املرأة احلامل من البطالة، باإلضافة إىل النقل إىل منـصب جديـد إذا نـشأت حالـة                  
ال ميكنها فيها االحتفاظ بوظيفتها العادية؛ ومحاية العمـل للمـرأة احلامـل ولـألم الـيت هلـا أطفـال            

ــة رضــع؛ وفتــرات الراحــة لإلرضــاع؛ وحــق أي عــضوة أســرة يف أخــذ إجــازة مدفوعــة لر     عاي
 .مريض طفل

ويف نفس الوقت فإن إنشاء آليـات الـسوق لتنظـيم العمـل بطريقـة جديـدة يفـاقم مـن                      - ٥٠٤
املــشاكل املتعلقــة مبــشاركة املــرأة يف اإلنتــاج االجتمــاعي، مــا يفــضي إىل تعزيــز االجتاهــات          

وتلك الفئة مـن الـسكان علـى وجـه الدقـة هـي األكثـر ضـعفا يف الوقـت احلاضـر يف                        . التمييزية
ال عالقات العمالة والعمل، واألقل تنافسية على سوق العمل، وهلا عـدد مـن االسـتحقاقات                جم

الــيت حيــددها القــانون والــيت ال متــنح املــرأة املــساواة مــع الرجــل وختلــق ســابقة نــشوء الفــرص       
 .املتكافئة غري
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27(لقـــانون العمـــل إن التحليـــل اجلنـــساين - ٥٠٥
F27F

، وهـــو التحليـــل الـــذي أجرتـــه الكيانـــات  )٢٨
 :حلكومية، جيعل من املمكن التوصل إىل االستنتاجات التاليةا

ــة        - ١   ــاظ يف مجهوري ــضل االحتف ــن األف ــسوق، م ــات ال ــال إىل عالق خــالل االنتق
أوزبكستان بالدور التنظيمي الذي تقوم به الدولة يف اجملـال االجتمـاعي وجمـال العمـل                

 .بوصف ذلك ضمانا حلقوق املرأة

 الـضروري أن ُتـدَرج يف قـانون العمـل قواعـُد تعـرِّف               حلماية حقوق املرأة من     - ٢  
، الذي ميكن أن يكـون أساسـه التعريـف املعطـى يف املـادة               “التمييز ضد املرأة  ”مفهوم  

 .١٩٧٩ من اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام ١

 ألن املـــرأة جتمـــع إن القـــوة العاملـــة النـــسائية أقـــل جـــذبا ألربـــاب األعمـــال    - ٣  
وعلى ضوء ذلك، من األفـضل أن ُيعطـى للمـرأة احلـق يف              .  املهنة واألمومة  - وظيفتني

. أن تقــرر لنفــسها ممارســة أو عــدم ممارســة احلقــوق املنــصوص عليهــا يف قــانون العمــل
وفـــضال عـــن ذلـــك، ينبغـــي تغـــيري الـــنُّهج القائمـــة جتـــاه نظـــام احلقـــوق والـــضمانات   

 إىل مفهــوم “األمومــة”ديــدا ينبغــي لنــا أن ننتقــل مــن مفهــوم وحت. االجتماعيــة للمــرأة
ومبقتضى متطلبـات   . “العمال والعامالت ذوي املسؤوليات األسرية    ” ، أو “الوالدية”

، ١٥٦رقـم    اتفاقية منظمة العمل الدوليـة املتعلقـة بالعمـال ذوي املـسؤوليات العائليـة،             
ــة  يتطلــب اقتــصاد الــسوق الرشــيد املتحــضر أن يكــون حمــل تركيــ    ز التنظــيم مــن ناحي

ســاعات العمــل وقواعــد التــسريح النــساء وأيــضا الرجــال الــذين هلــم أطفــال دون ســن 
العمـل اإلضـايف،   (أو أطفال دون سن الرابعـة عـشرة       ) فيما يتعلق بالعمل الليلي   (الثالثة  

من ناحيـة التـسريح أو اإلجـازة        (، واآلباء الوحيدين    )مهام السفر، جزء من يوم العمل     
ــع إذ ــالن  دون دف ــألب طف ــهم رجــال خــالل محــل ووالدة    )ا كــان ل ، وأشــخاص، من
جتعــل هــذه االبتكــارات مــن املمكــن جعــل األمومــة وأيــضا الوالديــة مركــز  . زوجــاهتم

 .عالقات العمل وتعزيز مسؤولية تربية األطفال اليت تقع على كاهل الوالدين

ــساء عــن ط      - ٤   ــة يف الوظــائف للن ــضروري وضــع نظــام لتنظــيم الترقي ــق مــن ال ري
اعتمــاد آليــة مؤقتــة فعالــة للحــصص لألفــراد علــى مــستوى املــديرين، وتوســيع نطــاق    
تــدريب القيــادات النــسائية يف األعمــال التجاريــة واإلدارة، واســتعمال وســائل، منــها   

__________ 
إن التحليل اجلنساين لقانون العمل جبمهورية أوزبكستان أجراه معهد الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان ومركـز                   )٢٨(  

حتـسني اآلليـة الوطنيـة للجـنس        ”دعم املبادرات املدنية بدعم من مصرف التنمية اآلسـيوي يف إطـار مـشروع               
  .“لتنمية يف أوزبكستانوا
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نظام املـسابقات املفتوحـة الدوريـة علـى املناصـب الـيت تتطلـب مـشاركة النـساء والـيت                     
 .األشياء، لتوظيفهنتعطي األولوية، يف حالة تساوي كل 

إن قانون العمل، بينما حيظر التمييز على أساس خمتلف املعايري يف جمال العمـل                - ٥  
ويعطـــي ضـــحايا التمييـــز احلـــق يف اللجـــوء إىل احملـــاكم الســـتعادة احلقـــوق املنتهكـــة   
وللحصول على تعويضات عن األضرار وتلقي التعويض عن اإليذاء املعنوي، ال حيـدد             

وذلـك جيعـل    . له التزام إثبات حضور أو غياب التمييز ونيـة ارتكابـه          من يقع على كاه   
يثبـت غيـاب نيـة       بـأن    من الضروري أن يدَرج يف قانون العمـل التـزام صـاحب العمـل             

 .التمييز ضد العامل، مبا يف ذلك حاالت التمييز على أساس اجلنس

 خطـة العمـل الوطنيـة    إن نتائج التحليل اجلنساين لقانون العمل أُخذت يف احلـسبان يف         - ٥٠٦
لتنفيذ توصيات جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى أسـاس النظـر يف                  

تـدعو تلـك الوثيقـة إىل وضـع إطـار       . التقريرين الدوريني الثـاين والثالـث اجملمعـني ألوزبكـستان         
 يف جمــاالت التــشريع الســتراتيجية وطنيــة لــضمان املــساواة اجلنــسانية يف مجهوريــة أوزبكــستان 

واالقتــصاد واحلمايــة االجتماعيــة والعمالــة واجملتمــع املــدين؛ ووضــع برنــامج للتطــوير املهــين         
ــل          ــرأة يف ســوق العم ــز امل ــة يف مرك ــراء حبــوث اجتماعي ــها إج ــدابري، من ــاذ ت ــديرات؛ واخت للم

 .الرمسي غري
  

ميـدان   التدابري املتخذة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف               - ١٢املادة      
  الرعاية الصحية

تتخذ أوزبكستان كل تدبري مناسب للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف جمـال الرعايـة                   - ٥٠٧
 .الصحية بغية ضمان احلصول على الرعاية الطبية على أساس املساواة مع الرجل

ألغراض حتسني اإلطار التنظيمي لنظام الرعاية الصحية أُدرجت تعـديالت وإضـافات             - ٥٠٨
ا يف القوانني النافذة جلمهورية أوزبكستان اخلاصة حبماية الصحة؛ وباحلمايـة االجتماعيـة             مؤخر

للمعــوقني؛ وبــالتفتيش الــصحي مــن ِقبــل أجهــزة الدولــة؛ وبالوقايــة مــن متالزمــة نقــص املناعــة  
املكتسب؛ وباألدوية والنشاطات الصيدلية؛ وبالعالج اإلجباري لإلدمان علـى اخلمـور وإسـاءة          

ووضـعت قـوانني خاصـة بالوقايـة مـن املـرض الـذي يـسببه فـريوس نقـص           . ملخدراتاستعمال ا 
ــسب   ــة املكت ــسب    (املناع ــة املكت ــريوس نقــص املناع ــن ف ــدوى م ــؤثرات  )الع ، وباملخــدرات وامل

العقلية، وبالرعاية النفسية، ومحاية اجلمهور من السل، والتربع بالدم ومكونـات الـدم والوقايـة               
 .د وضمانات حقوق الطفلمن فقر الدم بسبب نقص احلدي

 :واجملاالت الرئيسية يف محاية صحة املرأة هي كما يلي - ٥٠٩
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 .حتسني نظام محاية الصحة اإلجنابية للناس  - ١  

 .فحص األمهات واألطفال  - ٢  

وضع نظـام التـدريب املـستمر وحتـسني مهـارات األخـصائيني وإذكـاء الـوعي                   - ٣  
 .ز ثقافة الصحةالعام يف محاية الصحة اإلجنابية، وتعزي

ــرأة ووالدهتــا          - ٤   ــة للم ــصحة اإلجنابي ــدويل لتحــسني ال ــاون ال ــاق التع ــيع نط توس
 .وتربيتها للطفل

 .تعزيز البنية التحتية ملرافق األطفال واألمهات  - ٥  

 .تطوير خدمات الدم يف اجلمهورية  - ٦  

كـز علـى حتـسني      تقوم وزارة الصحة، أثنـاء تنفيـذ بـرامج الدولـة، بالعمـل اهلـادف املر                - ٥١٠
صحة املرأة يف سن تربية األطفال، ومتديد الفترة الفاصلة بني الـوالدات، ومنـع الـزواج يف سـن         
مبكرة وباألقارب، ومنع حاالت احلمل غري املرغوب فيـه، وحتـسني مهـارات األفـراد الطبـيني،                 

. صحة اإلجنابيـة وتقوية البنية التحتية ملرافق األمومة واألطفـال، وإذكـاء الـوعي العـام بقـضايا الـ       
ويف مجيع واليات البلد تقوم مرافـق الرعايـة األساسـية بـالفحوص الطبيـة للنـساء يف سـن تربيـة                      
األطفال، وُتقدم وسائل منع احلمل للنساء اللوايت حيتجنـها بغيـة منـع احلمـل غـري املرغـوب فيـه                     

 .ومتديد الفترة الفاصلة بني الوالدات

 مرافق عالجيـة ريفيـة حيـث تقـدم الرعايـة            ٣ ١٠٨ ويف الوقت احلاضر يف اجلمهورية     - ٥١١
ــساء احلوامــل       ــساء، وحيــث تتلقــى الن ــة األساســية للجمهــور الــذي يــشمل األطفــال والن الطبي
الرعايــة يف فتــرة مــا قبــل الــوالدة، وحيــث ُيقــدم للنــساء يف ســن تربيــة األطفــال خمتلــف أنــواع   

 .وسائل محل املنع وحيث ُيقدم العالج للمرضى اخلارجيني

ــة ١١ويعمــل  - ٥١٢ ــنظري يف اجلمهوري ــدجيان   :  مركــزا للت ــد وخبــارى وأن يف طــشقند ومسرقن
وإلجـراء فحـص يف فتـرة       . ونامانغان وفريغانا وكرشي وترميز وأورغينـتش ونـافوي ونوكـوس         

ما قبل الوالدة وما بعد الوالدة فـإن املراكـز مـزودة بـإجهزة حتليـل حيـوي كيميـائي جتعـل مـن                        
الفحـص احليـوي الكيميـائي للنـساء احلوامـل ملعرفـة وجـود            : تنظرييـة املمكن إجراء الفحـوص ال    

تــشوهات َخلقيــة للجــنني، وفحــص املواليــد اجلــدد ملعرفــة نقــص نــشاط الغــدة الدرقيــة والبيلــة   
ويوضـع مجيـع املرضـى األطفـال حتـت املراقبـة يف املـستوصف ويتلقـون مستحـضرات          . كيتونيـة 

 .حتتوي على األيودين والرعاية الغذائية

يف أوزبكــستان جيــري دومــا تركيــز قــدر كــبري مــن االنتبــاه علــى اســتكمال مهــارات    - ٥١٣
ُوضــع برنــامج تعليمــي منــذ  . األخــصائيني الــذين يعملــون يف جمــال محايــة األمهــات واألطفــال  
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 مـن   ٣٩٤إن جممـوع    .  لألخصائيني الذين ميداهنم هو محاية صحة األمهات واألطفـال         ٢٠٠٢
ــساء   ــد وأمــراض الن ــاء التولي ــاء األطفــال واجلــراحني يف جمــال طــب األطفــال وخــرباء    أطب  وأطب

اإلنعاش لألطفال واألخصائيني يف جمال صدمة األطفال مـن مجيـع واليـات اجلمهوريـة      /التخدير
قــــد اســــتكملوا مهــــاراهتم يف األكادمييــــات الطبيــــة بعــــد التخــــرج يف كييــــف وخــــاركوف   

 أكمـل   ٢٠٠٧-٢٠٠٢يف  . يةوجيري تـدريب األخـصائيني علـى اإلقامـة الـسرير          . وزابوروجي
ــاء التوليــد وأمــراض النــساء  ١٨٧جممــوع  ــا لألطفــال والنــساء واملــراهقني  ٦٤و   مــن أطب  طبيب

اإلنعــاش لألطفــال إقامتــهم وخصــصت / خــبريا يف ميــدان التخــدير٣١ طبيبـا لألطفــال و  ٦٢ و
 .هلم مهام يف مجيع املناطق

 بـشأن تـوفري الرعايـة لألطفـال     ويف سياق التعاون مع صندوق األمم املتحـدة للـسكان       - ٥١٤
 من أطبـاء التوليـد وأمـراض النـساء مـن واليـات أنـدجيان                ٤٢٥يف حاالت الطوارئ مت تدريب      

 .ودجيزاك ونامانغان

وحتــاول احلكومــة جــذب املــنح األجنبيــة واالســتثمار األجــنيب لتنفيــذ بــرامج الــسكان    - ٥١٥
ولة، يستمر التعـاون مـع منظمـة الـصحة     ويف سياق برامج الد   . والربامج حلماية الصحة اإلجنابية   

العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان ووكالة التنميـة الدوليـة      
 والبنــك الــدويل KFWالتابعــة للواليــات املتحــدة والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل ومــصرف  

 “ضمان احلمل املـأمون   ”:  واألطفال ومصرف التنمية اآلسيوي يف تنفيذ برامج محاية األمهات       
 “األسـرة الـصحية   ” و “برنامج التحـصني املوسـع    ” و “زيادة فعالية الرعاية يف فترة املخاض     ”و
ــشجيع وتعزيــز اإلرضــاع  ”و ــراض الطفولــة  ” و“ت حتــسني الــصحة  ” و“اإلدارة املتكاملــة ألم

 .“منع النقص يف احلديد واأليودين” و“اإلجنابية

  تعزيــــز الــــصحة اإلجنابيــــة   ”وزارة الــــصحة برنــــاجمي   نفــــذت ٢٠٠٦-٢٠٠٣يف  - ٥١٦
 ألغـراض تـوفري وسـائل       KFW من ماليني اليوروات مع مصرف       ٥,٦ بتكلفة   “الثاين - األول

يف هذين الربنـاجمني، ذهبـت مجيـع وسـائل          . منع احلمل للنساء اللوايت هن يف سن محل األطفال        
ان وفريغانـا ونامانغـان وسـورخان        أنـدجي  -منع احلمل إىل سبع واليـات جتريبيـة يف اجلمهوريـة            

 وُزودت مراكز إجنابيـة يف الواليـات التجريبيـة مبعـدات            -داريا وكاشا داريا وخبارى وطشقند      
 ُزّودت KFWويف إطــار منحــة مــن مــصرف . “دمــاس”مسعيــة بــصرية واحلاســوب ومركبــات 

د البحـوث   مجيع أقسام األمومـة يف مستـشفى اجلمهوريـة املركـزي وعيـادة فـرع نامانغـان ملعهـ                  
 خمططـا   ٢٨العلمية لطب التوليد وأمراض النساء بأربع عشرة وحدة لألمواج فوق الـسمعية و              

 .للتقلصات القلبية الرمحية لدراسة حالة اجلنني
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، ملنع فقـر الـدم لـدى األطفـال والنـساء اللـوايت هـن يف سـن محـل               ٢٠٠٧-٢٠٠٣يف   - ٥١٧
ة للتعـاون الـدويل ومنظمـة األمـم املتحـدة           األطفال، نفـذت وزارة الـصحة، مـع الوكالـة اليابانيـ           

ــة       ــة الدولي ــة غــري احلكومي ــدويل واالحتــاد املنظمــات اخلريي ــة والبنــك ال ــود  للطفول ســوغلوم أفل
 يف تــسع واليـــات يف  “برنــامج اســـتكمال احلديــد ومحــض الفوليـــك األســبوعي    ”، أوتــشون 
 .طفال من ماليني النساء واأل٤,٥وإمجاال يشمل الربنامج أكثر من . اجلمهورية

 مليـون مـن دوالرات   ٤٠ بداية تنفيذ مشروع االسـتثمار مببلـغ       ٢٠٠٥وشهدت سنة    - ٥١٨
. ، الـذي ميولـه مـصرف التنميـة اآلســيوي    “تعزيـز صـحة النـساء واألطفـال    ”الواليـات املتحـدة   

مجهوريـــة ( ويـــشمل ســـت منـــاطق مـــن البلـــد  ٢٠١٠واملـــشروع مـــصمم ألداء املهـــام حـــىت  
ــات خــور  ــا  كاراكالباكــستان ووالي ــا وطــشقند وفريغان ــصال ). زم وخبــارى وكاشــا داري إن إي
 ماليـني دوالر أمريكـي إىل مؤسـسات مـشاركة قـد بـدأ يف                ٨جتهيزات ومعـدات تبلـغ قيمتـها        

 .إطار املشروع

ونتيجة عن اعتمـاد بـرامج متكاملـة لتعزيـز الـصحة اإلجنابيـة للنـساء وصـحة األطفـال                     - ٥١٩
ومرافـق الـوالدة، وإمكانيـة الوصـول املتـاح علـى نطـاق              حتسنت البنيـة التحتيـة ملرافـق األطفـال          

ــرات فاصــلة أطــول بــني        ــة، وأيــضا تــشجيع فت ــواع وســائل احلمــل احلديث واســع إىل خمتلــف أن
 :الوالدات، وأرقام عن صحة األمهات واألطفال، كما حتسنت األرقام عن الصحة اإلجنابية

 ٢٠٠٧اض غـري التناسـلية يف       إن عدد النساء يف سن محل األطفال املعانيات مـن األمـر             -  
 ؛املائة يف ٦٩ إىل املائة يف ٣,٢ ـ ب٢٠٠٢اخنفض دون الرقم لسنة 

النسبة املئوية السنوية من النـساء يف سـن محـل األطفـال اللـوايت يـستعملن وسـائل منـع                       -  
 ؛٢٠٠٠ يف املائة يف ٤٣ من ٢٠٠٧ يف املائة يف ٥٧,١احلمل ارتفعت إىل 

 مـن النـساء الوالـدات كُـنَّ يف أفـضل            املائة يف   ٨٣,٣ات، أي   حتسنت بنية السن للوالد     -  
 ؛٢٠٠٢ يف املائة يف ٨٢,٢ ـ، مقارنة ب)٣٠-٢٠(مدى لسن الوالدة 

ــود األول إىل     -   ــسبة املول ــة يف ٤١,٥ارتفعــت ن ــن ٢٠٠٧ يف املائ ــة يف ٣٥,١ م  يف املائ
 ٥,٤ ويف نفــس الوقــت، اخنفــض عــدد املولــود الرابــع واملولــود اخلــامس إىل   . ٢٠٠٢

  على التوايل؛املائة يف ٠,٣ و ٨,٥ من ٢٠٠٧ يف املائة يف ٠,٦ و

نتيجــة عــن إدخــال تكنولوجيــات جديــدة لفتــرة املخــاض يف بيــوت األمهــات اخنفــض    -  
ــة َمَرضــية إىل   ــودين يف حال ــة يف ١٢,٥عــدد املول ــة يف ١٣,٤ مــن ٢٠٠٧ يف املائ  املائ

 ؛٢٠٠٢ يف
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ــة إىل مــا دون املعــدل  اخنفــض معــدل املولــودين مــن األطفــال ذو    -   ي التــشوهات اخلَلقي
 ؛٢٠٠٠ للسنة املائة يف ١٤بنسبة 

 إىل  املائـة  يف   ٢١,٥ مولـود حـي بنـسبة        ١ ٠٠٠اخنفض معدل وفيات الرضع من كل         -  
 ؛٢٠٠٢ يف املائة يف ١٦ر ٧ من ٢٠٠٧ يف املائة يف ١٣,١

ــ يف ٢٦ مولــود حــي بنــسبة  ١ ٠٠٠اخنفــض معــدل وفيــات األمهــات لكــل     -    إىل ةاملائ
 ؛٢٠٠٢ يف املائة يف ٣٢,٠ من ٢٠٠٧ يف ٢٣,٨

 ٦,٨مـرأة يف سـن محـل األطفـال إىل        ا ١ ٠٠٠اخنفض عدد حـاالت اإلجهـاض لكـل           -  
28(٢٠٠٢ يف املائة يف ٨,٤ من ٢٠٠٧ يف املائةيف 

F28F

٢٩(. 

ــرة          - ٥٢٠ ــساء وفت ــراض الن ــد وأم ــال التولي ــاهرة واملتخصــصة يف جم ــة امل ــوفري الرعاي ــة ت وبغي
يف مجهوريـة أوزبكـستان معهـد للبحـوث العلميـة يف التوليـد وأمـراض النـساء، لـه                    املخاض مثـة    

 قـسما يف  ٢٨٠ ُمجّمعـا للتوليـد و   ٤٦أربعة فروع إقليمية، ومركز مجهوري لفترة املخـاض و     
عيـــادات تابعـــة ملؤســـسات طبيـــة ومعاهـــد البحـــوث العلميـــة، ووحـــدات طبيـــة، واملستـــشفى  

 غرفـة   ١ ٩١٧ عيـادة للنـساء و       ٧١، وأيضا   )ة املركزية مستشفيات املدين (اجلمهوري املركزي   
 .لفحوص النساء

متالزمـة نقـص املناعـة     /ومؤخرا تكثفت أعمال مكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية           - ٥٢١
 وافـق جملـس الـوزراء علـى الربنـامج االسـتراتيجي ملكافحـة انتـشار وبـاء                   ٢٠٠٧يف  . املكتسب

ص املناعـــة املكتـــسب يف مجهوريـــة أوزبكـــستان متالزمـــة نقـــ/فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية
 .٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة

 اخلــاص ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٥ املــؤرخ ٤٢٥ونــشرت وزارة الــصحة أمرهــا رقــم   - ٥٢٢
بإدخال تكنولوجيـات حديثـة لتعزيـز فعاليـة الرعايـة املقدمـة للنـساء احلوامـل يف مرافـق الرعايـة                      

 إجــراء فحــصني علــى املــرأة ملعرفــة وجــود األساســية يف مجهوريــة أوزبكــستان، وهــو يــدعو إىل
يف الوقت احلاضر، ال جيري الفحص إال على نـساء          . فريوس نقص املناعة البشرية خالل احلمل     

 . حوامل من اجملموعات اليت يشتد لديها خطر اإلصابة هبذا الفريوس

. اأوزبكستان بلد نـسبة الـشباب مـن سـكانه كـبرية ومعـدل الـوالدة فيـه عـال تقليـدي                      - ٥٢٣
، ُيجـرى الفحـص علـى النـساء احلوامـل           ٢٠٠٥ومنذ  .  ألف مولود  ٥٦٠حوايل   ُيسجل سنويا 

ملعرفة وجود فريوس نقص املناعة البشرية حينما تنشأ مؤشرات سريرية أو وبائية وتعطي املـرأة               
 .موافقتها الطوعية

__________ 
  .٤انظر املرفق رقم   )٢٩(  
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دمات وجلميع مراكز الواليات لفريوس نقص املناعة البشرية خطوط ساخنة تقدم اخلـ            - ٥٢٤
متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتـــسب /االستـــشارية فيمـــا يتعلـــق بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية

 .واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

وبغية تقدمي الرعاية الطبيـة للمجموعـات الـضعيفة مـن الـسكان فيمـا يتعلـق باإلصـابة                    - ٥٢٥
ق االتصال اجلنسي لـدى اجلمهوريـة   بفريوس نقص املناعة املكتسب واألمراض املنقولة عن طري   

 ٦ ٥٤٩ زيــــارة، تعلــــق ٩ ٣٥٤ ســــجلت هــــذه املكاتــــب ٢٠٠٧يف .  مكتبــــا صــــديقا٣١
. منها بأشخاص لديهم أعـراض األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                ) املائة يف ٧٠(

ــة عــن طريــق االتــصال       ــذين أظهــروا أعــراض اإلصــابة مبــرض مــن األمــراض املنقول واألفــراد ال
لفحــص وبعــد الفحــص فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة  نــسي قُــدمْت هلــم املــشورة قبــل ااجل

وتتـيح املكاتـب    . اإليدز، باإلضافة إىل عالج األخصائيني حلاالت متالزمات األمـراض        /البشرية
الصديقة فرصة تلقي معلومات مفصلة عـن املـساعدة التشخيـصية والعالجيـة املـاهرة يف مرافـق                  

مرفـق البحـوث الزهريـة اجللديـة ومستـشفيات األمـراض املُعديـة،          (ملتخصـصة   العالج والوقايـة ا   
 ).وما إىل ذلك

ونظرا إىل إحلاح مناهضة إساءة اسـتعمال املخـدرات يف مجهوريـة أوزبكـستان خـالل           - ٥٢٦
ــى        ــدابري ذات التوجــه االجتمــاعي النفــسي، تنطــوي عل ــإن جمموعــة مــن الت ســنوات كــثرية، ف

ىل حتـسني بيئـة النـساء وعالجهـن وإىل تكييـف سـلوكهن، قـد ُوِضـعت         التثقيف الطيب وُتوجَّه إ  
 .جبهود أجهزة الدولة واجملتمع املدين

وبفضل تلك اجلهـود، فـإن عـدد النـساء اللـوايت يـسئن اسـتعمال املخـدرات أو يـسئن                      - ٥٢٧
وبنــاء عليــه، فــإن نــسبة النــساء مــن  . اســتعمال املــؤثرات آخــذ يف االخنفــاض ســنة بعــد أخــرى 

 يف  ٥,٢ مـن    ٢٠٠٧ يف   املائـة  يف   ٥دد املـسيئني السـتعمال املخـدرات اخنفـضت إىل           جمموع عـ  
 املائـة  يف   ٧,٨؛ وقلت نـسبة النـساء مـن بـني املـسيئني السـتعمال املـؤثرات إىل                  ٢٠٠٦ يف   املائة

ــن  ــة يف ١١,١مـ ــتعمال إىل      املائـ ــسيئني لالسـ ــني املـ ــن بـ ــات مـ ــدد الفتيـ ــض عـ  ٨ و ٦؛ واخنفـ
 .التوايل على

ارة الصحة، مع جمموعات لتبادل العمل على املستوى احمللي، بالعمـل املنـتظم   تقوم وز  - ٥٢٨
إن نـسبة العـامالت اللـوايت يـسئن     . لتجد فـرص عمـل للنـساء اللـوايت يعتمـدن علـى املخـدرات          

 يف  ١٥٤ ـباملقارنة بـ   (٢٠٠٧ يف   ١٥٨استعمال املخدرات ترتفع سنة بعد سنة، وبلغ عددهن         
 و ٨٠٥ عــدد النــساء اللــوايت ال ميــتلكن مهنــة حمــددة إىل ويف نفــس الوقــت، اخنفــض). ٢٠٠٦
 . على التوايل٨٢٧
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افتتحـت أقـسام متخصـصة مـن     ) والييت أنـدجيان وسـورخان داريـا   (ويف بعض املناطق     - ٥٢٩
 .أجل عالج النساء ذوات االختالالت املتعلقة باملخدرات

رات إىل اجلمهـور ُوّسـع      وبغية توسيع نطاق اخلدمات املتعلقة بإسـاءة اسـتعمال املخـد           - ٥٣٠
مرة أخرى نطاق خدمات التأهيل يف جمال إساءة اسـتعمال املخـدرات، والنـساء اللـوايت يـسئن                  

يف . استعمال املخدرات ميكنهن أن حيصلن على املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعيـة الفعالـة            
 .مرأة أعيد تأهيلهنادت وظائف إىل جمموع مئة ن أُس٢٠٠٧

  
التدابري املتخذة للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف اجملـالني               - ١٣املادة      

  االقتصادي واالجتماعي
ــتور وقـــانون العمـــل        - ٥٣١ ــة للمـــرأة يـــضمنها الدسـ ــوق االقتـــصادية واالجتماعيـ إن احلقـ

 .وإجراءات قانونية وتنظيمية أخرى

ة االقتـصادية   تقوم الدولة بكل تدبري مناسب للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـا                 - ٥٣٢
 .واالجتماعية بقصد أن توفَّر هلا حقوق مساوية حلقوق الرجل

.  مـن كـل مـوارد العمـل النـشيطة يف البلـد             املائـة  يف   ٤٥تشكل النساء اليوم أكثر مـن        - ٥٣٣
وتعمــل النــساء يف مجيــع قطاعــات اإلنتــاج الرئيــسية، مثــل الــصناعة اخلفيفــة والزراعــة والنقــل     

 .عليم العام والرعاية الصحية والثقافة والرياضةوالتشييد واالتصاالت والت

تويل الدولة على حنو منتظم االهتمام هلذه القضية وحـددت ضـمانات قانونيـة للنـساء                 - ٥٣٤
األمهات ونساء عامالت أُخريـات مـن ناحيـة محايتـهن االجتماعيـة يف أداء عملـهن ويف احليـاة                    

لعمــل واملراســيم الرئاســية وإجــراءات كــل هــذه الــضمانات معرفــة يف أحكــام قــانون ا. اليوميــة
 .تنظيمية أخرى

إن األحكــام املتعلقــة باألشــياء الــيت يــسمح للمــرأة حبملــها ونقلــها باليــد قــد ُنقحــت؛    - ٥٣٥
ومتت املوافقة على قائمة باألعمال اليت هلا آثار ضارة يف ظـروف العمـل والـيت ُيحظَـر إسـنادها                  

 .للنساء احلوامل والنساء ذوات األطفالإىل املرأة؛ وُتقدَّم احلماية االجتماعية 

يويل برنامج احلكومة من أجل احلماية االجتماعية لعمل املرأة قدرا كـبريا مـن األمهيـة         - ٥٣٦
لقضايا تنطوي على حتسني مهارات ومؤهالت العامالت، وإلجياد ظروف العمل الالزمـة هلـا،              

 .اليت تشكل خطرا عليهاوللخيارات املرتبطة بإبعادها عن الظروف املؤذية هلا أو 
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ــشاء          - ٥٣٧ ــال إن ــرأة يف جم ــشطة امل ــضخم يف أن ــو ال ــة املاضــية النم ــسنوات القليل شــهدت ال
املشاريع، وهي األنشطة املوجهة يف املقـام األول إىل تطـوير إنتـاج الـسلع االسـتهالكية وتقـدمي               

 .اخلدمات

 االجتماعية اليت ُتجـَرى     إن التمويل الصغري، وهو إحدى األدوات املقترنة بالتعديالت        - ٥٣٨
يف البلد، حيفز على النمو االقتصادي يف املناطق، وارتفاع مـستوى احليـاة، وإجيـاد فـرص عمـل                   

من املهـم أن يـساعد االسـتقالل االقتـصادي الـذي تكتـسبه املـرأة عـن                  . جديدة وطبقة املالكني  
 تربيـة األطفـال، ويف   طريق أنشطتها التجاريـة يف تعزيـز دورهـا يف املخليـات، ويف اجملتمـع، ويف           

 .التنفيذ العام ألهداف التطوير اجلنساين

ــصادر يف        - ٥٣٩ ــصغرية أداه املرســوم الرئاســي ال ــروض ال ــام الق ــشاء نظ ــا يف إن إن دورا هام
 واخلاص بإنـشاء مـصرف مايكروكريـدتبانك التجـاري التـسامهي، وأيـضا              ٢٠٠٦مايو  /أيار ٥

ــسنوات األخــرية املاضــ    ــوانني املعتمــدة يف ال ــة، ومبنظمــات   الق ية واخلاصــة باالحتــادات االئتماني
 .االئتمان الصغري والتمويل الصغري

 احتــادا ائتمانيــا شــكلت رابطــة؛ وحجــم  ٤٩يعمــل يف اجلمهوريــة يف الوقــت احلاضــر  - ٥٤٠
 ٩٠واخلـدمات املاليـة لالحتـادات االئتمانيـة، الـيت تـرأس       .  مليـار سـوم    ٣٧أصوهلا يتجاوز فعال    

 لـسيدات األعمـال التجاريـة       تـدبريكور أيـول   التجارية ينتمني إىل رابطـة      منها سيدات لألعمال    
 ٧٠ومن اجلدير باملالحظـة أن حـوايل        . يف أوزبكستان، يستعملها أكثر من ستني ألف شخص       

 . لشابات كُّن يبدأن األعمال التجارية اخلاصة هبن٢٠٠٧ من االئتمان أُصدر يف املائةيف 

ــة عــدد املقترضــني   إن قطــاع التمويــل الــصغري هــو   - ٥٤١ .  األكــرب يف أوزبكــستان مــن ناحي
ــإن حافظــة االئتمــان يف     ــدتبانك، ف ــار ٣٩ بلغــت ٢٠٠٧واســتنادا إىل بيانــات مايكروكري  ملي

 مليـار سـوم، وهـو أكـرب         ١١وحجم االئتمان الذي أصدر للنساء جتـاوز        .  مليون سوم  ٦٠٠ و
ألـف   ١٢قـت أكثـر مـن    وهبذه األمـوال ُخل . ٢٠٠٦ أضعاف من ذلك الذي أصدر يف      ٢,٧ ـب

 .فرصة عمل

إن أحــد املبــادئ األساســـية الــيت تكمـــن يف أســاس االســتراتيجية الكليـــة مــن أجـــل        - ٥٤٢
اإلصـــــالح يف أوزبكـــــستان يف الفتـــــرة االنتقاليـــــة هـــــو وضـــــع سياســـــة اجتماعيـــــة قويـــــة   

 .االجتماعية واحلماية

لى حنو رئيـسي يف إطـار       يف الوقت احلاضر فإن املساعدة االجتماعية للجمهور ُتقدَّم ع         - ٥٤٣
ــاجمني رئيــسيني  وبغيــة حتــسني  . برنــامج لألســر ذات األطفــال، وبرنــامج لألســر الفقــرية     : برن

استهداف املساعدة االجتماعية واحلد من النفقات اإلدارية املقترنة بتقدمي تلك املـساعدة، أختـذ       
 الربنـامج الـذي     ، بالنـسبة إىل   ١٩٩٤منـذ   . قرار يف أوزبكستان لـيس لـه مثيـل يف أرجـاء العـامل             
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، بالنسبة إىل الربنامج الـذي يـساعد األسـر ذات األطفـال،     ١٩٩٧يساعد األسر الفقرية، ومنذ    
 . ، بتوزيع األموال املخصصة من امليزانيةاملخلياتتقوم هيئات احلكم الذايت احمللية، 

   ،وسنويا، عن طريق اتفاقات وعقود مجاعية، بالنسبة إىل أوزبكستان يف جمموعها - ٥٤٤
 مرأة على اإلجازة التكميلية؛ا ألف ٦٠٠حتصل أكثر من   -  

مرأة على متديد ملدة شهر إىل شهرين للفتـرة املنـصوص عليهـا قانونـا               ا ألف   ٤٠حتصل    -  
 إلجازة األمومة، على نفقة رب العمل؛

ئتا ألف من النساء ذوات األسر الكبرية وأطفال يف سن مـا قبـل املدرسـة يـوم                  اتعمل م   -  
  ويتلقني املساعدة املادية؛ عمل أقصر

مرأة يتمتعن بإجازة الرعاية للطفل بـني سـن الثانيـة والثالثـة يـتلقني               ا ألف   ٤٠أكثر من     -  
 ؛)اإلعانة من الدولة ال ُتدفَع بعد أن يبلغ الطفل سن الثانية(املساعدة املادية 

هلــا امليزانيــة إن النـساء ذوات األطفــال دون ســن الثالثــة اللــوايت يعملــن يف منظمــات متو   -  
 .ُيعطَني مبقتضى القانون احلق يف أسبوع عمل مقصَّر بساعة واحدة

مرأة يف القطاع غري احلكومي يعطَني أيضا ذلك احلـق عـن طريـق              اإن حوايل مئة ألف      - ٥٤٥
 .االتفاقات والعقود اجلماعية

ن خلـق  اعُتِمد عدد من األنظمة يف اجلمهورية بشأن أهم جوانـب محايـة العمـل وبـشأ        - ٥٤٦
 .تكافؤ الفرص للنساء، وأيضا للنهوض مبشاركتهن النشيطة يف األنشطة العامة

تعمل نقابات العمال على ضـمان احلـد األقـصى مـن العمالـة، ورفـع مـستوى الـدخل            - ٥٤٧
وختفيض مستوى االختالف يف جمال املمتلكات، وأيضا توسيع نطاق األنـشطة يف جمـال إنـشاء                

 .زل يف كل مكان، وخصوصا املناطق الريفيةاملشروعات والعمل يف املنا

مــرأة علــى تنفيــذ اخــالل الــسنة املاضــية ُدرِّبــت يف اجلمهوريــة أكثــر مــن ثالثــة آالف   - ٥٤٨
وأُنِشئت جلنة دائمـة يف إطـار غرفـة    . برامج موجهة إىل تطوير األعمال التجارية احمللية واحلرف 

ــة يف أوزب    ــال التجاري ــصناعية ورجــال األعم ــة   املؤســسات ال ــال التجاري كــستان لتطــوير األعم
وُحدِّدت امتيـازات لـسيدات األعمـال املبتـدئات خـالل الـسنة األوىل مـن عملـهن مـن            . للنساء

 .أجل دفع رسوم رخصة التوظيف الذايت

إن القيام بعمل يف املنازل قد توسع نطاقه يف قطاعات مثل الزراعـة حيـث ينخـرط يف                   - ٥٤٩
مـل، اسـتنادا إىل بيانـات نقابـات العمـال، يف أعمـال يف                ألـف عا   ١٢الوقت احلاضـر أكثـر مـن        

 .املنازل وحيث ُيستعمل عمل املرأة على نطاق واسع
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متثـل النـساء أغلبيـة يف الرعايـة الـصحية والتعلـيم والثقافـة والـصناعة اخلفيفـة والزراعــة           - ٥٥٠
 ).املائة يف ٧٦-٧٠(

.  األجـور يف تلـك اجملـاالت       فيما يتعلـق بـذلك، تتخـذ احلكومـة تـدابري مـن أجـل رفـع                 - ٥٥١
 اخلـاص بتحـسني   ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول  ١٥وبناء عليه، اختـذ القـرار الرئاسـي املـؤرخ           

 تــشرين ٢٥نظــام أجــور العمــل للعــاملني يف اجملــال الطــيب، كمــا اختــذ القــرار الرئاســي املــؤرخ   
افز املاديـة للعمـل      اخلاص بالتدابري لتحسني نظام أجور العمل ولتعزيز احلو        ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

فيما يتعلق بالعاملني يف جمال التعليم العام، وأيضا قراران مقابالن من ِقبل جملس الوزراء لتنفيـذ                
 اخلــاص ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٧القــرارين الرئاســيني، باإلضــافة إىل القــرار الرئاســي املــؤرخ   

ــرة   ــدابري للفت ــامج الت ــة االجتم  ٢٠١٠-٢٠٠٧بربن ــد مــن حتــسني احلماي ــستهدفة   للمزي ــة امل اعي
 .واخلدمات االجتماعية للمسنني الذين يعيشون وحيدين، واملتقاعدين واملعوقني

ــؤرخ    - ٥٥٢ ــارس / آذار١٩إن املرســوم الرئاســي امل ــيت تتخــذ    ٢٠٠٧م ــدابري ال  اخلــاص بالت
لتحقيق مزيد من حتـسني وتعزيـز نظـام احلمايـة االجتماعيـة للجمهـور لـه أثـر مباشـر يف الـدعم               

 :لعامالت، وهو يشمل ما يلياالجتماعي ل

الزيادة بضعف ونصف الضعف يف حجم االعتمـادات املخصـصة مـن ميزانيـة                  
الدولـة للـدفع عـن املـساعدة املاديـة لألســر الفقـرية، بزيـادة متزامنـة قـدرها سـتة أشــهر           

  لفترة التحويل والدفع؛
زيــــــادة يف أجــــــور املعلمــــــني واملــــــوظفني املــــــساعدين يف جمــــــال التعلــــــيم       

املدارس الداخلية عن طريق رفع املعدالت      /املساعدين يف دار مروفات لأليتام    /ضنيواملمر
  .١٨-١٥ من ٦-٥بدرجة دفع واحدة وختفيض عدد األطفال لكل معلم إىل 

املرافق الداخليـة مروفـات   /إن حجم صندوق احلوافز املادية للعاملني يف املنازل     
 خاصــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة وصــخوفات لألطفــال واملــسنني واملعــوقني؛ ويف كليــات

والتشوهات يف النمو؛ ويف املـصحات لقـدامى احملـاربني والعمـال؛ ويف مراكـز التأهيـل              
ــسبة      ــازل ازداد بن ــة داخــل املن ــوقني؛ ويف اخلــدمات االجتماعي ــة يف ٢٥للمع ــن املائ  م

  .صندوق األجور
ــة       ــور البالغـ ــالت األجـ ــة يف ١٥تكمـ ــاملني يف   املائـ ــور للعـ ــدل األجـ ــن معـ  مـ

  حات قدامى احملاربني والعمال؛مص
وجبــات غــذاء جمانيــة للطــالب املعــوقني يف كليــات متخصــصة لألفــراد ذوي       

  اإلعاقات والتشوهات يف النمو؛
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رد األموال شهريا عن سفر العاملني يف اخلدمة االجتماعية يف املنـازل، وأيـضا        
دىن مـن أجـر واحـد يف        عن املعلمني يف املنازل لألطفال املعوقني، مببلغ يساوي احلد األ         

مجهوريــة كاراكالباكــستان والواليــات، ويــساوي ضــعفا ونــصف الــضعف مــن احلــد    
  .األدىن من األجر يف مدينة طشقند

مـرأة لـديهن     ا ٢٥ ٦٥٣مرأة معوقة، و     ا ٤٠٢ ٥٣٨يف مجهورية أوزبكستان جمموع      - ٥٥٣
ــيم  اوأكثـــــر مـــــن عـــــشرة آالف  . القـــــدرة علـــــى العمـــــل  ــتلقني التعلـــ ــة يـــ ــرأة معوقـــ يف مـــ

29(ومعاهد كليات
F29F

٣٠(. 

 فيمـا يتعلـق     املائة يف   ٣إن قانون احلماية االجتماعية للمعوقني ينص على حصة بنسبة           - ٥٥٤
متـنح  . ٢٥ ٦٥٣وحىت اليوم بلغ إمجايل النساء املعوقات اللوايت مت توظيفهن          . بتوظيف املعوقني 

قــات، االســتحقاقات  مــن قــانون العمــل األشــخاص املعــوقني، ومنــهم النــساء املعو ٢٢٠املــادة 
 :التالية

الطـب بـشأن العمـل لـبعض الوقـت وحجـم             - إن توصيات جلنة اخلرباء املعنيـة باملهنـة         -  
 العمل املقلص وظروف عمل أخرى لألشخاص املعوقني ملزمة ألرباب العمل؛

 أســبوع عمــل مقلــص ال يتجــوز  ٢ و ١ُيحــدَّد لألشــخاص املعــوقني مــن اجملمــوعتني     -  
 ض الراتب؛ساعة، دون ختفي ٣٦

 إجـــازة أساســـية ســـنوية ممـــددة ٢ و ١ُيعطَـــى األشـــخاص املعوقـــون مـــن اجملمـــوعتني   -  
 يقل عن ثالثني يوما تقومييا؛ ال مبا

ال جيـــوز لألشـــخاص املعـــوقني أن ُيـــستخدموا يف العمـــل الليلـــي أو العمـــل اإلضـــايف     -  
 .ظورا طبياال يكون ذلك العمل حمأالعمل يف أيام الراحة بدون موافقتهم وبشرط  أو

جيــري إنــشاء مؤســسات تابعــة للجمعيــة األوزبكيــة للمعــوقني، ويف تلــك املؤســسات    - ٥٥٥
يوظَّــف املعوقــون، ومنــهم املعوقــات، علــى الــرغم مــن أن مــن الــصعب متامــا، طبعــا، توظيــف    

 .األشخاص املعوقني، وخصوصا النساء

ــتحقاقات    - ٥٥٦ ــوقني، اسـ ــائر األشـــخاص املعـ ــات، مثـــل سـ ــة للنـــساء املعوقـ ــة الطبيـ اخلدمـ
، علـى حنـو خـاص،       ٢ و   ١إن األشـخاص املعـوقني مـن اجملمـوعتني          . والوجبات الغذائية اجملانية  

ــة     ــة املتخصــصة التابعــة للدول ــة يف املرافــق الطبي ــة اجملاني إن األشــخاص . يتلقــون اخلــدمات الطبي
ماء الـسرطان والـسل والـربص وأمـراض الغـدة الـص           (املعوقني الذين يعـانون مـن حـاالت معينـة           

__________ 
  .٥انظر املرفق   )٣٠(  
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واألمراض العقليـة واإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية؛ والـذين أجريـت علـيهم عمليـات                     
اسـتبدال صــمام القلــب أو عمليــات نقــل األجهــزة؛ واألشــخاص احملــالني إىل املعــاش التقاعــدي  
الذين يعيشون وحيدين وحيتاجون الرعاية اخلارجية، واألفـراد الـذين شـاركوا يف جبهـة العمـل                 

؛ وقــدامى احملــاربني واألشــخاص املعــوقني الــذين  ١٩٤٥-١٩٤١ت احلــرب مــن خــالل ســنوا
ــرب يف   ــاركوا يف احلـ ــادث    ١٩٤٥-١٩٤١شـ ــد حـ ــوقني يف التنظيـــف بعـ ــخاص املعـ ، واألشـ

ــدوليني    ــاربني الـ ــدامى احملـ ــهم قـ ــاربني، ومنـ ــدامى احملـ ــشرينوبل، وقـ ــضرات  ) تـ ــون املستحـ يتلقـ
 .باجملان الصيدلية

وصـول باجملـان، مـرة كـل سـنتني، إىل املنتجعـات الـصحية               حيق لألشـخاص املعـوقني ال      - ٥٥٧
افُتتحـت مراكـز التأهيـل اخلاصـة يف مجيـع الواليـات       . التابعة لوزارة العمل واحلماية االجتماعية    

يف مجهورية أوزبكستان ويف مدينة طشقند من أجل املعوقني الذين تقدم هلم املراكـز اخلـدمات                
 ومنــهم النــساء، يف اجملتمــع، ُخلقــت ظــروف لــتمكني  وألغــراض دمــج املعــوقني،. الطبيــة جمانــا

 :املعوقني من املشاركة الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية، أي

مسرقنـد  (ُترتَّب للمعوقني جوالت مصحوبة مبرشـدين سـنوية جمانيـة يف أمـاكن تارخييـة                  -  
 ؛)وخبارى وخيفا، وما إليه

 ىل املسارح ودور السينما؛يسمح لألشخاص املعوقني باحلضور اجملاين إ  -  

 ميكنهم أن ميارسوا الرياضة يف املوافق الرياضية للمعوقني جمانا؛  -  

 .أُنِشئت يف مجهورية أوزبكستان جمموعات مسرحية وموسيقية يشارك املعوقون فيها  -  

وعلى قدم املساواة مـع مجيـع املـواطنني اآلخـرين يف البلـد، بغـض النظـر عـن جمموعـة                       - ٥٥٨
يشاركون مشاركة فعالة يف حياة البلد، ويف املوائد املستديرة واحللقات الدراسـية ويف            اإلعاقة،  

العمــل التطــوعي، ويــساعدون يف حــل مــشاكل الرفاهــة االجتماعيــة للمعــوقني، مــا يــساعد يف   
 .دمج املعوقني يف اجملتمع

وميكــن لنــساء أوزبكــستان أن يــشاركن، مــن ســن شــابة جــدا، يف احليــاة الثقافيــة           - ٥٥٩
ــة     ــرطن يف نـــشاطات اللياقـ ــستواهن الفكـــري والروحـــي، وأن ينخـ ــرفعن مـ ــع، وأن يـ للمجتمـ

 .والرياضة البدنية

. ُتنَشر يف مجهورية أوزبكستان كتـب وجمـالت وصـحف عـن املـرأة ومـن أجـل املـرأة                 - ٥٦٠
ويف الوقت احلاضر، فإن جلنة املرأة يف أوزبكستان وحدها هـي املؤسـسة لتـسع صـحف وجملـة                   

ــة نــسائية ذراعهــا اخلاصــة هبــا يف     واحــدة مــن أجــ  ــا لكــل منظمــة غــري حكومي ل املــرأة، وتقريب
 .النشر جمال
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 عنوانـا   ٤٦، نشرت وكالة النـشر واإلعـالم األوزبكيـة          ٢٠٠٨-٢٠٠٢يف الفترة من     - ٥٦١
 صــحيفة مطبعيــة ٣٨٩,٢ ألــف نــسخة تتــألف مــن ١٤٥خمصــصا للمــرأة، طابعــة مــا جمموعــه  

 .الورق من

وثالث جمـالت مكرسـة     ) ست يف ست مناطق   ( صحيفة   ١٢زبكستان  وإمجاال، يف أو   - ٥٦٢
 .حلياة وأنشطة املرأة

 ينبغي التأكيد على أن املعلومات عن مشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة                - ٥٦٣
ــة للبلــد ُتنــَشر يف منــشورات تتجــاوز كوهنــا م    - ــاالقتــصادية والثقافي ــاملرأةن . شورات خاصــة ب

قــة بــدور املــرأة يف حــل مــشاكل الدولــة واملغــزى اجملتمعــي ُتنــَشر يف مجيــع          املعلومــات املتعل
، الــيت إضــفاء الطــابع الــدميقراطي وحقــوق اإلنــسان  الــدوريات والــصحف، مبــا يف ذلــك جملــة   

، والـرأي العـام وحقـوق اإلنـسان، الـيت ينـشرها مركـز               املركز الـوطين حلقـوق اإلنـسان      ينشرها  
 .الرأي العام

 يف اجتمـوئي فكـر  ة الدورية الذي يقوم به مركز دراسة الرأي العـام       إن رصد الصحاف   - ٥٦٤
السنوات القليلة املاضية يبني أن صـحافة أوزبكـستان تغطـي مواضـيع جنـسانية علـى صـفحاهتا                   

ويف نفس الوقت فإن العالقة املتبادلـة بـني املقـاالت يف هـذا اجملـال يتـضح                  . بقدر واف بالغرض  
علـى سـبيل    ). يف الواليـات والنـواحي    (اإلعالم املركزيـة واحملليـة      أهنا خمتلفة فيما يتعلق بوسائط      

 يف ٣٩,٥، بينمــا كانــت املائــة يف ٦٠,٥املثــال، نــسبة املقــاالت يف الــصحافة املركزيــة كانــت  
يف صحافة النواحي مل ترد كقاعـدة مقـاالت ذات طبيعـة            .  يف صحافة الواليات والنواحي    املائة
فصاعدا ينبغي تكثيف دور وسـائل الطباعـة احملليـة يف إخبـار     ويف هذا الصدد، من اآلن      . حتليلية

 . اجلمهور، وخصوصا النساء، مبا يتعلق بدعم أنشطة نساء أوزبكستان

وتنظر الدولة أيضا يف اختاذ تدابري لضمان حقوق النساء املُدانات يف التعلـيم واحلمايـة                - ٥٦٥
 .الصحية ومحاية العمل وغريها

ساء مدرسـة للتعلـيم العـايل ومدرسـة مهنيـة حيـث تـدرس النـساء                 وملرفق اإلصالح للن   - ٥٦٦
ــة  ــدانات التخصــصات التالي ــة، وأعمــال اخلــرز، واملقــارم، وصــناعة     : امل ــة واآللي اخلياطــة اليدوي

ــل اآلالت    ــوب، وعمـ ــل احلاسـ ــة، وعمـ ــشغِّالت آالت اخلياطـ ــس، وَمـ ــال  . املالبـ ــدى إكمـ ولـ
ــستعملنها     ــهن أن يـ ــهادات ميكنـ ــساء شـ ــى النـ ــدورات تتلقـ ــل يف   الـ ــرص عمـ ــى فـ ــور علـ  للعثـ

 . ختصصهن جمال

ُتعقــد صــفوف تــشمل مخــس   ومبوجــب عقــد مــع الرابطــة األملانيــة للجامعــات العامــة  - ٥٦٧
اخلياطـة باليـد، وتـصميم وتـصنيع املالبـس، واحلبـك اآليل             : حلقات دراسية مع النساء املُدانات    

مـرأة مدانـة،    ا أكثـر مـن مئـة        وتـشترك يف هـذا املـشروع      . والفنون التزيينية والتطبيقية   واليدوي،
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وعنـــد إكمالـــه يـــتلقني شـــهادات، وعنـــد اإلفـــراج عنـــهن ميكنـــهن أن جيـــدن عمـــال كـــل يف    
 .ختصصها جمال

ويعمل يف املرفق مصنع للخياطة حيـث ميكـن للنـساء املـدانات أن يـساعدن عـائالهتن                   - ٥٦٨
 واحلالـة الـصحية     ويسمح للنساء بالعمل هناك علـى أسـاس اعتبـارات الـسن           . من الناحية املادية  

 ســنة والنــساء ذوات ٥٥والنــساء اللــوايت ســنهن أكــرب مــن . والقــدرة علــى العمــل والتخــصص
وعـدد الـساعات الـيت تعملـها        . األطفال دون سن الثالثة يسمح هلن بالعمـل إذا رغـنب يف ذلـك             

ــنظَّم بقواعــد تــشريعات العمــل     والنــساء يعملــن، . النــساء يتوقــف علــى طبيعــة العمــل، وهــو ُي
 .دة، ستة أيام يف األسبوعكقاع

 كتابـا  ٦٦٣وللمرفق مكتبة حتتوي على ما يزيد عـن عـشرة آالف كتـاب أديب وعـن        - ٥٦٩
فاكـت فرمييـا وسـوغلوم    وللمرفـق اشـتراك يف صـحف    . للدورات باللغتني الروسية واألوزبكيـة  

أفلود وموخيات وطشقند أوكشومي وفيتشريين طـشقند ونـارودنوي سـلوفو وخايـك سـوزي               
ســاودات وكنــون خيمويــسيدا ، وأيــضا اجملــالت دا فوســتوكا وإســالم نــوري وإشــونتش وبرافــ

  .وخقوق وخيدويات
ــراحهن       - ٥٧٠ ــساء إلطــالق س ــداد الن ــى إع ــة عل ــل مدرس ــق تعم ــداد  . ويف املرف ــدأ اإلع ويب

لــيس أقــل مــن ثالثــة أشــهر قبـل هنايــة احلكــم، ويــشمل طائفــة مــن األحــداث   إلطـالق الــسراح 
ساعدة إىل الــشخص الــذي هــو علــى وشــك إطــالق ســراحه مــن ناحيــة  املوجهــة إىل تقــدمي املــ

ترتيبـــات الوظيفـــة واملعيـــشة بعـــد أن أهنـــى الـــشخص فتـــرة احلكـــم ومـــن ناحيـــة التأهيـــل           
  .للشخص االجتماعي

 شخصا أُطِلق سراحهم من املرفق، ومل يكن لـدى اثـنني   ٢١٤ فإن جمموع ٢٠٠٨يف   - ٥٧١
خلوكيميات ومركز التكيف ملدينـة تشريتـشيكا حمـال    ووفر هلما ا  . منهم عمل وال مكان لإلقامة    

 .وأعطت السلطات احمللية املساعدة املادية لواحد وعشرين شخصا. لإلقامة وعمال
  

   التدابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة الريفية- ١٤املادة     
ــسيتهن أو لغتــهن         - ٥٧٢ ــر عــن جن ــع النظ ــع النــساء، بقط ــضمن أوزبكــستان حقــوق مجي  ت
أصــلهن االجتمــاعي أو معتقــداهتن، أو وضــعهن الشخــصي أو االجتمــاعي، أو       دينــهن أو أو

تتخذ الدولة هنجا متوازنا إزاء حتسني وضع النـساء املقيمـات يف املدينـة وأيـضا                . مكان إقامتهن 
النساء املقيمات يف املناطق الريفية، على الـرغم مـن أهنـا ُتعـىن باملـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا                       

والدور الكبري الذي تؤديه النساء يف ضمان الرفاهة االقتـصادية ألسـرهن، مبـا              . اء الريفيات النس
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وتتخذ تدابري لضمان تطبيـق أحكـام       . يف ذلك نشاطاهتن يف قطاع الكفاف، يؤخذ يف احلسبان        
 .اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على النساء الريفيات

 عــشر ســنوات خلــت اعتمــد البلــد منــهاجا وطنيــا وخطــة عمــل لتحــسني وضــع   منــذ - ٥٧٣
وخلق تنفيـذمها الظـروف الـضرورية للتحقيـق الكـبري ملـساواة             . املرأة، يشمالن النساء الريفيات   

املرأة يف احلقوق يف اجملتمع، ولوضع إطار قانوين وتنظيمي حلل املشاكل الـيت تواجههـا النـساء،          
 .ري احلقوق واحلريات للمرأةوإلنشاء آلية وطنية لتوف

وكما تبني دراسات ُتجـرى حاليـا، تـشكل النـساء العـامالت يف القطـاع الزراعـي يف                    - ٥٧٤
 ألفـا واملـسجلة يف أوزبكـستان،       ٢٣٥ومن املزارع البـالغ عـددها       . املائة يف   ٥٢,٦أوزبكستان  

ى وأجـــور النـــساء يف ذلـــك القطـــاع ليـــست ســـو). ٧,٢( ألفـــا ١٧ال تـــرأس النـــساء ســـوى 
 املائــة يف ١٥والنــساء اللــوايت تلقــني اعتمــادا صــغريا يــشكلن .  مــن أجــور الرجــالاملائــة يف ٨٢

ــو    ). ٢٠٠٦( ــني    . ٧٠-٤٥ومتوســط ســن املزارعــات ه ــراوح ب ــة يت ومتوســط حجــم املزرع
 .هكتارات ١١٠ و ١٠

 أُجريت دراسة اجتماعية عـن هجـرة اليـد العاملـة علـى الـصعيد الـداخلي،           ٢٠٠٧يف   - ٥٧٥
30(ضــع املــرأة الريفيــةومشلــت و

F30F

مدينــة : أُجريــت الدراســة يف ثــالث منــاطق مــن أوزبكــستان . )٣١
 .داريا ومننغان - طشقند ووالييت كاشكا

 :إن األنواع الغالبة ألنشطة املرأة املشمولة بالدراسة كانت كما يلي - ٥٧٦

 ؛املائة يف ٣٩ -) “احلقيبة”مبا يف ذلك جتارة (التجارة   -  

 ؛املائة يف ٣٩ -الفرز والتغليف ملنتجات املزارع العمل الزراعي و  -  

 ؛املائة يف ٣٥ -خدمات التنظيف للمنشآت واملناطق، وغسل املالبس، وما إىل ذلك   -  

 .املائة يف ١٨ -مضيفات يف املطاعم والقائمات بغسل األطباق   -  

ق املـرأة   بينت الدراسة أن من الضروري مواصلة تطوير األسس القانونية حلماية حقـو            - ٥٧٧
إن . الريفية اليت تستجيب للحقائق الواقعة اليـوم ولنطـاق تـدفقات اهلجـرة الداخليـة واخلارجيـة                

إنشاء إطار تشريعي ووكالة هجـرة تابعـة للدولـة، وحتفيـز وضـع شـبكة مـن مقـدمي اخلـدمات             
يــة تــنظم عمالــة املــرأة الريفيــة وتــوفري املعلومــات واحلما ) العمالــة والــدعوة، ومــا إليــه (اخلاصــة 

 .القانونية ميكنها أن حتسن احلالة حتسينا كبريا

__________ 
  .٦انظر املرفق   )٣١(  
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نظرا إىل أن أغلبية النـساء الريفيـات واأليـدي العاملـة املهـاجرة حتتـاج حاجـة شـديدة                     - ٥٧٨
ــة للعمــال وأصــحاب العمــل يف جمــال العمــل        ــات األولي إىل املعلومــات عــن احلقــوق وااللتزام

واز الـسفر، تقـوم جلنـة املـرأة يف أوزبكــستان     االجتمـاعي ويف جمـال التقيـد باألنظمـة املتعلقـة جبــ     
 .حبمالت إعالمية واسعة النطاق بشأن هذه القضايا

ــة ومبــــزارع    - ٥٧٩ الفالحــــني ) دخيــــان(إن قــــانون األراضــــي والقــــوانني اخلــــاص بالزراعــ
، وضـعت األسـاس القـانوين       ١٩٩٨، املعتمدة كلها يف     )شركتزراعة  (وبالتعاونيات الزراعية   

 .ها واألعمال الزراعية على حنو خاصللزراعة يف جمموع

 :يأيف الوقت احلاضر، ُتعطى املزارع العاملة عددا من االمتيازات،  - ٥٨٠

 ُتعفى املزرعة، بعد إنشائها بسنتني، من ضريبة األرض املوحدة؛  -  

املزارع املنـشأة علـى مـزارع ِشـركت ُمـصفّاة واملتخصـصة يف البـستنة وزراعـة العنـب                      -  
  األرض املوحدة مدة مخس سنوات؛معفاة من ضريبة

ــسيق اجلمهــوري،         -   ــدون مســاح جملــس التن ــا حمظــورة ب ــة م مراجعــات حــسابات مزرع
 ميكن إجراء هذه املراجعات إال مرة واحدة كل أربع سنوات؛ وال

  ضعف من احلد األدىن من األجور؛٣٠٠ُتصدر ملزارع جديدة قروض مببلغ يساوي   -  

ــزارع الــــيت ُتــــدخل    -   ــة مــــن   ُتعفــــى املــ ــسية يف اجلمهوريــ ــة رئيــ ــات أجنبيــ تكنولوجيــ
 اجلمارك؛ رسوم

ُيــسمح بالتــصدير، علــى أســاس املقايــضة، حملاصــيل الفاكهــة واخلــضروات، وأيــضا           -  
 .املنتجات املصنوعة منها

أسهمت التدابري املذكورة أعاله يف تطوير األنـشطة النـسائية يف جمـال إنـشاء املـشاريع           - ٥٨١
يف اجلمهورية يف الوقت احلاضر أكثر مـن مخـسة          . اضية يف املناطق الريفية   يف السنوات القليلة امل   

واسـتنادا إىل بيانـات اعتبـارا مـن بدايـة الـسنة، مثـة             . مـرأة ينخـرطن يف العمـل التجـاري        اماليني  
وثالثـة أربـاع النـساء    . مرأة سيدة أعمال من كل مخسة أشخاص ينخرطون يف جمـال األعمـال       ا

ومما له صلة باملوضوع املثال املوضـح جـدا هنـا علـى             .  غري احلكومي  تقريبا ينخرطن يف القطاع   
. والية طشقند، حيث يتكون أكثـر مـن نـصف الـسكان يف سـن العمـل يف الواليـة مـن النـساء                       

وتـوفري أكـرب عـدد ممكـن مـن فـرص العمـل هلـن تـدبري هـام ميكـن للدولـة أن تتخـذه يف حتـسني               
 .املرأة وضع



CEDAW/C/UZB/4  
 

08-50439 145 
 

 منظمة عامـة يف حـل املـشاكل الـيت تواجههـا             ٤٠كثر من   تنخرط أ  يف الوقت احلاضر   - ٥٨٢
ومـن بـني أهـم تلـك الـربامج       . وتطوير الربامج التعليميـة أكثـر نـشاطاهتا أمهيـة         . النساء الريفيات 

ــانون ” ــساء والق ــساء ” و“الن ــيم الن ــصاد ” و“تعل ــساء واالقت ــدم   . “الن ــيت تق ومــن املنظمــات ال
جلنــة املــرأة يف أوزبكــستان، ومعهــد دراســة املــساعدة بنــشاط يف ضــمان حقــوق املــرأة الريفيــة  

، والرابطــة العامــة للجمعيــات النــسائية، وصــندوق دعــم  خمــر نــورياجملتمــع املــدين، وصــندوق 
املبـادرات االجتماعيــة، والرابطـة الوطنيــة للمنظمــات غـري احلكوميــة وغـري التجاريــة جلمهوريــة     

 لــسيدات األعمــال يف ولتــدبريكور أيــ، ورابطــة ســني يــولغيز إماســانأوزبكــستان، وصــندوق 
 .مجيع هذه املنظمات تعمل دوما على حل املشاكل اليت تواجهها املرأة الريفية. أوزبكستان

يقَدم املنتدى لصندوق الثقافة والفنون يف أوزبكستان قدرا كبريا من الـدعم لألنـشطة              - ٥٨٣
ح األسـرية لـسيدات     مـرأة فـائزة لربنـامج املـن       اوتلقـت سـتون     . يف جمال إنشاء املشاريع التجاريـة     

 مليـون سـوم إلنـشاء    ٦٠ األعمال، يف إطار برنـامج املـنح الـذي يتبنـاه، منحـا قيمتـها اإلمجاليـة            
 .أعمال جتارية ومزارع صغرية ومتوسطة احلجم

 والرابطــة خمــر نــورينفــذ صــندوق دعــم املبــادرات االجتماعيــة، مبــشاركة صــندوق    - ٥٨٤
ــا    ــساء، مــشروعا يف ســبع من ــة الن ــصغرية   العامــة جلمعي طق مــن أوزبكــستان لتقــدمي القــروض ال

 شخــصا مــن منــاطق مــستهدفة، وأُعطيــت هلــؤالء   ٧٠واملرحلــة األوىل اختــارت . للمزارعــات
 ألــف ســوم، مــا ُيــدعى رأس املــال ٥٠٠األشــخاص قــروض صــغرية متوســط كــل واحــد منــها 

زارعـة أخـرى     م ٧٠ويف املرحلـة الثانيـة، أُعِطيـت        . االبتدائي لتحقيق مزيـد مـن تطـوير الزراعـة         
 . ماليني سوم٥-٣قروضا يبلغ كل واحد منها 

ومما له مغزى أن االستقالل االقتصادي املكتسب من ِقبل النساء الريفيات باالشـتغال              - ٥٨٥
 .األطفال  ويف اجملتمع، وأيضا يف تربيةاملخليةبالعمل التجاري يساعد يف تعزيز دورهن يف 

مـرأة الـسنة، مـا يعطـي       النـسائية املبـاراة الوطنيـة ال      وُتجري الرابطـة العامـة للجمعيـات         - ٥٨٦
وعلـى الـرغم مـن أن املبـاراة         . املمثالت الناجحات من اجلنس اللطيف فرصة إلظهار منجزاهتن       

مـرأة مـن كـل زاويـة مـن         ا آالف   ٥علـى سـبيل املثـال، زهـاء         . جديدة نسبيا، فإهنا شـعبية جـدا      
 .٢٠٠٧زوايا البلد شاركن فيها يف 

نة ُيكرَّم كبار املزارعني جبوائز وأومسـة الدولـة الرفيعـة، وُمنِحـت أكثـر مـن          ويف كل س   - ٥٨٧
واملئــات مــن املــزارعني كوفئــوا  .  منــهم مــن املزارعــات ٤٠ مزارعــة أومســة، وأكثــر مــن  ٢٠٠

 .بشارات موستاكيليك

تنفذ حكومة أوزبكـستان، بالـشراكة مـع مـصرف التنميـة اآلسـيوي، مـشروع تنفيـذ                   - ٥٨٨
وأحد أهدافه هو حتديد املـشاكل الـيت ال تـزال قائمـة             .  يف القطاع الزراعي   ورصد اإلصالحات 
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وطــرق القــضاء عليهــا، وأيــضا وضــع اســتراتيجية أخــرى لتوســيع ذلــك القطــاع، مــا هــو بــالغ   
 ناحيـة مـن     ١٧وأُجريت فعال دراسـات يف إطـار املـشروع يف           . األمهية بالنسبة إىل اقتصاد البلد    
 .فسهم مشاركني فيها بنشاط ومباشرةاجلمهورية، وكان املزارعون أن

وبغيــة التحقيــق الكامــل إلمكــان املزارعــات وتعزيــز معرفتــهن القانونيــة ودورهــن يف     - ٥٨٩
اإلصـــالحات اجلاريـــة يف القطـــاع الزراعـــي، قامـــت جلنـــة املـــرأة يف أوزبكـــستان، مـــع رابطـــة 

، بترتيـب منتـدى      لسيدات األعمال واملركز لـدعم األعمـال التجاريـة والزراعـة           تدبريكور أيول 
 .٢٠٠٨خاص يف 

وناقش املنتدى قضايا مـن قبيـل التـسليف والـدفع احلـسن التوقيـت ملنتجـات موصـلة،                    - ٥٩٠
فئـات اإلنتاجيـة     والتفاعل بني املزارع واألعمال التجارية اليت تقدم هلـا اخلـدمات والتوافـق بـني              

تعزيـز املعرفـة القانونيـة      ولوحظت علـى حنـو خـاص احلاجـة إىل           . احملددة وخصوبة التربة الفعلية   
لــدى املــزارعني، وإىل أن تنقــل إلــيهم بــسرعة ودقــة كــل املعلومــات التــشريعية الالزمــة وكــل     
االبتكارات ووجـوه التقـدم فيمـا يتعلـق بزيـادة اخلـصوبة والنـاتج، وإىل متكـني حـدوث اتـصال              

 .أقرب بينهم وبني العلماء الذين جيرون حبوثا زراعية

قائمـة بالتكنولوجيـات الـصغرية      ”: ن يف املنتدى مواد مشلت ما يلـي       عطي املشاركو أُو - ٥٩١
أسـس  عدهتا وزارة العالقات االقتصادية اخلارجية واالستثمار والتجـارة؛ والكتـاب           أ،  “للزراعة

ــصادية للزراعــة  ــة واقت ــدة أخــرى    قانوني ــشورات مفي ــدميقراطي؛ ومن ــربايل ال ــه احلــزب اللي .  قدم
كستان للمحاسـبني   اجما خاصا مكيفا مع األحوال يف أوزب      وعرضت غرفة التجارة والصناعة برن    

 . مدجمة على املشاركنيووزعته على أقراص

إن التجربة اإلجيابيـة لبلـدنا يف تطـوير األعمـال التجاريـة الـصغرية واملـشاريع التجاريـة                   - ٥٩٢
 اخلاصــة ويف إجيــاد بيئــة قانونيــة مواتيــة لــذلك اعُتبِــرت جــديرة باملالحظــة علــى حنــو خــاص يف  

 .املنتدى الدويل الثالث لسيدات األعمال، الذي ُعقد مؤخرا يف عاصمة قطر، الدوحة

وُيـــضطلع بعمـــل نـــشيط لتقـــدمي املـــساعدة إىل ســـيدات األعمـــال يف مجيـــع واليـــات  - ٥٩٣
ــة ــه، يف  . اجلمهوري ــاء علي ــواحي     ٢٠٠٨وبن ــق مراكــز الن ــا، عــن طري ــة ســورخان داري  يف والي

 مليــون ٣٣مــرأة ائتمانـات تفـضيلية قيمتـها تتجـاوز     ا ٢٨حـت  للمـساعدة يف حالـة البطالـة، ُمنِ   
ونتيجة عن تطـوير القطـاع اخلـاص، أنـشئت فـرص       . سوم من أجل القيام بأعمال جتارية عائلية      

مـرأة أعمـاال    ا ٦٠٠ألكثـر مـن      ووفرت مـشاريع جتاريـة كـبرية      . مرأة ا ٤ ١٣٤ـ  عمل جديدة ل  
 .يف املنازل

ــذكي للــ    - ٥٩٤ ــي وامل ــل التعليم ــة     إن العم ــري احلكومي ــات غ ــة والكيان ــل الدول ــن ِقب وعي، م
 .والدولية، يقدم قدرا كبريا من املساعدة إىل املرأة الريفية
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ــول إن مركــز  - ٥٩٥ ــة كاراكالباكــستان ويف    تاشابوســكور أي ــروع يف مجهوري ــه ف ــذي ل ، ال
، مرأة مزارعة، ويف اسـتكمال مهـاراهتن  االواليات والذي يشارك يف تقدمي الدعم لعشرين ألف         

ــستان   ــزارع أوزبكـ ــة مـ ــوقهن، أنـــشئ يف رابطـ ــة حقـ ــال  . ويف محايـ ــتعماله الفعـ ــز، باسـ واملركـ
لالمتيازات اهلادفة إىل تطوير احلركة الزراعية يف البلد، يسعى جاهدا إىل توسـيع نطـاق أنـشطة              

ويف الوقت احلاضر تعمـل هنـا أكثـر مـن ألفـي             . املزارعات يف واليات أندجيان ومننغان وفرغانة     
 .يرها النساءمزرعة تد

، افُتتح يف مدينة كرشي مركز إزغوليك للـدعم االجتمـاعي         ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان  - ٥٩٦
 والقــانوين للمــرأة وأعــضاء أســرهتا؛ وفيــه غــرف خاصــة للتنفــيس عــن الــضغط، ومكتــب طــيب،

املساعدة فيما يتعلـق جبميـع       ويقدم أخصائيون رفيعو املهارة   . وغرفة خاصة لألمهات واألطفال   
 .ا املتعلقة حبقوق املرأة يف مجيع جماالت حياة اجملتمعالقضاي

ويقدم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم الكـبري مـن ناحيـة إذكـاء الـوعي بقـضايا                      - ٥٩٧
، نظـم  ٢٠٠٨فربايـر  / إىل شـباط ٢٠٠٧ديـسمرب  /للفترة مـن كـانون األول     . تتعلق حبقوق املرأة  

والـدورة موجهـة   . ثة أشهر معنية بالقضايا اجلنـسانية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دورة من ثال   
لتحفيز إجراء دراسات متعلقة باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبقـضايا                    

ــرأة  ــا، وعلمــاء    ٢٥وشــارك زهــاء  . حقــوق امل  أخــصائيا، وطــالب يواصــلون الدراســات العلي
 خمتلف جوانب محاية حقـوق املـرأة،        اجتماع، يف هذه الدورة حيث متكنوا من أن يطلعوا على         

مبا يف ذلك قضايا املساواة بني اجلنسني والقانون ذو الصلة؛ وعلى جوانـب العنـف ضـد املـرأة؛        
 .وعلى طرائق البحوث وإعداد التقارير وغري ذلك

إن أعضاء جملس الشيوخ ونواب اجمللس التشريعي للمجلس األعلى وممثلي الـوزارات             - ٥٩٨
مـايو  /مات العامة املعنية واألخـصائيني شـاركوا يف حـدث رتبتـه يف هنايـة أيـار                واإلدارات واملنظ 

وناقـشوا  .  واليـة مسرقنـد  خوكيميـات  جلنـة املـرأة يف أوزبكـستان واملـصرف املركـزي و     ٢٠٠٨
وكـان مـن املالحـظ أن تعـداد         . قضايا مرتبطة مبشاركة النـساء الريفيـات يف األعمـال التجاريـة           

وخـصص زهـاء    . ألعمال واملشاريع التجارية يزداد سنة بعد أخـرى       النساء النشيطات يف جمال ا    
أعطــى .  ملــساعدهتن يف عملــهن النــاجح٢٠٠٧ مليــار ســوم علــى شــكل ائتمــان صــغري يف ١١

 علـى وجـه التحديـد مالكـات املـشاريع التجاريـة منحـا بلـغ إمجاليهـا سـتني                  خمر نوري صندوق  
 .مليون سوم

ميــز حلقــة دراســية نظمتــها جلنــة املــرأة يف      ، استــضافت تري٢٠٠٨مــارس /ويف آذار - ٥٩٩
 - أوزبكــستان، وحــضرها رؤســاء جلــان املــرأة يف واليــات مسرقنــد وخبــارى ونــافوي وكاشــكا

  الـشبابية يف واليـة سـرخان       كمولوت داريا وخوريزم؛ ومديرو جملس حركة     - داريا وسرخان 
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ألطفـال؛ والالعبـات    وصـناديق تطـوير رياضـة ا   خمليـا داريا ومـديرو ُشـَعب الواليـة لـصناديق          -
 .الرياضيات

وكانــت املالحظــة يف احللقــة الدراســية أن قــدرا كــبريا مــن االنتبــاه يوجــه، يف واليــة      - ٦٠٠
ــادة اهتمــام الفتيــات بالرياضــة       ــا، إىل قــضايا تتعلــق بتحــسني صــحة املــرأة وبزي ســورخان داري

. ت الفـراغ الـذي لـديهم      الوطنية، وأيضا إىل الطرق اهلادفة اليت ميكن هبا للطالب أن ينفقوا وق           
 ألـف فتـاة نـشاطات       ٣٤إمجايل عدد عضواهتا     وجملموعات األلعاب اإليقاعية الرياضية اليت يبلغ     

 كـوراش   من نوادي بارتشنوي حيث تـتعلم الفتيـات أسـرار رياضـة            ١٧ويعمل  .  ناحية ١٣يف  
ذي أسـسته جلنـة     وأّنـشئت يف الـسنة املاضـية ُشـعبة واليـة الحتـاد الـسباحة املتزامنـة، الـ                  . الوطنية

ــل        ــم العمــ ــل دعــ ــن أجــ ــز مــ ــال، واملركــ ــيدات األعمــ ــة ســ ــستان، ورابطــ ــرأة يف أوزبكــ املــ
 .والزراعة التجاري

إن حلقات دراسية تدريبية تتعلق مبزارع ترأسـها نـساء يف مجهوريـة كاراكالباكـستان                - ٦٠١
 ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٠-١٨وواليــات كاشــا داريــا وســورخان داريــا وخــورزم ُعقــدت يف 

 .شتراك مع جناح املرأة للحزب الليربايل الدميقراطيباال

وتعمــل يف . يــولَى قــدر كــبري مــن االنتبــاه يف أوزبكــستان حلمايــة صــحة املــرأة الريفيــة - ٦٠٢
ــر مــن    ــة يف الوقــت احلاضــر أكث ــة تقــدم املــساعدة احلــسنة    ٣ ١٠٠اجلمهوري ــة ريفي  حمطــة طبي
خرا يف مجيــع املنــاطق مراكــز للــزواج  وأنــشئت مــؤ. التوقيــت إىل النــساء واألمهــات واألطفــال 

ونتيجة عن ذلك، فإن رقم وفيات األمهات لكـل مئـة ألـف مولـود           . واألسرة ومراكز للفحص  
 . سنة٧٠ من ٧٤,٦، ومتوسط عمر النساء ارتفع إىل ١٩٩١ يف ٦٥ ـ، باملقارنة ب٢٤هو 

ثقـايف للنـساء   والدولة، مع مؤسسات اجملتمـع املـدين، تقـدم املـساعدة لرفـع املـستوى ال               - ٦٠٣
 .الريفيات ولتوسيع نطاق إمكاهنا البدين والفكري

ــة ١٩٩٩وبنــاء علــى مبــادرة مــن الــرئيس إســالم كرميــوف، أُنــشئت يف     - ٦٠٤  جــائزة زلفي
ومنــذ ذلــك الوقــت، نظــرا إىل املنجــزات اخلاصــة يف األدب والثقافــة والفنــون والعلــوم . للدولــة

 مـن الفتيـات يف البلـد    ١١٢لتقدير الكبري ألكثر مـن  والتعليم، ُمنحت هذه اجلائزة اليت حتظى با    
اللوايت يدرسن يف املـدارس االبتدائيـة واملـدارس الثانويـة والكليـات ومؤسـسات الدراسـة العليـا              

 .واللوايت يبدين روح املبادرة، ويربهنَّ على جناحهن يف دراساهتن، ويبدين جبالء مواهبهن

ى والفنـون والكليـات العـشرين للثقافـة والفنـون      ومن مدارس األطفال املئتني للموسيق   - ٦٠٥
 مــن املائــة يف ٥٣,٢يف إطــار وزارة الــشؤون الثقافيــة والرياضــية، تعمــل يف املنــاطق الريفيــة       

 مـن الطـالب يف هـذه املؤسـسات     املائـة  يف ٦٢,١وزهـاء  . مدارس الرياضة لألطفال واملراهقني  
 . من املوظفني من النساءاملائة يف ٧٤,٣و 
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ــشك - ٦٠٦ ــساء ت ــة يف ٦١,٤ل الن ــوادي     املائ ــات والن ــة واملكتب ــز الثقافي ــوظفي املراك ــن م  م
الترفيــــه  وُتنــــشأ مترتهــــات ترفيهيــــة حديثــــة ونــــواد ومؤســــسات ثقافيــــة لتــــوفري . الرياضــــية
 .للنساء الثقايف

 .تزور بانتظام الفرق املسرحية وفرق احلفالت املوسيقية املتنقلة املناطق الريفية - ٦٠٧
  

   املساواة بني املرأة والرجل أمام القانون- ١٥املادة     
 مـن   ١٨تـنص املـادة     . تعلن الدولة املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل أمام القـانون           - ٦٠٨

ــساوية وأهنــم     ”الدســتور علــى أن   ــة أوزبكــستان حقــوق وحريــات مت ــع مــواطين مجهوري جلمي
ــى أســاس اجلــنس أو ال      ــز عل ــدون التميي ــانون، ب ــام الق ــساوون أم ــة   مت ــسية أو اللغ ــرق أو اجلن ع

 .“الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقدات أو املركز الفردي أو االجتماعي أو

حقوق وحريات املواطنني ال ميكن التـصرف       ” من الدستور على أن      ١٩وتنص املادة    - ٦٠٩
 .“فيها، وليس ألحد احلق يف إنكارها أو تقييدها إال عن طريق احملاكم

بـشأن مـساواة مجيـع املـواطنني أمـام القـانون ، بغـض النظـر عـن اجلـنس،           إن األحكام   - ٦١٠
منصوص عليها يف قوانني مجهورية أوزبكستان اخلاصـة بـالتعليم، وباملواطنـة وبلجـوء املـواطنني                
ــنظم       ــوانني أخــرى ت ــة وق ــوانني األســرة والعمــل والقــوانني اجلنائي ــات القــضائية، ويف ق إىل اهليئ

 .حقوق املواطنني املعطاة

حلمايــة املــواطنني مــن أي شــكل مــن أشــكال التمييــز، حــددت أوزبكــستان مــسؤولية  - ٦١١
، وانتـهاك   ) مـن القـانون اجلنـائي      ١٤١املـادة   (جنائية عـن انتـهاك احلقـوق املتـساوية للمـواطنني            

، وانتـهاك احلـق يف      ) من القانون اجلنائي   ١٤٤املادة  (قانون جلوء املواطنني إىل اهليئات القضائية       
، وتنص املـسؤولية علـى املعاقبـة علـى االنتـهاك املباشـر       ) من القانون اجلنائي١٤٨املادة (العمل  

 .أو تقييد احلقوق املدنية والسياسية على أساس التمييز

إن املسؤولية اإلدارية املنصوص عليهـا يف قـانون اجلـرائم اإلداريـة عـن جـرائم تنطـوي                    - ٦١٢
، وجلـوء املـواطنني إىل اهليئـات القـضائية          )٤٢املـادة   (بلغـة الدولـة      على انتهاك للقوانني اخلاصـة    

ــادة ( ــائق   )٤٣امل ــرفض غــري املــربر للوصــول إىل الوث ــادة (، وال ــادة (، والعمــل )٤٤امل ، )٤٩امل
جتعـل مـن    ) ٥٠املـادة   (ورفض توظيف مواطنني أرسلتهم إدارة خدمـة التـشغيل التابعـة للدولـة              

 .لقانون بشأن القضاء على التمييز ضد املرأةاملمكن درء انتهاكات ممكنة ألحكام الدستور وا
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تعطــي الدولــة املــرأة نفــس األهليــة القانونيـــة الــيت تعطيهــا للرجــل ونفــس الفـــرص           - ٦١٣
ــرام عقــود وإدارة املمتلكــات،    وتعطيهــا علــى حنــو خــاص . ملمارســتها احلقــوق املتــساوية يف إب

 .وتضمن أيضا نفس املعاملة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية

ووفقا ملبادئ القانون العامة، ال جيوز أن يتوقف مركـز املـواطن بوصـفه شخـصا أمـام                   - ٦١٤
 .القانون على نوع اجلنس أو العرق أو األصل االجتماعي أو الدين

 من القانون املدين، فإن األهلية القانونيـة للمـواطن هـي األهليـة ألن       ١٧مبقتضى املادة    - ٦١٥
وتنـشا األهليـة    .  واالعتراف هبا بقْدر متساو جلميـع املـواطنني        تكون له حقوق والتزامات مدنية    

 .حينما يولد املواطن وتنتهي حينما ميوت املواطن القانونية للمواطن

جيــور ”:  مــن القــانون املــدين مــضمون األهليــة القانونيــة كمــا يلــي  ١٨تعــرِّف املــادة  - ٦١٦
وصوا هبا؛ وأن تكـون هلـم مـدخرات         للمواطنني أن ميتلكوا املمتلكات؛ وأن يرثوا املمتلكات وي       

أو مــشاريع زراعيــة  (ديكخــان يف مــصرف؛ وأن يــشتغلوا بإنــشاء املــشاريع التجاريــة وبزراعــة 
ــشئوا       ) أكــرب ــدي؛ وأن ين ــستعملوا العمــل التعاق ــانون؛ وأن ي ــا الق ــشطة أخــرى ال حيظره أو أن

ــس     ــات؛ وأن ي ــشاركوا يف االلتزام ــامالت وي ــوا باملع ــة، وأن يقوم ــات قانوني ــق كيان عوا إىل حتقي
اإلنصاف؛ وأن خيتاروا مهنـة ومكانـا للعـيش؛ وأن ميتلكـوا حـق النـشر بالنـسبة إىل أعمـاهلم يف                      

 .جمال العلوم أو األدب أو الفنون أو االختراع أو ممتلكات فكرية أخرى حيميها القانون

ــضا أن تكــون هلــم حقــوق أخــرى متعلقــة باملمتلكــات أو غــري      ” - ٦١٧ جيــوز للمــواطنني أي
 .“متلكات الشخصيةامل

 مـن القـانون املـدين، فـإن األهليـة القانونيـة التـصرفية للمـواطن هـي                   ٢٢مبقتضى املادة    - ٦١٨
أهلية املواطن، بأفعاله، ألن يكتسب وميـارس حقوقـا مدنيـة وألن خيلـق لنفـسه التزامـات مدنيـة          

ــة التــصرفية علــى حنــو كامــل حينمــا يبلــغ الــ    . وألن ينفــذها شخص ســن تنــشأ األهليــة القانوني
 .البلوغ، أي حينما يبلغ سن الثامنة عشرة

املــواطن الــذي يتــزوج علــى أســاس قــانوين قبــل بلــوغ ســن البلــوغ يكتــسب األهليــة     - ٦١٩
واألهلية القانونية التصرفية املكتـسبة نتيجـة عـن الـزواج     . القانونية التصرفية الكاملة عند زواجه 

 .ج قبل بلوغ سن الثامنة عشرةُيحتفظ هبا على حنو كامل يف حالة حل رباط الزوا

إذا ألغـي الـزواج جيــوز للمحكمـة أن تقــرر أن الـزوج القاصـر يفقــد األهليـة القانونيــة        - ٦٢٠
 .التصرفية الكاملة اعتبارا من وقت حتدده احملكمة

 مـن   ٢٣إن تقييد األهلية القانونية واألهلية القانونية التصرفية للمواطن حمظـور باملـادة              - ٦٢١
ال جيوز أن تكـون األهليـة القانونيـة أو األهليـة القانونيـة التـصرفية ألحـد مقيـدة         . دينالقانون امل 
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وعدم التقيد بالشروط واإلجـراءات الـيت يرسـيها         . إال يف احلاالت وبالطريقة احملددة يف القانون      
 القــانون لتقييــد األهليــة القانونيــة التــصرفية للمــواطن يــنجم عنــه إلغــاء إجــراء هيئــة الدولــة الــيت  

 .حددت التقييد حمل النظر

يف مجهورية أوزبكستان، إذا انُتهكت حقـوق املـرأة ميكنـها أن تـستعيد هـذه احلقـوق                    - ٦٢٢
 :هلا احلق فيما يلي. بسبل انتصاف قانونية أو خارج نطاق القانون

ــصة    أوال،      ــة املخت ــدى ســلطات الدول ــدمي شــكوى ل ــى شــكاوى   تق ــيت تتلق  ال
الطريقة اليت ينص القانون عليهـا بـالنظر يف حجـج مقـدم             املواطنني وتنظر فيها وحتلها ب    

الشكوى وبإعطائه جوابا خطيا فيمـا يتعلـق بالتـدابري املتخـذة السـتعادة حقـوق مقـدم                  
حيظــر القــانون بــشأن جلــوء املــواطنني إىل الــسلطات      ). احلمايــة اإلداريــة (الــشكوى 

اءاهتا، والكشف عـن    املختصة االتصال بالسلطات اليت ميكن أن ُتستأنف قراراهتا وإجر        
معلومات عن احلياة اخلاصة للمواطنني، ومضايقة أعضاء األسرة فيمـا يتعلـق بـشكوى              

 وسـلطات الدولـة الـيت تنظـر يف شـكاوى املـواطنني ملزمـة              . قُدِّمت إىل سلطات الدولة   
تعطي مقدم الشكوى احلق يف اسـتخدام خـدمات حمـام أو ممـثلني لـه، وبـأن تتخـذ        بأن  

وبأن تتخـذ  ) أو عدم القيام بالفعل   (إليقاف األفعال غري القانونية     أيضا خطوات فورية    
تدابري لتقومي اخلطأ أو لضمان التعـويض عـن الـضرر املعنـوي إذا جنـم الـضرر بـاملواطن                    

  .عن انتهاك حقوقه أو حرياته أو مصاحله القانونية
عة فيمـا يتعلـق بأفعـال أو قـرارات غـري مـشرو            تقدمي التماس إىل احملكمـة      ثانيا،      

ــة    يف النــصف األول مــن ). اإلنــصاف القــضائي(مــن ِقبــل ســلطات أو مــسؤويل الدول
وأُِذن بثمـان وتـسعني يف   .  ألف قـضية ٢٨٣ نظرت احملاكم املدنية يف أكثر من        ٢٠٠٧
لقـد اُلِغيـت    . إن نوعية النظـر يف القـضايا حتـسنت حتـسنا ملحوظـا            .  من املطالبات  املائة
، ولكن ذلك الرقم هـو      ٢٠٠٦ النصف األول من      من أحكام احملاكم يف    املائة يف   ٠,٧
  .املائة يف ٠,٥اآلن 

التابعـــة ) أمينـــة املظـــامل(تقـــدمي التمـــاس إىل مفوضـــة حقـــوق اإلنـــسان ثالثـــا،     
ــهاك حقــوق وحريــات مــواطن إذا اســتعمل    للمجلــس األعلــى   يف شــكوى تتعلــق بانت

وألمينـة املظـامل    . املواطن فعال سبل االنتصاف ووسائل محايـة حقوقـه املـذكورة أعـاله            
احلق يف النظر يف الشكاوى املقدمة من ِقبـل مـواطين مجهوريـة أوزبكـستان واملـواطنني                 

واألشخاص عدميي اجلنسية يف مجهورية أوزبكستان ويف أن جتري حتقيقـا يف             األجانب
وبعـد  . ال تنظر أمينة املظامل يف القضايا اليت تقع يف جمـال اختـصاص احملـاكم         . الشكوى
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املقدم لاللتماس، ترسل أمينـة املظـامل النتـائج إىل سـلطة الدولـة املختـصة                دراسة حجج   
  .بتوصيات تتعلق باستعادة حقوق مقدم االلتماس

، الـيت تـشرف علـى التقيـد         تقدمي التماسات إىل مكاتب املدعني العامني     رابعا،      
 بالقــانون مــن قبــل الــوزارات واإلدارات واملــشاريع التجاريــة واملؤســسات واملنظمــات 

، وعلى التحقيق األويل يف اجلرائم ومعاملة املـواطنني املـودعني يف املرافـق              اخلوكيماتو
التماسـات وشـكاوى املـواطنني وتتخـذ         تـستعرض سـلطات املـدعي العـام       . اإلصالحية

ــة    ــوقهم املنتهك ــتعادة حق ــدابري الس ــر، إذا ُوجــدت      .ت ــام أن يباش ــدعي الع وجيــوز للم
اءات جنائية بسبب جرائم إدارية ضد أشـخاص        أسباب للقيام بذلك، يف قضية أو إجر      

ــذلك وأن ُتجــرى         ــضائية ب ــسلطات الق ــغ ال ــرد آخــر وجيــوز أن يبل ــوق ف ــهكوا حق انت
إجراءات قضائية بـشأن ذلـك إذا كانـت مواطنـة انُتهكـت حقوقهـا عـاجزة، ألسـباب                   

  .صحية أو املكان، عن أن تؤكد حقوقها يف احملكمة
ــانونتقــدمي التمــاس إىل ســلطات إنفــ  خامــسا،      ــة حقــوق  اذ الق ــة حبماي  املخول

ــالنظر املوضــوعي        ــة أوزبكــستان ب ــانون مجهوري ــا دســتور وق ــسان دوهن ــات اإلن وحري
والــشامل يف شــكاوى مقدمــة مــن ِقبــل مــواطنني مــن انتــهاكات حقــوقهم وحريــاهتم     

  .الدستورية تلتها تدابري اتُّخذت مبقتضى القانون لتناول هذه الشكاوى
 الذين يقدمون املساعدة القانونيـة إىل       املهنة القانونية االتصال بأعضاء   سادسا،      

أفـــراد وكيانـــات قانونيـــة علـــى أســـاس مبـــادئ اســـتقالل احملـــامي، والتقيـــد الـــصارم    
بأخالقيات املهنة، وسرية املعلومـات املتبادلـة بـني حمـامي الـدفاع وموكلـه، واسـتعمال                 

ــانون      ــل الق ــن ِقب ــست حمظــورة م ــصاف لي ــق وســبل انت ــت. طرائ  احلاضــر يف ويف الوق
 مكتبــا ٤٣٨ شــركة حمــامني و ٣٤٨ كليــة للقــانون، وأيــضا  ٢٣أوزبكــستان، تعمــل 

إن حقوق والتزامات احملامني معرَّفة يف قـانون         . حماميا ٣ ٨٣٤للمحاماة ُيستخَدم فيها    
 كــــانون ٢٥ بــــشأن املهنــــة القانونيــــة وقــــانون ١٩٩٦ديــــسمرب / كــــانون األول٢٧

ــسمرب /األول ــشأن ضــمانات امل ١٩٩٨دي ــة     ب ــة االجتماعي ــة واحلماي مارســات القانوني
للمحــامني، وأيــضا قــانون اإلجــراءات املدنيــة وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة وقــانون         

  .املسؤولية اإلدارية
إن حتليل أنشطة أمينة املظامل فيما يتعلق بالنظر يف شكاوى املـواطنني يـبني أن النـساء،            - ٦٢٣

والــسبب الرئيــسي يف تقــدمي النــساء ). املائــة يف ٦٠(غالبــا، يتــوجهن إىل مكتــب أمينــة املظــامل  
ــن         ــسان ضــد شــخص م ــوق اإلن ــهاكات حق ــق بانت ــة املظــامل يتعل ــة أمين لاللتماســات إىل مكتب

  ).ابن أو زوج أو أب(األقارب 
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ــرة     - ٦٢٤ ــبني اإلحــصاءات للفت ــت، ت  أن مــن إمجــايل عــدد  ٢٠٠٧-٢٠٠٢ويف نفــس الوق
ــواطنني، تعلقــت    ــة يف ٢٠شــكاوى امل ــشكاوى املق  املائ ــن ال ــم ــات   ي ــف فئ ــهاكات خمتل دة بانت

 .املرأة حقوق

واألسباب الرئيسية لتقدمي النـساء اللتماسـات إىل أمينـة املظـامل تتـألف مـن انتـهاكات                   - ٦٢٥
، وعــدم اختــاذ املــسؤولني خوكيميــاتحقــوق املــرأة مــن ِقبــل هيئــات املواطنيــة الذاتيــة احلكــم و

كل املـرأة، وانتـهاكات احلقـوق فيمـا يتعلـق باخلـدمات       وهيئات الدولة لتدابري قانونية حلل مـشا  
 .الطبية، وانتهاكات حقوق اإلسكان وعدم دفع بدل النفقة لألطفال

وتتعلق فئة أخرى من الشكاوى باإلنفاذ البطـيء لقـرارات احملكمـة الـيت دخلـت حيـز                   - ٦٢٦
ادعـاءات مقـدمي    و. النفاذ، وأيضا امتنـاع مـوظفي احملكمـة عـن العمـل ألداء واجبـاهتم الرمسيـة                

 .الشكاوى يف األنواع الستة من الشكاوى قد مت التثبت منها وقد ُحلت بالقانون النافذ

 مــن الــشكاوى املقدمــة مــن النــساء واملتناَولــة مــن ِقبــل أمينــة  املائــة يف ٦٠وأكثــر مــن  - ٦٢٧
فـل أو   املظامل، بطلب املساعدة لضمان احلقـوق املتعلقـة باإلسـكان أو اسـتعادة النفقـة علـى الط                 

 .تلقي االستحقاقات واملعاشات التقاعدية، قد ُحلَّت بطريقة إجيابية

ونظرا إىل توسيع نطاق وظـائف وسـلطات املمـثلني اإلقليمـيني، فـإن القـضايا املقترنـة                   - ٦٢٨
، مـن بـني اجملـاالت ذات        ٢٠٠٤بضمان ومحاية حقوق املرأة يف واليات اجلمهورية هـي، منـذ            

 .صدها يوميااألولوية ألنشطتهم وجيري ر

ــل يف كــل      ٢٠٠٧-٢٠٠٢يف  - ٦٢٩ ــرأة والطف ــوق امل ــات حق ــد مبختلــف فئ  مت رصــد التقي
بتوصـيات أمينـة املظـامل املوجهـة إىل حتـسني        أرجاء البلد، واسُتعِملت نتائج ذلك الرصد للتقدم      

التــشريعات واألنظمــة يف ميــدان محايــة حقــوق املــرأة، والقــضاء علــى أوجــه القــصور احملــددة،   
مــسؤولية املــسؤولني عــن التقيــد بقــانون مجهوريــة أوزبكــستان يف قــضايا تتعلــق حبمايــة وتعزيــز 

 .األمهات واألطفال

 :رصدت أمينة املظامل ما يلي - ٦٣٠

 ؛)٢٠٠٢(محاية احلقوق اإلجنابية للمرأة يف والية دجيزاك   - ١  

ــة أوزبكــستا        - ٢   ــازل يف مجهوري ــالكي املن ــة مل ــصاحل القانوني ــوق وامل ــة احلق ن محاي
 ؛)٢٠٠٦-٢٠٠٥(

التقيد حبقوق العمل للمـرأة يف مـشاريع الـصناعة اخلفيفـة يف واليـات أنـدجيان                   - ٣  
 ؛)٢٠٠٦(ونامانغان وفريغانا 
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ــشقند       - ٤   ــة طـ ــا يف واليـ ــسكينت وبوكـ ــاحييت بـ ــزارعني يف نـ ــوق املـ ــد حبقـ التقيـ
)٢٠٠٨-٢٠٠٧.( 

يف جمال العمالة وعالقـات     إن نشوء اجتاه متنام من الشكاوى اليت تشري إىل انتهاكات            - ٦٣١
 األساس لرصد التقيد حبقوق العمل للمرأة يف مشاريع الـصناعة اخلفيفـة             ٢٠٠٦العمل كان يف    

يف واليات أنـدجيان ونامانغـان وفريغانـا، وهـو الرصـد الـذي اضـطُِلع بـه باالشـتراك مـع جملـس              
 .احتاد نقابات العمال يف أوزبكستان وجلنة املرأة يف أوزبكستان

ــ - ٦٣٢ ــة        جع ــشاريع ذات أشــكال امللكي ــرز يف امل ــدم احمل ــب التق ــن املمكــن تعق ل الرصــد م
املختلفــة يف تنفيــذ التــدابري احلمائيــة للعــامالت ويف إنفــاذ قــانون العمــل بغيــة التــيقن مــن مــدى   
إدخال أجهزة الـسالمة احلديثـة ملنـع اإلصـابات يف مكـان العمـل يف املـشاريع الـصناعة اخلفيفـة                      

 .ظافة ملنع األمراض املتعلقة باملهنة بني العامالتومن حالة الصحة والن

أمينـة  (احملـددة بالرصـد أعـدت مفوضـة حقـوق اإلنـسان        وبغيـة تقـومي وجـوه القـصور     - ٦٣٣
 . التابعة للمجلس األعلى توصياهتا اخلاصة هبا) املظامل

ــذي أُجــري يف   - ٦٣٤ ــسكنت    ٢٠٠٧يف الرصــد ال ــاحييت ب ــة حقــوق املزارعــات يف ن  حلماي
وكـان الغـرض   . يف والية طشقند أويل اهتمام خاص ألنشطة املزارع اليت ترأسها النساء       وبوكا  

من الرصد البحث يف املشاكل اليت تواجههـا املزارعـات يف تنفيـذ قـانون مجهوريـة أوزبكـستان                   
اخلاص باملزارع وغريه من األفعال القانونية والتنظيمية ودراسة العوامـل الـيت تـؤدي إىل انتـهاك                 

 . وسلطات الدولة حلقوق املزارعني، ومنهم املزارعاتاملسؤولني

وباإلضــافة إىل ذلــك، أحــد مكونــات دراســات رصــد أمينــة املظــامل للتقيــد بــاحلقوق     - ٦٣٥
املدنيــة، مبــا يف ذلــك احلقــوق املدنيــة للمــرأة، هــو دراســة استقــصائية ملختلــف أجــزاء الــسكان، 

ــة مــن ناحيــ     ــسلطات اإلقليمي ــشطة ال ــستعمل لدراســة أن ــسان وإدخــال   وُت ــد حبقــوق اإلن ة التقي
 . املساواة اجلنسانية ووضع التوصيات واالقتراحات بتحسينها

ويف سياق تنفيذ اخلطة الوطنية لتنفيذ توصيات جلنة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                   - ٦٣٦
 مـع املركـز الـوطين حلقـوق اإلنـسان وجلنـة             - مكتـب الربملـان ألمينـة املظـامل          ٢٠٠٥يعقد منذ   

ــر ــة      امل ــادرات املدني ــدعم املب ــة ل ــات -أة يف أوزبكــستان ومركــز املنظمــات غــري احلكومي  حلق
دراسية تدريبيـة خمصـصة لتـدريب مـوظفي جلنـة املـرأة يف أوزبكـستان واملركـز الـوطين حلقـوق                      
اإلنسان ومكتب أمينة املظامل واملنظمات غري احلكومية يف البلد على أن يكونوا خـرباء وطنـيني             

 .ت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ويف تقدمي التقارير عنها ورصد تنفيذهايف تنفيذ توصيا
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 تـدابري للقـضاء علـى التمييــز ضـد املـرأة يف األمـور املتعلقــة       - ١٦املـادة      
  بالزواج والعالقات األسرية

إن األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات األســرية ينظمهــا قــانون األســرة يف مجهوريــة    - ٦٣٧
كستان، وهو القانون الذي ترمي أحكامه إىل محاية حقـوق املـرأة يف األسـرة وإىل القـضاء           أوزب

 .على التمييز ضد املرأة يف العالقات األسرية

إن تنظيم العالقات األسرية يقوم علـى أسـاس مبـدأ الطـابع الطـوعي لالحتـاد الزوجـي                    - ٦٣٨
ملمتلكـات بـني الـزوجني، وحـل        واحلقـوق يف ا    بني الرجل واملـرأة ومـساواة احلقـوق الشخـصية         

ــهم        ــة األســرية لألطفــال ولرفاهت ــوىل للتربي ــيت ت ــة ال ــة، واألولوي ــة املتبادل ــضايا األســرة باملوافق ق
 .ومنوهم، ومحاية حقوق ومصاحل القُصَّر واألعضاء املعوقني يف األسرة

ة يف  لكـل املـواطنني احلقـوق املتـساوي       ”:  من قانون األسرة على مـا يلـي        ٣تنص املادة    - ٦٣٩
وأي تقييــد مباشــر أو غــري مباشــر للحقــوق أو حتديــد المتيــازات مباشــرة   . العالقــات األســرية

ــوع اجلــنس          أو ــسبب ن ــات األســرية ب ــدخل يف العالق ــزواج أو الت ــد ال ــت عق غــري مباشــرة وق
ــز الفـــردي        أو ــاعي أو املعتقـــدات، أو املركـ ــة أو األصـــل االجتمـ ــرق أو اجلنـــسية أو اللغـ العـ
 .روف أخرى حمظورظ االجتماعي، أو أو

ميكن أن ُتقيَّد علـى أسـاس القـانون فقـط،            إن حقوق املواطنني يف العالقات األسرية     ” - ٦٤٠
وفقـط إىل احلـد الـضروري حلمايـة اآلداب العامـة والـشرف والكرامـة والـصحة واحلقـوق الـيت           

 .“يعطيها القانون ألعضاء آخرين من األسرة ومواطنني آخرين

 حقوق األسرة حمميـة باحملـاكم وفقـا لألنظمـة املتعلقـة بـاإلجراءات                أن ١١حتدد املادة    - ٦٤١
املدنية أو، يف حاالت ينص هذا القانون عليها، بسلطات الوالية أو القوامة أو سـلطات أخـرى     

 .تابعة للدولة

حقــــوق األســــرة حمميــــة بالوســــائل املنــــصوص عليهــــا يف املــــواد ذات الــــصلة مــــن   - ٦٤٢
 .األسرة قانون

نون األسرة أحكام عقد الزواج والشروط اليت مبقتضاها ال جيوز عقـد الـزواج           حيدد قا  - ٦٤٣
 .أو جيوز إلغاؤه

تكمن يف أساس هذه األحكام مبادئ املساواة يف احلقوق بني املـرأة والرجـل والطـابع                 - ٦٤٤
 .الطوعي والواعي للزواج وعواقبه

 . “كتب السجل املدينتربم الزجيات يف م” من قانون األسرة، ١٣مبقتضى املادة  - ٦٤٥
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 .ُيعتَبر زواج مربم يف شعرية دينية أن له قوة قانونية ال - ٦٤٦

يربم الزواج يف احلضور املـادي للشخـصني اللـذين يعقـد الـزواج عليهمـا عنـد هنايـة                     ” - ٦٤٧
  .شهر واحد بعد التاريخ الذي قدما فيه الطلب إىل مكتب السجل املدين

أن يـسمح بعقـد الـزواج، إذا وجـدت أسـباب مـشروعة             جيوز ملكتب السجل املدين     ” - ٦٤٨
 .لفعل ذلك، قبل انتهاء الشهر

، جيـوز أن  )مثـل احلمـل أو والدة طفـل أو مـرض أحـد الطـرفني          (يف ظروف خاصـة     ” - ٦٤٩
 .يعقد الزواج يف يوم تقدمي الطلب

 .ُيعقد الزواج بالطريقة احملددة لتسجيل الدولة لألفعال املدنية” - ٦٥٠

ض مكتب سجل مدين لتسجيل زواج جيوز أن ُيستأنف مباشرة أمـام حمكمـة              إن رف ” - ٦٥١
 .“أو سلطة عليا

 .ينص قانون األسرة على حنو خاص على حاالت ال جيوز فيها تسجيل الزواج - ٦٥٢

  ال جيوز أن يعقد الزواج  - ٦٥٣
  بني شخصني واحد منهما على األقل يف زواج مسجل فعال؛    
ــصاعدي       ــريبني يف خــط ت ــني أشــقاء وشــقيقات    بــني ق ــازيل مباشــرة، وب  أو تن

  مت تبنيهم؛) أو بنات(وأخوة وأخوات من والدين خمتلفني، وبني أبوين متبنَّيني وأبناء 
بني شخصني واحد منهما على األقل تعتربه احملكمـة أنـه ليـست لديـه األهليـة                     

  ).مرض عقلي أو عته(للتصرف نتيجة عن اضطراب عقلي 
اقب سلبية للزواج ميكن أن تؤثر يف صـحة الـزوجني، ُيـوفَّر فحـص               بقصد درء أي عو    - ٦٥٤

مبقتـــضى النظـــام األساســـي للخدمـــة الطبيـــة  . طـــيب جمـــاين للـــزوجني اللـــذين يعقـــدان الـــزواج 
 قـرار   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٧لألشخاص الذين يعقدون الزواج، وهو النظـام الـذي أقـره يف             

ألشخاص الذين تتجـاوز سـنهم اخلمـسني        جملس الوزراء يف مجهورية أوزبكستان، فإن فحص ا       
والتقرير التايل الذي ُيصدر للشخص يفسر العواقـب املمكنـة          . ال ميكن أن ُيجرى إال مبوافقتهم     
 .ألي أمراض جيري الكشف عنها

 :مبقتضى قانون األسرة يفسخ الزواج يف احلاالت التالية - ٦٥٥

 انتهاك شروط وأحكام عقد الزواج؛  -  
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ــي،    -   ــد زواج ومهـ ــة    عقـ ــدون نيـ ــزواج بـ ــجل الـ ــا سـ ــزوجني أو كليهمـ ــد الـ أي أن أحـ
 أسرة؛ إنشاء

أحــد الشخــصني اللــذين عقــدا الــزواج أخفــى عــن اآلخــر وجــود مــرض الزهــري              -  
 .فريوس نقص املناعة البشرية وقدم اآلخر يف وقت الحق مطالبة إىل احملكمة أو

 .ال جيوز فسخ الزواج إال يف احملكمة - ٦٥٦

 جيوز فسخ زواج معقود مع شـخص دون سـن الـزواج إذا تطلبـت                وفضال عن ذلك،   - ٦٥٧
وجيـوز أن يطلـب الفـسخ    . ذلك مـصاحل الـشخص الـذي عقـد الـزواج قبـل بلـوغ سـن الـزواج           

شخص عقـد الـزواج قبـل بلـوغ سـن الـزواج أو والـداه أو والـداها أو القـيِّم، وأيـضا سـلطات                        
 .الوالية أو القوامة أو مدع عام

ــغ زوج ســن ا  - ٦٥٨ ــسخ      إذا بل ــة، ال جيــوز أن يف ــضية يف احملكم ــسوية ق ــت ت ــزواج يف وق ل
 .إال إذا طلب ذلك الشخص القيام بذلك الزواج

جتري جلسة اسـتماع إىل قـضية فـسخ زواج ألن أحـد الـزوجني مل يبلـغ سـن الـزواج            - ٦٥٩
سـن الـزواج يف الوقـت       ) أو أحـدمها  (مبشاركة سـلطات الواليـة واحلمايـة إذا مل يبلـغ الزوجـان              

 .جتري فيه جلسة استماع يف احملكمةالذي 

ــادة   - ٦٦٠ ــزواج       ١٣٦ُتحــدد امل ــى ال ــرأة عل ــار امل ــسؤولية عــن إجب ــائي امل ــانون اجلن ــن الق  م
 . عن تعدد الزوجات١٢٦منعها من القيام بذلك، واملادة  أو

بالتايل، حيظر قانون مجهوريـة أوزبكـستان الـزواج اجلـربي ويـضمن احلمايـة القـضائية                  - ٦٦١
  .رأة يف حاليت الزواج اجلربي وتعدد الزوجاتحلقوق امل

 . للنساء١٧ للرجال و ١٨سن الزواج هي ”، ١٥مبقتضى املادة  - ٦٦٢

 الناحيـة أو املدينـة      خلـوكيم إذا ُوجدت أسباب مشروعة أو ظروف اسـتثنائية، جيـوز           ” - ٦٦٣
ــراغبني يف        ــى طلــب الشخــصني ال ــاء عل ــوم، بن ــزواج أن يق ــسجيل ال ــدة حيــث جيــري ت  أو البل

 .“الزواج، بتخفيض سن الزواج، ولكن ليس بأكثر من سنة واحدة

ولكن، نظرا إىل أن مجهوريـة أوزبكـستان اعتمـدت قانونـا خاصـا بـضمانات حقـوق                   - ٦٦٤
الطفل، وفقا لـه الطفـل هـو، مبقتـضى اتفاقيـة حقـوق الطفـل، أي شـخص مل يبلـغ سـن الثامنـة                          

 - سـنة للرجـل واملـرأة      ١٨ -سني  عشرة، فإن مسألة حتديـد نفـس الـسن لألشـخاص مـن اجلنـ              
يف الوقـت احلاضـر، فـإن    . إن الشعور العام حيال سن الزواج للمرأة مير بـتغري . هي قيد املناقشة 
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 ، وتلك هي احلالـة      ٢٤ و   ٢٠ بني   املائة يف   ٥٦ثلث النساء يتزوجن يف سن التاسعة عشرة، و         
 .املثلى من منظور اخلصوبة واالستعداد حلياة األسرة

 اجلدير باملالحظـة أنـه حينمـا كانـت تـشريعات مجهوريـة أوزبكـستان ُترَصـد يف                   ومن - ٦٦٥
 من أجل التثبت من التقيـد بقواعـد القـانون الـدويل يف جمـال املـساواة اجلنـسانية اقتـرح                      ٢٠٠٨

ُتــدرج تعــديالت يف  بــأن مركــز رصــد تنفيــذ اإلجــراءات القانونيــة والتنظيميــة يف وزارة العــدل
 .١٨ ـديد سن زواج املرأة بمن أجل حت قانون األسرة

جيب أن يالَحظ أن للمرأة والرجل، مبقتـضى قـانون األسـرة، حقوقـا متـساوية خـالل                   - ٦٦٦
ُيعطى الزوجـان حقوقـا متـساوية يف األسـرة وتقـع عليهمـا مـسؤوليات               . الزواج وخالل فسخه  

 :وُيبيَّن ذلك كما يلي. متساوية

 ذلــك، أن خيتــارا اســم أحــد الــزوجني عنــد عقــد الــزواج جيــوز للــزوجني، إذا رغبــا يف  -  
 بوصفه امسهما املشترك، أو جيوز لكل منهما أن حيتفظ باالسم قبل الزواج؛

 تغيري اسم من ِقبل أحد الزوجني ال يستتبع تغيريا لالسم من ِقبل الزوج اآلخر؛  -  

  معا؛إن األمور املتعلقة بتربية األطفال وقضايا أخرى من قضايا احلياة حيلها الزوجان  -  

لكل من الزوجني احلرية يف اختيار مهنته أو مهنتها وحرفته أو حرفتها ومكان مكوثـه                 -  
 أو إقامته أو مكان مكوثها أو إقامتها؛

يتمتع الزوجان حبقوق متساوية يف املمتلكات املشتركة حىت لو بقي أحـدمها يف املـرتل                 -  
عة أخـرى، لـيس لـه أجـور         يقوم بالشؤون املرتلية ورعاية األطفال أو، ألسـباب مـشرو         

 مستقلة أو دخل آخر؛

 .للزوجني حقوق متساوية من ناحية امتالك املمتلكات واستعماهلا والتصرف فيها  -  

جيب على زوج يرغب يف إبرام صفقة تنطوي على التـصرف يف عقـار مـشترك بامسـه                   - ٦٦٧
ل علـى موافقتـه   حيـق لـزوج مل ُيحـصَ     . أو امسها أن حيصل على موافقة موثقة مـن الـزوج اآلخـر            

املوثقة على صفقة أن يقدم التماسا، خالل سنة بعـد تـاريخ علمـه أو علمهـا أو بعـد أن يكـون                 
ــن        ــصفقة، أن يقــدم التماســا إىل حمكمــة أن تعل ــم أو ينبغــي هلــا أن علمــت بال ــه أن عل ينبغــي ل

 .الصفقة الغية وباطلة

ــتخدام الشخــصي     - ٦٦٨ ــة باالس ــياء املتعلق ــة  (األش ــس واألحذي ــا املالب ــا إليه ــتثناء )وم ، باس
اجملوهرات والسلع الكمالية الباهظة الثمن، هي من املمتلكات اخلاصة للزوج الـذي اسـتعملها،     

 .على الرغم من أنه متت حيازهتا خالل الزواج باألموال املشتركة من الزوجني
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. جيــوز أن تقــسم املمتلكــات املــشتركة الــزوجني بينــهما علــى أســاس االتفــاق بينــهما   - ٦٦٩
 . جيوز أن يوثق االتفاق على قسمة املمتلكات املشتركة إذا رغبا يف ذلكو

يف حالــة الــرتاع فــإن قــسمة املمتلكــات املــشتركة للــزوجني وأيــضا حتديــد حــصة كــل  - ٦٧٠
 .زوج يف تلك املمتلكات حيدثان يف احملكمة

مبقتـــضى قـــانون مجهوريـــة أوزبكـــستان للوالـــدين حقـــوق متـــساوية ومهـــا يـــتحمالن  - ٦٧١
 :فيما يتعلق بأطفاهلما، أي سؤوليات متساويةم

حقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بتربيـة أطفاهلمـا وبتـوفري املـستوى الـالزم مـن                   -  
 التعليم هلما؛

حقــوق ومــسؤوليات متــساوية فيمــا يتعلــق بتمثيــل حقــوق ومــصاحل األطفــال أمــام أي   -  
 أشخاص أو أفراد معنويني، مبا يف ذلك احملاكم؛

 ؤوليات متساوية فيما يتعلق بالنفقة على األطفال الذين هم دون سن البلوغ؛مس  -  

 مسؤوليات متساوية عن تقدمي الواحد منهما للمساعدة املادية إىل اآلخر؛  -  

 .حقوق متساوية للزوجني يف تبين أطفال إذا وافقا على القيام بذلك  -  

وريـة أوزبكـستان والزجيـات بـني        من اجلـدير باملالحظـة أن الزجيـات بـني مـواطين مجه             - ٦٧٢
مواطين مجهورية أوزبكستان ومـواطنني أجانـب أو أشـخاص بـدون جنـسية الـيت تعقـد خـارج                    
مجهورية أوزبكستان، ولكنها تتفق مع قانون الدولة اليت تعقد على أراضيها تعترب مـشروعة يف               

 الـزواج  مجهورية أوزبكستان إذا مل يكـن موجـودا أي ظـرف مـن الظـروف الـيت تـستبعد عقـد                    
 . من قانون األسرة١٦وفقا للمادة 

إن الزجيات بني مواطنني أجانـب الـيت تعقـد خـارج مجهوريـة أوزبكـستان وتتفـق مـع                     - ٦٧٣
 .يف مجهورية أوزبكستان قانون الدولة اليت عقدت على أراضيها تعترب مشروعة

ملــرأة يف علــى هــذا النحــو ال يــشمل قــانون األســرة أحكامــا ترمــي إىل التمييــز ضــد ا     - ٦٧٤
 .الزواج أو يف العالقة األسرية

 ُيجرى قدر كبري من العمل يف أوزبكستان لتعريـف اجلمهـور بأحكـام قـانون األسـرة                 - ٦٧٥
ولتفــسري حقــوق ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف الــزواج ويف عالقــات األســرة وقــضايا متعلقــة 

 كـبريا يف العمـل التثقيفـي    تسهم املنظمات غري احلكومية إسهاما. بالعنف ضد النساء واألطفال   
ــرتاع         ــرن حبــاالت ال ــور تقت ــور يف أم ــة إىل اجلمه ــساعدة القانوني ــدم امل ــساء وتق يف صــفوف الن
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واملنظمات غري احلكومية املتخصصة يف دعم النساء ومحاية األسرة تـؤدي مهامهـا يف              . األسري
 .كل منطقة تقريبا من مناطق البلد

نة املـرأة جبمهوريـة أوزبكـستان وجلنـة املـرأة بواليـة           وبناء على ذلك، باملساعدة من جل      - ٦٧٦
ــشطة           ــم املتحــدة لألن ــن صــندوق األم ــدعم م ــة، بال ــة فرغان ــدل بوالي ــسم الع ــة ســجل ق فرغان

 يف قلـــــب نـــــوريالـــــسكانية، مركـــــَز الـــــدعم االجتمـــــاعي والقـــــانوين للنـــــساء وأســـــرهن 
 .٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٠

عية وقانونية لتحقيق املـساواة اجلنـسانية،       والغرض من املركز هو تقدمي خدمات اجتما       - ٦٧٨
ومنــع العنــف اجلنــساين، وتقويــة مؤســسة األســرة، وتــدريب وتنــشئة أفــراد حــسين االنــدماج،   

 .للمرأة وتعزيز النشاطات العامة والسياسية

 :ويقوم املركز بأنشطة من األنواع التالية - ٦٧٨

سني وتعزيــز مؤســسة األســرة تعزيــز القــيم الروحيــة والكرامــة الشخــصية والثقافــة وحتــ   -  
 اجملتمع؛ يف

 تعزيز أسلوب احلياة الصحي واالرتقاء بثقافة التفاعل األسري؛  -  

، واالرتقـاء   )البطرياركيـة (التغلب على القوالب النمطيـة اجلنـسانية والعالقـات األبويـة              -  
ــى       ــستقل علـ ــرار املـ ــنع القـ ــسري صـ ــسياسية، وتيـ ــة والـ ــشطتها العامـ ــرأة وأنـ ــز املـ مبركـ

 ملستويات؛ا مجيع

 زيادة معرفة القانون وتعزيز ثقافة القانون بني النساء والرجال؛  -  

دعــم األنــشطة الفرديــة واخلالقــة مــن ِقبــل النــساء وتقــدمي املــساعدة يف إنــشاء مــشاريع    -  
 صغرية أسرية والقيام بعمل يف املنازل؛

اء جيـدن أنفـسهن يف      تقدمي املساعدة العملية إىل ضحايا االجتار والعنف املرتيل وإىل نس           -  
 .حالة صعبة

يقدم املركـز املـساعدة إىل النـساء يف إعـداد الوثـائق للمحـاكم ويـشارك يف إجـراءات                     - ٦٧٩
 .احملاكم بوصفه حماميا مرخصا له أو حماميا عاما، وكالمها يطابق والية املركز

ــة املــرأة، و ٢٠٠٨ وخــالل األشــهر اخلمــسة مــن   ٢٠٠٧يف  - ٦٨٠  خوكوميــات قامــت جلن
 العامــة بعمــل تثقيفــي إلذكــاء الــوعي بــني النــساء كمولــوتيــة طــشقند، وصــندوق حركــة وال

ــدينيني   ــروحيني وال ــان، والقــادة ال وباإلضــافة إىل ذلــك، يف جتمــع  . والفتيــات، والرجــال والفتي
مواطنني مـن ضـيعتني صـغريتني وعـشر قـرى أجـرى مستـشارون روحـانيون ويف جمـال اآلداب                 
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فيمـا يتعلـق باملـساواة يف     ادثات خاصة مع أسـر فيهـا ثـارت أسـئلة      حم للمخلياتالعامة التابعون   
 .توزيع املسؤوليات املرتلية واألسرية بني الرجال والنساء

 افتتحــت مراكـــز املعلومــات واإلحالـــة القانونيــة يف مكاتـــب األلويـــة ويف    ٢٠٠٧يف  - ٦٨١
 .رابطة سيدات األعمال التجارية يف أوزبكستان

مجهوريــة : عــداد التاليــة مــن النــساء املــشورة يف تلــك املراكــز       تلقــت األ٢٠٠٧يف  - ٦٨٢
؛ ٩٧؛ واليــة جيــزاك، ١٤٦؛ واليــة خبــارى، ٢٦٧؛ واليــة أنــدجيان، ٤٣٨كاراكالباكــستان، 

؛ ١٩٠داريـا،    - ؛ والية سرخان  ١٧١؛ والية مسرقند،    ٣٥٧؛ والية مننغان،    ١٠٤والية نافوي،   
 .٩٤؛ والية خوريزم، ٣٢٥الية فرغانة، ؛ و١٨٢؛ والية طشقند، ٢١٤داريا،  - والية سري

ــن     - ٦٨٣ ــصف األول مــ ــام يف النــ ــك األرقــ ــي  ٢٠٠٨وتلــ ــا يلــ ــت كمــ ــة :  كانــ مجهوريــ
؛ واليـة  ٩١؛ واليـة جيـزاك،   ٥٦؛ والية خبـارى،     ٦٩؛ والية أندجيان،    ١٩٤كاراكالباكستان،  

يـة  ؛ وال ٧٩داريـا،    - ؛ واليـة سـرخان    ٨٩؛ واليـة مسرقنـد،      ١٤٣؛ واليـة مننغـان،      ٤١نافوي،  
 .٦٤؛ والية خوريزم، ١٨٧؛ والية فرغانة، ٩٢؛ والية طشقند، ١١٢داريا،  - سري

وُتدَرج يف برامج مدارس التعليم العام واملـدارس الثانويـة األكادمييـة والكليـات املهنيـة                 - ٦٨٤
ــاة األســرية       يف نظــام أوزبكــستان للتعلــيم املــستمر مواضــيُع موجهــة حنــو إعــداد الــشباب للحي

تايل، التعليم اجلنساين للمراهقني من الفتيان والفتيات والضمانات القانونيـة حلمايـة     وتتناول، بال 
  .النساء من التمييز يف الزواج والعالقات األسرية
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31(املرفقات    
F31F

٣٢(  

__________ 
الـذي نـشرته جلنـة اإلحـصاءات        نـساء ورجـال أوزبكـستان       مرافق هذا التقرير أُخذت من املوجز اإلحـصائي           )٣٢(  

ــة أوزبكــستان   ــة جبمهوري ــة اإلحــصاءات احلك  )٢٠٠٧طــشقند، (احلكومي ــضا جلن ــة ووزارة ، ووفرهتــا أي ومي
  .الصحة ووزارة التعليم العايل والثانوي التخصصي وجلنة املرأة جبمهورية أوزبكستان ومجعية املعوقني
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  ١املرفق رقم 
  

قـــانون مجهوريـــة أوزبكـــستان اخلـــاص بـــضمانات املـــساواة يف احلقـــوق وتكـــافؤ     
  جالالفرص بني النساء والر

  
  أحكام عامة -  الفصل األول    

  
  الغرض من هذا القانون -  ١املادة     

الغــرض مــن هــذا القــانون هــو تعريــف ضــمان احلقــوق والفــرص للنــساء والرجــال يف     
اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وجماالت أخـرى للحيـاة واجملتمـع وتنظـيم              

  .ئم على أساس اجلنساألسس القانونية ملنع التمييز القا
 مـن دسـتور مجهوريـة أوزبكـستان اخلاصـة           ٤٦يرمي القـانون إىل تنفيـذ أحكـام املـادة             

  .باملساواة يف احلقوق للمرأة والرجل
  

  مفاهيم وتعريفات أساسية -  ٢املادة     
 احلقوق اليت تـضمنها الدولـة، والـيت يـدوهنا           - املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة       

ية أوزبكـستان وإجـراءات تنظيميـة وقانونيـة أخـرى، وتتـساوى للمـرأة والرجـل                 دستور مجهور 
  .من ناحية ممارسة احلقوق الشخصية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الــنص علــى الــشروط الــسياسية واالقتــصادية   - تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل    
 حلقـوق اإلنـسان وحرياتـه الـيت حيـددها دسـتور             واالجتماعية املتـساوية ملمارسـة املـرأة والرجـل        
  .مجهورية أوزبكستان وقواعد القانون الدويل

 أي متييــز أو اســتبعاد أو تقييــد ُيجــرى علــى أســاس نــوع - التمييــز اجلنــساين املباشــر  
ــات        ــسان واحلري ــسني حبقــوق اإلن ــراف ألشــخاص مــن اجلن ــل مــن االعت اجلــنس يرمــي إىل الني

  .حياة اجملتمع أو إبطال ذلك االعترافاألساسية يف مجيع ميادين 
 املعاملـة احملايـدة، أو املعـايري، أو املمارسـات مـن ِقبـل سـلطات                 - التمييز غـري املباشـر      

الدولــة، أو مــشاريع جتاريــة أو منظمــات أو مؤســسات أو منظمــات غــري حكوميــة أو وســائط  
ال يـساوي وضـع     اإلعالم اجلماهريي أو مسؤولني يقومون بوضع ممثلي جنس واحـد يف وضـع              

  .ممثلي اجلنس اآلخر، ما مل تكن املمارسات ضرورية
 اجلانــب االجتمــاعي للعالقــات بــني الرجــل واملــرأة الــذي يتجلــى يف مجيــع     - النــوع  

  .جماالت حياة اجملتمع
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 املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل من ناحيـة            - املساواة اجلنسانية   
  .لسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةممارستها يف امليادين ا

 اإلحصاءات اخلاصة بوضع املرأة باملقارنة بوضـع الرجـل يف           - اإلحصاءات اجلنسانية   
  .مجيع جماالت حياة اجملتمع

ــد    - التحليــل اجلنــساين   ــة حتدي ــة بغي ــة والقانوني  حتليــل القــوانني واإلجــراءات التنظيمي
مبدأ مساواة املـرأة والرجـل املـدون يف الدسـتور ويف قواعـد      القواعد واألحكام اليت ال تتفق مع   

  .القانون الدويل
 االحتياجات اليومية واملصاحل للمرأة والرجل فيما       - االحتياجات اجلنسانية واملصاحل    

  .يتعلق بدورمها االجتماعي يف اجملتمع
ين، املوجـه    السلوك املؤذي ذو الطابع اجلنساين، الشفوي أو البد        - املضايقة اجلنسانية   

  .إىل شخص للمرء عالقات عمل معه
  

  القانون اخلاص باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص -  ٣املادة     
يقــوم القــانون اخلــاص باملــساواة يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل علــى    

دات أساس دستور مجهوريـة أوزبكـستان، واملبـادئ العامليـة للقـانون الـدويل وقواعـده، واملعاهـ                 
  . الدولية جلمهورية أوزبكستان، وهذا القانون، وتشريعات أخرى جلمهورية أوزبكستان

إذا حددت معاهدة دولية مجهورية أوزبكستان طرف فيها أحكاما غـري األحكـام الـيت             
ينص عليها قانون مجهورية أوزبكـستان اخلـاص باملـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص، تكـون                   

  .دة الدوليةاألولوية ألحكام املعاه
  

  نع التمييز ضد املرأةم -  ٤ادة امل    
  .للمرأة والرجل حقوق متساوية  
أي متييز أو استبعاد أو تقييد ُيجرى على أساس نـوع اجلـنس يكـون غرضـه النيـل مـن                       

ــات األساســية يف امل    ــسان واحلري ــراف للمــرأة حبقــوق اإلن ــصادية  االعت ــسياسية أو االقت ــادين ال ي
فية أو أي ميدان آخر، أو مـن متتعهـا هبـا أو مـن ممارسـتها هلـا، أو إبطـال                   االجتماعية أو الثقا   أو

  .ذلك االعتراف أو التمتع أو املمارسة، ميثل متييزا ضد املرأة
أي إظهار للتمييز املباشر أو غري املباشر ضد املرأة حمظور وُيقـضى عليـه بالطريقـة الـيت                    

  .ينص القانون عليها
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إىل التعجيل بتحقيـق املـساواة احلقيقيـة بـني املـرأة والرجـل              ال ُتعترب تدابري خاصة ترمي        
  .متييزا جنسانيا

  
ــادة      ــني        -  ٥امل ــرص ب ــوق وتكــافؤ الف ــساواة يف احلق ــة امل ــة اخلاصــة بكفال سياســة الدول

  والرجل  املرأة
ُتنفَّــذ سياســة الدولــة اخلاصــة بكفالــة املــساواة يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة      

  :الت التاليةوالرجل يف اجملا
 وضع اإلطار القانوين لكفالة املساواة يف احلقوق بني اجلنسني وتوسيعه وحتسينه؛  -  

إنشاء آليات تنظيمية وقانونية لتنفيذ املبـادئ العامـة للقـانون الـدويل وقواعـده، وأيـضا                   -  
 االلتزامات الدولية جلمهورية أوزبكستان فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني؛

 وتنفيذ برامج هادفة خاصة للدولة ترمي إىل حتقيق املـساواة بـني املـرأة والرجـل                اعتماد  -  
 .وإىل القضاء على األسباب والظروف املسؤولة عن التمييز اجلنساين

إدراج تــدابري لكفالــة املــساواة يف احلقــوق بــني اجلنــسني يف بــرامج علــى نطــاق الدولــة    -  
ضا يف بــــرامج للمــــواطنني، وأيــــترمــــي إىل تنفيــــذ احلقــــوق واحلريــــات الدســــتورية  

 االجتماعية؛ التنمية

متويل اختـاذ تـدابري لكفالـة املـساواة يف احلقـوق بـني املـرأة والرجـل مـن ميزانيـة الدولـة                          -  
 ومصادر أخرى ال حيظرها القانون؛

 إجراء حتليل جنساين لإلجراءات القانونية والتنظيمية اليت تعتمدها سلطات الدولة؛  -  

  خللق ثقافة املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة؛اعتماد تدابري  -  

اعتماد تدابري حلمايـة اجملتمـع مـن املعلومـات والدعايـة واحلمـالت املوجهـة إىل التمييـز                     -  
اجلنساين، وأيضا تدابري تستبعد نشر منتجات مطبوعة ومسعيـة وبـصرية تـشجع العنـف             

رات واإلدمان على شرب اخلمـر      والقسوة ونشر املواد اإلباحية وإساءة استعمال املخد      
 وما إىل ذلك؛

حتسني أنشطة سلطات الفرع التشريعي والفرع التنفيـذي والفـرع القـضائي يف كفالـة                 -  
 املساواة بني املرأة والرجل؛

اعتماد تدابري الستئـصال التحيـز وإلبطـال العـادات العرفيـة واملمارسـات القائمـة علـى                    -  
 .فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني
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  محاية السلطات اإلدارية للدولة لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل -  ٦املادة     
  :السلطات اإلدارية للدولة

 تشارك يف تنفيذ سياسة موحدة للدولة لكفالة املساواة يف احلقوق بني اجلنسني؛  -  

تـــضع وتنفـــذ بـــرامج هادفـــة للدولـــة ترمـــي إىل كفالـــة املـــساواة يف احلقـــوق بـــني            -  
 رجل؛وال املرأة

توجد الظروف القانونية واالقتصادية واالجتماعية الالزمة ملمارسة احلقـوق واحلريـات       -  
ــق        ــدابري فيمــا يتعل ــذ ت ــساندة وتنفي ــات مل ــق اإلمكاني ــشمل خل ــساوية للمــواطنني، ت املت

 باملساواة يف احلقوق بني اجلنسني؛

رص بــــني  احلقــــوق وتكــــافؤ الفــــتنــــشئ ُشــــعبا فرعيــــة بنيويــــة لكفالــــة املــــساواة يف  -  
 والرجل؛ املرأة

املـستمرة علـى تـوفري املـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص بـني                 ) الرصد(ترتب الرقابة     -  
 املرأة والرجل؛

 جتري حتليال شامال لتنفيذ املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل؛  -  

 تعتمد تدابري ملنع التمييز اجلنساين وللقضاء عليه؛  -  

ــتظم القــضايا املتعلقــة بتقــسيم العمــل علــى أســاس نــوع اجلــنس      تــدرس ع  -   لــى حنــو من
 واالحتياجات واملصاحل اجلنسانية للجمهور؛

ــّد معلومــات إحــصائية وغريهــا مــن املعلومــات القائمــة علــى نــوع اجلــنس للــربامج       -   ُتِع
ــشأة     ــة أوزبكــستان إىل الوكــاالت املن ــة جلمهوري ــة وللتقــارير الوطني ــة للدول االجتماعي

 قتضى اتفاقيات األمم املتحدة؛مب

تنظر يف شكاوى املواطنني فيما يتعلق بانتهاك املساواة اجلنسانية وحتلها وتتخـذ تـدابري                 -  
 الستعادة احلقوق املنتهكة؛

ــاول قــضايا        -   ــة الــيت تتن ــة والدولي تطــور التعــاون والتفاعــل مــع املنظمــات غــري احلكومي
 املساواة اجلنسانية؛

 .عي املواطنني يف جمال املساواة اجلنسانيةتساعد يف إذكاء و  -  
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  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف كفالة املساواة بني املرأة والرجل -  ٧املادة     
املنظمات غري احلكومية وغري التجارية، مبا يف ذلك تلك املنـشأة ألغـراض تنفيـذ املبـدأ                   

  :أة والرجلالدستوري، مبدأ املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني املر
تشارك يف صياغة القرارات املتخذة من ِقبل وكاالت الدولة فيما يتعلـق بـأمور مقترنـة               -  

 بكفالة املساواة بني املرأة والرجل؛

متثل وحتمي، يف احملاكم وهيئات أخرى تابعة للدولة، حقوق املـواطنني الـذين تعرضـوا                 -  
 للتمييز اجلنساين؛

ــستقلني تقــ     -   ــات خلــرباء م ــشئ هيئ ــوق     تن ــساواة يف احلق ــدأ امل ــهاك مب ــن انت ــائج ع دم نت
 اجلنسني؛ بني

جتند وتدعم املرشحني الذين تـشمل بـراجمهم محايـة مبـدأ املـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ                  -  
 الفرص بني املرأة والرجل؛

تقــوم بأنــشطة إذكــاء الــوعي واألنــشطة التثقيفيــة الراميــة إىل إنتــاج ثقافــة التــساوي يف    -  
 حقوق اجلنسني؛

 تقوم بالرصد العام للتقيد مببدأ املساواة يف احلقوق بني اجلنسني؛  -  

ــصة للدولــــة ف      -   ــدم مقترحــــات إىل اهليئــــات املختــ ــق بكيفيــــة حتــــسني    تقــ يمــــا يتعلــ
 اجلنسانية؛ املساواة

ــائط اإلعـــالم      -   ــة احلكـــم ووسـ ــة وهيئـــات املـــواطنني الذاتيـ تتفاعـــل مـــع هيئـــات الدولـ
 عليمية حول قضايا املساواة اجلنسانية؛اجلماهريي واملؤسسات العلمية والت

 .متارس حقوقا أخرى ممنوحة هلا مبقتضى القانون  -  

حيق للمنظمات غري احلكومية وغري التجارية أن تتلقى من هيئـات بعينـها تابعـة للدولـة         
ــى        ــضاء علـ ــة إىل القـ ــساعدة الراميـ ــن املـ ــرى مـ ــا أخـ ــة وأنواعـ ــة واإلعالميـ ــساعدة اإلجرائيـ املـ

  .اجلنساين التمييز
  

  احلكم  محاية املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل حسب هيئات املواطنني الذاتية -  ٨املادة     
  :يف جمال تنفيذ مبدأ مساواة املرأة والرجل فإن هيئات املواطنني الذاتية احلكم  
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تقوم بالرصد العام إلنفاذ القوانني وتشريعات أخرى، مبـا يف ذلـك قـرارات الـسلطات                  -  
 احمللية، يف أمور تتعلق بتوفري الضمانات للمساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص               اإلدارية

 بني املرأة والرجل؛

ترصد التقيد مببدأ املساواة يف احلقوق بني املـرأة والرجـل حـني تعـيني مرشـحني لـشغل           -  
ــة أوزبكــستان و     ــى يف مجهوري ــواب اجمللــس األعل ــل ن ــة الكينغاشــات مناصــب مث احمللي

 لنواب الشعب؛

النـواحي واملـدن والواليـات، وأيـضا مـديري املـشاريع       خوكيميـات   تستمع إىل تقـارير       -  
 التجارية واملؤسسات واملنظمات، عن أمور تتعلق حبماية املساواة اجلنسانية؛ 

تساعد السلطات احمللية للدولة يف إجراء أحداث مـن أجـل رفـع مـستوى الثقافـة فيمـا                     -  
  رأة والرجل؛اة يف احلقوق بني امليتعلق باملساو

ــاة العامــة،       -   ــدورها يف احلي ــة مــصاحل املــرأة، والنــهوض ب ــدابري موجهــة إىل محاي تتخــذ ت
 وإنشاء بيئة روحية وُخلقية يف األسرة، وتثقيف اجليل الشاب؛

تتفاعــــل مــــع املؤســــسات التثقيفيــــة حــــول أمــــور تتعلــــق بتربيــــة األطفــــال بــــروح      -  
 اجلنسانية؛ املساواة

فوف النساء والرجال الذين يقيمون ضـمن اإلقلـيم، مبـا يف ذلـك              تنهض بالعمالة يف ص     -  
 ترتيب العمل يف املنازل؛

 تنظم وتستكمل أنشطة جمالس الوساطة يف هيئات املواطنني الذاتية احلكم؛  -  

تستقبل املواطنني، وتستمع إىل شكاواهم ومطالباهتم واقتراحـاهتم فيمـا يتعلـق بـاألمور                -  
  بني املرأة والرجل؛املتعلقة حبماية املساواة

تقدم، بالطريقة اليت ينص عليها القانون، معلومات إىل السلطات املختـصة فيمـا يتعلـق        -  
باعتبار األشخاص الرمسيني مـسؤولني عـن عـدم اإلنفـاذ، أو عـن اإلنفـاذ غـري الـسليم،                    

 .لقرارات اختذهتا هيئات ذاتية احلكم للمواطنني ضمن اختصاصها
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ات تكـــافؤ الفـــرص بـــني املـــرأة والرجـــل يف جمـــال خدمـــة الدولـــة  ضـــمان  - الفصل الثاين
  االقتراع وممارسة

  
  تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف اخلدمة املدنية -  ٩املادة     

عند االلتحاق باخلدمة املدنية وخالل اخلدمـة ال جيـوز أن ُتحـدَّد قيـود مباشـرة أو غـري                      
  .جلنسمباشرة من أي نوع أو امتيازات على أساس نوع ا

مــديرو وكــاالت الدولــة ومــسؤولوها ملزمــون بكفالــة املــساواة يف تــوفر ســبل وصــول   
املواطنني من اجلنسني كليهما إىل اخلدمة املدنية، مبا يف ذلك هيئاهتم اجلماعيـة، وفقـا للقـدرات                 

  .والتدريب املهين، مبعزل عن نوع جنس املتقدم بالطلب
لتجاريـة واملؤسـسات واملنظمـات بأحكـام        يسترشد مديرو وكاالت الدولة واملشاريع ا       

 من دستور مجهورية أوزبكستان فيما يتعلق باملساواة يف احلقـوق بـني املـرأة والرجـل                 ٤٦املادة  
  .حينما يقومون بتوظيف وإيفاد األفراد

ــه، بالطريقــة ا      ــنجم عن ــادة ي ــهاك متطلبــات هــذه امل ملنــصوص عليهــا، إلغــاء األوامــر   انت
  .ملسابقاتالقانونية أو نتائج ا غري
  

املساواة بني املرأة والرجل يف إمكانيـة الوصـول إىل املـسابقات علـى شـغل                 -  ١٠املادة      
  مناصب يف اخلدمة املدنية

حينمــا ُتــشَغل مناصــب اخلدمــة املدنيــة الــشاغرة، مبــا يف ذلــك املناصــب اإلداريــة، عــن    
  .طريق املسابقات، تشارك املرأة والرجل بقدر متساو ووفقا لنفس الشروط

  .ال جيوز اإلعالن عن املسابقات ألفراد من جنس واحد فقط  
إدارات شؤون األفراد لوكاالت الدولة ملزمـة بـأن تـوفر للجـان املـسابقات معلومـات                  

ليس فقط عن التعليم والتدريب املهين لألفـراد املـشاركني يف املـسابقة، ولكـن أيـضا عـن نـسبة                  
  . ل النظرالنساء والرجال يف مناصب اخلدمة املدنية حم

تــوفر إدارات شــؤون األفــراد لوكــاالت الدولــة معلومــات مماثلــة فيمــا يتعلــق مبــنح             
  .الشهادات، والترقي يف الوظائف، والزيادة يف األجر ملوظفي الدولة
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ضمانات تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ممارسة احلق يف أن ُينتَخبوا             -  ١١املادة      
  منصب  لشغل

ؤهلون على قـدم املـساواة للترشـيح لـشغل منـصب نائـب يف اجمللـس                 النساء والرجال م    
احملليــــة  الكينغاشــــات  التــــشريعي التــــابع للمجلــــس األعلــــى جلمهوريــــة أوزبكــــستان ويف      

  .الشعب لنواب
احملليـة لنـواب الـشعب، جيـب أن         للكينغاشـات   يف انتخاب النـواب للمجلـس األعلـى و          

 مـن   املائـة  يف   ٣٠اب الـسياسية علـى األقـل        يشكل عدد النساء على قوائم املرشحني من األحـز        
  .إمجايل عدد املرشحني الذين رشحهم حزب سياسي لشغل منصب النائب

يف حالة عدم التقيد باملتطلبات املنصوص عليها يف هذه املادة، ُتبلِّغ اللجنـة االنتخابيـة،                 
  .خالل ثالثة أيام، احلزَب السياسي باالنتهاك

  
  لمرأة والرجل يف إنشاء جلان انتخابية وجلان لالستفتاءتكافؤ الفرص ل -  ١٢املادة     

يف إنشاء اللجنة االنتخابية املركزية جلمهورية أوزبكستان، وجلـان أوكـروغ انتخابيـة،               
وجلان انتخابية لإلقليم واملناطق وجلان لالستفتاء، جيـب أن يؤخـذ يف احلـسبان مبـدأ الدسـتور،                  

  .ؤ الفرص بني املرأة والرجلمبدأ املساواة يف احلقوق واحلريات وتكاف
    
ضــمانات تكـــافؤ الفـــرص بـــني املـــرأة والرجـــل يف اجملـــاالت االجتماعيـــة    - الفصل الثالث

  واالقتصادية والثقافية
  

  ضمانات املساواة يف حقوق املرأة والرجل يف التعليم والطب والعلم والثقافة -  ١٣املادة     
  :تضمن الدولة ما يلي  

وفري ســبل وصــول املــرأة والرجــل إىل تلقــي تعلــيم عــام أساســي   الــشروط املتــساوية لتــ  -  
والتعليم املهين الثانوي والعـايل، وإىل مجيـع أنـواع التـدريب املهـين وحتـسني املهـارات،                

 .واملشاركة يف التعليم والعملية العلمية

املـــساواة يف حقـــوق للمـــرأة والرجـــل يف محايـــة الـــصحة والرعايـــة الطبيـــة املـــاهرة           -  
 سرة؛األ وتنظيم

إجـراء دورات تثقيفيـة خاصـة متعلقـة         : تقدمي املساعدة إىل التثقيف اجلنساين للجمهور       -  
بالتوعية اجلنسانية؛ وتطوير دراسات القـضايا املتعلقـة باملـساواة يف احلقـوق للجنـسني؛               

 واستخدام املناهج الدراسية والكتب املدرسية اليت ال تشجع التمييز اجلنساين؛
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ة ملــشاركة املــرأة والرجــل يف األحــداث التروحييــة والرياضــة ومجيــع   الــشروط املتــساوي  -  
 .جماالت احلياة االجتماعية والثقافية

  
  ضمانات املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف اجملال االقتصادي -  ١٤املادة     

وكاالت الدولة ومديرو املنظمات جبميـع أشـكال امللكيـة ملزمـون بـأن يـوفروا للمـرأة            
ل املساواة يف احلصول على املوارد االقتصادية للمجتمع، مبا يف ذلك املمتلكـات املنقولـة               والرج

ــة        ــى مهن ــضا عل ــة، وأي ــة واالجتماعي ــصناديق االئتماني ــة وال ــة واألرض واألصــول املالي والعقاري
  .ووظيفة خمتارتني حبرية

  
  املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف عالقات العمل -  ١٥املادة     

ألغــراض حتقيــق املــساواة يف احلقــوق بــني املــرأة والرجــل يف العالقــات االجتماعيــة           
أو مدير وكالة تابعة للدولة أو منظمـة، بقطـع النظـر عـن              (وعالقات العمل، يكفل رب العمل      

  :ما يلي) شكل امللكية
 تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل على مستوى العمالة؛  -  

 املرأة والرجل على وظائف شاغرة؛املساواة يف إمكانية حصول   -  

للمـرأة والرجـل علـى العمـل املتـساوي أو العمـل ذي              ) املكافـآت (املساواة يف األجور      -  
 النوعية أو القيمة املتساوية؛

 تكافؤ الفرص للتحسينات يف املهارات وإعادة التدريب والترقي يف الوظيفة؛  -  

 ة الفصل على نطاق واسع؛املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف حال  -  

 ظروف العمل املناسبة للنساء احلوامل والنساء ذوات األطفال؛  -  

 .ظروف العمل املأمونة اليت تكفل احلفاظ على حياة املرأة وأيضا الرجل  -  

 - النــساء وأيــضا الرجــال -رب العمــل ملــَزم بتــوفري احلــق يف أن جيمــع املــستخَدمون   
  . االلتزامات املتعلقة بأسرهم وبتوفري الفرصة لذلكااللتزامات املتعلقة بعملهم إىل

  
إدراج تدابري لكفالة املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل            -  ١٦املادة      

  يف العقود واالتفاقات اجلماعية
االتفـاق العـام    (يف تنظيم االتفاقـات اجلماعيـة للعالقـات االجتماعيـة وعالقـات العمـل                 

ــة  واالتفاقــات اإل ــات القطاعي ــة واالتفاق ــات بــني القطاعــات  [قليمي ــصلة بالعالق  خبــصوص ]واملت
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أحكامـا تكفـل    ) العقـود (مـن اإللزامـي أن تـشمل تلـك االتفاقـات            ) األسعار والعقود اجلماعيـة   
املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل وحتـسني شـروط مجـع التزامـات العمـل                     

  . اإلشارة إىل وقت تنفيذهاإىل االلتزامات األسرية، مع
  

  املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف جمال احلماية االجتماعية -  ١٧املادة     
السلطات اإلدارية احلكوميـة جلمهوريـة أوزبكـستان واملـشاريع التجاريـة واملؤسـسات                

در متـساو،   واملنظمات وهيئات املواطنني الذاتية احلكم واجلهات املسؤولة ملَزمـة بـأن تنظـر بقـ              
  . عند تنفيذ تدابري للحماية االجتماعية للجمهور، يف مصاحل املرأة والرجل

ــساعدة         ــدي واملـ ــاش التقاعـ ــم املعـ ــاعي ودعـ ــأمني االجتمـ ــم التـ ــتعمال نظـ ــر اسـ ُيحظـ
  .االجتماعية اهلادفة اليت تفاقم وضع أي من اجلنسني

    
اة يف احلقـــوق وتكـــافؤ املـــسؤولية عـــن انتـــهاك القـــانون اخلـــاص باملـــساو  - الفصل الرابع

  الفرص بني املرأة والرجل
  

  تقدمي شكاوى فيما يتعلق بالتمييز اجلنساين -  ١٨املادة     
أو (شكاوى املـواطنني فيمـا يتعلـق بـالتمييز اجلنـساين املباشـر أو غـري املباشـر أو أفعـال                        

ع التجاريــة أو مـن ِقبـل الوكــاالت التابعـة للدولـة أو املـسؤولني أو املـشاري      ) عـدم القيـام بأفعـال   
املؤسسات أو املنظمات أو املنظمات غري احلكومية وغري التجاريـة أو هيئـات املـواطنني الذاتيـة                 
احلكم أو وسائط اإلعالم اجلماهريي تكون حمل النظر من ِقبل الوكـاالت العليـا التابعـة للدولـة         

حملـاكم بالطريقـة الـيت      أو املنظمات أو املنظمات غري احلكومية وغري التجاريـة أو املـسؤولني أو ا             
  .ينص عليها القانون

التحرش باألفراد أو تقييد حقوقهم فيما يتعلق بتقدميهم شـكوى مـن التمييـز اجلنـساين، وأيـضا                   
مــن ِقبــل ) أو عــدم القيــام بأفعــال(بـاألفراد الــذين يقــدمون التقيــيم الــدقيق ملــا إذا كانـت أفعــال   

  .ظوروكاالت أو مسؤولني متيز ضد املرأة أو الرجل، حم
تقدم لألفراد الذين هم يف حالة صعبة وضحايا العنف املـرتيل أو التحـرش اجلنـساين أو                   

ــة      خمتلــف أشــكال التمييــز اجلنــساين يف العمــل ويف حيــاهتم اليوميــة املــساعدة النفــسية والقانوني
وغريها من أشكال املساعدة من ِقبل دوائر اخلدمات املختصة التابعـة للـسلطات التابعـة للفـرع                 

  .تنفيذي واملنظمات غري احلكومية وغري التجارية وهيئات املواطنني الذاتية احلكمال
  .تقدَّم هلؤالء األفراد احلماية القضائية واملساعدة القانونية الكفؤة اجملانية  
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مراقبة ورصد االمتثال للقانون اخلاص باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص  -  ١٩املادة     
  بني املرأة والرجل

راقبــة ورصــد االمتثــال للقــوانني ولإلجــراءات التنظيميــة والقانونيــة األخــرى اخلاصــة   م  
باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل تقـوم هبمـا الـسلطات اإلداريـة املختـصة                   

  .التابعة للدولة بالطريقة اليت ينص عليها القانون
  

ص باملساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص         املسؤولية عن انتهاك القانون اخلا     -  ٢٠املادة      
  والرجل  بني املرأة
املــسؤولون يف وكــاالت الدولــة الــذين يــؤدون وظــائف تنفيذيــة أو إداريــة، وأيــضا           

املــديرون وغريهــم مــن املــستخدمني يف منظمــات أخــرى الــذين يــؤدون وظــائف مماثلــة، الــذين  
تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل  انتــهكوا متطلبــات القــوانني املتعلقــة باملــساواة يف احلقــوق و 

  .ُيعتَبرون مسؤولني مبقتضى القانون
  
  أحكام ختامية  - الفصل اخلامس
  

  بدء نفاذ هذا القانون -  ٢١املادة     
  .يبدأ نفاذ هذا القانون بتاريخ نشره الرمسي  
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  )٧للمادة  (٢املرفق رقم 
  ٢٠٠٦يناير /ثاين كانون ال١تكوين اهليئات اإلدارية للدولة اعتبارا من  - ١- ٢    

  
  التوزيع حسب اجلنس بوصفه نسبة مئوية من اإلمجايل  
  رجل  امرأة  رجل  امرأة  

١٠٠,٠١٠٠,٠١٥,٩٨٤,١ اإلمجايل يف اهليئات اإلدارية للدولة
٨٤,٢٨٨,٢١٥,٣٨٤,٧ يف اهليئات التشريعية والتمثيلية

٣,١٣,٠١٦,٦٨٣,٤ اجمللس األعلى يف مجهورية أوزبكستان
 :يتألف من

١,٨١,٦١٧,٦٨٢,٤ اجمللس التشريعي
١,٣١,٤١٥,٣٨٤,٧ جملس الشيوخ

٠,٨١,٣١٠,٥٨٩,٥ جوكارغي كينس جلمهورية كاراكالباكستان
٧,٢٩,٨١٢,١٨٧,٩ كينغاشات نواب الشعب للواليات ومدينة طشقند

٥٩,٨٦٣,١١٥,٢٨٤,٨ كينغاشات النواحي لنواب الشعب
١٣,٣١٠,٩١٨,٨٨١,٢ غاشات املدن لنواب الشعبكين

٠,٢١,٠٣,٤٩٦,٦ يف اهليئات التنفيذية
 :تتألف من

٠,١٠,٥٣,٤٩٦,٦ جملس الوزراء جلمهورية أوزبكستان
٠,١٠,١١١,١٨٨,٩ املسؤولون األقدم

١٠٠,٠–٠,٤– الوزراء ورؤساء جلان الدولة
١٥,٧١٠,٩٢١,٥٧٨,٥ يف اهليئات القضائية

 :تتألف من
٠,٣٠,٢٢٣,٥٧٦,٥ احملكمة الدستورية

٠,٦٠,٤٢٣,٣٧٦,٧ احملكمة العليا جلمهورية أوزبكستان
٠,٨٠,٩١٣,٨٨٦,٢ احملكمة االقتصادية العليا جلمهورية أوزبكستان

احملكمـــة العليـــا جلمهوريـــة كاراكالباكـــستان وحمـــاكم  
ــاك   ــشقند واحملـ ــة طـ ــات ومدينـ ــني  الواليـ ــشتركة بـ م املـ

 النواحي وحماكم النواحي واملدن
١٢,٣٧,٩٢٢,٨٧٧,٢

ــستان   ــة كاراكالباكـــ ــصادية جلمهوريـــ ــاكم االقتـــ احملـــ
١,٦١,٤١٧,٣٨٢,٧ والواليات
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    ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  ١نساء ورجال يشغلون مناصب إدارية، حسب القطاع االقتصادي اعتبارا من  - ٢- ٢
  التوزيع حسب اجلنس    من اجملموعالنسبة   عدد املديرين  
  رجل  امرأة  رجل  امرأة  رجل  امرأة  

٧٢,٧ ٣٩٦١٠٠,٠١٠٠,٠٢٧,٣ ٠٠٩١٣٠ ٤٩ اجملموع
   :يتألف من

٨١,٤ ٤٣٩١١,٩١٩,٥١٨,٦ ٨١٦٢٥ ٥ الصناعة
٩٥,٨ ٦٠٠٠,٩٨,١٤,٢ ٤٦٠١٠ الزراعة واحلراجة

٨٦,٣ ٥٠٣١,٨٤,٢١٣,٧ ٨٧٧٥ النقل
٦٧,٠ ٠١٩٢,٠١,٥٣٣,٠ ٩٩٥٢ االتصاالت

٨١,٦ ١٦١٢,٤٤,٠١٨,٤ ١٦٣٥ ١ التشييد
التجـــــارة وتقـــــدمي األطعمـــــة للمحـــــالت العامـــــة واملبيعـــــات 

٧٨,٧ ١٨٨١,٨٢,٤٢١,٣ ٨٦٣٣ واملشتريات
٨٦,٢ ٥١٨١,٥٣,٥١٣,٨ ٧٢٥٤ اإلسكان وأنواع غري إنتاجية من اخلدمات العامة

٦٣,٩ ٤٨١٦١٥٧٧,١٤,٧٣٦,١ ٣ ة واللياقة البدنية والرياضة والرفاهة االجتماعية الرعاية الصحي
٥٤,٣ ١٤٥٥٠,٠٢٢,٤٤٥,٧ ٥١٩٢٩ ٢٤ التعليم العام

٥٥,٤ ٨٤٩٣,٠١,٤٤٤,٦ ٤٩٠١ ١  الثقافة والفنون
٧٢,٨ ٢٣٧٠,٩١,٠٢٧,٢ ٤٦٢١ العلوم وخدمات العلوم

٧٨,٢ ٦٧٥٢,٧٣,٦٢١,٨ ٣٠٣٤ ١ التمويل واالئتمان والتأمني
٨١,٨ ٩٠٥١٤,٠٢٣,٧١٨,٢ ٨٥٥٣٠ ٦ قطاعات أخرى
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  النائبات املنتخبات للهيئة التشريعية للمجلس األعلى يف مجهورية أوزبكستان - ٣- ٢
  

  املنصب املشغول قبل االنتخاب  اسم اهليئة اليت رعت املرشحة  العرق  اإلقليم  االسم الكامل  العدد

مجهورية  كيليتشيفا، غوليستون أمخدوفناانا   ١
 كاراكالباكستان

ــدميقراطي يف     أوزبكية ــشعب الـ ــزب الـ حـ
 أوزبكستان

ــي    ــحيفة إمـ ــر، صـ ــسة التحريـ رئيـ
 تونغي

مجهورية  نيازوفا، مجيليا عبدوقديروفنا  ٢
 كاراكالباكستان

حـــــزب فيـــــدوكورالر الـــــوطين   أوزبكية
 الدميقراطي

نائبــة الــرئيس، رابطــة تــدبريكور     
 أيول

ــدميقراطي يف     أوزبكية والية خبارى عبدواليفا، شربت رولبيكاروفنا  ٣ ــشعب الـ ــزب الـ حـ
 أوزبكستان

أخــــــــصائية، جلنــــــــة املــــــــرأة يف 
 أوزبكستان

ــاعي    أوزبكية والية خبارى بوتريوفا، زوخرا باراتوفنا  ٤ ــزب ادوالت االجتمـــــ حـــــ
 الدميقراطي يف أوزبكستان

ــرأة يف    ــة املــ ــسة، جلنــ ــة الرئيــ نائبــ
 أوزبكستان

حـــــزب فيـــــدوكورالر الـــــوطين   أوزبكية والية دجيزاك عماروا، شويرا أكبوتايفنا  ٥
 الدميقراطي

اجمللــــــس األعلــــــى يف مجهوريــــــة 
 أوزبكستان

احلـــزب الليـــربايل الـــدميقراطي يف   أوزبكية والية نافوي بورخانوفا، متليوبا فايزواليفنا  ٦
 أوزبكستان

ــسجل   ــسة إدارة، مكتــــب الــ رئيــ
 ياملدين، مدينة نافو

نائبــة رئــيس معهــد التطــوير املهــين  جمموعة مبادرة املصوتني  أوزبكية والية نافوي بوبومورودوفا، أنورة يانكوتشيفنا  ٧
 ملعلمي والية نافوي

ــاعي  أوزبكية والية نامانغان أخونوفا، أويشا خممدجونوفنا  ٨ حـــــــزب أدوالت االجتمـــــ
 الدميقراطي يف أوزبكستان

 قاضــــية، احملكمــــة االقتــــصادية يف
 والية مننغان

حـــــزب فيـــــدوكورالر الـــــوطين   أوزبكية والية نامانغان عبدواليفا، خمباة  ٩
  الدميقراطي

ــزب    ــاش حـ ــة األوىل، كينغـ األمينـ
 فيدوكورالر الوطين الدميقراطي

 نة ترميزرئيسة، جلنة املرأة، مدي جمموعة مبادرة املصوتني  أوزبكية والية سورخان داريا عبدواليفا، تورسنوي كوربونوفا  ١٠

حـــــزب فيـــــدوكورالر الـــــوطين   أوزبكية والية كاشا داريا صفايفا، مشكورة  ١١
  الدميقراطي

 اجمللس األعلى للجمهورية
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  املنصب املشغول قبل االنتخاب  اسم اهليئة اليت رعت املرشحة  العرق  اإلقليم  االسم الكامل  العدد

احلـــزب الليـــربايل الـــدميقراطي يف   أوزبكية والية فريغانا أمحيدوفا، سوراخان توليبجونوفنا  ١٢
 أوزبكستان

ــم   ــدريب والعلـ ــسة اإلدارة للتـ رئيـ
 يف جمـال التربيـة،      واألفراد العاملني 

أكادميية وزارة الداخلية، مجهورية    
 أوزبكستان

احلـــزب الليـــربايل الـــدميقراطي يف   أوزبكية والية فريغانا روزماتوفا، نابياخون  ١٣
 أوزبكستان

رئيــسة إدارة التعلــيم العــام، ناحيــة 
 دنغارا

 الـــدميقراطي يف احلـــزب الليـــربايل  أوزبكية والية فريغانا خمميتوفا، متليوبا اديلوفنا  ١٤
  أوزبكستان

ــسجل   ــسة إدارة، مكتــــب الــ رئيــ
 املدين، مدينة فرغانة

احلـــزب الليـــربايل الـــدميقراطي يف   أوزبكية والية خورزم جوماموراتوفا، كالرا شاخنازاروفنا  ١٥
 أوزبكستان

ــدبريكور    ــة تـ ــة واليـ ــسة رابطـ رئيـ
 أيول

ــي  أوزبكية والية خورزم زاريبوفا، رانوجون  ١٦ ش امللــــــــي حــــــــزب تيكالنــــــ
 الدميقراطي يف أوزبكستان

حمــــررة صــــحيفة ســــوتوم أفلــــود  
 أوتشون

ــدميقراطي يف     أوزبكية والية طشقند يونوسوفا، عليا تيوغونوفنا  ١٧ ــشعب الـ ــزب الـ حـ
  أوزبكستان

ــز   ــيم، املركـــ ــسة إدارة التعلـــ رئيـــ
الوطين حلقوق اإلنسان، مجهوريـة     

 أوزبكستان

حــــــــزب تيكالنــــــــيش امللــــــــي  أوزبكية والية طشقند كارييفا، منرية جورايفنا  ١٨
 الدميقراطي يف أوزبكستان

املديرة التنفيذية، الـشركة اخلاصـة      
 جورابيك 

ــي    أوزبكية والية طشقند سليموفا، شريبة إيغامربديفنا  ١٩ ــيش امللــــــ ــزي تيكالنــــــ حــــــ
 الدميقراطي يف أوزبكستان

اجمللــــــس األعلــــــى يف مجهوريــــــة 
 أوزبكستان

حـــــزب فيـــــدوكورالر الـــــوطين   أوزبكية والية طشقند أمخيدوفا، ُسريةمريبيزالوفنا  ٢٠
 الدميقراطي

 رئيسة، جلنة املرأة، ناحية شيناز

ــاعي   أوزبكية مدينة طشقند تومشومخيدوفا، ديلريوم غافورجانوفنا  ٢١ حـــــــزب أدوالت االجتمـــــ
 الدميقراطي يف أوزبكستان

 مديرة الشركة اخلاصة فارميد 
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  على يف مجهورية أوزبكستانعضوات جملس الشيوخ للمجلس األ - ٤- ٢
  

  االسم الكامل العدد
ــنة  ســــــ
  العرق  مكان الوالدة  الوالدة

ــاء  االنتمــــــــــــ
  احلزيب

اهليئـــــــــة الراعيـــــــــة
  التخصص  التعليم  للمرشحة

ــة  درجـــــــــــــــــــ
ــات  الدراســــــــــ

  العليا
املنــــصب املــــشغول قبــــل 

  االنتخابات

حزب الشعب  وزبكيةأ مدينة طشقند ١٩٥٠ عبدورخيموفا، فريدة يولداشيفنا  ١
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

رئيــسة جلنــة املــرأة، مدينــة      ال شيء صحافية عال مدينة طشقند
 طشقند

حزب الشعب  روسية مدينة طشقند ١٩٥١ غرياسيموفا، سفيتالنا ايفانوفا  ٢
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

، ٥٠مـــديرة املدرســـة رقـــم  ال شيء  معلمة عال مدينة طشقند
 ندمدينة طشق

غري منتمية إىل  أوزبكية مدينة كاغان ١٩٥٨ شاريبوفا، ديلبار أومسانوفنا  ٣
 حزب

ــشفى   ال شيء  طبيبة باطنية عال والية خبارى ــسية، مستـ ــة رئيـ طبيبـ
 مدينة كاغان

احلزب الليربايل  أوزبكية  ناحية فاريش ١٩٥٦ كرميوفا، ُنديرة خازراتوفنا  ٤
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

مديرة تنفيذية، شـعبة واليـة        ال شيء  معلمة عال والية جيزاك
ــوغلوم   ــسة سـ ــزاك ملؤسـ جيـ

 افلود أوتشون

حزب الشعب  أوزبكية ناحية كيزيلتيبا ١٩٥٩ فاليفا، رانو نسيموفنا  ٥
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

ــة فــاليوبود يف    ال شيء  خبرية زراعية عال والية نافوي ــديرة مزرع م
 ناحية كيزيلتيبا

حزب الشعب  أوزبكية ناحية تشارتاك ١٩٥٠ فا، مرخباتبولتابوي  ٦
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

طبيبة أطفال  عال والية مننغان
 ونساء

 مديرة كلية تشارتاك الطبية  ال شيء

احلزب الليربايل  أوزبكية ناحية تشوست ١٩٥٤ شوكريوفا، غولسنام  ٧
يف  الدميقراطي
  أوزبكستان

مـــديرة مزرعـــة غولـــشان،     ال شيء  ةخبرية زراعي عال والية مننغان
 ناحية تشوست

شودييفا، مخروتوش   ٨
 نورمورودفنا

ناحية  ١٩٥٩
 كاتاكورغان

حزب الشعب  أوزبكية
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

ــة املعلمــــات،    ال شيء  معلمة عال والية مسرقند ــديرة كليــ مــ
 ناحية كاتاكورغان
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  االسم الكامل العدد
ــنة  ســــــ
  العرق  مكان الوالدة  الوالدة

ــاء  االنتمــــــــــــ
  احلزيب

اهليئـــــــــة الراعيـــــــــة
  التخصص  التعليم  للمرشحة

ــة  درجـــــــــــــــــــ
ــات  الدراســــــــــ

  العليا
املنــــصب املــــشغول قبــــل 

  االنتخابات

حزب الشعب  ةأوزبكي مدينة غوليستان ١٩٤٦ أرتوكبايفا، خايثون  ٩
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

ــعبة    ال شيء معلمة عال داريا - والية سري ــة، شــــ ــة تنفيذيــــ أمينــــ
ــاب    ــاد كتـــ ــةن احتـــ الواليـــ

 أوزبكستان

ناحية  ١٩٦٤ أبواليفا، باموخون انفاروفنا  ١٠
 أوتشكوبريك

حزب الشعب  أوزبكية
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

مـــــديرة الكليـــــة الزراعيـــــة  ءال شي  خبرية زراعية عال والية فرغانة
ــصادية، ناحيــــــــــة   االقتــــــــ

 بيشاريك

حزب الشعب  كورية ناحية كونغريات ١٩٣٨ باك، فريا بوريسوفنا  ١١
الدميقراطي يف 
 أوزبكستان

ــك     ال شيء معلمة  والية خوريزم ــت ميخريبونلي ــديرة بي م
، مدينــــة ٢٠لأليتــــام رقــــم 

 خيفا

ناحية  ١٩٥١ اناموفا، سقيتالنا تورسونوفنا  ١٢
 الوكودوكج

حزب الشعب  أوزبكية
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

 مرسوم رئاسي،
 مجهورية أوزبكستان

مرشحة العلوم   طبيبة باطنية عال
 الطبية

نائبــــــة رئــــــيس الــــــوزراء، 
مجهوريــــــة أوزبكــــــستان،  
ــرأة يف   ــة املــــ ــسة جلنــــ رئيــــ

 أوزبكستان

 خميطدينوفا، فّروخة فخرالدينوفنا  ١٣

 

ب الشعب حز  أوزبكية ناحية طشقند ١٩٥٥
الدميقراطي يف 
  أوزبكستان

مرسوم رئاسي، 
 مجهورية أوزبكستان

مرشحة العلوم   فقيهة قانونية عال
 القانونية

رئيسة دائرة، احملكمـة العليـا     
 جلمهورية أوزبكستان

 اديل خوجايفا، سرياماخكاموفنا  ١٤

 

غري منتمية إىل   أوزبكية مدينة طشقند ١٩٦٤
 حزب

 مرسوم رئاسي،
 بكستانمجهورية أوز

فقيهة قانونية،  عال
 مدرِّسة

مرشحة العلوم 
 القانونية

ــانون يف    ــة للقـ ــد الدولـ معهـ
ــسة   ــشقند، رئيـ ــة ”طـ نظريـ
، أســتاذة “الدولــة والقــانون
 بالنيابة يف قسم

غري منتمية إىل   أوزبكية ناحية شوفريكان ١٩٥٥ الليفنا راجوبوفا، مفجودة عبد  ١٥
 حزب

مرسوم رئاسي، 
 مجهورية أوزبكستان

مرشحة العلوم  فقيهة قانونية عال
 القانونية

رئيـــــسة دائـــــرة، حمكمـــــة   
ــاراي  ــة ياكاســـــــ مقاطعـــــــ

 اجلنائية، مدينة طشقند



CEDAW/C/UZB/4
 

180 08-50439 
 

  عدد النساء يف األحزاب السياسية يف أوزبكستان - ٥- ٢
  

  )الربع األول (٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  احلزب

 ٣٤,٨ ٩٨٢ ٥٣ ٣٤,٠٤ ٥٧٣ ٤٩ ٣٤,٠٤ ٥٧٣ ٤٩ ٣٣,٥٦ ٤٦٧ ٤٩ احلزب الليربايل الدميقراطية يف أوزبكستان

 ٤٤,٩ ٩٧٩ ٣٤ ٤٥,٣٠ ٤٤٤ ٣٥ ٤٢,٩٩ ٤٨٠ ٣١ ٣٦,٢٥ ٣٨٣ ٢٢  حزب فيدوكورالر الوطين الدميقراطي

 ٤٩,٠٩ ٤١٢ ٥٣ ٤٧,٤٩ ١٧٣ ٣٢ ٤٧,٤٩ ١٧٣ ٣٢ ٤٦,٠٦ ٨٣٤ ٢٧  حزب تكلنيش امللي الدميقراطي

 ٣٧,٤٥ ٣٤٤ ١٣٢ ٣٦,٨ ١٢٧,٩ ٣٣,٠١ ٦١١ ١٠٤ ٣٤,٦ ٧٤٩ ١٦٦  حزب فيدكورالر الوطين الدميقراطي

 ٥٠,٢٦ ٢٩٠ ٣٢ ٤٣,١٨ ٥٥١ ٢٥ ٤٣,١٨ ٥٥١ ٢٥ ٣٨,٧٧ ٧٨٩ ١٨  حزب أدوالت االجتماعي الدميقراطي

 ٤٠,٤ ٠٠٧ ٣٠٧ ٤٠,٩ ٨٦٩ ١٤٢ ٣٦,٧ ٣٨٨ ٢٤٣ ٣٥,٦ ٢٢٢ ٢٨٥  اجملموع
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  )١٠للمادة  (٣املرفق رقم 
  عدد الطالب يف الكليات املهنية - ١- ٣

  
  اجملموع   السنة الثالثة   السنة الثانية   السنة األوىل  

  الفتيات منهم  عدد الطالب  الفتيات منهم  عدد الطالب  الفتيات منهم  عدد الطالب  الفتيات منهم  عدد الطالب  املنطقة
٩٤٩ ٦١٨٤٩٣ ٠٢١ ٤٢٨١ ٨٥٦١١٦ ٥٩٨٢٤٦ ١١٥١٦٨ ٩٢٣٣٤٥ ٦٤٧٢٠٨ ٤٢٩  جلميع أحناء اجلمهورية 

٩٦٦ ٠٩٠١١٢ ٢٠٣١٣٨ ٠٩١٢١ ٦٨٢٢٦ ٢٣٧٤٢ ٠٨١٥١ ٧٦٢٤٩ ٦٠  التعليم
١٢٤ ٢٠١٧ ١٥٩١٥ ١٨٣٢ ٢٨٠٤ ١٦٢٢ ٦٨٥٥ ٨٥٦٢ ٥  العلوم اإلنسانية والفنون

العلـــوم االجتماعيـــة واألعمـــال 
٢٥١ ٧٥٥١٠٣ ٧٢٢٢٤٠ ٠٩٦٢٦ ٤٠٨٦٠ ٧٧٣٣٤ ١٢١٨٢ ٨٨٦٤٢ ٩٧  التجارية والقانون

٢١٤٤٠١٣٩٣٠١٢٧٢٦٤٨٠٩٦  العلوم
٩٥٥ ٩٠١١١٦ ٧٧٠٣٣٨ ٥٨٩٣٠ ٨٦٩٨٥ ٦٢٢٣٧ ٣١٦١١٠ ٦٩٠٤٨ ١٤٢  اهلندسة والتشييد

ــصائد   ــة ومــ ــة واحلراجــ الزراعــ
٢٢١ ١٦٠٩ ٤٢٠٨٠ ٦١٩٢ ٩٤٥٢٢ ٣٧٠٢ ٨٥٦٢٥ ١٧١٣ ٣٢  األمساك

الرعايــــة الــــصحية واخلــــدمات 
٥٧٨ ٢٨٧١٢١ ٠٥٠١٤٧ ٨٣٧٢٨ ٨٥٨٣٣ ٥٣٠٤٠ ٦٧٠٤٩ ٩٢٠٥٢ ٦٣  اإلنسانية

٧٥٨ ٧٤٤٢٢ ٠٧٨٦٠ ٣١٤٥ ٥٢٦١٤ ٢٨٢٧ ١٥٤٢٠ ١٤٨١٠ ٢٦  قطاع اخلدمات
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  )١٢للمادة  (٤املرفق رقم 
  العوامل الدميغرافية  - ١- ٤  

  
  معدل وفيات األمهات   الزيادة الطبيعية   معدل وفيات الرضع   معدل الوفيات   معدل الوالدة  

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  املنطقة

٣٠,٦ ٥٢,٣٤٤,٩٢٢ ١٤,٥١٦,١١٥,٦١٦,٩١٨,١٨,٣٨٨,٦٨,٤٧,٨٢٥٢٢,٣٢٢,٣٢٢,٧١٨,٤٦,٢٨,١٧٨,٥١٠,٣٥١,٤  مدينة طشقند

٢١,٨ ٢٥,٧٢١,٣٢٤,٨ ١٨,٧٢٠,١٢٠,١٢٠,٢٢٢,٦٥,٢٤,٩٥,٢٥,٢٥,١١٣,٨١٣,٧١٢,٣١٢١٢,٣١٣,٥١٥,٢١٤,٩١٥١٧,٥٢٣,٢  والية أندجيان

١٨,٤ ٢٣,٤٢٩,٧١٩,٦ ١٨,٨١٩,٤١٩,٨١٩,٩٢١٤,٦٤,٥٤,٥٤,٦٤,٥١٤,٩١٣,٩١٢١٣,٢١٣,١١٤,٢١٤,٩١٥,٣١٥,٣١٦,٥١٨  والية خبارى

١٥,٧ ٢٤,٥٢٥٢١,١ ٢١,٨٢٢,٩٢٢,٩٢٢,٤٢٣,٧٤,٢٤٤,٢٤,٢٤,٢١٣,٩١١,٨١٢,٣١٠,٥١٠,٣١٧,٦١٨,٩١٨,٧١٨,٢١٩,٥٣٥,٢  والية دجيزاك

٢٣,٥ ٢٤,٤٢٤,٤٢٢,٢ ٢٣,٥٢٢,٨٢٢,٢٢٢,١٢٤٤,١٤٤,١٤,١٤,١١٤,٧١٤١٣,٨١٣,٢١٢,٥١٩,٤١٨,٨١٨,١١٨١٩,٩٣١,٥  والية كاش داريا

٣٩,٧ ٥٥,٨٤٩,٧٤٢,٩ ١٨,٩٢٠,١١٩,٩٢٠٢١,٤٥٤,٩٥,٣٥,١٥١٥,٧١٢,٤١٠,٩٩,٤٩,٧١٣,٩١٥,٢١٤,٦١٤,٩١٦,٤٧١,٩  والية نافوي

٢٣,٢ ٢١٣٠,٦٣٥,٢ ٢٠٢٠,٦٢٠,٢٢٠,١٢٤,١٥٤,٧٤,٩٤,٨٤,٧١٥,٨١٣,٨١٥,١١٣,٩١٣,٥١٥١٥,٩١٥,٣١٥,٣١٩,٤٣١,٨  والية نامانغان

١٧,٤ ٢٠,٩١٧,٤١٤,٥ ٢١,٤٢٢٢١,٨٢٣,٥٢٣,٢٤,٩٤,٨٥٤,٨٤,٩١٣,٩١٢١٢,٧١٢١٢,٥١٦,٥١٧,٢١٦,٨١٨,٧١٨,٣٤٢,٢  والية مسرقند

٢٤ ١٩,٥٢٣,٨١٨,٢ ٢٢,٥٢٢,١٢١,٩٢٢,٧٢٣,٢٤,٣٤٤,٣٤,١٤١٤,٧١١,٧١١,٦١٠,٣٩,٨١٨,٢١٨,١١٧,٦١٨,٦١٩,٢٢٤,١  والية سورخان داريا

٢٤,٥ ٢١٣٤,٧١٩,٦ ٢٠,٥٢١,٣٢١,٢٢٢,٥٢٣,٧٥,٢٥٥,٥٥,٥٥,١١٧,٩١٨١٦,٧١٥,٦١٣,٧١٥,٣١٦,٣١٥,٧١٧١٨,٦١٤,٥  رياوالية سري دا

٢٩,٨ ٤٤,٦٤٣,٣٣١,١ ١٧,٩١٩,٨١٨,٧١٩,٥٢١,٤٦,٤٦,٢٦,٨٦,٥٦,٢١٥,٢١٥,٣١٥,٤١٣,٨١٢,٤١١,٥١٣,٦١١,٩١٣١٥,٢٥٢,٧  والية طشقند

٢٥,٨ ٣١,٦٣١,٤٢٧ ١٨,٨٢١,٢١٩,٧٢٠,٤٢٣,٧٥,٢٤,٨٥,٢٥,١٥,١٢٠١٩,٦١٩,٣١٩,١١٦,٦١٣,٦١٦,٤١٤,٥١٥,٣١٨,٦٢٨,٤  غاناوالية فري

٢٢ ٥٤,٥٤٠,٨٣٣,٢ ٢٠,٨٢٢,٥٢١,٧٢٢,٦٢٤,٤٥٤,٦٤,٦٤,٦٤,٦١٨,٩١٦,٩١٦,٣١٦,٦١٣,٢١٥,٨١٧,٩١٧,١١٨١٩,٨٢٧,١  والية خورزم

١٦,٤ ٢٢,٩١٥,٣٢٨,٤ ٢٠,٦٢٢,٥٢٠,٦٢٢,٣٢٣٥,٦٥,٢٥,٨٥,٤٥,٣١٨,٣١٧,٩١٧,٤١٦,٨١٤١٥١٧,٣١٤,٨١٦,٨١٧,٧٢٥  ة كاراكالباكستانمجهوري

٢٣,٨ ٣١,٤٣٠,٨٢٤,٣ ١٩,٨٢٠,٩٢٠,٣٢١٢٢,٧٥,٣٥٥,٤٥,٣٥,٢١٦,٤١٥,٢١٤,٩١٤,٤١٣,٢١٤,٥١٥,٩١٤,٩١٥,٧١٧,٥٣٢,٢  مجهورية أوزبكستان
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  ٢٠٠٧معدل اعتالل الصحة بني النساء، املشخص حديثا، لسنة  - ٢- ٤
  

   األورام   أمراض معدية   األمراض ككل  
أمراض جهاز الغدد 

   الصماء
أمراض الدم وأجهزة 

   االضطرابات النفسية   تكون الدم
اضطرابات اجلهاز 

  العصيب

  العدد املطلق  

 ١٠٠لكــــــــــل 
ألــــــــف مــــــــن 

  السكان
ــدد  العـــــــــ

  املطلق

 ١٠٠كــل ل
ألــــف مــــن 
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــل
ألــــف مــــن
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــــــل 
ألــــــف مــــــن 

  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــــــل 
ألــــــف مــــــن 

  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــل 
ألــــف مــــن 
  السكان

ــدد  العـــــــــ
  املطلق

 ١٠٠لكـــل 
ــن   ــف مــ ألــ
  السكان

 ٧٩٦,٢ ٦٤٩١ ٠٠٤١١٩٢٤١ ٩٧٩,٤١٦ ٦٠٨١١ ٦١١ ٦٦٥,٥١ ١٢٧٣ ٧٢٠١٧٦,٣٤٩٣ ٢٤٢,٤٢٣ ٧١٣٩١ ٦٠٢١٦ ٥١١٥٤ ٧٣٤  مجهورية أوزبكستان

 ٠٦٤,١ ٤٨١١ ٥٢٥,٣٦٨٦٨٦,١٨ ٥٥٧٢١ ٠٠٢,٦١٧١ ٩٩١١ ١١٣٧٦٧٧٣٦٩٢,٣٧ ٢٨٩,١٦ ٨٩٤٤٧ ٣٧٦ مجهورية كاراكالباكستان

 ٩٦٤,٦ ٨٨٧١ ٤٠٩١١٥,٩٢٣ ١٣٠,٩١ ١٣٦١٦ ١٣١,٣١٩٦ ٠٧٤٣ ٠٩٢٨٩,٨٣٨ ٧٢٥٩٦٤,٣١ ٠٨٩,٧١١ ٩٩٥٥٦ ٦٨١  والية أندجيان

 ٨٤٢,٤ ٣٩٥١ ١٥٤,٦٨٠٢١٠٢,٦١٤ ٣٣٨١٠ ٢٥٩,٤٧٩ ٢٧٩٤ ١١١١٤٢,٢٣٣ ١٢٣,٩١ ٧٨١١ ٥٦١,٢٨ ٥٤٠٥٨ ٤٥٧  والية خبارى

 ٣٧٤,٥ ٣٨١١ ٩٤٦,٦٨٥٨١٥٩,٨٧ ١٥٣١١ ٩١١٦٤ ٢٦٢١ ١٦٠,٣٥٧٩١٠٧,٨١٠ ٢٣١١ ٣٢٧,٧٦ ١٩٠٣٩ ٢١١  والية دجيزاك

 ٩٦٠,٦ ٣١٦١ ٩٧١١٥٨,٩٢٤ ٤٢٠,١١ ٢٣٠١٠ ٢٠٦,٦١٢٩ ٧٦٨٣ ٠٧١٨٦,٤٣٩ ٤٤٢,٣١ ٨٨٧١ ٨٤٥,٣١٧ ٥٨٤٥٠ ٦٣٠  والية كاشا داريا

 ٣٩٤,٢ ٧٩٧٢ ٢٤٤,٦٥٤١١٣٢,٢٩ ٩٣٣٢١ ٥٣٤,٧٨٦ ٣٧٢٢ ١٦٢٢٨٤١٠ ٤٢٩,١١ ٨٤٨١ ٧٠٤,٨٥ ٦٩٢٧٤ ٣٠٥  والية نافوي

 ٣١٥٩٦١,٥ ٤٠٤١٣٠,٩١٠ ٢٨٨,٣١ ٤٦٩١٧ ٧٠٢,١١٨٥ ٧١٦٣ ٥٤٤١٤٣,٩٣٩ ٢٥٢,٤١ ٤٣٦١ ٠٣٠,٢١٣ ٤٥٩٦٢ ٦٦٥  مانغانوالية نا

 ٨٢٥٦٥٨,٩ ٤٥٢٩٧,٤٩ ٣٤٨,٥١ ٢١٧١١ ٤٧٦١٦٩ ٧٤٢٤ ٧٤٣١١٦,٩٦٦ ٣٤٤٨٢٧,٨١ ٨٨١١٢ ٢٢٠٤٤ ٦٦٩  والية مسرقند

 ٣٦١,١ ٣٤٤١ ٠٧٢١٠٩,٣١٣ ٨٠٦,٩١ ١٤٧٩ ١٨٦,٤٩٦ ٤٣٥٢ ٤٤٣١٤٧,٢٢١ ١٢٣,١١ ٠١١١ ٣٥٤,٣١١ ٢٤٢٤٢ ٤١٥  والية سورخان داريا

 ٥٤٦,٩ ٣٠٦١ ٣٨٤٤٦٣١٣٥٥ ٣٢٧٧ ١٠٠,٩٢٥ ٢٠٦٢ ٢٦٥٣٦٨,٨٧ ٥٥٧٧٤٥,٥١ ٤٦٧,٣٢ ٢٢٣٣٤ ١١٨  والية سري داريا

 ٣٦٩,٥ ٢٢١١ ٦٦٦,٩٩٨٠٧٧,٩١٧ ٩٨٦٨ ٣٠٤,٧١٠٨ ٢٨٢٦ ٠٨٥٢٤٥,٣٧٩ ٧٨٥,٦٣ ٤٥٤١ ١٠٠,٣٢٢ ٨٦١٤٨ ٦٠٤  والية طشقند

 ٢١١,٦ ٥٩٢٢ ٠٥١٧١,٣٣٢ ٧٧٧,٥١ ٠٣٩١٣ ٢٩٦,٥٢٠٣ ٧٩٢٦ ٠٧١١٤٠,٥٩٢ ٢٥٩٢ ٥٥٤١ ٦٤١,٢١٨ ٠٩١٦٦ ٩٨٢  والية قريغانا

 ٥٧٦,٧ ٧٩٧٣ ٤٠١,٤٧٣٤٩٨٢٦ ٢٠٤٧ ٥٨٨,٤٥٣ ٣٩٢٢ ٦٤١٢١٩١٩ ٢٥٨,٧١ ٩٢٢٢ ٢٨٩,٤١٦ ٦٧٢٦٢ ٤٦٦  والية خورزم

 ٤٦٥,٧ ٢٩٢٣ ٥٨١٢٣٣,٦٣٨ ٨٨٠,٢٢ ٨٧٢٣ ٤٢٧٤٢ ٨١٦٢ ١٧٧٤٦٨,٥٢٦ ٢٠١,٦٥ ٢٧٦١ ٧٨٨,٨١٣ ٠٤٨٦٨ ٧٦٠  مدينة طشقند
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  ٢٠٠٧معدل اعتالل الصحة بني النساء، املشخص حديثا، لسنة   - ٣- ٤  
  

  
أمراض العني وجهازها 

   املساعد
أمراض األذن والنتوء 

   اخلشاين
واألوعية أمراض القلب 
   أمراض اجلهاز اهلضمي   أمراض اجلهاز التنفسي   الدموية

األمراض البولية 
   التناسلية

احلمل والوالدة وفترة 
  النفاس

  العدد املطلق  

 ١٠٠لكــــــــــل 
ألــــــــف مــــــــن 

  السكان
ــدد  العـــــــــ

  املطلق

 ١٠٠لكــل 
ألــــف مــــن 
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــل
ألــــف مــــن
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــــــل 
ألــــــف مــــــن 

  العدد املطلق  نالسكا

 ١٠٠لكــــــل 
ألــــــف مــــــن 

  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــل 
ألــــف مــــن 
  السكان

ــدد  العـــــــــ
  املطلق

 ١٠٠لكـــل 
ــن   ــف مــ ألــ
  السكان

 ٧٣٠,٦ ٨٢٦١ ٥٣٩,٧٢٣٢ ١٩٩٣ ٠٥٤,١٤٧٦ ٤٧٤٦ ٣٠١٥,٨٨١٤ ١٠٣٨١ ٤٩٧,٣١٧٥ ٤٣٠١ ٣٣٢,٦٢٠١ ٢٧٣١ ٥٩٨,٣١٧٩ ٠٠٢١ ٢١٥  مجهورية أوزبكستان

 ١٠٦,٩ ٧٩٢٢ ٣٥٤,٥١٦ ٧٣٥٣ ٥٥٩,٧٢٦ ٤٠١٢ ٤٣٨,٠٢٠ ٢٥١٨ ٩١٨٩٩٣,٥٦٧ ٢٢٥,٥٧ ٧٦٧١ ٣٠٠٩١٥,٩٩ ٧ مجهورية كاراكالباكستان

 ٨٢٢,١ ١٥٥١ ٣٢٣,١٢٢ ٤٠٥٣ ١٤٧,٥٤٠ ٧٤٨٦ ١٨٨,٣٧٤ ١٩٧١٢ ١٨٣٩١٩,٧١٤٨ ٢٥٠,٤١١ ٢٠٤١ ٣٣٧,٠١٥ ٢٥٧١ ١٦  والية أندجيان

 ٠٩٩,٦ ٥٩١١ ٦٧٧,٦٨ ٩٢٠٢ ٠٧٧,٤٢٠ ١٧٤١٣ ٢٣٠,٣١٠٢ ٥٥٥١٢ ٢٥١,٤٩٥ ٧٧٧١ ٥٥٥,٧٩ ١٥٥١ ٧٣٨,٩١٢ ٥٨٦١ ١٣  والية خبارى

 ١٥٥,٩ ٢٠٧١ ٤١٩,٧٦ ٣٦٤٣ ٩٨١,٠١٨ ٣٧٨٣ ٦٨١,٤٢١ ٨٧٩٦ ٦٨٣,٢٣٥ ٠٣٩١ ٤٩٣٨٣٦,٧٩ ٦٠٨,٢٤ ٦٣٦١ ٨  والية دجيزاك

 ٤٣٧٧٦٠,٩ ٦٠٠,٨٩ ٦٥٧٣ ٢٥٣,٩٤٤ ٣٦٥٨ ٦٧٢,٩١٠٢ ٧٦٨١١ ٦٨٦,٩١٤٤ ٩٢١١ ٤٢٩,٠٢٠ ٧٢٣١ ٨٠٤٩٥١,٨١٧ ١١  والية كاشا داريا

 ٣٢١,٦ ٥٠٠٢ ٨٦٤,٩٩ ٩٩٩٥ ٢٥١,٢٢٣ ٩٤٨١٠ ٣٤٦,٣٤١ ٩٨١١٧ ٢٣٤,٨٧٠ ٠٥٣١ ٦٦٧,٤٥ ٨٢٣١ ١٧١,٨٦ ٧٩٥١ ٤  والية نافوي

 ٧١٦,٢ ٤١١١ ٠٩٠,٤١٨ ١٥٤٣ ٩١٩,٩٣٣ ٠٥٣٣ ٩٦٤,١٤٢ ٩٩١١٦ ٢٥٤,٣١٨١ ٤٥٦١ ٢٧٨,٦١٣ ٧١٧١ ٩١٥,٥١٣ ٥٥٠١ ٢٠  والية نامانغان

 ١٥٧,٦ ١٧٢٢ ٧٥٤,٤٣٢ ٠٧١٢ ٥٩٧,٦٤١ ٦٤٤٣ ٧٠٨,٣٥٣ ٦٧٢١٠ ٤٥٢٧٠١,٠١٥٩ ٨٨٥٧٩٧,١١٠ ٢٣٩,٠١١ ٤٧٥١ ١٨  والية مسرقند

 ٣٥٧,٩ ٣١٣١ ٣٦٩,٥١٣ ٢٣١٢ ١٩٠,٠٢٣ ٠٧٩٤ ٥٩٣,٦٤١ ٨٦٠١٠ ٨١٩,٠١٠٣ ٨٣٤١ ٦١٩,٧١٧ ٨٨٠١ ٠٣٠,٢١٥ ١٠٠١ ١٠  والية سورخان داريا

 ٦٨٩٧٨٤,٠ ٨١٢,٥٢ ٠٧٧٣ ٩٢٦,٥١٣ ٦٠٨١ ٥٧٣,٢٦ ٨٣٦٩ ١٥٤,٨٣٢ ٩٦١١ ٩٩٩٨٧٤,٣٣ ٩٤١٥٦٥,٩٢ ١  والية سري داريا

 ٤٠٨,٥ ٧١٢١ ٨١١,٥١٧ ٣٥٥٢ ٤٧٩,٥٣٥ ٧٧٥٣ ٨٠٦,٠٤٣ ٠٣٦١٢ ٤٩١,٢١٦١ ٧٥٢١ ٢٤٣٨٩٤,١١٨ ٤٢٥,٩١١ ٩٣١١ ١٧  والية طشقند

 ٥٣٣,١ ٥٩٤١ ١٨٧,٢٢٢ ٤٤٤٥ ٩٩٩,٩٧٦ ٩٤٧٣ ٧٩٩,٥٥٨ ٣١١١٧ ٩٤١,٢٢٦٢ ٦٠٧١ ٧٤٩,٨٢٨ ٧٨٧١ ٠٦٣,٨٢٥ ١٥١٣ ٤٥  والية قريغانا

 ٥٧٢,٣ ٢٥٦٤ ٥٣٥,١٣٤ ٩٧٧٤ ٤٣٩,٩٣٣ ٢٠٠١٢ ٧٠٢,٢٩٣ ١٨١١٠ ٢٧١,٠٨٠ ٥٠٦٣ ٠٢١,٦٢٤ ٦٥٤١ ٥٨٧٨٧٩,٢٧ ٦  والية خورزم

 ٧١٩,٣ ٩٩٧١ ٠٥٥,٦١٨ ٨١٠٤ ١٥٢,٤٤٤ ١٧٤١٠ ٦٩١,٣١١٢ ٥٢٠١٨ ٨٠٧,٥٢٠٦ ٩٧١١ ١٦٧,٠١٩ ٩٤٣٢ ٨٨٧,٨٢٣ ٩٠٧٢ ٣١  مدينة طشقند
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أمراض اجللد وما حتت 

   اجللد
أمراض اجلهاز 
   لتشوهات اخللقيةا   العضلي الصقلي

احلاالت الناشئة يف فترة 
   ما قبل الوالدة

أعراض وعالمات 
وعاهات حمددة يف 
   الفحوص السريرية

إصــــــابات وحــــــاالت 
  تسمم

  العدد املطلق  

 ١٠٠لكــــــــــل 
ألــــــــف مــــــــن 

  السكان
ــدد  العـــــــــ

  املطلق

 ١٠٠لكــل 
ألــــف مــــن 
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــل 
ألــــف مــــن 
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــــــل
ــ ن ألــــــف مــــ
  العدد املطلق  السكان

 ١٠٠لكــــــل 
ألــــــف مــــــن 

  السكان
العـــــــــدد 
  املطلق

 ١٠٠لكــل 
ألــــف مــــن 
  السكان

١٠٦,٤ ٩١٤٣ ٧٢٨١٠٢,٠٤١٧ ١٣٨٤٢٤,٧١٣ ٥٣٧٥٦,٠٥٧ ١٩٨٨٨٦,٠٧ ٢٧٩,٧١١٩ ٦٨٩٢ ٣٠٦  مجهورية أوزبكستان

٢٤٠,٨ ٨٨٩١ ٩--٦٤٥٢٠٦,٤ ٦٤٥٣٣١,٩١٧٠٢١,٣١ ٣٥٧,٢٢ ٨١٧١ ١٠  مجهورية كاراكالباكستان

٤٩٨,٧ ٥٤١٣ ٢٥٩١٠٣,٥٤٢ ٧٢٨٤٧١,١١ ٢٦٩٦٨٠,١٢٢٣١٨,٣٥ ٩٣٣,٠٨ ٥٠٣١ ٢٣  والية أندجيان

٩٣٦,٦ ٧٥٧٣ ٢٢٨٤١٣,٢٦٩٠٨٨,٣٣٠ ٠٠٠٨٩٥,٩٥٦٣٧٢,١٣ ٨٩٩,١٧ ٨٣٨١ ١٤  والية خبارى

٦٣٩,٧ ٨٠٥١ ٢٨٢٤٢٤,٩٢٤٢٤٥,١٨ ٠١٧,٣٨٠٦١٥٠,١١٣٢٢٤,٦٢ ٤٦٣١ ٥  والية دجيزاك

٢٢٣,٥ ٥٧٦٢ ١٦٩٤١٦,٨٧٥٨٦١,١٢٧ ٥٤٤٦٨٨,٩٦٤٤٥١,٩٥ ٧٧١,٩٨ ٩٧٥١ ٢١  والية كاشا داريا

٩٩٠,٥ ٣٢٩٣ ٨٤٠٤٤٩,٧٣٣٣٨١,٤١٦ ٩٠٧٤٦٦,٠٢٤١٥٨,٩١ ٨٥٤,٨١ ٥٩٠١ ٧  والية نافوي

٥٢٩,٨ ٣٢٤٥ ٧٣٣٥٣٤,٤٣٠٠٢٨,٠٥٩ ٣٦٥٥٩٣,٣٤٤١٤١,١٥ ٦٨٧,٢٦ ١٠٠١ ١٨  والية نامانغان

٠٧٨,٨ ٩٠٨٣ ٩٧٢١٣٢,٢٤٥ ٢٠٩٤٨٣,٥١ ٨٥٠٥٢٦,٥٥٣٩٣٦,١٧ ١٤٣,٣٧ ٠٤٨١ ١٧  والية مسرقند

٩٦٩,٤ ٣٠٨١ ١٨١١٢٠,٥١٩ ٠٤٨٢٠٨,٩١ ٧١٥٦٨٤,٩٣٢٧٣٣,٣٢ ٦٢٣,٢٦ ٩١٤١ ١٥  والية سورخان داريا

٤٠٥,٨ ٨٢٢١ ٤--٧٢٣٥٠٢,٣ ٢٦٦٣٦٩,١٩٦٢٨,٠١ ١٨٩,٨١ ٠٨١١ ٤  والية سري داريا

٣٦٢,١ ٧٠٤٢ ٣٦١١٠٨,٢٢٩ ٦٨٤٥٣١,٥١ ٠٠٦٨٠,٠٦ ٠٣٥٧١٨,٥١ ٥٣٣,١٩ ٢٧٩١ ١٩  والية طشقند

٨٩٠,٣ ٥٩٤٢ ١٠٢٧٤,٨٤٢ ٩٥٧٤٧٢,١١ ٠٨٦,١٦٤٥٤٣,٨٦ ٠٠٦١ ٠٤٣,٢١٦ ٨٤٧٣ ٤٤  والية قريغانا

١٣٦,٣ ٩٨٩٤ ٣١٩٥٧٦,٥٣٠ ٤٥٨٣٢٨,١٤ ٢٢٧١٦٣,٨٢ ١٢٩,٣١ ٤٦١١ ٦٨٩,١٨ ١٤٧٢ ٢٠  والية خورزم

٤٦٨,١ ٣٦٨٤ ٤٣٤٤٠١,٣٢١١١٩,١٤٩ ٢٨٣١١٦,١٤ ١٠٧,٠١ ٣٢٩٣ ٥١٩,٩٣٤ ٠٨٧٧ ٨٣  مدينة طشقند
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  ٢٠٠٧املوظفون الطبيون ملؤسسات التوليد وأمراض األطفال لسنة  - ٥- ٤
  

  أخصائيو التوليد وأمراض النساء   اجلددأخصائيو املواليد    أطباء األطفال
  الفئة  الفئة  الفئة

  الثانية  األوىل  العليا  اجملموع  

دكتــــوراه 
ــم  علـــــــــــ

  الطب

مرشـــح 
علــــــــم 
  الثانية  األوىل  العليا  اجملموع  الطب

دكتــوراه 
علـــــــــــم 
  الطب

مرشــــــــح 
علـــــــــــــم 
  الثانية  األوىل  العليا  اجملموع  الطب

ــوراه  دكتــ
علـــــــــــــم 
  الطب

مرشـــــــح 
علــــــــــــم 
  الطب

٢٩٤٢٧٥٣٥١١٧ ٥٤٧٢ ٥٨٤١ ٤٠٥٤٨٩٥٤٩٤٧٦٩٥ ١٧٩٣٥٣٤٤١٧٨١ ٢٢١٣ ٨١٢٢ ٨  مجهورية أوزبكستان

١-٣٣٧٨٩١١٨٢١--٦٣٤٩٩٩٢٣٣١٧٧٣٣٥٢٣٢  مجهورية كاراكالباكستان

٣٤٢٩١٣٣١٣٢٣٨١٤-٧١٧٣٦٧١٩٧٥١٦٢٢١٣٠٤٣٤٢٧  والية أندجيان

٣٧٧١٤٢١١١١٢٢٥--١٨٧٣٥٢٦١٠-٣٥٥١٢٧١٠٦١٣  والية خبارى

١-١٧٢٣٦٩١١١---٣٥٧١٦--٢٣٠٤١٧٩٥  والية دجيزاك

١-٤٤٤٧٤٢٦٢٤--١١٤٣٠٦٣٨---٨٠٢١١٧٤٨٠  والية كاشا داريا

--١٠٩٣٤٦٧١--٣٠٥١٣٣--١٦٨٤٧٨١٥  والية نافوي

--٣٧٧١٠٨١٨٦٤١--٢٩١٣٧٣٩١-٦٣٧٢٠٠٢٨١٢٠  والية ناماتغان

٢٧٩١٢٠٤٩٨٨٣٦٣٣١٨٤٣٥٩٢٨٢١٦٠٩٩٣٣٠٧٩٢٣١٥ ١  والية مسرقند

--٣٢١٤٢٢٠٠١٩--١٠٠٢٨٥٢٤--٤٥٨٧١٢٣٤١٧  والية سورخان داريا

--١١٠٤٨٣٤٢--٣٣٩٩١--١١٣٢١٤٦٣  والية سري داريا

٣-٤٠٤١٦٩١٨٤٧---١٩١٤٠٢٧-٥٦٩٢١٣٢٨٣٩  والية طشقند

٢-٤٠٦١٢٠١٨١٤---٣١٣٦٥٩٥٧-٦٦١١٩٢٢٦٩١٠  والية قريغانا

٣-٣٤٤٦٠١٩٤١---٣٦٧٢٤٣٨-٤٤٩٦٦١٨٨٨  والية خورزم

١٦٨٥٣١٩١٩٥١٨١٩-٥١٤٨٧٨٣٩٢-٢٧٧٤٣٣٣٢٣٩٢ ١  مدينة طشقند

٤٦٣١٠٧٢٢٤٣١١٠١٨٦٢٤١٣١٤٤٤٦٠٨٠٣٢٤٢٨٧٣  مرفق مجهوري، مدينة طشقند
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  * أرقام عامة ملعدل الوالدة ومعدل الوفيات ومعدل وفيات الرضع لفرادى البلدان٦- ٤    
    
      عدد الوفيات  عدد الوالدات    

  السنة  لكل ألف من السكان  السنة  البلد

معدل وفيـات الرضـع     
عـــدد الوفيـــات قبـــل (

ســــــن الــــــسنة األوىل 
  )لكل ألف والدة

٢٢,٧٥,٢٢٠٠٧١٣,٢ ٢٠٠٧ أوزبكستان
١٠,٢١٦,١٢٠٠٥١١,٠ ٢٠٠٥ روسيا

٦,٠٢٠٠٥٧٤,٠ (٢٠٠٤)١٦,٩ ٢٠٠٥ أذربيجان
٢١,٥٧,٢٢٠٠٥٥٨,٠ ٢٠٠٥ قريغيزستان
١٨,٤١٠,٤٢٠٠٥٢٧,٠ ٢٠٠٥ كازاخستان

٢٦,١٦,٠٢٠٠٥٥٩,٠ ٢٠٠٥ يكستانطاج
٩,١١٦,٧٢٠٠٥١٣,٠ ٢٠٠٥ أوكرانيا
٩,٢١٤,٥٢٠٠٥٧,٠ ٢٠٠٥ بيالروس
٩,٠١٤,١٢٠٠٥١٢,٠ ٢٠٠٤ بلغاريا

٩,٧١٣,٥٢٠٠٥٦,٠ ٢٠٠٥ هنغاريا 
١٢,٠٩,٨٢٠٠٥٥,٠ ٢٠٠٤ بريطانيا العظمى

٨,٥٩,٩٢٠٠٥٤,٠ ٢٠٠٤ أملانيا
١٨,٩٧,٠٢٠٠٥٢٦,٠ ٢٠٠٥ تركيا

١١,٠٢٠٠٥٤,٠ (٢٠٠٣)١١,٩ ٢٠٠٤ الدامنرك
٩,٤١٤,٢٢٠٠٥٨,٠ ٢٠٠٥ التفيا
١٠,٧١٢,٩٢٠٠٥٦,٠ ٢٠٠٥ استونيا

١٢,٤١٣,٦٢٠٠٥١٤,١ ٢٠٠٥ رابطة الدول املستقلة
  

  .استنادا إىل بيانات من املكتب اإلقليمي ألوروبا التابع ملنظمة الصحة العاملية  *  
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  ٢٠٠٧لسنة ) غرف(ة ووحدات ومرافق وأقسام  ُشعب فرعي٧- ٤
  

  غرفة الفحص    أمراض النساء‐ التوليد   
  )غرف(ُشعب فرعية ووحدات ومرافق وأقسام    )غرف(ُشعب فرعية ووحدات ومرافق وأقسام   
  من خارج امليزانية   من امليزانية   من خارج امليزانية   من امليزانية  

  غرف  أقسام  غرف  أقسام  اجملموع  رفغ  أقسام  غرف  أقسام  اجملموع  املنطقة

   ٦٠  ٦٠   ٢٤٨   ٢٤٨ والية أندجيان
   ٢٠  ٢٠   ١٩٧  ١٩٧ والية خبارى
   ١٦  ١٦ ١  ٥٧ ١ ٥٩ والية دجيزاك

   ٢٣  ٢٣   ١٩٧ ٤ ٢٠١ والية كاشا داريا
   ٣٤  ٣٤   ١٧٠ ٥ ١٧٥ كاراكالباكستان
   ٣٢  ٣٢   ٩٨ ١ ٩٩ والية نامانغان
   ١٩  ١٩   ١٠٨  ١٠٨ والية نافوي
   ٢٧  ٢٧   ٣٩٤  ٣٩٤ والية مسرقند

   ٤٦  ٤٦   ١٦٤  ١٦٤ والية سورخان داريا
   ٩  ٩   ٤٠  ٤٠ والية سري داريا
   ٥٢  ٥٢   ٢٩٨ ٣ ٣٠١ والية طشقند
   ٣٠١  ٣٠١   ١٨٢  ١٨٢ والية فريغانا
   ٨٧  ٨٧ ١  ٧٣ ١٠ ٨٤ والية خورزم
   ٤٣  ٤٣   ١٥٢  ١٥٢ دمدينة طشقن

   ٢  ٢   ٢٢  ٢٢ مرفق مجهوري، مدينة طشقند
   ٧٧١  ٧٧١ ٢  ٢٤٠٠ ٢٤ ٢٤٢٦ مجهورية أوزبكستان

      
   زيارات ألطباء التوليد وأمراض النساء٨- ٤    

  
  طبيب توليد األطفال وأمراض النساء   طبيب توليد وأمراض نساء  
  راهقنيأمراض األطفال وامل  اجملموع  للحمل  اجملموع  

٠١٧,٣٢٧١,٩ ٠٥٥,٨١ ٦١٠,٣٦ ١٤ مجهورية أوزبكستان
٨٩٩,٧٢٨١,٦٥٧,٣١٥,٣ مجهورية كاراكالباكستان

٩٢١,٣٤٥٧,٩٧٦,٧٢٠ أندجيان
٨٨١,٢٣٤٦,٥٤٢,٠١١,١  خبارى
٥٠٢,٠١٨٥,١٢١,٣٤,٣  دجيزاك

٢٩٩,٢٣٣٨,٣٩٨,٢١٩,٤ ١ كاشا داريا
٢٩٣,٣١٠٧,٨٥٣,٥١٥  نافوي
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  طبيب توليد األطفال وأمراض النساء   طبيب توليد وأمراض نساء  
  راهقنيأمراض األطفال وامل  اجملموع  للحمل  اجملموع  

٢٠١,٥٤٤١,١٤٥,٦٢٠,٢ ١  نامانغان
٤٨٣٨٤٤,٥٨٤,١١٧,٢ ١ مسرقند

٨٥٤,٨٢٩٩,٣٥٢,١١٧,٥ سورخان داريا
٢٩١,٢١٥٩,١٢٧,٤١٥,٢ سري داريا
٣٥٢٥٩٩,٢١٠٣٢٠,١ ١  طشقند
٣٦٠,٨٤٤٥,٤١٦٠,٧١٩,٥ ١  فريغانا
١٣٥٨٤٣,١٥٥,٢٣٨,٨ ١  خورزم

١٣٥,٣٧٠٦,٩١٤٠,٢٣٨,٣ ٢ مدينة طشقند
    

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ بنية األمراض املهنية بني النساء، التشخيص أول مرة، ٩- ٤    
  
    ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  النساء  اجملموع   النساء  اجملموع   النساء  اجملموع    العدد

 - ٣  - - - - السحار السليسي  ١
 - ١ - - - - مرض السل السليسي  ٢
 - ١ - ١ - -  الكهربائيتغرب الرئة من اللحام  ٣
 ٤ ٢٣ ٧ ١٦ ٢ ١٧ االلتهاب الشعيب املزمن  ٤
 ٢ ٥ ٤ ٧ ٥ ٧ الربو الشعيب  ٥
 ٧ ٣٩ - ٢٥ - ٢٤ التسمم الكيميائي التكسيين  ٦
 - ١ - - - - التسمم الناجم عن الزئبق  ٧
 - - - - - ١ التسمم الناجم عن الرصاص  ٨
 - - - - - ١ تسمم األمحاض العضوية  ٩
 - - - - - - تسمم الناجم عن البرتين املؤثلال  ١٠
 - - - ١ - - التسمم الناجم عن الغاز الطبيعي  ١١
 ١ ٨ - ٥ ١ ٨ مرض االهتزاز  ١٢
 ٤ ٣٤ ٥ ٣٤ ٥ ٤٥ أمراض األذن واألنف واحلنجرة  ١٣
 ١ ١ - ١ ١ ٢ مرض اجللد  ١٤
 ١ ٦ - - - - التهاب جذور األعصاب  ١٥
 - ٥ ١ ٣ - ٣ داء الربوسليات  ١٦
 ١ ٢ ١ ١ ١ ١ االلتهاب الكبدي السام  ١٧
 ١ ١ - - - - السل الرئوي  ١٨
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    ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  النساء  اجملموع   النساء  اجملموع   النساء  اجملموع    العدد

 - - - - - - اإلصابة بداء الدوايل  ١٩
 - - - ١ - ٨ الُضفار  ٢٠
 - ١ - - - - عتام عدسة العنيإ  ٢١
 - - - - - - التهاب فوق اللقمة  ٢٢
 - - - - ١ ١ االلتهاب املفصلي  ٢٣
 - ٢ - - ٢ ٣ غريها  ٢٤
 ٢٢ ١٣٣ ١٨ ٩٥ ١٨ ١٢١  موعاجمل  
      

  ٢٠٠٧ معلومات أولية عن تكوين النساء يف العمل، حسب السن، لإلثين عشر شهرا من ١٠- ٤
  

   سنة٢٩‐ ٢٠    سنة١٩‐ ١٧    سنة١٦‐ ١٥  
  ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  

٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق  املنطقة
 ٣٩٧٧٣,٣ ٤٣٧٧٣,٧٣٣ ١٥٨٤,٧٣٠ ٣٧٢٥,٧٢ ٣٢٠,٠٧٣١٠,٠٦٢ مدينة طشقند

 ٨٠٣٨١,٦ ٠٥٨٨١,٥٤٣ ٢٨٣٢,٣٤٠ ١٥٦٢,٣١ ٤٠,٠١٥٠,٠١١ والية أندجيان

 ٩٧٥٨٣,٥ ١٣٩٨٧,٥٢٥ ٤٠,٠١٤٠,٠١٧٠٧٢,٤٨٧٢٢,٨٢٦ والية خبارى

 ٤٨٣٨٣,٣ ٥٥٥٨٣,٧١٨ ٠٠٠٠٧٥٨٣,٤٧٣٧٣,٣١٨ والية دجيزاك

 ٥٤١٨٧,٧ ٩٩٣٨٦,٦٤٩ ٩٠٩٣,٣٤٥ ٧٦٦٣,٣١ ٢٠٤٠,٠٧١ والية كاشا داريا

 ٢٠٩٧٩,٩ ٨٨٧٨٢,٧١٣ ٣٠,٠١٤٠,٠١٣٨٢٢,٤٣٧٦٢,٢١٢ والية نافوي

 ٤٨٩٨٦ ٥٧٢٨٧,٣٤٣ ١٥٨٤,٢٣٦ ٧٢١٤,١٢ ٥٠,٠١٥٠,٠١١ والية نامانغان

 ٦٩٨٨٦,٣ ٤٤٣٨٦٥٢ ٦٠٥٤,٣٥٠ ٥٥١٤,٣٢ ٧٠,٠١٢٠٢ والية مسرقند

 ٣٨٥٨٥,١ ٧٢٣٨٣,٤٣٥ ١٠,٠٠٢١٠٧٤٥١,٨٤٤٧١,١٣٢ والية سورخان داريا

 ٦٥٦٧٨,٩ ٢٠٠٧٧,٩١١ ٨٠,٠٦٩٠,١٥٧٧٤٦١٣٤,١١١ والية سري داريا

 ٨٦٥٨٢ ٤٥١٨١,٢٣٨ ٨٠٧٣,٨٣٥ ١٧٨٥١ ١١٠,٠٣٢٢٠,٠٤٢ والية طشقند

 ٩٨٠٨٠,٣ ٣٦٩٨١,٩٥٥ ٧٩٥٤٤٨ ٣٦٠٤٢ ١٩٠,٠١١٤٠,٠١٢ ة فريغاناوالي

 ٤٢٣٨٥,٤ ٩٣٩٨٨,٧٢٦ ٠٦٧٣,٤٢٥ ٠٦٦٣,٦١ ٠٠١٠١ والية خورزم

 ٣٥٨٧٩,٣ ٠٤٨٨١٢٧ ٢١٢٣,٥٢٦ ١٢٣٣,٤١ ١٠٢٠١ كاراكالباكستان

 ٢٦٢٨٢,٧ ٦٥٦٨٣,٣٤٧٦ ٠٣٩٣,٤٤٣٩ ٤٦٢٣,٦٢٠ ٩٧٠,٠١١٠٤٠,٠١١٩ أوزبكستان
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  ٢٠٠٧ معلومات أولية عن تكوين النساء يف العمل، حسب السن، لإلثين عشر شهرا من ١١- ٤
  

   أو أكرب سنا٤٥    سنة٤٤‐ ٣٥    سنة٣٤‐ ٣٠  
  ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  

٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق٪  املطلق  املنطقة
 ٤٧٠٥,٤٩٠,٠٢٨٠,٠١ ٢٧٦٥,٥٢ ٤٦٦١٦,٣٢ ١٣٤١٤,٨٧ ٦ نة طشقندمدي

 ١٤٦٢,١٣٠,٠٧٠٠ ٠٤٠٢,١١ ٣٩٩١٣,٧١ ٨٤٩١٣,٩٧ ٦ والية أندجيان

 ٧١٦١١,٩٤٠٢١,٣٥٣٨١,٧٠٠٠٠ ٦١١٨,٧٣ ٢ والية خبارى

 ٥٩٣١١,٥٢٣٤١,٠٢٣١١,٠٠٠٠٠ ٥٩٨١١,٧٢ ٢ والية دجيزاك

 ٥٧٠٨,٠٢٨٢٠,٥٤٢٨٠,٧٠٠٠٠ ٥٠٢٠٩,٤٤ ة كاشا دارياوالي

 ٧٢٦١٦,٥١٥٧١,٠١٩٧١,١٠٠٠٠ ١٤٥١٣,٧٢ ٢ والية نافوي

 ٤١٢٨,٧٢٠٥٠,٥٤٥٦٠,٩٠٠٠٠ ٣٥٧٨,٠٤ ٣ والية نامانغان

 ٠٣١٨,٢٧٦٥١,٣٧٤٥١,٢٤٠,٠٦١٠ ٨١٧٨,٢٥ ٤ والية مسرقند

 ٤٨٧١٣,٢٢٠١٠,٥٢٦٦٠,٦٠٠١٠ ٥٥٦١٤,١٥ ٥ والية سورخان داريا

 ٣٦٥١٦,٠١٢٩٠,٩١٢٧٠,٨٠٠٠٠ ٤٥٦١٧,٠٢ ٢ والية سري داريا

 ٠١١١٢,٧٦٩٦١,٦٦٧٢١,٤٠٠٠٠ ٣٢٢١٢,٢٦ ٥ والية طشقند

 ٢١٥١,٧٠٠٠٠ ٦٩٠١٣,٩٩٩٧١,٧١ ٣٢٣١٢,٤٩ ٧ والية فريغانا

 ٢٠٤١٠,٢١٨٠٠,٦٢٢٣٠,٧٠٠٠٠ ٠٥٥٧,٠٣ ٢ والية خورزم

 ٠٢٩١٤,٦٨١٩٢,٠٩١١٢,٦٠٠٠٠ ١٦٠١٢,٠٥ ٤ كاراكالباكستان

 ٦٢٥١,٦١٦٠,٠٠١٠٠,٠٠ ٣٨٣١,٥٩ ٦٩٩١٢,١٨ ٤٠٣١١,٣٦٩ ٦٠ أوزبكستان
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  ٢٠٠٧ مرافق األم والطفل لسنة ١٢- ٤
    

  

ــز  مركـــــــــ
التــشخيص 
ــراض  ألمــــ
  األطفال

مراكــز 
  إجنابية

ألم مركـــــــز ا
  والطفل

ــز  مراكـــــــــــــــــــــ
ألمـراض   اجلراحة

  األطفال بالوالية

ــز  املركــــــــــــــ
ــبريي  التجــــــــ

  لألطفال
ــز  مركــــــــــــــــــــــــــ

  مراكز املخاض   الروماتزم‐القلب 

مركــــــز 
ــزواج  الــ
  واألسرة

مركــــــز 
   الفحص

ــل   ــز التأهيـــ مركـــ
   لألطفال

ــتيطان   ــز االســ مراكــ
ــراض  اجلراحــــي ألمــ

  األطفال
  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  مرفق  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  مرفق  مرفق  

 ٤٠ ١ ١٢٠ ٢ ١٠ ٢ ٦٩٠ ٤ ١٢٠ ١ ١٥٠ ١ ٢٠٠ ١ ٤٩٦ ٣ ٤ ١ مجهورية أوزبكستان

  -  - - - ١ - - - - - - - - - - - - - مجهورية كاراكالباكستان
  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - والية أندجيان

  -  - ٧٠ ١ ١ - - - - - - -  - - - - - خبارىوالية 
  -  - - - - - - - - - - - - - - - ١  -  والية دجيزاك

  -  - - - ١ ١ - - - - - - - - - - - - والية كاشا داريا
  -  - - - ١ - - - - - - - - - - - - - والية نافوي

  -  - - - ١ - - - - - - - - - - - - - والية نامانغان
  -  - - - ١ - - - - - - - ٢٠٠ ١ ١٦٠ ١ - - رقندوالية مس

  -  - - - ١ - - - - - - - - - - - ٢ - والية سورخان داريا
  -  - - - - - - - - - - - - - ٦٠ ١ - - والية سري داريا
  -  - ٥٠ ١ - - - - - - - - - - - - - - والية طشقند
  -  - - - ١ ١ - - - - - - - - - - - - والية فريغانا
  -  - - - ١ - ١٨٥ ١ - - - - - - - - - - والية خورزم
  -  - - - - - ٣٨٠ ٢ ١٢٠ ١ - - - - ٢٧٦ ١ - ١ مدينة طشقند

 ٤٠ ١ - - ١ - ١٢٥ ١ - - - - - - - - ١ - مرافق اجلمهورية، مدينة طشقند
  -  -  - - - - - - - - ١٥٠ ١- - - - - - - مرافق اجلمهورية، والية طشقند
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  ٢٠٠٧ق األم والطفل لسنة  مراف١٣- ٤
    

  

عــــــــــــــــــــــدد 
ــشفيات  املستـــــ

  للوالدة
مستـــشفيات
   األم والطفل

مستشفيات 
شـــــــــــــــلل 
   األطفال

مستشفيات 
الناحيــــــــــة 
ألمــــــــراض 
   األطفال

مستشفيات 
ــصاب  األعــ
   لألطفال

معهد التوليد  
وأمــــــــــراض

   النساء

فروع معهد  
ــد  التوليــــــــــ
وأمــــــــراض

   النساء

مستـــشفيات 
الـــــــــــــوالدة 
ــراض  ألمــــــــ

   األطفال

ــشفيات  مستـــــ
املدينة ألمراض  

   األطفال

مستــــــشفيات 
ــراض  األمـــــــــ
ــة  املعديــــــــــــــ

   لألطفال
مستـــشفيات 
   سل األطفال

مستـــــشفيات 
ــرى  أخـــــــــــــ
ألمــــــــــــراض 
ــال  األطفــــــــــ

جراحــــــــــــة (
ــال  األطفــــــــــ

  )للوالية
  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  أسّرة  مرفق  

 ١١٠ ١ ١٥٠ ٢٣٥٢ ٣ ١٠٧٣٦ ٣ ٩٤٢٢٥ ٢ ١٢ ٨١٥ ٤ ٢٣٠ ١ ٢٥٠ ١ ٣٧٠ ٦ ١٠٠ ١٤٥١ ٠١٠٢ ٦ ٤٧ مجهورية أوزبكستان

مجهورية 
 - - - - ١٢٠ ١ - - ١٤٢ ١ ٢٠٠ ١ - - - - - - - - - - - - كاراكالباكستان

 ١١٠ ١ - - ٤٦٠ ٢ ٢٢٠ ٢ ٢٥٠ ١ - - - - - - - - - - ٧٥ ١ ٦٧٠ ٤ والية أندجيان

 - - - - ٢٧٥ ١ - - ١٩٥ ١ - - - - - - - - - - - - ٤٦٠ ٤ والية خبارى

 - - ٥٠ ١ - - - - ١١٠ ١ ١٦٥ ١ - - - - - - - - - - ١٦٠ ٢ والية دجيزاك

 - - - - ٤٠٠ ٥ ٧٠٠ ٧ ٤٥٥ ١ ٢٠٠ ١ - - - - ١٦٠ ٢ - - - - ٥٧٠ ٤ والية كااشاا داريا

 - - - - - - - - ١٢٥ ١ - - - - - - - - - - - - ١٥٠ ١ ية نافويوال

 - - - - ٣٣٠ ٣ ٣٨٩ ٣ ٣٧٠ ١ ٢٥٠ ١ - - - - - - - - - - ٣١٠ ٢ والية نامانغان

 - - - - ٤٠ ١ ٢٣٨ ٢ ٣٢٠ ١ - - - - - - - - - - - - ٥٠٥ ٤ والية مسرقند

 - - - - ١١٠ ١ - - ٣٠٠ ١ - - - - - - ٤٠ ١ - - - - ١٧٠ ٢ والية سورخان داريا

 - - - - ١٢٠ ١ - - ١٧٥ ١ - - - - - - - - - - ٧٠ ١ - - والية سري داريا

 - - - - ٦٤٠ ١٠ ٥٠٠ ٥ - - - - - - - - ١٧٠ ٣ - - - - ٩٩٩ ١٠ والية طشقند

 - - - - ٤٢٠ ٨ ٣٣٩ ٣ ٢٢٥ ١ - - - - - - - - - - - - ٥٨٠ ٣ والية فريغانا

 - - - - - - - - ٢٧٥ ١ - - - - - - - - - - - - ٢١٥ ٢ والية خورزم

 - - ١٠٠ ١ ٣٢٠ ٣ ٧٢١ ٣ - - - - - - - - - - - - - -٢٢١ ١ ٩ مدينة طشقند

مرفق مجهوري، مدينة
 - - - - - - - - - - - - ٢٣٠ ١ ٢٥٠ ١ - - - - - - - - طشقند

مرفق مجهوري، والية
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ١٠٠ ١ - - - - طشقند
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 جداول ومـستويات مـالك املـوظفني ألطبـاء التوليـد وأمـراض النـساء يف مرافـق              ١٤- ٤    
  ٢٠٠٧العالج والوقاية يف مجهورية أوزبكستان لسنة 

  
  عيادة متعددة التخصصات   للمرفق بأكمله  

  

جـــــدول 
مــــــــالك 
  أفراد  مشغولة  املوظفني

٪ 
ــة التكملــ
  التامة

معامــــــــل 
  التدخل

ــدول  جــــ
مـــــــــالك 
  أفراد  مشغولة  املوظفني

٠٨٤ ٣٧١,٧٥٢ ٣٦٦٢ ٤٩٤٩٨,٣١,٢٢ ٥٣٧,٧٥٤ ٦٣١٥ ٥ مجهورية أوزبكستان
٣١٩٣٠٦٢٨٣٩٥,٩١,١١٥١١٤٤١٤١ مجهورية كاراكالباكستان

٣٧٨٣٧٦٣٠٨٩٩,٥١,٢١٤٣١٤١١١٤ والية أندجيان
٤٨١٤٢٦٣٦٦٨٨,٦١,٢١٦٧,٥١٦٢,٥١٦١ والية خبارى

٢٣٤٢٣٠١٥١٩٨,٦١,٥٩٤٩٤٨٠  دجيزاكوالية
٤٥٣٤٤٦٣٦٧٩٨,٥١,٢١٨٧١٨٢١٥٢ والية كاشا داريا

١٢٩٥١٢٦,٢٥٩٨٩٧,٥١,٣٤٣٤٢,٢٥٣١ والية نافوي
٣٩٢٣٩٠٣٨٠٩٩,٥١,٠١٤٧١٤٦١٦٢ والية نامانغان
٥٣٠٥٢٣,٢٥٥٣٨٩٨,٧١,٠٢٧٤,٥٢٦٨,٥٢٦٤ والية مسرقند

٤٠٣٣٧٧٢٦٥٩٣,٥١,٤١٦٣١٦٠١٠٩ ارياوالية سورخان د
١٨٤١٧٤٩٨٩٤,٦١,٨٧١٥٨٣٤ والية سري داريا
٤٨٨,٥٤٦٥,٢٥٣٢١٩٥,٢١,٤١٩٥,٥١٨١,٧٥١٤٢ والية طشقند
٤٢٩,٥٥٢٨٣٤٤١٢٢,٩١,٥١٢٧,٢٥٢٢٨,٥١٥٤ والية فريغانا
٣٣٢٣١٩,٥٢١٩٩٦,٢١,٥١٩٤١٧٤,٥١٧٣ والية خورزم
٨٧٧,٥٨٥٠,٥٧٥٦٩٦,٩١,١٤٠٨,٢٥٣٨٨,٧٥٣٦٧ ندمدينة طشق
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اعتبـارا مـن    ( معلومات عن االعتالل املهين بني النـساء يف مجهوريـة أوزبكـستان              ١٥- ٤    
  )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

  
٧١٩ ٤٢٧-   عدد النساء العامالت يف اجلمهورية

١٤٣ ٩٨٨-  عدد النساء اللوايت يعملن يف ظروف مؤذية أو خطرة  -  
٧ ٧٧٩-   عدد األفراد من إمجايل املصابني باملرض املهين للجمهورية

)٪٢٥,١( ١ ٩٥٨-   عدد النساء ذوات األمراض املهنية  -  
  عدد األفراد ذوي التشخيص أول مرة للمرض املهين

٣٤٩-   ٢٠٠٧-٢٠٠٥ ـاإلمجايل ل
  منهم نساء

   موزعون حسب السنة- 
)٪١٥(مرأة ا ١٨، منهم ١٢١  ، اجملموع٢٠٠٥ - 
)٪١٩(مرأة ا ١٨، منهم ٩٥  ، اجملموع٢٠٠٦ - 
)٪١٦,٥( امرأة ٢٢، منهم ١٣٣  ، اجملموع٢٠٠٧ -      

  :بنية األمراض املهنية بني نساء اجلمهورية
٪٢٢-   أمراض األذن واألنف واحلنجرة - 
٪٢٠-   تهاب الشعيب املزمنلاال - 
٪١١-   )بات العضوية وغريهاالرصاص والزئبق واملذي(التسمم الصناعي  - 
٪١٠-   التسمم احلاد واملزمن من املبيدات - 
٪٩  الربو الشعيب - 
٪٩-   )املتعلقة باملهنة(أمراض اجللد  - 
٪٥-   توسع األوردة يف األطراف السفلية - 
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  )١٣للمادة  (٥املرفق رقم     
  أوزبكستانبيانات مجعية املعوقني عن عدد النساء املعوقات يف   ١- ٥    

  
  يتألف من    

  املنطقة العدد

ــساء ــدد الن إمجــايل ع
املعوقـــات العـــامالت 
ــن   ــارا مـــــــــ اعتبـــــــــ

 ٢٠٠٨أبريل /نيسان

ــساء ــدد النــ ــايل عــ إمجــ
املعوقـــــات العـــــامالت  

 كـــانون ١اعتبـــارا مـــن 
 ٢٠٠٨يناير /الثاين

معوقـــــــات 
 ٣اجملموعة 

معوقـــــــات 
 ٢اجملموعة 

ــات  معوقـــــ
 ١اجملموعة 

١٤٣٥٢٠٨١٨٢٣٣٠ ٣٢ باكستانمجهورية كاراكال ١
٠٠١٤٥٧ ٤٩٦٣٨١ ٧٠١١ ٤٢ والية أندجيان ٢
١١٦٤٢٤ ٥٨٢٤٢٢ ٤١٢٢ ٢٣ والية خبارى ٣
٥٤٣٢٤٠ ٨٠٣٢٠١ ٦٧٢١ ١٦ والية دجيزاك ٤
٨١٢٧٨٤٢٦٢٣٦٥٢٢ ٢٦ والية كاشا داريا ٥
٣١٨١٨٨٦٨٤٣٢ ٨٤٤١ ١٨ والية نافوي ٦
٣١٢١٩٧٠٥٥٨٨ ٠٤٥١ ٢٧ والية نامانغان ٧
٢٦٥٤٩٣ ٨٠٩٥١١ ٢٠٠١ ٤٦ والية مسرقند ٨
٣٧٣٨٩٥٣٩٥٤٩٣٠٧ ٢٠ والية سورخان داريا ٩

٧٢١٧٣ ٨١٣١٩٢ ٦٩٨٢ ١٦ والية سري داريا ١٠
٨٢٦٩٩٧ ٨٤٤٢١١ ٦١٢٢ ٣٠ والية طشقند ١١
٧٥٩٧٠٨ ٥٠٧٤٠١ ٧٦٦٢ ٤٨ والية فريغانا ١٢
٤٦٧٢٢٩ ٧٣٠٣٤١ ٣٠٣١ ٢٣ والية خورزم ١٣
٢٧٨ ٩٢١١ ٢٤٠٤١١ ٩٥٧٣ ٢٨ مدينة طشقند ١٤
٠٧٨ ١٥٩٧ ٦٥٣٤١٦١٨ ٥٣٨٢٥ ٤٠٢ اجملموع 
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  )١٤للمادة  (٦املرفق رقم     
  جلنة اإلحصاءات احلكومية  ١- ٦    
  ٢٠٠٧مؤشرات دميغرافية لسنة     

    
    )باألشخاص(هجرة النساء الريفيات   

  الزيادة اهلجرة  اتاملغادر  القادمات  

اعتبارا من (نسبة املقيمات الدائمات    
ــضريات   ــدد احلـ ــسنة، عـ ــة يف الـ بدايـ

  )لكل ألف من الريفيات

 ٦٣٩٥٦٥ ٢١-٥٨٢ ٩٤٣٦٠ ٣٨ مجهورية أوزبكستان

 ٤٨٥٩٧١ ٥-٨٦٤ ٣٧٩٨ ٣ مجهورية كاراكالباكستان

   :واليات

 ٦٢٥١١١٤١٩ ٧٣٦٢ ٢ أندجيان

 ١٤٠٩ ٠٢١- ٩٠٤ ٨٨٣٢ ١ خبارى

 ٢٤٣٤ ١٩٥- ١٢٨ ٩٣٣٥ ٢ دجيزاك

 ١٣٢٦ ١٦٦- ٠٢٠ ٨٥٤٣ ١ كاشا داريا

 ٩٨٢٦٣٠- ٩٣٧ ٩٥٥١ نافوي

 ١٤٥٥٨٩- ٣٧٢ ٢١٨١ ١ نامانغان

 ٢٣٣٩ ٤٢٤- ٢٩٤ ٨٧٠٦ ٣ مسرقند

 ١٢٤١ ٨٥١- ٧٥٦ ١٧٥٦ ٥ سورخان داريا

 ١٤٣٨ ٥٩١- ٠٧٨ ٤٨٧٤ ٢ سري داريا

 ٤٦٥٧ ٠٩٤- ٨٧٩ ٧٨٥٩ ٥ طشقند

 ٩٥٣٣٩٥- ٧٣٧ ٧٨٤٤ ٣ فريغانا

 ١٠٤٢٨٣- ٩٨٨ ٨٨٤٢ ٢ خورزم
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  جوانب جنسانية للعمل التجاري  ٢- ٦    
  

عــدد األشــخاص املــزاولني لألعمــال التجاريــة األعــضاء يف غرفــة التجــارة والــصناعي يف     
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١أوزبكستان، حسب املنطقة، اعتبارا من 

    
   النسبة من اجملموع   موع األشخاصجم  

التوزيع بالنسبة املئوية 
  حسب نوع اجلنس

  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  

٩١٢١٠٠,٠١٠٠,٠٢٣,١٧٦,٩ ٤٧٧٤ ١ مجهورية أوزبكستان
٢٢١١٤١,٥٢,٣١٦,٢٨٣,٨ مجهورية كاراكالباكستان

 :واليات
٢٦١٩٦١,٨٤,٠١١,٧٨٨,٣ أندجيان
١٣٨٥٠٦٩,٣١٠,٣٢١,٤٧٨,٦ خبارى
٧١٢٣١٤,٨٤,٧٢٣,٥٧٦,٥ دجيزاك

٣٠٦٣٣,٤٢٦,٦٢٧,٤٧٢,٦ ٤٩٤١ كاشا داريا
١٠٧٤١١٧,٢٨,٤٢٠,٧٧٩,٣ نافوي

٢٢٠٣٦٠١٤,٩٧,٣٣٧,٩٦٢,١ نامانغان
٤٣٤٠٠٢,٩٨,١٩,٧٩٠,٣ مسرقند

٤٠٢٠٧٢,٧٤,٢١٦,٢٨٣,٨ سورخان داريا
٣١٢٠,٢٠,٢٢٠,٠٨٠,٠ سري داريا
١١٠٣٧٢٧,٤٧,٦٢٢,٨٧٧,٢ طشقند
٧٦٤٠٠٥,١٨,١١٦,٠٨٤,٠ فريغانا
٨٢٢٢٢٥,٦٤,٥٢٧,٠٧٣,٠ خورزم

٤٥١٧٥٣,٠٣,٦٢٠,٥٧٩,٥ مدينة طشقند
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