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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورةالفريق العامل ملا قبل 
  نوالدورة اخلامسة واألربع

        ٢٠١٠فرباير /شباط ٥ - يناير/ كانون الثاين١٨
الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف        

  التقرير الدوري الرابع
    

  *أوزبكستان    

 
  

 .ر دون حترير رمسيصدر هذا التقري  *  



CEDAW/C/UZB/Q/4/Add.1
 

2 09-56524 
 

الردود على األسئلة اإلضـافية املتـصلة بـالنظر يف التقريـر الـدوري الرابـع الـذي                      
تقدمه أوزبكستان عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                    

  التمييز ضد املرأة
  مقدمة    

مييـز ضـد املـرأة، مـن املقـرر      وفقا ملعلومات صادرة عن اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى الت           
 مجهوريـة أوزبكـستان عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء             ستقدمهالنظر يف التقرير الدوري الرابع الذي       

نـة الـيت سـُتعقد يف       على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة أثنـاء الـدورة اخلامـسة واألربعـني للج                   
ــاين ــاير وشــباط/كــانون الث ــر /ين ــة  ويف هــذا الــسياق، طلبــت ا . ٢٠١٠فرباي ــة مــن مجهوري للجن
 الــيت طلبــت يفاملعلومــات اإلضــافية ، ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول١٦ول حبلــ أن تقــدمأوزبكــستان 

  .األسئلة اليت أعدها الفريق العامل ملا قبل دورة اللجنة
ــسان١٥يف    ــل / ني ــة إىل، أُرســلت األســئلة اإلضــافية   ٢٠٠٩أبري ــوطين  للجن  املركــز ال

، ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ويف .  ليقــوم بتجهيزهــاهوريــة أوزبكــستانحلقــوق اإلنــسان يف مج
غــري كوميــة احل وإىل املنظمــات غــري املعّنيــةمتــت إحالــة أســئلة اللجنــة إىل الــسلطات احلكوميــة  

  : التجارية، وهي
ــسان    - ١   ــدى) أمــني املظــامل (مفــوض حقــوق اإلن ــان(  اجمللــس األعلــى ل يف ) الربمل

  مجهورية أوزبكستان؛ 
  مجهورية أوزبكستان؛ يفمكتب النائب العام   - ٢  
  وزارة العدل يف مجهورية أوزبكستان؛  - ٣  
  وزارة الداخلية يف مجهورية أوزبكستان؛  - ٤  
  وزارة الصحة يف مجهورية أوزبكستان؛  - ٥  
  وزارة اخلارجية يف مجهورية أوزبكستان؛  - ٦  
  وزارة التعليم العام يف مجهورية أوزبكستان؛  - ٧  
  االجتماعية يف مجهورية أوزبكستان؛وزارة العمل واحلماية   - ٨  
  احملكمة العليا يف مجهورية أوزبكستان؛  - ٩  
  اإلدارة الرئيسية لإلصالح اجلنائي، وزارة الداخلية يف مجهورية أوزبكستان؛  - ١٠  
  جلنة املرأة يف مجهورية أوزبكستان؛  - ١١  
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  ؛ليةخممؤسسة   - ١٢  
  مركز دراسة الرأي العام؛  - ١٣  
  وم العملية لألسرة؛ مركز العل  - ١٤  
  ؛األوزبكنقابة احملامني   - ١٥  
ــة     - ١٦   مركــــز التــــدريب اإلضــــايف للحقــــوقيني لــــدى وزارة العــــدل يف مجهوريــ

  أوزبكستان؛
  الدورات التدريبية العليا يف مكتب النائب العام جلمهورية أوزبكستان؛  - ١٧  
  ورية أوزبكستان؛ أكادميية تطوير الدولة واجملتمع امللحقة مبكتب رئيس مجه  - ١٨  
  أكادميية وزارة الداخلية يف مجهورية أوزبكستان؛  - ١٩  
جامعة االقتـصاد والدبلوماسـية علـى الـصعيد العـاملي التابعـة لـوزارة اخلارجيـة                   - ٢٠  

  يف مجهورية أوزبكستان؛
ــابع لــــوز    - ٢١   ــانون يف طــــشقند التــ ــة للقــ ــة معهــــد الدولــ ارة العــــدل يف مجهوريــ

  .أوزبكستان
ــة      وشــكّلت امل   ــة واملؤســسات التعليمي ــسلطات احلكومي ــذه ال ــها ه ــيت قدمت ــات ال علوم

 الــيت أعــدها املركــز الــوطين حلقــوق  ردودا للــواملنظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة أساسـًـ 
 عـن األسـئلة     الـردود إسهامات هامة يف إعداد      ووردت أيضا . اإلنسان يف مجهورية أوزبكستان   
وزارة : ِمـن املـصادر التاليـة   ية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة    اإلضافية اليت طرحتها اللجنة املعن    

أوزبكــستان؛ وخطــة العمــل الوطنيــة لتنفيـــذ     بالعــدل يف مجهوريــة أوزبكــستان وجلنــة املــرأة      
توصــيات جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى أســاس النظــر يف     

مهورية أوزبكستان؛ وحتليـل مقـارن بـني قـوانني مجهوريـة            التقريرين الدوريني الثاين والثالث جل    
أوزبكستان واملعايري القانونية الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني أجـراه مركـز رصـد وتنفيـذ               

مهوريـة أوزبكـستان؛    جبالنصوص القانونيـة والتنظيميـة الـذي يقـع حتـت إشـراف وزارة العـدل                 
الـرأي العـام بـشأن سـن        ’’ستقـصائية االجتماعيـة املعنونـة       وبيانات حتليلية عن نتائج الدراسة اال     

  . اليت أجراها مركز دراسة الرأي العام؛ ومعلومات حتليلية أخرى‘‘الزواج
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  أسئلة عامة    
ــع          - ١ ــدوري الراب ــر ال ــة إعــداد التقري ــن املعلومــات عــن عملي ــد م ــدمي املزي ُيرجــى تق

ــا، و     ــدين فيه ــا يف ذلــك مــشاركة اجملتمــع امل ــد   ألوزبكــستان مب ــة ق عمــا إذا كانــت احلكوم
  .اعتمدت التقرير وعرضته على الربملان

 إشــراك مؤســسات اجملتمــع املــدين بــشكل  هبــدفأجــرت أوزبكــستان ترتيبــات : ردالــ  
 العمل الوطنية لتنفيذ املالحظات اخلتاميـة والتوصـيات         طع يف إعداد التقارير الوطنية وخط     موسَّ

عاهدات حقوق اإلنسان، ومن بينـها اللجنـة املعنيـة          الصادرة عن هيئات األمم املتحدة املنشأة مب      
  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة

، بـدور فعـال يف إعـداد       ٢٠٠٨ووفقا لذلك، اضطلعت مؤسسات اجملتمع املدين، سنة          
التقرير الـوطين الثالـث عـن تنفيـذ أحكـام العهـد اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والتقريـر                  

ذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والتقريــرين    تنفيــعــنالــوطين الرابــع 
ــة     ــز   االــوطنيني الــسادس والــسابع بــشأن تنفيــذ أحكــام اتفاقي لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي

العنصري، واالستعراض الدوري الشامل الذي مت إعداده لفائدة جملـس حقـوق اإلنـسان التـابع                
  .لألمم املتحدة

غــري التجاريــة الــيت شــاركت يف إعــداد التقريــر الــوطين حلكوميــة  املنظمــات غــري امــنو  
 الرابع ألوزبكستان مبوجب اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                

  :واملنظمات التالية
  جلنة املرأة بأوزبكستان   -  
  جملس احتاد النقابات العمالية جبمهورية أوزبكستان  -  
  غري التجارية يف مجهورية أوزبكستان ة للمنظمات غري احلكومية  الوطنيالرابطة  -  
  منتدى الثقافة والفنون لصندوق أوزبكستان   -  
   نقابة احملامني األوزباك  -  
  Ijtimoii fikrمركز دراسة الرأي العام   -  
  مركز دراسة القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان   -  
  ن املعوقني يف أوزبكستاب املعنيةاجلمعية   -  
  )أنتم لستم وحيدين(ز إماسان ي سني إيغلمؤسسة  -  
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  )من أجل جيل صحي(مؤسسة سوغلوم أفلود أوشون   -  
  مركز العلوم العملية لألسرة  -  
  مركز املبادرات املدنية، ومركز دراسة املشاكل القانونية   -  
  ‘‘خملية’’مؤسسة   -  
  )الشرف (‘‘نوروين’’مؤسسة   -  
  عامة للشباب  ال)التحسني (حركة كمولوت  -  
  مركز اجلمهورية للتكيف االجتماعي لألطفال   -  
ــة    -   ــدعم وتنمي ــة ل ــاء مطبوعــة إعــالم  وســائطاملؤســسة العام ــستقلة ووكــاالت أنب  يف  م

  أوزبكستان
  .املركز الثقايف الدويل للجمهورية  -  

  :على النحو التايل مسامهة هذه املنظمات يف إعداد التقرير الوطين الرابع ووردت  
   املعلومات عن حالة حقوق املرأة؛، تقدميأوال  
غـــري التجاريـــة  مبـــشاركة املنظمـــات غـــري احلكوميـــة  ثانيـــا، نقـــل املعلومـــات املتعلقـــة   

األنــشطة الــيت تــشمل التوعيــة والبحــث والرصــد وإعــداد مــشاريع قــوانني بــشأن موضــوع      يف
  حقوق املرأة؛

ويف الفريــق العامــل لتبــادل ثالثــا، املــشاركة يف عمــل اهليئــات املــشتركة بــني اإلدارات    
  املعلومات والتشاور وتنسيق العمل املتعلق بإعداد التقرير؛

  رابعا، إعداد تقرير بديل عن حقوق املرأة؛  
 بإعـداد  املتعلقةخامًسا، املشاركة يف املؤمترات واحللقات الدراسية والدورات التدريبية        

ظمـــات غـــري احلكوميـــة يف ميـــة واملنالتقـــارير الوطنيـــة وتعزيـــز التعـــاون بـــني الوكـــاالت احلكو
  .اجملال هذا

بادرة مـن املنظمـات غـري       مب و ويف إطار إعداد التقرير الدوري الرابع بشأن حقوق املرأة          
   :جريت أنشطة التوعية والتثقيف التاليةغري التجارية ومبشاركتها، أُاحلكومية 
يف مجهوريـة   ، نظّـم املركـز الـوطين حلقـوق اإلنـسان            ٢٠٠٨مـايو   / أيار ١٤يف    - ١  

أوزبكستان وجلنة املرأة بأوزبكستان، بدعمٍ من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، حلقـة دراسـية                
: اتفاقية األمم املتحدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                ’’تدريبية بشأن موضوع    
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ن تنفيــذ واجبــات الــدول األطــراف واملراحــل األساســية يف إعــداد التقــارير الدوريــة الوطنيــة عــ 
  ؛ ‘‘االتفاقية يف مجهورية أوزبكستان

، ُعقــدت مائــدة مــستديرة يف املعهــد غــري احلكــومي  ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٨يف   - ٢  
غـري التجاريـة ومكانتـها    دور املنظمـات غـري احلكوميـة    ’’لدراسة اجملتمع املدين بـشأن موضـوع     

  ؛‘‘وأمهيتها يف محاية حقوق اإلنسان واحلريات وإقامة جمتمع مدين
ــسطس / آب٥يف   - ٣   محايــة حقــوق  ’’قــد مــؤمتر حــول موضــوع    ، ع٢٠٠٨أغ

ــسان بوصــفها   ــلاإلن ــة يف اجملتمــع  العام ــسي إلرســاء الدميقراطي  وذلــك عمــال باملرســوم  ‘‘ الرئي
 لالحتفال بالـذكرى الـسنوية   املناسباتربنامج ب املتعلق ٢٠٠٨مايو  / أيار ١سي الصادر يف    الرئا

  حلقوق اإلنسان؛ الستني العتماد اإلعالن العاملي 
املرحلة الثانيـة مـن املـشروع اهلـادف         إطار  ، ويف   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧يف    - ٤  
غــري التجاريــة يف أوزبكــستان،  الوطنيــة للمنظمــات غــري احلكوميــة  الرابطــةإمكانيــاتلتحــسني 

ــا   ،نظّمــت الرابطــة  ــدة مــستديرة حــول  ، باالشــتراك مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب  مائ
ــوع  ــشراكات االجتم’’موضـ ــز الـ ــة   تعزيـ ــات غـــري احلكوميـ ــة بـــني املنظمـ ــة، اعيـ غـــري التجاريـ

، ‘‘غـري التجاريـة  يل أنشطة املنظمات غـري احلكوميـة     آليات جديدة لتمو  : والوكاالت احلكومية 
سؤولة عـن إدارة الـشؤون املاليـة        املـ وهـي    ،حضرها ممثلون عن اللجنة النيابية يف اجمللس األعلـى        

 ،غــري التجاريــة ومؤســسات اجملتمــع املــدين األخــرى  غــري احلكوميــة ندوق دعــم املنظمــات لــص
عــن وزارة العــدل ووزارة املاليــة، وجلنــة الدولــة للــضرائب يف مجهوريــة أوزبكــستان،   ممثلــون و

طـشقند واملنظمـات غـري احلكوميـة     ) إدارة(ووزارة العدل واحلماية االجتماعيـة، وخوكيميـات     
  غري التجارية؛ 

بطــة الوطنيــة لإلعــالم والــصحافة  ، عقــدت الرا٢٠٠٨رب ســبتم/ أيلــول٢٥يف   - ٥  
الوضـــع احلـــايل لـــسيادة القـــانون ’’لكترونيـــة بأوزبكـــستان مـــؤمترا وطنيـــا حـــول موضـــوع اإل

  ؛‘‘واالحتياجات األساسية لتنمية جمتمع مدين قوي
، نظّمت جلنـة املـرأة بأوزبكـستان مائـدة         ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف    - ٦  

تنفيذ أحكـام   ’’يف اجمللس األعلى حول موضوع        التشريعي اجمللسنواب من   مستديرة مبشاركة   
، وذلـك   ‘‘لقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري يف قـوانني مجهوريـة أوزبكـستان              ااتفاقية  

يف ســياق مــشروع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املتعلــق ببنــاء القــدرات القانونيــة واملؤســسية 
  للنساء يف أوزبكستان؛لتوفري املزيد من الفرص 
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، نظمـــت جلنـــة املـــرأة بأوزبكـــستان،  ٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢١يف   - ٧  
        ا على نطـاق البلـد بأسـره بعنـوان      باالشتراك مع مركز العلوم العملية لألسرة، حدثا علميا عملي

  ؛‘‘التحديات األساسية واآلفاق املستقبلية: مشاكل األسرة اليوم’’
، نظّـــم جملـــس احتـــاد النقابـــات ٢٠٠٨نـــوفمرب /ين الثـــاين تـــشر٢٨  و٢٧يف   - ٨  

غــري جتاريــة نــسائية، حلقــة تان، مبــشاركة منظمــات غــري حكوميــة العماليــة جبمهوريــة أوزبكــس
  ؛‘‘سوق العمل والتوظيف: املرأة’’دراسية بشأن موضوع 

، ويف إطـار املـشروع املـشترك بـني الرابطـة            ٢٠٠٩مايو  / أيار ٣٠ إىل   ٢٦من    - ٩  
 ومنّسق مشاريع منظمة األمـن      ،أوزبكستانيف  للمنظمات غري احلكومية وغري التجارية      الوطنية  

والتعاون يف أوروبـا يف أوزبكـستان، مت تنظـيم دورة تدريبيـة مـدهتا مخـسة أيـام حـضرها نـواب             
 تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع عــنتــدريب علــى إعــداد تقــارير المــن اهلنــد ومنغوليــا هبــدف 

 . املرأةأشكال التمييز ضد 

اعتمـاد خطـة العمـل      اليت حتققت بعـد     يرجى تقدمي معلومات عن النتيجة امللموسة         - ٢
 .٢٠٠٧ عام أقرتالوطنية لتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، اليت 

اين والثالــث ألوزبكــستان يف  بعــد أن نظــرت اللجنــة يف التقريــرين الــدوريني الثــ:الــرد  
عتمدت مجهورية أوزبكستان خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصـيات اللجنـة   ، ا٢٠٠٧يوليه  /متوز

 . حتسني الوضع يف ما يتعلق حبقوق املرأة وحرياهتا مواصلة بغرض

ــيِّ   ــن       ويب ــذه أن أكثــر م ــل الوطنيــة ه ــذ خطــة العم  وكالــة حكوميــة  ٤٠ن حتليــل تنفي
علـى  نـها  وم. لغايـة غـري جتاريـة تـشارك يف أنـشطة منهجيـة هامـة هلـذه ا       وغري حكوميـة    ومنظمة

 : ما يليسبيل املثال

 ت نــسخة منقحــة جديــدة ملــشروع قــانون مجهوريــة أوزبكــستان بــشأن  أعــدَّ  - ١  
نظـر أيـضاً الـرد علـى        ا(رأة والرجل   بني امل لمساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص      ل ضمانات   إنشاء

 ؛)٤السؤال 

ــع الربملــانق صــدَّ  - ٢   ــساء ، وخباصاالجتــار باألشــخا   علــى بروتوكــول من  صــة الن
 واملعاقبة عليه؛ وقمعه واألطفال، 

كفالة املـساواة   من أجل   استراتيجية وطنية   لوضع  أعد مشروع ملناقشة مفهوم       - ٣  
 واالقتصاد واحلماية االجتماعية والعمالة واجملتمع املدين؛ تشريعات  يف البني اجلنسني

عايري القـانون الـدويل     أجرت وزارة العدل حتليالً مقارناً للتشريعات الوطنية وم         - ٤  
 املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛
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نظـر الـرد علـى    ا( مـع تـدابري إلنفـاذه    نـع االجتـار بالبـشر    مب متعلـق  قـانون    اعتمد  - ٥  
 ؛)١٢السؤال 

إىل أنــشئت جلنــة وطنيــة مــشتركة بــني اإلدارات بــشأن منــع االجتــار بالبــشر،      - ٦  
 ع أقاليم أوزبكستان؛   جلان إقليمية مشتركة بني اإلدارات يف مجيجانب

 غــري  واملنظمــات صــندوقاً عامــاً لــدعم املنظمــات غــري احلكوميــةالربملــانأنــشأ   - ٧  
 التجارية ومؤسسات اجملتمع املدين األخرى، باإلضافة إىل جلنة نيابية إلدارته؛

دمـاجهم  إلواسـتغالل البـشر واالجتـار هبـم         أنشئ مركز إلعادة تأهيـل ضـحايا          - ٨  
 ؛اجملتمع يف

علـــى ونـــشرت ترمجـــت التعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــة إىل اللغـــة األوزبكيـــة        - ٩  
 واسع؛ نطاق

تحـسني فعاليـة اجلهـود      ل ٢٠١٠-٢٠٠٨اعتمدت خطـة عمـل وطنيـة للفتـرة            - ١٠  
 الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر؛ 

 يف املائـة مـن الفتيـات يف         ٩٠طبية كاملة إىل    فحوص   رعاية و   خدمات قدمت  - ١١  
 ؛ طفالونليك لألخريبيدور م

يف ســـياق األنـــشطة الراميـــة إىل مكافحـــة االجتـــار بالبـــشر، مبـــا فيهـــا االجتـــار   - ١٢  
 ١ ٠٠٠ حنـو    تخـط سـاخن، وعقـد     عـرب   شخص املـشورة     ٦٠ ٠٠٠بالنساء، تلقى أكثر من     

  إعادة التأهيل؛ عملياتجتار بالبشر منلالضحايا ن كفتاة  ٣٢٥حلقة دراسية، واستفادت 

 يف عـدد املراكـز الـيت تـسدي املـشورة القانونيـة للنـساء اللـوايت                  زيـادة  سجلت  - ١٣  
  صعبة؛عائلية اًيعانني أوضاع

 اللوايت يرأسن مجعيات للمواطنني؛ زيادة يف عدد النساء سجلت  - ١٤  

ــات يف      - ١٥   ــساء األوزبكيــ ــل النــ ــن متثيــ ــات عــ ــةاإلداراتأعــــدت معلومــ   املعنيــ
 اخلارجية؛  بالسياسة

-٢٠٠٢بكــستان، زل يف أوالرجــ واملــرأة” ئي معنــون إحــصاجتميــع صــدر  - ١٦  
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٥ قيد اإلعداد للفترة  مشابهجتميعوهناك “ ٢٠٠٥

 أجريت دراسة استقصائية اجتماعية عن مسألة سن الزواج؛  - ١٧  
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 الــيت أثــريت يف التعليقــات املــسائلنظمــت محلــة توعيــة واســعة النطــاق بــشأن   - ١٨  
 . ائلاملس، وغريها من اخلتامية للجنة

القـضاء علـى   ب اللجنـة املعنيـة  إجناز تنفيذ أحكام خطـة العمـل الوطنيـة لتنفيـذ توصـيات            
 .٢٠١٠التمييز ضد املرأة حبلول عام 

 :لتدابري املذكورة أعاله عما يليأسفرت ا  

  لتمتع املرأة حبقوقها وحرياهتا؛ انونية الشروط القحتديد  -  

 ر، ومن ضمنه االجتار بالنساء واألطفال؛شبتصميم نظام فعال ملكافحة االجتار بال  -  

 تقدمي احلماية واملساعدة الشاملة للنساء ضحايا االجتار بالبشر؛   -  

اختاذ تدابري إضافية لزيادة عدد النساء املشاركات يف العمليات الـسياسية واالجتماعيـة               -  
 واالقتصادية؛ 

 اجلنسني ونشرها؛ التجميع املنهجي للمعلومات اإلحصائية عن املساواة بني   -  

استئناف العمل على مواصلة تنفيذ املعايري الدولية حلقوق املرأة يف التـشريعات الوطنيـة             -  
 ؛ واننيوممارسة إنفاذ الق

توسيع نطاق إسهام املنظمات غـري احلكوميـة غـري التجاريـة ودورهـا يف حـل املـشاكل                   -  
  . املرتبطة حبقوق املرأة يف مجيع جماالت حياة اجملتمع

  
  تعريف املساواة لالتفاقية ووضعها، طار الدستوري والتشريعي واملؤسسايتاإل    

يف عمليـة  لعدم إحراز التقدم اخلتامية السابقة عن قلقها تعليقاهتا  أعربت اللجنة يف      - ٣
 اخلطـوات  بيـان  يرجى   ).٩، الفقرة   CEDAW/C/UZB/CO/3انظر  (ات التشريعية   صالحاإل

 مـن أجـل     ٢٠٠٦عـام   تقريرهـا الـسابق      الطرف منذ النظر يف      اإلضافية اليت اختذهتا الدولة   
 .  األربعة املشار إليها يف التعليقات اخلتاميةددة القوانني احملاعتماد

 تفــصيالوصــفا توصــيات اللجنــة تنفيــذ ب املتعلــق التقريــر الــوطين الرابــع  تــضمن :دالــر  
اليت ال تتضمن أحكامـاً      تشريعات مجهورية أوزبكستان     تطويرلمراحل والتوجيهات الرئيسية ل   ل

 .  وحتسينهامتييزية ضد املرأة

 : يف التعليقات اخلتامية للجنة املذكورة األربعةددةويف ما يتعلق بالقوانني احمل  

كــستان بمــشروع القــانون املــنقح اجلديــد جلمهوريــة أوز     الربملــانإىل أحيــل   - ١  
ــق ب ــشاء املتعل ــرأة والرجــل بــني ا مــساواةللضــمانات إن ق وتكــافؤ الفــرص، حيــث   احلقــويف مل
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 الوكــاالت احلكوميــة ومؤســسات اجملتمــع املــدين آراء اخلــرباء      ميقــدتة وتمرحلــة مناقــش  بلــغ
 .  بشأنهالقانونيني

. بالبـشر  منـع االجتـار      بـشأن  الربملـان قانونـاً      اعتمـد ،  ٢٠٠٨أبريـل   /ويف نيسان   - ٢  
ــادة   ــائي جلمهو  مــن ١٣٥ومت تعــديل امل ــانون اجلن ــة أوزبكــستان لكــي  الق ــتالءم مــع هــذا ري   ت

 :القانون، على النحو التايل

  االجتار بالبشر - ١٣٥املادة ”    

 شـخص أو نقلـه أو       اسـتقدام أو  شـراء أو بيـع إنـسان         -يعاقب االجتار بالبشر        
ث  بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني ثــال -إخفــاؤه أو اســتقباله بغــرض اســتغالله  إحالتــه أو

 . سنوات سنوات ومخس

 : ا يف حال ارتكبتوتعاقب األفعال نفسه    

 أو أشـــكال  باســـتخدامها التهديـــد أوقـــوةال أو اســـتخداماخلطف، بـــ  )أ(    
 اإلكراه؛  أخرى من

 يف ما يتعلق بشخصني أو أكثر؛   )ب(    

 يف ما يتعلق بشخص يعرف املرتكب أنه يف حالة عجز؛  )ج(    

 ؛  على الفاعليف ما يتعلق بشخص يعتمد مادياً أو بأي شكل آخر  )د(    

 ؛معاود خطري جمرم على يدأو بصورة متكررة   )هـ(    

  جمموعة من األشخاص؛ معبالتآمر املسبق   )و(    

 استغالل وضع وظيفي؛ عن طريق   )ز(    

نقـــل الـــضحية عـــرب احلـــدود الوطنيـــة جلمهوريـــة أوزبكـــستان أو       ب  )ح(    
  يف اخلارج؛ املشروعاحتجازها غري

ؤكـد هويـة الـضحية أو        ت قرة أو مـصادرة وثـائ     استخدام وثـائق مـزوَّ    ب  )ط(    
 إخفائها أو إتالفها؛ب

 لغرض تلقي أعضاء من أجل زرعها؛   )ي(    

 . سنوات ومثاين سنواتبالسجن ملدة تتراوح بني مخس  

 :وتعاقب األفعال نفسها يف حال  
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 الثامنـة عـشرة   دون  ارتكبت يف ما يتعلق بشخص يعـرف الفاعـل أنـه              )أ(    
 ؛العمر من

 و عن عواقب وخيمة أخرى؛ أسفرت عن وفاة الضحية أ  )ب(    

 ؛  خبطورتهمعروفارتكبها جمرم معاود   )ج(    

 ؛ ارتكبت ملصلحتهاارتكبتها جمموعة منظمة أو   )د(    

  .“سنة عشر يتاثن سنوات وبالسجن ملدة تتراوح بني مثاين  
قـانون مجهوريـة    ،  ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١٦نسخة القانون املؤرخة    بصيغتها الواردة يف    املادة  (

  )١٧٩ رقم ستانأوزبك

زيـادة  لخطة العمـل الوطنيـة       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨أكد القرار الرئاسي املؤرخ       - ٣  
ومبوجــب هــذا . ٢٠١٠-٢٠٠٨فعاليــة اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة االجتــار بالبــشر يف الفتــرة 

 املـشتركة بـني اإلدارات بغـرض منـع االجتـار بالبـشر، واللجـان                جلنة اجلمهوريـة  القرار، أنشئت   
قليمية ملنع االجتار بالبشر واملؤسسات املتخصصة من أجل تقدمي املساعدة واحلمايـة لـضحايا            اإل

 . االجتار بالبشر

لتنفيـــذ  ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٢٥تـــنص خطـــة العمـــل الوطنيـــة املؤرخـــة       - ٤  
القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة علــى صــياغة مقترحــات بــشأن          اللجنــة املعنيــة ب  توصــيات 
 ). ١-٦ ةالفقر( إطاري عن العنف ضد املرأة عتماد قانون ااستصواب 

 بـذلت   جهـوداً أن  ) ٣٠٢ و   ٢٩٩و   ٥الفقـرات   (يالحظ تقريـر الدولـة الطـرف          - ٤
  لتحقيـق  ضـمانات إنـشاء   قـانون يتعلـق ب     مـشروع    لـصياغة  ٢٠٠٨ عـام  و ٢٠٠٦  عام بني

جـى  ير . الفرص بني املـرأة والرجـل واعتمـاد هـذا القـانون             يف تكافؤالاملساواة يف احلقوق و   
 مشروع القـانون نفـسه الـذي قـدم       أو أنه مشروع القانون هذا جديداً     توضيح ما إذا كان     

 ، يرجى تقـدمي تفاصـيل عـن       اً جديد  مشروع القانون  وإذا كان . ٢٠٠٤الربملان يف عام    إىل  
كـان   أمـا إذا     . وعن املوعد املتوقع العتماده    مشروع القانون السابق  االختالفات بينه وبني    

، يرجـى االستفاضـة يف وصـف العقبـات          ٢٠٠٤املقـدم يف عـام      و نفسه   مشروع القانون ه  
 يف  املـرأة والرجـل   ساواةمبـ  القـانون املتعلـق      شروعويف مـا يتعلـق مبـ      . اليت عرقلـت اعتمـاده    

 تعريفـاً للتمييـز     يتـضمن   مشروع القانون   ما إذا كان   د، يرجى تأكي  رصاحلقوق وتكافؤ الف  
 . التمييز املباشر وغري املباشر على حد سواء ويشمل ـ من االتفاقية١يتماشى مع املادة 

ــرد   ــاً      : ال ــة حالي ــة وغــري التجاري ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــوم الوكــاالت احلكومي تق
إنــشاء  قــانون مجهوريــة أوزبكــستان املتعلــق ب   شروعبــصياغة نــسخة منقحــة جديــدة مــن مــ     
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ل وتقــدميها إىل رأة والرجــبــني املــ املــساواة يف احلقــوق والتكــافؤ يف الفــرص   لتحقيــقضــمانات
 :وقد أدخلت التعديالت التالية على النسخة السابقة. الربملان

 ؛)انون املساواة يف احلقوق والفرصقي سابقاً مُِّس(مت تغيري اسم القانون   -  

 عدم جواز التمييز ضد املرأة؛ ب اخلاصة املتعلقة ٤ضم النسخة اجلديدة املادة ت  -  

 كفالـة   حنـو  على التوجه الرئيـسي لـسياسة احلكومـة           من النسخة اجلديدة   ٥تنص املادة     -  
 رأة والرجل؛ بني املاملساواة يف احلقوق والتكافؤ يف الفرص 

 ؛)٦املادة (وكاالت احلكومية يف هذا اجملال  الرئيسية للهامحددت امل  -  

  وهيئـات املـواطنني     وصف ألشكال مشاركة املنظمات غري احلكومية غري التجارية        يرد  -  
 ؛)٨ و ٧املادتان (حلكم وطبيعتها يف جمال املساواة بني اجلنسني الذاتية ا

رأة والرجـل يف    بـني املـ   تعزز النـسخة اجلديـدة ضـمانات املـساواة يف احلقـوق والفـرص                 -  
ويف املــسائل االجتماعيــة ) ١٢ إىل ٩املــواد (وحــق التــصويت جمــال اخلدمــة احلكوميــة 

 ؛)١٧ إىل ١٣املواد ( ة والثقافيةواالقتصادي

ــساواة        -   ــق بامل ــانون املتعل ــسؤولية عــن خــرق الق ــدة امل ــسخة اجلدي ــني املــ وحتــدد الن رأة ب
ــوق والفــرص  والرجــل  ــادة (يف احلق ــذين    ) ١٧امل ــوق األشــخاص ال ــة حق وســبل محاي
 ). ١٨املادة ( للتمييز اجلنساين يتعرضون

 املتعلــق مــشروع القــانون اجلديــد  ميكــن احلــصول علــى املزيــد مــن التفاصــيل عــن       و  
يف احلقــوق والفــرص يف مرفــق للتقريــر الــدوري الرابــع املتعلــق بتنفيــذ    رأة والرجــل املــ ةمبــساوا

 . توصيات اللجنة

جــزء  التوصــيات العامــة للجنــة جلعــليرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن التــدابري املتخــذة    - ٥
لقـضاة واحملـامني   ا  املنفـذ لـصاحل    القـانوين   يف اجملـال    التثقيـف والتـدريب    من أنشطة يتجزأ   ال

 حتديــد التــدابري املتخــذة لترمجــة ويرجــى أيــضا، واننيعني العــامني ومــوظفي إنفــاذ القــواملــد
علــى حنــو  التوصــيات العامــة للجنــة إىل اللغــة األوزبكيــة ونــشرها علــى نطــاق واســع،         

  ).١٤الفقرة (اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة به أوصت  ما

 إبـالغ خمتلـف فئـات        ملـسألة   تـويل مجهوريـة أوزبكـستان عنايتـها بـشكل خـاص            :الرد  
 مؤسـسات اجملتمـع املـدين وممثليهـا بـشأن أحكـام             يفاملواطنني واملوظفني العموميني واملسؤولني     

 يف  هبــذا الــشأنوردت تفاصــيلقــد و. ق اإلنــسان، مبــا فيهــا االتفاقيــة الــصكوك الدوليــة حلقــو 
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 ٣١٥الفقــرات  (بكــستان عــن تنفيــذ توصــيات اللجنــةالتقريــر الــوطين الرابــع الــذي قدمتــه أوز
 . )٣٣٠ إىل

 :  التقرير، ميكن إضافة ما يليوفضالً عن املعلومات الواردة يف هذا  

ــوزارة تخصــصنيمللأجــرى مركــز التــدريب اإلضــايف    - ١   ــابع ل   القــانونيني الت
عـن موضـوع     ٢٠٠٩ دورات أكادمييـة عمليـة خاصـة يف عـام            العدل يف مجهورية أوزبكستان   

قـسم  ل املنـاهج الدراسـية   ، يف إطـار     “ت الوطنية املتعلقة حبقوق املـرأة     ااملعايري الدولية والتشريع  ”
 اخلتاميـة   واملالحظـات وتغطي هذه الدورات أحكام االتفاقية      . القانون الدويل وحقوق اإلنسان   

ار أدلـة    املركز حاليـاً إصـد     ويزمع. ية املتعلقة حبقوق املرأة   للجنة وحتلل أحكام التشريعات الوطن    
 راهنـة   مواضـيع  مقـاالت عـن      قد نشر موظفو املركز أكثر من عشر      و. رأةدراسية عن حقوق امل   
 .  املعايري الدولية والوطنية حلقوق اإلنساننفيذتتعلق حبقوق املرأة وت

 حلقـات  كستانب جلمهورية أوزالنائب العامعقدت الدورات العليا ملكتب    - ٢  
ر، مبــا يف ذلــك االجتــار   بــشأن منــع االجتــار بالبــش ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ يدراســية إقليميــة يف عــام 

ــة األمهــات     ــة ومحاي ــذ أحكــام االتفاقي ــال، وتنفي ــساء واألطف ــشرت. بالن ــالقوانني  ون  خالصــة ب
ة املتعلقة مبنع االجتـار بالبـشر، وكـذلك جمموعـة مـن املقـاالت يف الـصحف                  يالتشريعية والتنظيم 

، عقـد  ٢٠٠٩أبريـل  /ويف نيـسان . تعلـق مبختلـف جوانـب حقـوق املـرأة         واجملالت عن مـسائل ت    
 . كافحة االجتار بالبشر واملشاكل القانونية املتعلقة مبنعهمل املبذولةمؤمتر عن اجلهود 

 دورات عـــن وتـــدرج أكادمييـــة وزارة الداخليـــة يف مجهوريـــة أوزبكـــستان   - ٣  
األكادمييــة ل يف الــدورات  بــدوام كامــ الــذين يدرســوناالتفاقيــة يف املنــهاج الدراســي للطــالب

، ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ٦ ويف .الــدورات التدريبيــة العليــايف و  لــضباط الــصف،العليــا
عـن  ) روح املـرأة ( “آيـل قلـيب  ” يف صـحيفة      يعملـون  عقد اجتماع يف األكادمييـة مـع صـحفيني        

 تتـصل ، ونوقـشت خاللـه مـشاكل ملحـة     “ حلقـوق املـرأة    الـضامن الدستور باعتباره   ”موضوع  
  حبماية حقوق املرأة

 الدولــة واجملتمــع، امللحقــة مبكتــب رئــيس مجهوريــة   رتطــوي أكادمييــة تقــدم  - ٤  
ملــرأة بــني ا، تغطــي مــسألة املــساواة يف احلقــوق    “حقــوق اإلنــسان ”، دورة يف أوزبكــستان

فـي  ف: تنفيـذ االتفاقيـة  املتعلقـة ب د عدد من املناسبات    قْوقد قامت األكادميية بتنظيم وعَ    . والرجل
 عـن  لطلبـة األكادمييـة    تدريبيـة  دراسية، ُعِقدت حلقة  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢  و ١١
نـــوفمرب /؛ ويف تـــشرين الثـــاين“حقـــوق اإلنـــسان، واحلوكمـــة، واألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة”

ــة دراســية   ٢٠٠٨ ــدت حلق ــن، ُعِق ــل  ع ــة األم والطف ــشطة رعاي ــسيق أن ــوزارات  ، تن ــي ال  ملمثل
  .ات الوالي)خوكيميات( وحاكمياتواإلدارات 
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 لطلبـة البكالوريـا يف     ة والدبلوماسـية العامليـ    يةتصاداالقالعلوم   جامعة   نظمت  - ٥  
حقــوق عــن الــدورة الدراســية األساســية يف إطــار كلــيَّيت القــانون الــدويل والعالقــات الدوليــة،  

ة بــني اجلنــسني، واملعاهــدات ااإلنــسان، حماضــرات عــن مفهــوم وأمهيــة حقــوق املــرأة، واملــساو 
مايــة حب أوزبكــستان املعــين جلمهوريــة الــوطين الدوليــة املعنيــة حبمايــة حقــوق املــرأة، والتــشريع  

 حلمايـة حقـوق املـرأة، وتعـاون مجهوريـة           ة والدوليـ  ةحقوق املرأة، والترتيبـات املؤسـسية الوطنيـ       
وقـدمت كليـة القـانون الـدويل        . يف جمـال محايـة حقـوق املـرأة        على النطـاق الـدويل      أوزبكستان  

شــتملت علــى مــسائل تتعلــق حبمايــة ، ا“مبــادئ القــانون اإلنــساين الــدويل”دورة دراســية عــن 
  .حقوق املرأة وقت الرتاع املسلح

وا دورات دراســية خاصــة يف ضر حيــرجــة املاجــستري أنلنيــل د املتقــدمنيميكــن لطلبــة و  
 تغطــي ،)“القــانون اإلنــساين الــدويل” و“القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان”(القــانون الــدويل 

 مــن حيــث  االتفاقيــةأي تغطــي: انون الــدويل مبقتــضى القــاملــرأةمــسائل تتعلــق حبمايــة حقــوق  
 محايـة حقـوق املـرأة وإعمـال         الراميـة إىل   اوإجراءاهتالدولية  مهية، وآليات اإلشراف    األوهر و اجل

 بنـشر كتـب وأدلـة دراسـية          وطلبتها يقوم أساتذة اجلامعة  و. أحكام االتفاقية يف التشريع الوطين    
 ، تعقـد،  عاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     وبالت.  محاية حقوق املرأة   عنومقاالت أكادميية   
حلقـات دراسـية، ودورات تدريبيـة، واجتماعـات مائـدة        ،“التنمية البـشرية  ”يف إطار مشروع    

مستديرة بشأن محاية حقوق املرأة واملساواة بـني اجلنـسني، ألعـضاء هيئـة التـدريس يف املعاهـد                   
  .التعليمية العليا يف طشقند

، آخـذة يف اعتبارهـا أحكـام االتفاقيـة،          امني يف أوزبكستان   رابطة احمل  وضعت  - ٦  
بط عملي بـني أحكـام االتفاقيـة        اتوصيات منهجية للفروع اإلقليمية للرابطة، تنص على إجياد ر        

ملرأة والرجل، من ناحية، وبـني التـشريعات   بني االيت حتدِّد مفاهيم املساواة يف احلقوق والفرص        
مــل والتــشريعات اإلداريــة القائمــة يف أوزبكــستان، مــن ناحيــة  اجلنائيــة واملدنيــة وتــشريعات الع

عملهم اليومي، تنظيم الدفاع القانوين عن حقـوق        أثناء   ،حملامنيهكذا يصبح مبقدور ا   و. أخرى
وقامــت رابطــة احملــامني يف أوزبكــستان بتــصميم وإقــرار برنــامج   . املــرأة علــى أســاس املــساواة 

دراسـة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          :  هـو  بـني اجلنـسني   أكادميي يتضمن مواضيع تتعلق باملساواة      
  .ر باألشخاص واستغالل بغاء الغريأشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية قمع االجتا

 ه برناجمــضــمن موضــوع حقــوق املــرأة  الدولــةلقــانونمعهــد طــشقند  ُيــدرِج  - ٧  
 علــى ال أوويف إطــار هــذا املوضــوع، يتعــرف الطلبــة . “حقــوق اإلنــسان” ي املعنــوناألكــادمي

نـسية،  اجلسمات  الـ مفاهيم مثـل االتفاقيـة، واآلليـات الدوليـة والوطنيـة حلمايـة حقـوق املـرأة، و                 
حــصائيات اإلنــسانية، واجلنمطيــة النمــاذج ال، وبــني اجلنــسنيعالقــات النــسانية، واجلسائل املــو
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 لنيـل   املتقـدمون ويكتـب الطلبـة     . ربة يف اجملـال اجلنـساين     اخلـ قائمة على أساس نـوع اجلـنس، و       ال
  .درجة املاجستري يف القانون الدويل رسائل جامعية مكرسة ملسائل تتعلق بتحسني وضع املرأة

 معــايري احلمايــة القانونيــة عــنوأحــد األغــراض الرئيــسية للمعهــد هــو نــشر معلومــات     
وهلـذا الغـرض، يـنظم املعهـد بانتظـام حلقـات دراسـية         . يتعلق حبقوق املرأة يف اجملال املهـين       فيما

ــة العل  ودورا ــد التعليميــ ــاتذة يف املعاهــ ــة لألســ ــستان  ت تدريبيــ ــة أوزبكــ ــا يف مجهوريــ ويف . يــ
ــر /شــباط ٢٨ ــة يف معهــد طــشقند    ، ُع٢٠٠٧فرباي ــوم العملي ــد مــؤمتر للعل ــة يف  لِق ــانون الدول ق

وقـد ُنـِشَرت وقـائع املـؤمتر        . “أوزبكستاناإلصالح والتثقيف اجلنساين يف مجهورية      ”موضوع  
  .“أوزبكستان يف مجهورية ح والتثقيف اجلنسايناإلصال”يف إطار جمموعة 

ــالفقرة   وجتــدر اإلشــارة إىل    ــه، عمــالً ب ــت    ٢-٢ أن ــة، ُترجَِم ــن خطــة العمــل الوطني  م
 فيمـا بـني الوكـاالت       واسعت على نطاق    شراملالحظات اخلتامية للجنة إىل اللغة األوزبكية، ونُ      
  .احلكومية واملنظمات غري احلكومية غري التجارية

ــة   اهتمــام  ىلو يــة إىل ذلــك،وباإلضــاف   كــبري يف أوزبكــستان إىل نــشر الــصكوك الدولي
، نـشر املركـز الـوطين       ٢٠٠٢فعلى سبيل املثال، يف عـام       . قوق املرأة باللغة األوزبكية   املتعلقة حب 

حلقوق اإلنسان يف مجهورية أوزبكـستان، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، جمموعـة                    
 ١٩٦٧تعلقـة حبقـوق اإلنـسان باللغـة األوزبكيـة، مـن بينـها إعـالن عـام          من الصكوك العاملية امل  

لقضاء على التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله، وعـدد مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة الـيت            ل
تـشتمل أيـضاً جمموعـة املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان الـيت         و. حتكم حقوق العمـل للمـرأة   

دعم من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، علـى صـكوك دوليـة                ، ب ٢٠٠٤  عام نشرها املركز يف  
، نشر مركز دعم املبـادرات املدنيـة غـري          ٢٠٠٥  عام ويف. متعلقة حبقوق املرأة باللغة األوزبكية    

احلكــومي، بــدعم مــن منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  
  .والروسيةالتمييز ضد املرأة باللغتني األوزبكية 

ــى إشــراك        - ٦ ــة الطــرف عل ــسابقة، الدول ــة ال ــا اخلتامي ــة، يف مالحظاهت شــجعت اللجن
ُيرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن       ). ٣٤الفقـرة   (الربملان يف مناقشة التقرير قبل تقدميه إىل اللجنة         

حتديد األسباب اليت   يرجى  اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد، وإن مل ُتتخذ هذه اخلطوات،           
  .كحالت دون ذل

مناقشة التقارير الوطنية ألوزبكستان املتعلقـة بتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق              : الرد  
ا مــن ، كغريمهــ جملــسي الربملــانبيــد أن.  أعــضاء الربملــاناختــصاصاتاإلنــسان ليــست ضــمن  

 جملـسي يـشترك نـواب    و. معلومات ومواد تتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة        يقدمانالوكاالت احلكومية،   
أعمــال الفريــق العامــل، ويف املــؤمترات، واجتماعــات املائــدة املــستديرة، واحللقــات   الربملــان يف 
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يعملـون أيـضاً يف     والدراسية، والدورات التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير الوطنية والنظـر فيهـا،            
. إعداد خطط العمـل الوطنيـة لتنفيـذ توصـيات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات          املعنية ب الفرق العاملة   

جان التابعـة للمجلـس التـشريعي       لل اجتماعات   عقداملتمثلة يف   مارسة  امل اسُتحِدثت مؤخراً    وقد
ــام االتف  بـــشأن  ــذ أحكـ ــان يف تنفيـ ــتراك الربملـ ــةموضـــوع اشـ وقـــد مت ذلـــك يف . اقيـــات الدوليـ

 يف اللجنــة التابعــة للمجلــس التــشريعي املعنيــة باملؤســسات الدميقراطيــة، ٢٠٠٩مــايو /أيــار ٢١
  .ذاتية احلكماللتجارية، وهيئات املواطنني واملنظمات غري ا

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

ُيرجى توضيح ما إذا كانت جلنة املرأة تتمتع مبركز كيـان حكـومي أم منظمـة غـري                   - ٧
وُيرجى أيـضا تقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات املتخـذة لتعزيـز جلنـة املـرأة بـاملوارد                     . حكومية

تنسيق تنفيذ االتفاقيـة وتطبيـق اسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور              البشرية واملالية الالزمة ل   
اجلنساين يف مجيع جماالت الـسياسات احلكوميـة، حـسبما أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا                   

  ).١٦الفقرة (اخلتامية السابقة 
 ١٩٩١فربايـر   / شـباط  ٢٣جلنة املرأة يف أوزبكستان هي رابطة عامة أُنـِشئت يف           : الرد  

يف جنــة للاألنــشطة الرئيــسية وتتمثــل . ة التــابع للجمهوريــةلعامــة الثانيــة جمللــس املــرأيف اجللــسة ا
ا بــالقراءة والكتابــة ووعيهــا   الدولــة واجملتمــع، وحتــسني إملامهــ تطــويرتعزيــز مــشاركة املــرأة يف  

يتعلــق بالقــانون، وتقويــة الــروابط األســرية، ومحايــة األمومــة والطفولــة، وتقــدمي احلمايــة     فيمــا
الــذين عيــة لألســر الفقــرية، واألســر الكــبرية، واملعوقــات واألطفــال املعــوقني، واملــسنني  االجتما

  .، ودعم املشتغالت باألعمال احلرةيعيشون مبفردهم
أحنـاء البلـد، وتعمـل مـع الوكـاالت          مجيع  يف  أنشطتها  جلنة املرأة يف أوزبكستان     متارس    

وياهتا، والتعاونيـــات العماليـــة،  جبميـــع مـــستواخلوكيميـــاتوالـــوزارات واإلدارات احلكوميـــة، 
واملعاهد التعليمية العليا والثانوية، واملنظمات غـري احلكوميـة غـري التجاريـة، وهيئـات املـواطنني                 

  .ذاتية احلكم، واملنظمات الدوليةال
تـدابري ترمـي إىل     اختـاذ   املتعلـق ب  ،  ١٩٩٥مـارس   / آذار ٢أنشأ املرسوم الرئاسي املـؤرخ        

ــز دور املــرأة يف   ــة أوزبكــستان  يرتطــوتعزي ــة واجملتمــع يف مجهوري ــ وظيفــة نائــب  ، الدول رئيس ل
تعزيـز دور املـرأة يف حيـاة        املتـصلة مبواصـلة     سائل  املـ  عـن التعامـل مـع        المـسؤو ليكـون   الوزراء،  
  . رئيس الوزراء جلنة املرأة يف أوزبكستانةرأس نائبتوعمالً هبذا املرسوم، . اجملتمع

ــاً للمرســـوم، أنـــشاء جملـــس وزراء     وخوكيميـــات مجهوريـــة كاراكالباكـــستان، ووفقـ
الواليــات والبلــدات واملقاطعــات، علــى التــوايل، وظــائف نائــب رئــيس جملــس وزراء مجهوريــة  
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يف رئيـــسات جلـــان املـــرأة لـــشؤون املـــرأة، تـــشغلها  يـــاتاخلوكيم ونـــوابكاراكالباكـــستان، 
  .الكيانات هذه

راء مجهوريـة أوزبكـستان،     ئت هيئات عاملة لالضطالع هبذه املهـام يف جملـس وز          نِشوأُ  
 خوكيميـات  من جملـس وزراء مجهوريـة كاراكالباكـستان، وثالثـة مـن      عضاءمن أربعة أ  تتألف  

ــ) حاكميــات( واحــد مــن  عــضو  البلــدات، وخوكيميــات مــن عــضوين وطــشقند، واتالوالي
وقد خصصت وزارة املالية يف مجهوريـة أوزبكـستان األمـوال الالزمـة             .  املقاطعات خوكيميات
  . واهليئات العاملة اجلددللوظائف
اختـاذ  املتعلـق ب   ،٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٥املرسـوم الرئاسـي املـؤرخ       كان الغـرض مـن        

فعاليـة العمـل الـذي تـضطلع بـه          أن يعزز    ،تدابري إضافية لدعم أنشطة جلنة املرأة يف أوزبكستان       
ــدفا    ع عــن حقــوق جلنــة املــرأة يف أوزبكــستان واملنظمــات النــسائية العامــة يف اجلمهوريــة يف ال

 يف احليــاة العامــة والــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية ةكاملــال مــشاركة املــرأة ويكفــلاملــرأة، 
  . الروحي والفكري للمرأة والشبابوالثقافية يف البلد، ويف حتقيق النمو

وجمـاالت أنـشطتها     املرسوم مهام جلنة املرأة يف أوزبكـستان وفروعهـا احملليـة          وقد حدد     
  :كالتايل

ــ  -   ــدابريت ــة  صميم ت ــسياسة الوطنيــة  لعملي بــدعم املــرأة علــى الــصعيدين  املتعلقــة تنفيــذ ال
  ؛هاوتنفيذ االجتماعي والقانوين

ــا وبــدنيامحايــة األمومــة والطفولــة، ومحايــة منــو املــرأة مهنيــ    -   ــا وروحي ، وتعزيــز ا وفكري
  أنشطتها االجتماعية والسياسية ومشاركتها النشطة يف تطوير الدولة؛

ألنــشطة والتفاعــل فيمــا بــني املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة غــري   يق الفعــال لالتنــس  -  
ــات       ــرأة يف عملي ــز دور امل ــة إىل تعزي ــدابري الرامي ــذ الت ــا لتنفي ــة جهوده ــة، وتعبئ التجاري

  .الدميقراطية يف أرجائه، وتطوير الدولة واجملتمع يف أوزبكستانوإحياء حتديث اجملتمع 
مـن حيـث كوهنـا    كستان مشروع الصياغة اجلديـدة مليثاقهـا       وضعت جلنة املرأة يف أوزب      

د دت هيكلها الذي حيـ    ر، وأق وفقا لألصول منظمة نسائية اجتماعية تابعة للجمهورية واعتمدته       
هيكـل  أقـرت   ، و  موظفـاً  ١٨ بــ   هبـا   عدد املوظفني اإلداريـني يف جـدول مـالك الوظـائف           إمجايل

ــة كاراكالباكــستان، ويف    ــرأة يف مجهوري ــات،   جلــان امل ــدان واملقاطع ــات وطــشقند، والبل الوالي
وموظفـات حكـام   نائبـة رئـيس جملـس الـوزراء يف مجهوريـة كاراكالباكـستان            موظفي  وكذلك  

التابعـة هلـذه    يرأسـن جلـان املـرأة    اللـوايت البلدات واملقاطعات،  و، وطشقند،   اتي الوال )خوكيم(
  .الكيانات
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 املُْدرجـة ضـمن    “تربـوي ” وظيفـة اسـتعيض عـن     ،  ٢٠٠٤ه  يـ يول/ متـوز  ١واعتبارا مـن      
 مبـسائل التربيـة الدينيـة       ُيعـىن  “استـشاري ” بوظيفة    املواطنني اإلقليمية  )كنغاش(جمالس  وظائف  

  .والتنشئة الروحية واألخالقية
ــوفر   و   ــة أوزبكــستان ت ــة يف مجهوري ــا فتئــت وزارة املالي ــذ ذلــك احلــني، األمــوال   ،م  من

 جلنـة   مـوظفي مـالك   ئف اليت أضافها املرسوم إىل       الوظا لتغطية نفقات الالزمة من ميزانية الدولة     
ــرأة يف أوزبكــستان  ــة امل ــستان،     ، ووظيف ــة كاراكالباك ــوزراء يف مجهوري ــس ال ــيس جمل ــة رئ نائب

 اللـوايت يرأسـن   البلـدات واملقاطعـات     و، وطـشقند،    اتالوالي )خوكيم (حكامووظائف نائبات   
 مبـسائل التربيـة الدينيـة       نيعنـي  امل نيالستـشاري ا  وظـائف  ، وكـذلك  يف تلـك الكيانـات    جلان املـرأة    

  .املواطننيمجعيات  )كنغاشات( جمالسموظفي املدرجة ضمن والتنشئة الروحية واألخالقية 
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  هيكل ومالك موظفي جلنة املرأة يف أوزبكستان    
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 .تنسيقجهة   *  

 .١٨: جمموع املوظفني اإلداريني يف جلنة املرأة    
  .ي للجنة املرأة يف أوزبكستان من ميزانية الدولةميول املالك الوظيف    

جلنة االستعراض أوزبكستانيف مؤمتر املرأة

 ما يصل إىل( جلنة املرأة
 )عضوا ٦٠

  رئيس
  جلنة املرأة 

نائب رئيس وزراء مجهورية (
 )أوزبكستان

١

 مساعد إداري
١

جلنة جائزة زلفية 
 للدولة

املركز األعلى 
 للعلوم العملية 

بإدارة  نائب الرئيس املكلف
  شعبة محاية األمومة والطفولة

 بإدارةاملكلفنائب الرئيس ١ 
السياسي  شعبة تعزيزالنشاط

  واالجتماعي للمرأة
١ 

 بــإدارةنائــب الــرئيس املكلــف
ــسائل   ــعبة م ــفش ــا (التثقي  يف مب

، وحتــسني )ذلــك التعلــيم الــديين
  املستوى الثقايف للمرأة

١ 

متخصص 
  أقدم

١ 

رئيس 
املتخصصني

١ 

متخــــــصص
  من الفئة

 ١ 

متخصص 
 أقدم

١

رئيس 
املتخصصني

١ 

متخصص 
١من الفئة 

١ 

متخصص 
  أقدم

١ 

رئيس 
 املتخصصني

١ 

متخصص من 
 الفئة 

١ 

جمموعة تنسيق أنشطة 
ت النسائية غري املنظما

 احلكومية غري التجارية 

متخصص 
 أقدم

١

رئيس 
صنياملتخص

١

 جلان املناطق جلان البلدات

 حماسب

٢ 

*
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 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية    

  وجودأعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عن بالغ القلق إزاء استمرار  - ٨
وار مواقف قائمة على السلطة األبوية وقوالب ثقافية منطية عميقة اجلذور فيما يتعلق بـاألد    

 .واملــسؤوليات الــيت يــضطلع هبــا النــساء والرجــال داخــل األســرة واجملتمــع يف أوزبكــستان
وأعربــت اللجنــة كــذلك عــن القلــق إزاء كــون بــرامج التثقيــف املــستحدثة يف إطــار خطــة 

لنــساء إىل القــضاء علــى املواقــف األبويــة داخــل األســرة موجهــة حــصرا   لالعمــل الوطنيــة 
ُيرجى تقدمي تفاصيل عـن التـدابري املتخـذة،          ).١٩الفقرة  (نني  لرجال والب إىل ا  الوالبنات،  

مبا فيها محالت التوعية والتثقيف، اليت ال تستهدف النساء والبنات فحسب بل تـستهدف              
أيضا الرجال والبنني واجملتمع احمللي والقادة الروحيني والزعماء الدينيني أيضا بغية القضاء            

ــاأل    ــة املرتبطــة ب ــب النمطي ــى القوال ــة لكــال اجل عل ــسني يف األســرة واجملتمــع   دوار التقليدي ن
  ).٢٠ الفقرة(

قدم التقريـر الـدوري الرابـع عـن تنفيـذ توصـيات اللجنـة معلومـات مفـصلة عـن                :الرد 
 بـأدوار املـرأة     املتعلقـة التدابري اليت اختذهتا الدولة واجملتمع للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة الباليـة                

 .والرجل يف األسرة

  : للدولة واجملتمعةه التدابري جماالت النشاط التالي، تشمل هذة إىل ذلكوباإلضاف 
هم التوعية والتثقيف على نطاق واسع بني الـسكان كافـة، مبـن فـي              أوال، القيام بأنشطة    

 ؛نوالنساء والرجال والبنات والبن

  ؛ن أدوار املرأة والرجل يف األسرة، نشر مواد تعليمية ومنهجية وإعالمية عثانيا 
 ؛الثا، صياغة وتنفيذ توصيات عمليةث 

 .إجراء حبوث أكادميية خاصة بشأن هذا املوضوعرابعا،  

، قــام مركــز األســرة للعلــوم العمليــة وحــده، علــى مــدى الــسنوات  فعلــى ســبيل املثــال 
‘‘  األسـرة كتيبـات ’’ يف سلـسلة  ة واحـد ة وكراس دراسيا تثقيفيا  دليال   ٧١األربع املاضية، بنشر    
ــى اجل  ــا عل ــور،وتوزيعه ــشر مه ــة  ٥٧ ون ــة ومنهجي ــة أكادميي ــذ   مقال ــا ٢٠، وصــمم ونف  برناجم

ســــــكان  ة دراســــــية أكادمييــــــة واجتماعــــــا مــــــع      حلقــــــ ٢٢ ونظــــــم ،  توصــــــية١٩٢ و
يـة علـى صـعيد اجلمهوريـة وأكثـر          ل للعلـوم العم   املركز وعقد مثانيـة مـؤمترات      نظمو.أوزبكستان

كليـات واملـدارس الثانويـة      التالميـذ    اجتماعـا مـع طـالب مؤسـسات التعلـيم العـايل و             ٤٥٠من  
يف اآلونــة األخــرية مــا يــسمى جامعــات اآلبــاء يف جلــان   أنــشىء و. األكادمييــة وســائر املــدارس 

 .اجملالس احمللية لتعميق الوعي القانوين واالجتماعي والروحي والطيب والنفسي لدى اآلباء
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 العنف ضد املرأة  

عن القلق بشأن تفشي العنف ضد      أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة،        - ٩
املرأة، وعدم وجود قانون حمدد حيمي النـساء مـن العنـف العـائلي، وعـدم مالحقـة مقتـريف                    

وأعربت اللجنة أيضا عن القلق نظرا لعدم تقـدمي       .أعمال العنف العائلي قضائيا ومعاقبتهم    
دى الدولة الطرف معلومات وإحصاءات عن وقوع خمتلف أشكال العنـف ضـد املـرأة ومـ               

 بـشأن  مشروع قـانون ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت هناك       ).٢١الفقرة  (انتشارها  
 العنــف العــائلي الــيت ينظــر فيهــا النظــام القــضائي،   قــضاياالعنــف ضــد املــرأة، وعــن عــدد  

ــة        ــة املالحق ــه وكفال ــها من ــرأة للعنــف ومحايت ــع تعــرض امل واخلطــوات امللموســة املتخــذة ملن
 .اقتراف أعمال عنف عائليالقضائية للمسؤولني عن 

 )١٠انظر الرد على السؤال (  

وُيرجى أيضا توضيح اخلطـوات الـيت اختـذت لتنفيـذ التوصـيات الـسابقة الـصادرة                   - ١٠
 .٢٢عن اللجنة والواردة يف الفقرة 

تواصل مجهورية أوزبكستان بذل جهودها ملنع الظواهر السلبية من قبيل العنـف         :الرد 
 : ما يليوبصفة خاصة .هاضد املرأة والقضاء علي

لتعليمية واملنظمـات غـري     تناقش الوكاالت احلكومية واملؤسسات األكادميية وا       - ١ 
 ومكافحتـه، وتقـدمي مقترحـات    العـائلي  العنـف  اجة إىل اعتماد قانون إطـاري ملنـع      احل احلكومية

واع التـشريع يف    ، والقـوانني اإلداريـة واجلنائيـة وغريهـا مـن أنـ            تحسني القوانني املتعلقة باألسرة   ل
 ؛لى املسؤولية عن العنف ضد املرأةمجهورية أوزبكستان للتركيز ع

بتقـدمي    وكـاالت إنفـاذ القـانون       بنظام تقـوم مبوجبـه     تبذل اجلهود حاليا للعمل     - ٢ 
 ؛ بضحايا العنف ضد النساء والبنات لتوفري البيانات املتعلقةتقارير إحصائية

نظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة علــى ع الوكــاالت احلكوميــة واملُتــشَج  - ٣ 
ــشاركة يف أعمــال الرصــد والبحــث األ     لتحديــد مــدى انتــشار العنــف واألســباب     كــادمييامل

 والظروف اليت تتسبب يف ازدياده؛

ــة و   - ٤  ــشطة التوعي ــة    التثقيــفجتــرى أن ــشأن اجلهــود املبذول  علــى نطــاق واســع ب
 .األسرية الصعبةملكافحة العنف الذي ميارس ضد املرأة يف األوضاع 

أنـشئت مببـادرة مـن    مراكـز  ، وهـي  بدور هاملمرأة لوتقوم مراكز التكيف االجتماعي      
راكـز العاملـة يف كـل       املوسـتطبق جتربـة      . تعمـل يف مجيـع أحنـاء الـبالد         يف أوزبكستان  جلنة املرأة 

 . مركزا يف أوزبكستان٦٤وهناك حاليا  .خبارى على بقية البلدمقاطعة  بلدات من بلدة
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 مقاطعـات  يف   ةالدعم االجتمـاعي والقـانوين للمـرأة املوجـود        تقدمي  وتعمل اآلن مراكز     
وعلـى وجـه     . بكامـل طاقتـها     داريـا  - داريا وسورخان    -أندجيان وكاشكا   نامانغان وفرغانة و  

ــة   ــوافر فيهــا آالت مكتبي ــز    اخلــصوص، يت ــرأة اخلَب ــيم امل ــة ومرافــق لتعل ــة وخفيف ، ومعــدات ثقيل
نفس وأطبـاء وحقوقيـون     أخـصائيون يف علـم الـ      ويقـوم    .و األمية احلاسوبية   املالبس وحمل  وخياطة

آالت وقــد قــدم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان دعمــا تقنيــا اشــتمل علــى   .بإســداء املــشورة
ــدات   ــة ومع ــةمكتبي ــاعي       .ثقيل ــدعم االجتم ــة ملراكــز ال ــساعدة التقني ــدمي امل ــاك خطــط لتق وهن

ويف عـــام  .يـــزاك ويف مجهوريـــة كاراكالباكـــستان مسرقنـــد وجمقـــاطعيتوالقـــانوين للمـــرأة يف 
ــة  ١ ٢٨٥، ســاعدت هــذه املراكــز  ٢٠٠٧ ــرأة يف مــسائل قانوني ــسائل  ١٤٩ و ام ــرأة يف م  ام

 . حلقة دراسية٢٠ و  دورة تثقيفية٣٥٦ونظمت  . يف مسائل طبية امرأة١٨٥ اجتماعية و

 الـنفس يف  وتنظم مراكز األسرة للعلوم العملية، مـن خـالل العمـل مـع أخـصائيي علـم                 
ــانوي املتخــصص وزارة التعلــيم العــايل ، حلقــات دراســية تدريبيــة يف األقــاليم ملنــع    والتعلــيم الث

، ُنظـم أكثـر    فقـط ٢٠٠٩فربايـر   /ينـاير وشـباط   /ويف كـانون الثـاين     .العنف ضد النساء والبنـات    
  . حلقة دراسية تدريبية وغريها من األنشطة التثقيفية١٥من 

 يف علـم    ا يف مجيع املدارس الثانوية اآلن أخصائي      املدرسني ، يضم مالك  ويف أوزبكستان  
 تقـدمي  الرعاية النفسية املقدمـة   وتشمل.، وهو مدرب على التعامل مع األطفال    النفس املدرسي 

 .املساعدة العملية لألطفال الذين يبدون عالمات قلق أو إرهاق أو اضطرابات جـسدية نفـسية              
ــنفس املدرســي املــس    ــم ال ــة أزمــة  ويقــدم أخــصائي عل ــسق  .اعدة للبنــات الــاليت ميــررن حبال وين

أخصائيو علم الـنفس عملـهم مـع االستـشاريني بـشأن مـسائل التعلـيم الـديين والتربيـة الروحيـة                   
وحيقـق التعـاون بـني هـاتني اجملمـوعتني مـن املتخصـصني يف                .ةاحملليـ اجملالس  واألخالقية يف جلان    

نتــائج جيــدة يف جمــال منــع العنــف ضــد  ‘‘ ة األســر-احمللــي اجمللــس  -املدرســة ’’إطــار مفهــوم 
 .النساء والبنات يف األسرة

ويقــوم االستــشاريون يف مــسائل التعلــيم الــديين والتربيــة الروحيــة واألخالقيــة يف جلــان  
 بإســداء املــشورة لآلبــاء بــشأن التربيــة الــصحيحة لألطفــال مــن خمتلــف األعمــار  ةاحملليــاجملــالس 

وإذا  .نـشأ فيهـا بنـات وتعـاين مـن املـشاكل           حنـو األسـر الـيت ت      وبتوجيه املـساعدة الـيت يقـدموهنا        
، فــإهنن يتــصلن بوكــاالت إنفــاذ القــانون  حــدى البنــات أو األمهــات إىل العنــف تعرضــت إ مــا

 . تقدمي املساعدة ومنع أعمال العنف اجملتمع وأقارب الطفل املقربنيويطلنب من

ــه  انوجيــرى فحــص طــيب ســنوي للمراهقــات يف أوزبكــست     ــوم ب  مــن صائيونأخــ، يق
اسـب إمـا يف     وتتلقى الفتيات الاليت تكتشف لديهن أمـراض العـالج املن          .العيادات العامة للبلدة  
 . يف العيادات اخلارجية األقسام الداخلية أو
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 اخلطوات املتخذة لكفالة محاية مجيع البنات مـن العنـف البـدين يف مجيـع     بيانُيرجى    - ١١
الرعايـة البديلـة، ويف   ترتيبـات مؤسـسات   يف إطـار    ،الظروف، مبـا يف ذلـك العقـاب البـدين         

 .نطاق األسرة ويف املدارس

املركــز ، أســاس الطفلــة، مبــا يف ذلــك احتــرام ميثــل مبــدأ احتــرام كرامــة الطفــل  :الــرد 
، وهــو أمــر منــصوص عليــه يف الدســتور والقــوانني الدســتورية   الدســتوري والقــانوين لألطفــال 

 .يمية األخرىوالقوانني والصكوك القانونية والتنظ

 ضـمانات  إنـشاء ، اعتمد قانون يف أوزبكـستان بـشأن     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٧يف   
حلقوق الطفل، وهو يف جوهره دستور للطفل جيسد األحكام الرئيـسية التفاقيـة األمـم املتحـدة                

، يتمثل أحد جماالت اهتمـام الـسياسة احلكوميـة يف محايـة     ومبوجب هذا القانون .حلقوق الطفل
، مبـا يف ذلـك   ألطفال من مجيع أشكال االسـتغالل   لمحاية   الدولة   توفرو . وكرامته  الطفل شرف

، ضروب املعاملة القاسـية أو اخلـشنة       والتعذيب أو غريه من      لنفسي واجلنسي العنف اجلسدي وا  
 اجلــنس، والتــورط يف النــشاط اإلجرامــي   ممارســةكرامــة اإلنــسان، والتمــاس ل املهينــةواملعاملــة 

 .البغاء أو

ــهان           ــال أو امت ــذاء األطف ــم بإي ــسمح هل ــاهلم وال ي ــة أطف ــاء برعاي ــوم اآلب وجيــب أن يق
ــسانية أو   ــهم اإلن ــسانية    إتاحــة كرامت ــري إن ــية وغ ــة قاس ــهم معامل ــتغالهلم أو معاملت ــنص  .اس وت

 خطـر   علـم بوجـود    علـى أنـه جيـب علـى أي شـخص يكـون علـى                  من قانون األسـرة    ٦٧ املادة
 أو انتــهاك حلقــوق الطفــل ومــصاحله القانونيــة أن يبلــغ  ،تهيتهــدد حيــاة أحــد األطفــال أو صــح 

وعنـد اسـتالم بـالغ     . يوجد فيه الطفل هبذه املسألةسلطات الوصاية أو القوامة يف املكان الذي   
يـة حقـوق    ، جيب علـى سـلطات الوصـاية أو القوامـة اختـاذ التـدابري الالزمـة حلما                 من هذا القبيل  

 .الطفل ومصاحله القانونية

األطفـال  غ انتـهاكات اآلبـاء أو األشـخاص الـذين حيلـون حملـهم حلقـوق                 بلّـ وميكن أن تُ   
ممثلـي هيئـات احلكـم الـذايت         وأ،  لقوامـة مـن جانـب أقـارب الطفـل          سـلطات الوصـاية أو ا      لدى

ممثلـي املؤسـسات     وأ،  اجلـريان  وأ،  ظمات غري احلكومية وغـري التجاريـة      ممثلي املن  وأللمواطنني،  
ــل امل  الت ــا قب ــرحليت م ــة مل ــصحية أ ،املدرســةدرســة وعليمي ــسلطات ال ــي ال غريهــم مــن   وأ، و ممثل

وتساعد سلطات الشؤون الداخلية سلطات الوصاية أو القوامة على اختـاذ التـدابري              .األشخاص
ــسي          ــذين ي ــن األشــخاص ال ــم م ــاء وغريه ــال ومقاضــاة اآلب ــوق األطف ــة حق ــة حلماي ئون الالزم

 . حيددها القانون، وذلك بالطريقة اليتاستعمال حقوقهم إزاء األطفال

وتعمـل   .، يوىل اهتمام خاص لألطفـال احملـرومني مـن عاطفـة األبـوين             ويف أوزبكستان  
 معـا   املنظمات احلكومية وغري احلكومية، واملؤسـسات الدوليـة       الوزارات واإلدارات الرئيسية، و   
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 لطبيـة هلـم   يف األنشطة املتصلة بتربية وتعليم هؤالء األطفال وتوفري مستويات عالية من الرعاية ا            
ووضــعت وزارتــا الــصحة والتعلــيم خطــة مــشتركة الختــاذ تــدابري مــن أجــل تــوفري رعايــة طبيــة   

 ةفحـوص طبيـة سـنوي     جتـري   و .إلزامية وفحوص وقائية منتظمة لألطفال املقيمني يف دور األيتام        
 . يف املائة من األطفال٩٩كثر من أل شاملة

ــيمني يف دور    تو  ــال املق ــة لألطف ــدم اخلــدمات الطبي ــال وممرضــ   ق ــاء أطف ــام أطب  وناأليت
وجتـرى فحـوص شـاملة يف العيـادات العامـة الواقعـة بـالقرب مـن دور                  .يعملون يف هـذه الـدور     

ن وأطبـــاء األعـــصاب وأطبـــاء األطفـــال واألطبـــاء العـــام (األخـــصائينياأليتـــام، مبـــساعدة مـــن 
 ئية وغريهـم مـن    ن وأطباء األذن واألنف واحلنجرة وأطباء الفم وأطباء األمراض النسا         وواجلراح

 باسـتخدام  فحـوص خمربيـة و  فحـوص   كذلك ما يلـزم مـن     جيرى   و ،) حسب احلاجة  األخصائيني
 .زة وتصوير الصدر باألشعة السينيةاألجه

ــاك و  ــام يف أوزبكــستان ٢٨هن ــستوعب  دارا لأليت ــال٣ ٠١٥، ت ــهم،  طف  ١ ٣٠٣ من
، منـهم   طفـال  ٢ ٩٧٨، أجريت فحوص طبيـة لــ        ٢٠٠٧خالل عام    و ). يف املائة  ٤٢,٢(بنات  
 هلـم الرعايـة   تقـدم قـل األطفـال املرضـى إىل عيـادات، حيـث           ُينو .كـانوا مرضـى   طفال   ١ ٩٤٦

ــزودو .يــةاســتنادا إىل خطــط عالج  املراهقــات الــاليت يعــشن يف الــدور مبــواد حديثــة للنظافــة   ُت
 . سوم مليون٢٤,٨بلغ جمموعها يالصحية الشخصية بتكلفة 

حتميـل املـسؤولية اجلنائيـة عـن أعمـال           علـى    الة نظام العد  نصوقد أظهرت التجربة أن      
 يف األسـرة واملؤسـسات      هماألطفال وحقـوق   التعذيب والقسوة ليس كافيا لضمان محاية كرامة      

وال بد أيـضا مـن وجـود مـسؤولية إداريـة عـن العقـاب البـدين لألطفـال                    .التعليمية ويف الشارع  
مــون أو موظفــو املؤســسات املعل األبــوان أو األشــخاص الــذين حيلــون حملــهم أو  ميارســهالــذي 

 حتظــر العنــف ضــد أفــراد  يف قــانون األســرةبــدأ العمــل علــى دمــج أحكــامذلك، ولــ. التعليميــة
وهنــاك أيــضا دراســة ومناقــشة بــشأن إدراج إضــافات يف    .األســرة وخاصــة النــساء واألطفــال 

 ات التعليميـة   األخرى اليت تنظم أنشطة املؤسـس      ويف الصكوك القانونية والتنظيمية   قانون التعليم   
  . حبقهمالقسوة جتاه األطفال واستخدام العقاب البدينممارسة  بعدم جواز تتعلق

  
  االجتار بالبشر    

املالحظات اخلتامية السابقة اليت أبدهتا الّلجنة وأعربت فيها عن قلقهـا إزاء            إحلاقا ب   - ١٢
ولـة الطـرف يف هـذا       الدإشارة  ، و )٢٥الفقرة  (واستغالهلما  بنت  جتار باملرأة وال  الاستمرار ا 

، يرجـى  )٣٩٥  و٧الفقرتـان  (مكافحة االجتار بالبـشر    بشأن  التقرير إىل سن قانون جديد      
ــرة     ــذكورة يف الفق ــادرة امل ــة للمب ــة الراهن ــوانني  ٤٠٠وصــف احلال ــة ق ــة إىل مواءم ، الرامي

يرجى أيضا تقدمي مزيد مـن  . مجهورية أوزبكستان مع أحكام قانون مكافحة االجتار بالبشر       
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 مـن   ٢٦فاصيل عن اخلطوات امللموسة اليت اختذت لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة            الت
  .املالحظات اخلتامية السابقة

، اتُّخـذت   ٢٠٠٨أبريـل   /منـذ اعتمـاد قـانون مكافحـة االجتـار بالبـشر يف نيـسان              : الرد  
  :إجراءات واسعة النطاق يف أوزبكستان لتطبيق القانون

ــه / متــوز٨يف   - ١   ــة إىل    ،٢٠٠٨يولي ــشأن اإلجــراءات الرامي ــررا ب ــرئيس ق  اختــذ ال
  .٢٠١٠-٢٠٠٨تعزيز فعالية اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر 

معنيـة مبكافحـة    مشتركة بني اإلدارات علـى مـستوى اجلمهوريـة          أنشئت جلنة     - ٢  
  .االجتار بالبشر، وجلان إقليمية مشتركة بني اإلدارات

يف كـل منطقـة للمـساعدة       ) راكز إلعادة التأهيل  م(وأقيمت معاهد متخصصة      - ٣  
  .يف محاية ضحايا االجتار بالبشر

 يف مكتـب  ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ٢٣يف أول جلسة عقـدهتا جلنـة اجلمهوريـة يف           - ٤  
لــوائح بــشأن إنــشاء فريــق عامــل حتليلــي دائــم ووضــع لــوائح    اللجنــة النائــب العــام، اعتمــدت  

 وُعقــدت اجتماعــات جلميــع .للعمــل مبوجبــهااملنــاطق إىل أحيلــت منوذجيــة للّجــان اإلقليميــة، 
  .اللجان اإلقليمية املشتركة بني اإلدارات ملكافحة االجتار بالبشر

بغيـــة ســـن لـــوائح تـــشريعية جنائيـــة خاصـــة علـــى النحـــو املطلـــوب مبوجـــب    - ٥  
بروتوكول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، الـذي                     

 / تـشرين الثـاين    ١٥نيويورك،  ( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          يكمل
ــوفمرب  ــا يف    )٢٠٠٠ن ــة أوزبكــستان قانون ــرت مجهوري ــول١٦، أق ــشأن ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل  ب
تـصل باعتمـاد قـانون مكافحـة االجتـار بالبـشر،       تتغيريات وإضافات على قانوهنـا اجلنـائي   إجراء  

  . من القانون اجلنائي١٣٥ياغة املادة إعادة صوتشمل 
، اختـذ جملـس الـوزراء قـرارا بإنـشاء املركـز             ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥يف    - ٦  

اجلمهوري إلعادة التأهيل، بغية مساعدة ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم، باالقتران مع تـشييد             
  . مكانا سكنيا٣٠

وزارة العمـــل واحلمايـــة  ، أصـــدرت ٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ١١يف   - ٧  
إىل تنظــيم أنــشطة املركــز اجلمهــوري  ترمــي تــدابري اختــاذ  بــشأن ٢١١االجتماعيــة األمــر رقــم 

  . إلعادة التأهيل بغية مساعدة ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم
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، أصــدرت وزارة الــشؤون الداخليــة أمــرا يقــضي ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣٠يف و  - ٨  
تــسىن حتليــل األرقــام م املتــصلة باالجتــار بالبــشر، لكــي ي إحــصاءات مــستقلة عــن اجلــرائ وضــع ب

  .اجلرائم شهريااملتصلة هبذه 
سـلطات الـشؤون الداخليـة واخلدمـة األمنيـة الوطنيـة            سؤولو  ، حظر م  ٢٠٠٨ويف عام     
ــشطة  ــة و ١٦أنـ ــركة خاصـ ــردا ي٦٤٧  شـ ــخاص    فـ ــتقدام أشـ ــون باسـ ــل  قومـ ــراض العمـ ألغـ

  .واالستغالل اجلنسي
حـــدات التحقيـــق التابعـــة لـــسلطات الـــشؤون الداخليـــة   ، قـــدمت و٢٠٠٨ويف عـــام   

 سـبعة  ومنـهم يف اخلارج الستجواهبم،    لتسليم متهمني احتجزوا     قضية جنائية    ٢٨التماسات يف   
عشر شخـصا يف مجهوريـة كازاخـستان، وسـبعة أشـخاص يف االحتـاد الروسـي، وشخـصان يف                    

  .يف قريغيزستانأوكرانيا، وشخص واحد يف اإلمارات العربية املتحدة، وشخص آخر 
 مـن القـانون اجلنـائي،       ١٣٥يف املـادة    يف إطـار     جرمية   ٣٨٢، ُسجِّلت   ٢٠٠٧ويف عام     

 امـرأة   ١٥٧( شخـصا    ٢٧٩، َتبّين أن    ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٨ جرمية يف عام     ٨٩١وُسجلت  
ويف .  مـن القـانون اجلنـائي      ١٣٥املادة  يف إطار   ارتكبوا جرائم   ) هكذا وردت ) ( رجال ١٢١ و

 مـن القـانون     ١٣٥املادة  يف إطار   ني ارتكاهبم جرائم    َبلغ عدد األشخاص الذين تَ    ، ب ٢٠٠٨عام  
  ). رجال٣٥١  نساء و٢١٠( شخصا ٥٦١اجلنائي 
ــادة      ــاوى يف إطــار امل ــساء     ١٣٥وُرفعــت دع ــة االجتــار بالن ــائي بتهم ــانون اجلن ــن الق  م

وعلــــى   ٢٠٠٧يف عــــام  )  نــــساء ١٠٥  رجــــال و ١١١( شخــــصا  ٢١٦واألطفــــال علــــى  
وبلـــغ عـــدد . ٢٠٠٨يف عـــام ) هكـــذا وردت) ( امـــرأة١٩٥  رجـــال و٤٥٢ (شخـــصا ٦٤٢

)  فتـاة دون الثامنـة عـشرة مـن العمـر     ١٣منـهن  ( امـرأة    ٢٢١اإلناث من ضحايا االجتار بالبشر      
  .٢٠٠٨يف عام )  فتاة دون الثامنة عشرة من العمر١٥منهن ( امرأة ٣٥٦ ، و٢٠٠٧يف عام 

 مــن القــانون اجلنــائي ١٣٥املــادة ملها ارتكبــت تــشوبلــغ عــدد املــشتكني مــن جــرائم    
ــة أوزبكــستان   ٣٧٤ ، و٢٠٠٧يف عــام )  قاصــرا٣٨  امــرأة و١٥٠( شخــصا ١٨٨جلمهوري

  .٢٠٠٨يف عام )  قاصرا٦٥  نساء و٣٠٩(شخصا 
 يف  لـضالعني وتظهر األرقام أن وكاالت إنفاذ القانون تنشط يف اكتـشاف األشـخاص ا              

  .رف على ضحايا تلك اجلرميةاالجتار بالبشر وحماكمتهم، والتعجرمية 
ــاين ١ويف    ــانون الث تــدبري لإلعــالن عــن    ٦ ٠٠٠، اتُّخــذ أكثــر مــن   ٢٠٠٩ينــاير / ك

تـدبري   ٢ ٠٠٠األعمال اليت تقوم هبا وكاالت إنفاذ القانون يف هـذا اجملـال، مبـا فيهـا أكثـر مـن             
ف  مقالـة يف الـصح  ٤٤٤ونـشر موظفـو سـلطات الـشؤون الداخليـة        . يف جمال وسائط اإلعـالم    
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 ١ ٣٤٦واعتمـدت اهليئـات القـضائية       .  بثا إذاعيا  ٨٧٠  بثا تلفزيونيا و   ١٩٧واجملالت ونظموا   
 حلقـة  ٦١٧  طاولـة مـستديرة و  ٥٣٣يف اجملال القانوين، مبا يف ذلك عقد     وعي  تدبريا إلذكاء ال  
  . مقالة يف الصحف واجملالت٧٠ بثا إذاعيا، ونشر ٨٣  بثا تلفزيونيا، و٤٠ دراسية ولقاء، و

وُوضـعت  عن هذا املوضوع    عدت ستة أنواع من الالفتات وامللصقات والكراسات        وأُ  
منـع  هـو  واهلـدف مـن ذلـك    . أحنـاء البلـد  يف على اللوحـات اإلعالنيـة وُوزعـت علـى اجلمهـور           

جرائم وجنايات االجتار بالبشر وإطالع اجلمهور بـشكل جيـد علـى الوسـائل واألسـاليب الـيت                  
الفتـة   ١ ٤٣٨وحـىت اآلن، ُعرضـت      . االجتار بالبـشر  يت متارس   التستخدمها العناصر اإلجرامية    

  .أحناء البلديف  ةكراس ٤ ٨٩٨ ٠٠٠ ملصقا وُوّزع ٣٢٧ ٠٠٠ و
وحـدة  تقـوم   وأما بالنسبة لكل مواطن يطلب احلصول علـى إذن بالـسفر إىل اخلـارج،                 

 ســفر وزارة الــشؤون الداخليــة املكلفــة مبعــامالت الــسفر إىل داخــل البلــد وخارجــه وبطلبــات   
بــأهنم ؛ وال ُيمــنح إذن بالــسفر للمــشتبه مــن بــاب االحتــرازاملــواطنني، بــإجراء مقــابالت فرديــة 

أو غريهـا مـن األنـشطة       غـري قانونيـة     ألغـراض ممارسـة أنـشطة جنـسية         ينوون السفر إىل اخلارج     
  .غري القانونية

ة عب الفرعيـة للجنـ    سـلطات الـشؤون الداخليـة والـشُّ       مـسؤويل   وبدعم من احلقـوقيني و      
 لقـاء   ١٠٠املرأة، وجلان شؤون القصَّر واحلكومات احمللية، ُعقد، يف حرم اجلامعات، أكثر من             

ويف إطـار   .  حماضـرة ومناقـشة مـع اجلمهـور        ٣٥٠ وأكثـر مـن      ،ومناقشة مع الطالب واألساتذة   
مشروع منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا لزيـادة فعاليـة اجلهـود املبذولـة يف مكافحـة االجتـار                       

ر واهلجــرة غــري املــشروعة واالســتغالل يف العمــل، جيــري اإلعــداد لنــشر كتــاب بعنــوان     بالبــش
  .“اجلوانب الدولية والوطنية: للوائحا”

. ويتعـــاون مركـــز جيـــل املـــستقبل لتعلـــيم الـــشباب، مـــع املنظمـــات الدوليـــة بنـــشاط    
 ومشــل هــذا العــدد ٢٠٠٨ مــواطن أوزبكــي يف عــام ٣٠٠أكثــر مــن أعيــد ومبــساعدة املركــز، 

ــدة، و  ١٥٥ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــاد الروســـي، و مـــن ٥٢ مـــن اإلمـ ــة  مـــن ٤٩ االحتـ مجهوريـ
 مـن  ٢ مجهورية الـصني الـشعبية، و     من   ٣ تايلند، و  من   ١١ تركيا، و  من   ٢٦ كازاخستان، و 

  .كورياواحد من جورجيا، و، وواحد من اهلند من ٥ أوكرانيا، و
وميــة غــري التجاريــة، تــؤدي ومبــساعدة مــن الوكــاالت احلكوميــة واملنظمــات غــري احلك  

، ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ويف  . جلنة املرأة أعماال ميدانية ملساعدة ضحايا االجتـار بالبـشر         
 ضـحية مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر، واملـساعدة الطبيــة إىل       ١٢٣قُـدمت املـساعدة النفـسية إىل    

 لتلقي مزيـد مـن       شخصا فرصة  ٣٢ ضحية؛ وُمنح    ١٤٩ ضحية، واملساعدة القانونية إىل      ١٦٤
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 امــرأة ٩٢ امــرأة يف البحــث عــن عمــل، وتلقــت  ٤٧التــدريب املهــين؛ وقُــدمت املــساعدة إىل  
  .مساعدة اجتماعية

 جلنة املرأة يف أوزبكستان طاولـة مـستديرة بـشأن      ت، عقد ٢٠٠٨أيلول  / آب ١٩ويف    
ــشر وحتــسني آليــات مــساعدة ضــحايا هــذ     ”موضــوع  ــدابري املتخــذة ملكافحــة االجتــار بالب ه الت
ومببـــــادرة مـــــن جلنـــــة املـــــرأة يف أوزبكـــــستان، ُعقـــــدت طاولـــــة مـــــستديرة يف  . “اجلـــــرائم

ــول ٢٧ ــشأن موضــوع  ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــة وغــري     ” ب ــشاط املنظمــات غــري احلكومي ــز ن تعزي
، ٢٠٠٨ويف عــام . “التجاريــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر، واحلمــالت اإلعالميــة يف هــذا الــصدد

ية ومبشاركة مركـز جيـل املـستقبل لتعلـيم الـشباب، ُعقـدت       ومببادرة من وزارة الشؤون الداخل 
تسع حلقات دراسية يف طشقند، وجيـزاك، ومسرقنـد، وأورغـنش، ونقـس، وفرغانـة، حـضرها                 

ومشلــت احللقــات الدراســية تنظــيم األعمــال، وتعــاون . موظفــو الــدوائر املعنيــة باالجتــار بالبــشر
ات الدولية غري احلكومية، وتطبيـق القواعـد        وكاالت إنفاذ القانون مع املنظمات العامة واملنظم      

ــدء           ــسبق ب ــيت ت ــات ال ــة التحقيق ــة ومرحل ــتعالم األولي ــة االس ــة، خــالل مرحل ــشريعية القائم الت
  .احملاكمة

اختاذ ” من تقرير الدولة الطرف وفيها ُيشار إىل ٤٢٢ُيرجى توضيح مغزى الفقرة   - ١٣
  .“ للمرأةة الفكريياتتدابري لتعزيز اإلمكان

للمرأة وصوهلا إىل مستوى معـني مـن التطـور          يات الفكرية   تعزيز اإلمكان بيقصد  : ردال  
الفكــري والروحــي واملعنــوي يــسمح هلــا باملــشاركة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف اختــاذ      

امــة ويف إدارة شــؤون الدولــة واجملتمــع علــى الــصعيدين املركــزي واحمللــي  اهلســرية األقــرارات ال
 للمرأة برفع مستواها التعليمي ومـستوى وعيهـا الـسياسي       الفكرية ياتتحقق اإلمكان تو. كليها

  .والقانوين
املالحظات اخلتامية السابقة للجنة، وفيها أعربـت عـن القلـق إزاء اسـتمرار              إحلاقا ب   - ١٤

نقص متثيل املرأة يف احلياة السياسية والعامة ويف مناصب صنع القرار على مجيع املستويات 
، ُيرجـى تقـدمي   )٢٤ و   ٢٣الفقرتـان   (ى اختاذ تـدابري مـستمرة       وشجعت الدولة الطرف عل   

تفاصيل عن اخلطوات املتخذة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتـة، للتعجيـل بزيـادة متثيـل                 
  .املرأة يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص يف أوزبكستان

تنظيمــي والقــانوين لكفالــة تتخــذ أوزبكــستان تــدابري منهجيــة علــى املــستويني ال : الــرد  
املرأة والرجل يف احلقوق والفرص للمشاركة يف اختاذ القرارات يف الدولـة، يف اهلياكـل               مساواة  

  :العامة واخلاصة، وجرى، على وجه التحديد ما يلي
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يف  لنــساء والرجــالاُوضــع مــشروع قــانون مــستكمل بــشأن ضــمان مــساواة     - ١  
  فاقية وتوصيات اللجنة؛احلقوق والفرص، مع مراعاة أحكام االت

يتيح إنـشاء    األمر الذي    ،أنشئ جهاز لتحسني مؤهالت املرأة ومهاراهتا املهنية        - ٢  
  جمموعة من النساء املدربات يف حقل اإلدارة؛

ــز         - ٣   ــشأن مــسائل تعزي ــة ب ــشطة واســعة النطــاق يف جمــال التوعي ــا أن ــذ حالي وُتنفَّ
النــساء والرجــال (يــع الفئــات الــسكانية  هــذه األنــشطة مجتــشمل النــشاط الــسياسي للمــرأة؛ و 

  ).وعمال الدولة واملنظمات غري احلكومية وهيئات املواطنني الذاتية احلكم
 مـن التقريـر الرابـع تنـامي         ٤٤٦ إىل   ٤٠٨وتوضح املعلومات الواردة يف الفقـرات مـن           

  . الزخم الناجم عن مشاركة املرأة بنشاط يف جمال اختاذ القرارات
التنفيذية، مـع مراعـاة أعمـال       ات املرأة يف اجملاالت     أة على تعزيز إمكاني   وتعمل جلنة املر    
. وعلــى حتــسني نظــام العمــل مــع املــديرين الــشبابالنــسائية يف البلــديات واملقاطعــات، اللجــان 

  .وأنشئت قاعدة بيانات للموظفني التنفيذيني وجلان املرأة على مجيع الصعد
يف األكادميية الرئاسـية     التدريب السنوي     من أجل توفري   ٢٠٠٥وُوضع برنامج يف عام       

ئيسات اللجان النسائية يف املقاطعات والبلـديات واألقـاليم وُيـستدعى    لرلتطوير الدولة واجملتمع  
ــوزارات     لتلقــي هــذا التــدريب  ــوزراء ومــديرون واختــصاصيون مــن ال  موظفــون مــن رئاســة ال

  .واإلدارات واملنظمات احلكومية والعامة ذات الصلة
ى التـدريب والتـدريب لتجديـد املعلومـات          تلقـ  ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ الفتـرة مـن      وخالل  

الواليــات يف مجهوريــة كاراكالباكــستان، وبلــدات ومقاطعــات مجيــع رئيــسات جلــان املــرأة يف 
  ).كل سنةالبلدات واملقاطعات من رئيسات جلان املرأة يف رئيسة  ٢٠٠(ومدينة طشقند 

ملــرأة علــى العمــل مــع املــديرين التنفيــذيني   ، ويف إطــار تركيــز جلــان ا ٢٠٠٧ويف عــام   
الــشبان وإعــداد جمموعــة مــن املــديرين التنفيــذيني للعمــل يف اللجــان، فقــد صــاغت جلــان املــرأة  

ــة واجملتمــع     . جمموعــة مــن التــدابري لزيــادة قبــول املــديرات يف األكادمييــة الرئاســية لتطــوير الدول
ديرة، وخـالل الـسنة الدراسـية        مـ  ٦٩، تلقـت التـدريب      ٢٠٠٧ إىل   ١٩٩٦وخالل الفترة مـن     

  . املشاركات تلقي التدريبواصلت ، ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧
يونيه تلقت كبريات األخصائيات من جلـان املـرأة         / حزيران ١٩مايو إىل   / أيار ١٩ومن    

 التدريب ملدة شـهر كامـل يف أكادمييـة    ،، وأمينات جلان املرأة يف األقاليم   بلدان واملقاطعات يف ال 
  .مع، لرفع مستوى مؤهالهتنتطوير الدولة واجملت
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ــوم     ــل اليـ ــة و  ٢٦وتعمـ ــسياسة اخلارجيـ ــرأة يف إدارة الـ ــ امـ ــب  نشغليـ ــف املناصـ  خمتلـ
  . امرأة مناصب إدارية وفنية٦٦وتشغل . الدبلوماسية يف وزارة الشؤون اخلارجية

بوصـفها جلانـا تقـدم      “ احملليـة ”يشري تقرير الدولة الطرف إىل هيئات للحكم الذايت           - ١٥
ُيرجى ذكر . ماية إىل املرأة والشباب من خمتلف اجملتمعات احمللية يف أوزبكستانالدعم واحل

ملناصــب رئاســة املــرأة مــا إذا كانــت فــرص املــرأة والرجــل متكافئــة فيمــا يتعلــق بانتخــاب   
  . يف هذه اهليئاتألعضاءبيان عدد النساء ايرجى اللجان احمللية، و

دة مـشاركة املـرأة يف مجيـع نـواحي احليـاة        يوىل اهتمام كبري يف أوزبكـستان لزيـا       : الرد  
وتـشارك النـساء والرجـال علـى حـد سـواء بنـشاط يف               . العامة، مبا يف ذلك على الصعيد احمللـي       

احلكــم الــذايت ذات أعمـال هيئــات املــواطنني الذاتيــة احلكــم بــصفتهم رؤســاء وأعــضاء اهليئــات  
 / نيــسان١٤ة احلكــم، املــؤرخ  احملليــة علــى أســاس القــانون املتعلــق هبيئــات املــواطنني الذاتيــ       

ــل ــؤرخ     ١٩٩٩ أبريـــ ــواطنني، املـــ ــالس املـــ ــشاري جمـــ ــاء ومستـــ ــاب رؤســـ ــانون انتخـــ ، وقـــ
  .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٩

وجيــري انتخــاب رؤســاء ومستــشاري جمــالس املــواطنني علــى أســاس مــن الدميقراطيــة      
 يتمتـع   وعنـد انتخـاب هـؤالء األعيـان واملستـشارين،         . والشفافية واملساواة يف حقوق التصويت    

مجيــع مــواطين أوزبكــستان املقــيمني بــشكل دائــم يف اإلقلــيم، باملــساواة يف حقــوق التــصويت،   
ــدين،      ــهم، أو نظــرهتم إىل ال بغــض النظــر عــن جنــسهم، أو انتمــائهم العرقــي أو اإلثــين، أو لغت

أصلهم االجتماعي، أو وضعهم الشخصي أو العام، أو مؤهالهتم التعليمية، أو نوع عملـهم               أو
وال ينص تشريع أوزبكستان على حصة عددية ثابتة للمرشحني من النـساء والرجـال          . هوطبيعت

وحيدَّد عدد النـساء والرجـال املنتخـبني لـشغل منـصب مـا علـى                . ملنصب رئيس جملس املواطنني   
  . أساس نتائج االنتخابات

فعلـــى ســـبيل املثـــال، أســـفرت انتخابـــات رؤســـاء جمـــالس املـــواطنني الـــيت جـــرت يف     
 عن زيـادة يف عـدد النـساء         ٢٠٠٨ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  / يف تشرين الثاين   أوزبكستان

 يف املائـة،    ٩,٩ أو   ٢٠٠٦ امـرأة يف عـام       ٩٨١بلغ عددهن   في حني   ف. لرئاسة جمالس املواطنني  
  . يف املائة١١,٥ أو ٢٠٠٨امرأة يف عام  ١ ١٦٠فقد بلغ 

  
  التعليم    

 لفترة ما قبل الـزواج وبعـده،      ُيرجى تقدمي تفاصيل عما إذا كانت برامج االتثقيف           - ١٦
سيما فيمـا يتعلـق بـالعنف    واليت تديرها اللجان احمللية تشمل عنصرا عن حقوق املرأة، وال           

  .العائلي
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أنشئ نظام يف أوزبكستان لتدريب مـوظفي الدولـة وعامـة النـاس علـى املـسائل                 : ردال  
ــواردة يف االتفا ــات؛   الـ ــة والكليـ ــدارس الثانويـ ــذ يف املـ ــام التالميـ ــشمل النظـ ــة؛ ويـ وطـــالب  قيـ

مؤســسات التعلــيم التخصــصي الثــانوي والعــايل؛ واملــشاركني يف دورات جتديــد املعلومــات        
  .التدريبية ودورات التربية املستدمية اليت تعقد يف خمتلف الوزارات واإلدارات

 دراسـة  أثنـاء ، تعـاجل مـسائل حقـوق املـرأة     رحلـة مـا قبـل املدرسـة     ملويف املرافق التربوية      
ــ ويف “دروس الدســتور” ــة صفوف ال ــة والثالث ــسنة  (األوىل والثاني ــشكل ) ســتة صــفوف يف ال ب

اليت ختـصص   “ أجبديات الدستور ”ألعاب وأنشطة صباحية؛ وتدرس صفوف املرحلة االبتدائية        
رحلـة   ”ا بعنـوان  دروسـ  ساعة سنويا؛ وُيدرَّس تالميذ الفصول من اخلـامس إىل الـسابع             ٤٠هلا  

 ساعة سنويا؛ ويدرس تالميذ الفصلني الثـامن والتاسـع   ٥١اليت ختصص هلا   “ إىل عالَم الدستور  
 ساعة سـنويا؛ ويف الكليـات املهنيـة         ٣٤اليت ختصص هلا    “ األسس الدستورية حلقوق اإلنسان   ”

  .“فقه القضاء” ساعة خالل فترة سنتني لدروس يف ٦٨واملدارس الثانوية ختصص 
إعـداد  الـيت هتـدف إىل   أوزبكستان، تدرج املواد الدراسـية  يف يف نظام التعليم املستمر   و  

 ضــمن منــاهج املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة واملــدارس الثانويــة       ،الــشباب للحيــاة األســرية  
 مواضـيع خمصـصة للتربيـة اجلنـسية         ،األكادميية والكليات املهنيـة، مبـا يف ذلـك حـسب االقتـضاء            

العالقــات يف قانونيــة حلمايــة املــرأة مــن التمييــز يف الــزواج و  الات الــضمانات وللــشبان والــشاب
  . األسرية

ــانون األســرة         ــشعب علــى أحكــام ق ــذل جهــود كــبرية يف أوزبكــستان إلطــالع ال وتب
 ومـسائل منـع     ،العالقـات األسـرية   يف  وتوضيح حقوق النساء والرجـال وواجبـاهتم يف الـزواج و          

هم املنظمـات غـري احلكوميـة غـري التجاريـة بـشكل أساسـي يف                وتسا. العنف ضد املرأة والطفل   
لـشعب يف مـسائل الرتاعـات    فـراد ا أعمال نشر الوعي بني النـساء ويف تـوفري املعونـة القانونيـة أل            

غـري جتاريـة خمتـصة    البلد تقريباً منظمة غري حكوميـة        مناطق   كل منطقة من  وتوجد يف   . األسرية
  .يف مسائل دعم املرأة ومحاية األسرة

ــة املــ    ــع رأةوتقــوم جلن ــسا امل ومجي ــة وحركــة   ئيةنظمــات الن ــة غــري التجاري  غــري احلكومي
 بقــسط كــبري مــن أعمــال نــشر الــوعي بــني  “حمليــة” العامــة للــشباب ومؤســسة “كمولــوت”

 الــروحيني والــدينيني مــن أجــل القــضاء علــى زعمــاءالنــساء والفتيــات، والرجــال والــصبيان، وال
دور التقليدي للرجـال والنـساء يف األسـرة واجملتمـع، و إعـادة النظـر       النماذج النمطية املتعلقة بال  

توزيع عادل لاللتزامات املرتليـة واألسـرية بـني         حتقيق   و ، بدور املرأة  املرتبطةيف النماذج النمطية    
  .الرجال والنساء
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، قامــت كــل مــن ٢٠٠٨ وخــالل األشــهر اخلمــسة األوىل مــن عــام  ٢٠٠٧ويف عــام   
وجلنة املرأة وحركة كمولوت العامة للـشباب بأعمـال لنـشر الـوعي              إقليم طشقند    “حاكمية”

 عقـد مستـشارو     ذلكك. بني النساء والفتيات، والرجال والصبيان، والقادة الروحيني والدينيني       
 جتمعـــات للمـــواطنني الـــريفيني عـــشرة للمـــسائل الروحيـــة واألخالقيـــة يف قـــريتني و“احملليـــة”

 التوزيـع املتـساوي لاللتزامـات       تناولـت هلا أسـئلة    جلسات مناقشة فردية مع األسر طرحت خال      
  . املرتلية واألسرية بني الرجال والنساء

وتقوم جلنة املرأة يف إقليم فرغانا مع وكـاالت انفـاذ القـانون احملليـة بأعمـال توضـيحية                     
 بــشأن النمــاذج النمطيــة املتعلقــة بــدور النــساء “اتاحملليــ”جتمعــات للمــواطنني يف  ١ ٠٠٣يف 

وال تكتفــي مؤســسات . ت وواجبــاهتن يف كافــة اجملــاالت الــيت يــضطلعن هبــا يف حيــاهتن والفتيــا
، “اتاحملليــــ ” و)Salomatlik (الــــصحةو) Manaviyat va targibot(الروحانيــــة والتعلــــيم 

 تعمـل علـى نـشره    بـل حـسب  فوشركات التلفزيون والراديو اإلقليمية بنشر الوعي بـني النـساء      
 وبـــني القـــادة الـــروحيني والـــدينيني يف ، ويف اجملتمعـــات،يـــضاًأ يف أوســـاط الرجـــال والـــصبيان

املساجد للقـضاء علـى النمـاذج النمطيـة واملفـاهيم الراسـخة املتعلقـة بالـدور التقليـدي للرجـال                     
 . والنساء يف األسرة واجملتمع

  
  العمالة    

ل بني أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عن القلق إزاء استمرار الفص  - ١٧
ُيرجــى تقــدمي ). ٢٧ الفقــرة(اجلنــسني يف ســوق العمــل وحــصول املــرأة علــى أجــور أدىن   

معلومات عن املرأة يف سوق العمل غري الرمسي، وعن جهود الدولة الطرف من أجل احلد               
من الفصل بني اجلنسني يف سوق العمل الرمسي، ومنها اجلهود املبذولـة إلزالـة الفـوارق يف                

وُيرجـى  .  مـن املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة        ٢٨طلوب يف الفقـرة     األجور وذلك حسب امل   
أيضا بيان ما إذا كان حظر التحرش اجلنسي يف أماكن العمل جرى إدماجه يف التشريعات  

  . الوطنية وإيراد وصف ألي آليات لإلنفاذ توجد يف هذا السياق
 ٤٧,٨(أوزبكـستان  مبا أن النساء ميثلن نـسبة كـبرية مـن مـوارد اليـد العاملـة يف             : ردال  
 منظـار مـن   و، فإن عملهن ليس مهماً مـن وجهـة نظـر الفـرد أو العائلـة وحـسب، بـل                     )يف املائة 

ــياالقتــصاد ال ــاة الــشعب     .  أيــضاًكل ــق املــساواة بــني اجلنــسني مــستوى حي وحتــدد درجــة حتقي
  . ونوعيتها باإلضافة إىل رفاه اجملتمع بشكل عام

 االقتـصادي بـني النـساء ككـل أدىن           النـشاط  ووفقاً للبيانات اإلحـصائية، فـإن مـستوى         
 علـى  يف املائـة  ٧٢,٩  ويف املائة ٦٨,٦ -نوعا ما من مستوى النشاط االقتصادي بني الرجال  
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 الـشعب العامـل إىل عوامـل ثقافيـة           أفـراد  ويعود سبب تـدين مؤشـرات نـسبة املـرأة مـن           . التوايل
  . مستوى اخلصوبةارتفاع وب مرتبطة خبصائص منط العيش

ة قطاعــات يف أوزبكــستان جــرت العــادة أن تعمــل فيهــا، علــى املــستوى العملــي،  ومثــ  
 انتقـل إىل العمـل    ،  ٢٠٠٥عـام   يف  و. نسبة مرتفعة من الرجـال، كالبنـاء مـثالً وصـناعة التعـدين            

 كـانوا يعملـون يف      ممـن  النـساء مـن    يف املائـة   ٢,٤ ومـن الرجـال      يف املائـة   ١٣,٧ البناء    جمال يف
يف  ٢٦,٤(ملت يف الزراعة واحلراجـة نـسبة كـبرية مـن الرجـال والنـساء         وع. اجملال االقتصادي 

  ).  على التوايليف املائة ٣٢  واملائة
وال بد من اإلشارة إىل أن عدد النـساء العـامالت يف جمـاالت التعلـيم والثقافـة والعلـوم             

 مـن    املائـة  يف ٨يف مقابـل     يف املائـة   ١٩,٧( فيها    العاملني واخلدمات العلمية يفوق عدد الرجال    
وهنـاك اجتـاه حنـو ازديـاد عمـل          ). نينـس اجلحيث العـدد اإلمجـايل مـن األشـخاص العـاملني مـن              

 ٧٨,٤حيـث تـشكل النـساء       (النساء يف القطاعات ذات األجور املنخفـضة كالرعايـة الـصحية            
ــة ٦٩,٣(والتعلــيم )  مــن جممــوع العــاملني يف املائــة ، كانــت أجــور ٢٠٠٦عــام يف و). يف املائ
  . عن أجور الرجاليف املائة ٣٧ل بنسبة النساء تق
ــام يف و   ــلب، ٢٠٠٥ع ــساء  غ ــسبة الن ــدى     إىلت ن ــسجلني ل ــراد امل ــدد اإلمجــايل لألف  الع

 ٥١,٧ يف حـني بلغـت نـسبة الرجـال            يف املائـة   ٤٨,٣،   كباحثني عن عمل   ،وكاالت التوظيف 
 ا عمـالً بعـد    وتفوق نسبة النساء نـسبة الرجـال يف أوسـاط األشـخاص الـذين مل جيـدو                . يف املائة 

أمـا متوسـط مــدة   ).  مـن الرجـال  يف املائـة  ٤٧,٦  مـن النـساء و  يف املائـة  ٥٢,٤( املدرسـة  تـرك 
 تـشكل النـساء أكثـر مـن         ذلك،وبـ .  الرجـال  لدى  منه  عمل فهو أطول لدى النساء     ن ع البحث
عـاطلني عـن العمـل ملـدة تفـوق الـسنة، وهـي نـسبة                وا  ظلذين   من األشخاص ال   يف املائة  ٧٦,٧
حـد   وترتبط نـسبة النـساء الناشـطات اقتـصاديا إىل            . مرة ٣,٣ مبقدار    بطالة الرجال  ةنسبتفوق  

  . كبري مبستوى حتصيلهن العلمي
إىل عوامــل ميكــن أن تعــزى وتعتقــد أوزبكــستان أن حالــة التــضارب يف عمالــة النــساء   

أمـر   العوامـل الثقافيـة   صرف النظـر عـن      ب ،مؤسسية وثقافية وأن عمالة الرجال والنساء القسرية      
والدولـة حتمـي مبـدأ املـساواة يف احلـصول علـى             . فكل إنسان حر يف اختيار عملـه      . غري مقبول 

  .ل، بغض النظر عن النوع اجلنساينعم
ــدابري        ــة يف أوســاط النــساء الناشــطات اقتــصادياً، تتخــذ احلكومــة ت ــادة البطال وملنــع زي

يف  ٤٠ تـشغل النـساء    وظيفـة كـل عـام    ٥٠٠ ٠٠٠نشأ حـواىل    وُت. خاصة لتوفري العمل للنساء   
 وترصـد مـوارد خاصـة     للنـساء وهلـذه الغايـة تنـشئ الـسلطات احملليـة وظـائف           . منها تقريباً  املائة
  .على ممارسة مهن متنوعةهن لتدريب
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بالعمالـة إىل إنـشاء وظـائف جديـدة، وتـوفري            ةية املتعلقـ  وزبكاألوهتدف سياسة الدولة      
توظيـف األشـخاص الـذين تقـدموا بطلبـات          لـة   كفااحلماية االجتماعية للعـاطلني عـن العمـل، و        

وتتضمن احلماية االجتماعية للنساء العاطالت عـن العمـل دفـع           . عمل لدى وكاالت التوظيف   
، وحتـسني املهـارات،   عـاطلني عـن العمـل    حالـة ال الذين تنطبق عليهمإعانات البطالة لألشخاص  

  .وإعادة التدريب والتدريب املهين، وشغل وظائف مؤقتة لقاء أجر
ووفقــاً الســتراتيجية حتــسني رفــاه شــعب مجهوريــة أوزبكــستان، ســتحل املــشاكل الــيت   

إعطـاء األولويـة لتنميـة القطاعـات واملـشاريع          : تعاين منها سوق العمل من خالل التدابري التالية       
، وتعزيز تنقـل القـوة العاملـة يف مـا بـني األقـاليم والقطاعـات                  الكثيفة  اليد العاملة  ذاتالتجارية  
 القانونيـــة مايـــةاحل يف األريـــاف، ووضـــع إطـــار قـــانوين لتعزيـــز العمالـــة مـــن خـــالل  وخاصـــةً

ويف هـذه االسـتراتيجية، يعتـرب تقلـيص          ).عمليـات اهلجـرة   (تصدير مـوارد العمـل      ل واالجتماعية
مـن أولويـات الـسياسة املتوسـطة        رمسـي    وحتويل القوة العاملـة إىل القطـاع ال        رمسيالقطاع غري ال  

علــى وميكــن تــسوية هــذه املــسألة جزئيــاً مــن خــالل إنــشاء وظــائف  . لعمالــةاألجــل املتعلقــة با
  . الصغريةمستوى املشاريع

أعمـــال جتاريـــة صـــغرية  إنـــشاء ونتيجـــةً للتغـــيريات اهليكليـــة يف االقتـــصاد، ولتـــشجيع  
تطوير قطاع اخلدمات بسرعة، وتيسري العمالة يف أنواع خمتلفـة مـن            لومباشرة األعمال احلرة، و   

ومـن  .  وظيفـة تقريبـاً  ٥٧٠ ٠٠٠ املـرتل، وتـوفري املاشـية لألسـر احملتاجـة، أنـشئت          األعمال من 
 ،خالل التعاون مع املشاريع الصناعية الرئيسية، مت تطوير العمل من املرتل بشكل فعال وأنـشئ              

  . وظيفة٦٠ ٠٠٠ أكثر من ،نتيجة لذلك
زيــادة أجــور وجيــرى العمــل يف أفغانــستان علــى وضــع نظــام مــن التــدابري اهلادفــة إىل      

 يفالعــاملني يف قطاعــات الرعايــة الــصحية والتعلــيم والثقافــة والعلــوم مــن أجــل حتقيــق املــساواة  
ومبـا أن   .  يف اجملال نفـسه     العاملني  والرجال  النساء اللوايت يعملن يف هذه القطاعات       بني قوقاحل

ــيم والثقافــ      ــصحية والتعل ــة ال ــة يف قطاعــات الرعاي ــة العامل ــشكلن الغالبي ــساء ي ــصناعات الن ة وال
، تتخـذ احلكومــة تــدابري  )يف املائــة ٧٦  ويف املائـة  ٧٠تتـراوح نــسبتهن بــني  (اخلفيفـة والزراعــة  

وبناًء على ذلـك، اعتمـد املرسـوم الرئاسـي املتعلـق بتحـسني              . لزيادة األجور يف هذه القطاعات    
رســوم ، وامل٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ١٥نظـام أجـور العـاملني يف القطـاع الطـيب املـؤرخ       

الرئاسي املتعلق باختاذ تـدابري لتحـسني نظـام األجـور وتعزيـز احلـوافز املاديـة للعـاملني يف قطـاع             
، باإلضــافة إىل مــا يتــصل بــذلك مــن ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥التعلــيم العــام، املــؤرخ 

برنـامج للفتـرة    وضـع   ب املتعلـق مراسيم تنظيمية صـادرة عـن جملـس الـوزراء، واملرسـوم الرئاسـي               
ــل    ال٢٠١٠-٢٠٠٧ ــن أجـ ــدابري مـ ــاذ تـ ــدمات    ختـ ــة واخلـ ــة االجتماعيـ ــسني احلمايـ ــادة حتـ زيـ
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االجتماعية اليت تستهدف املسنني الذين يعيشون وحـدهم واملتقاعـدين وذوي اإلعاقـة، املـؤرخ       
  . ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٧

أما يف ما يتعلق مبسألة املسؤولية القانونية عن التحرش اجلنسي يف مكان العمـل، تـنص        
 إرغــام امــرأة علــى إقامــة لــى مــن القــانون اجلنــائي علــى ترتــب مــسؤولية قانونيــة ع ١٢١املــادة 

ــة   ــسية أو تلبي ــه يف جمــال العمــل،      رعالقــات جن ــة لــشخص ختــضع ل ــسية غــري طبيعي ــات جن غب
  .غري ذلك  أواماليتعتمد عليه  أو
  

  الصحة    
 امـرأة يف  ١ ٠٠٠يرد يف تقرير الدولة الطـرف أن عـدد حـاالت اإلجهـاض لكـل         - ١٨

 ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٦,٨ إىل   ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٨,٤سن احلمـل اخنفـض مـن        
رجى تقدمي معلومات عن معدل اإلجهاض بني املراهقات والفتيات وعن ُي). ٥١٩الفقرة (

اخلطوات املتخذة لتعزيز التثقيف اجلنسي يف املدارس، مبا يف ذلك التثقيـف بـشأن الـصحة                
  .م األسرة وتوفري املعلومات عن وسائل منع احلملاإلجنابية وتنظي

 سـاعة ودورة خاصـة بـشأن موضـوع          ١٦بـدأ تطبيـق برنـامج تعليمـي يـستغرق           : الرد  
 لتالميـذ املـدارس واإلعـداديات واملـدارس        “أسس أسـلوب احليـاة الـصحي واألسـرة الـسليمة          ”
للـصحة اإلجنابيـة لألطفـال      وقد عقد املركز الوطين     . ية وطالب املؤسسات التعليمية العليا    والثان

الــذين  التوليــد وأخــصائييطبــاء األمــراض النــسائية  ألواملــراهقني اجتماعــات وحلقــات دراســية
منـع انتـشار     ” و “تـوفري اخلـدمات املالئمـة للـشباب       ” بـشأن موضـوع      املراهقات مع   يتعاملون

  .“اإليدز بني فئات الشباب املعرضة خلطر شديد/فريوس نقص املناعة البشرية
فتـرة  ” دورة تدريبيـة بـشأن موضـوع         ٢٤ مـا جمموعـه      ٢٠٠٨جرى املركز يف عـام      وأ  

 التوليـد   وأخـصائيي من أطباء األمـراض النـسائية       طبيبا   ٥٧٢ لصاحل   “املراهقة والصحة اإلجنابية  
  .املراهقات مع الذين يتعاملون

تقـــدمي اخلـــدمات املالئمـــة ”:  بـــشأن موضـــوعاملنـــاطققـــدث مثانيـــة مـــؤمترات يف وُع  
وخلـرباء يبلـغ     املراهقني مع   يتعاملون مدرِّبا   ٢٢ملدربني يبلغ عددهم     التدريب   قُدم و ،“بللشبا

وبغيـــة زيـــادة وعـــي الـــشباب مبـــسائل الـــصحة اإلجنابيـــة، أجريـــت  .  خـــبريا٣ ٨٧٤عـــددهم 
 حلقــة دراســية لتالميــذ ١٥ حلقــة دراســية يف اإلعــداديات واملؤســسات التعليميــة العليــا و  ٣٩

  .املدارس الثانوية
ــل،       و   ــة للمــرأة وصــحة الطف ــصحة اإلجنابي ــربامج شــاملة لتحــسني ال ــد أدى العمــل ب ق

 الــدعم املــادي والــتقين املقــدم إىل املؤســسات املعنيــة باألطفــال ومؤســسات الــوالدة،    حتــسنيو
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ن يف وضــمان االســتفادة علــى نطــاق واســع مــن خمتلــف طــرق منــع احلمــل احلديثــة، إىل حتــسّ    
  .مؤشرات صحة األم والطفل

 يف عـام  ٨,٤ امرأة يف سن احلمـل مـن     ١ ٠٠٠ عدد حاالت اإلجهاض لكل      واخنفض  
؛ ومل ُيــسجل معــدل حــاالت اإلجهــاض يف أوســاط الفتيــات  ٢٠٠٨ يف عــام ٥,٢ إىل ٢٠٠٢

اخنفـض يف أوسـاط     و،  )٢٠٠٧ يف عام    ٢بلغ هذا املعدل     (٢٠٠٨ يف عام    اخلامسة عشرة دون  
 حالــة مقارنــة بالــسنة ٢٤إىل  ٧٨ مــن  عامــا١٩  و١٥الفتيــات الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني 

  . حالة٥٤ جمموعه ليبلغاملاضية، 
 ٤,٧ يف أوزبكـستان     العـشرين وال تتعدى نسبة األطفال املولودين ألمهـات دون سـن             

 ٨,٨ويتراوح هذا املؤشر يف بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة بـني              . يف املائة من جمموع الوالدات    
  ).مولدوفا (١٦,٣و) قريغيزستان(

ــو   ــسنوي      د ق ــر ال ــل يف أوزبكــستان يف التقري ــة األم والطف ــة برعاي ــة املتعلق أشــيد باحلال
 ٢٠٠٦الـذي أصـدرته يف عـام    ) State of the World’s Mothers (“حالـة األمهـات يف العـامل   ”

ووفقـا للتقريـر،   .  اليت يوجد مقرها يف اململكـة املتحـدة     “إنقاذ الطفولة ”املنظمة اخلريية الدولية    
] مؤشـر املـرأة   [ دولة يف العامل فيما يتعلـق حبالـة املـرأة            ١٢٥الرتبة التاسعة عشرة من     حيتل بلدنا   

وهذا أفضل معدل يف آسـيا      ]. مؤشر األم [والرتبة السابعة والعشرين فيما يتعلق حبماية األمومة        
  .الوسطى

يفتقر تقرير الدولة الطـرف إىل معلومـات وبيانـات عـن إصـابة النـساء، مبـن فـيهن                      - ١٩
مــدى تفــشي هــذه األمــراض عــن ات وذوات اإلعاقــة، بــأمراض قــد تــسبب الوفــاة واملــسن
اإليــدز /ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــدى تفــشي فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   . بينــهن

ويــشار يف . وســرطان الثــدي وســرطان عنــق الــرحم وأمــراض الــصحة العقليــة بــني النــساء
مـــد الربنـــامج االســـتراتيجي   تقريـــر الدولـــة الطـــرف أيـــضا إىل أن جملـــس الـــوزراء اعت     

اإليـدز يف مجهوريـة أوزبكتـسان للفتـرة         /انتشار وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية        ملكافحة
ُيرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري احملـددة الـيت ُتتخـذ يف إطـار الربنـامج                . ٢٠١١-٢٠٠٧

  .اإليدز/لوقاية النساء والفتيات من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
ــر   ــام : دال ــغ عــن إصــابة   ، أ٢٠٠٨ُيف ع ــالفريوس يف أوزبكــستان  ١ ٣٦٥بل ــرأة ب .  ام

 لكـل   ١٠٦,٩(امرأة   ١٤ ٥٨٨عام، بلغ عدد النساء املصابات باضطرابات نفسية        نفس ال  ويف
امـــرأة  ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٩٥,٥(منـــهن ريفيـــات امـــرأة  ٨ ٣٧٢  كـــان،) امـــرأة١٠٠ ٠٠٠
  ).ريفية
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ــام       ــدي يف ع ــو  ٢٠٠٨وكــان مؤشــر ســرطان الث ــة ٢ ٠٥٤ه ــة١٥( حال  لكــل  حال
 لكـــل  حالـــة١٢,٢( منـــها يف أوســـاط النـــساء الريفيـــات ١ ٠٦٦  كـــان،) امـــرأة١٠٠ ٠٠٠
 لكـل   حالـة  ٨,٤( حالـة    ١ ١٤٩مؤشـر سـرطان عنـق الـرحم         بلـغ   ، و ) امرأة ريفية  ١٠٠ ٠٠٠
 امـرأة   ١٠٠ ٠٠٠ لكـل     حالـة  ٧,٩( منها بني النساء الريفيـات       ٦٤٩  كان ) امرأة ١٠٠ ٠٠٠
  ).ريفية

ــام    ــتراتيجي     ٢٠٠٧ويف عــ ــامج االســ ــى الربنــ ــستان علــ ــة أوزبكــ ــت حكومــ ، وافقــ
اإليــدز يف مجهوريــة أوزبكــستان للفتــرة  /انتــشار وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ملكافحــة
  اسـتنادا إىل   املبـادئ الـيت يرتكـز عليهـا تنفيـذ الربنـامج االسـتراتيجي              حددُتتو. ٢٠١١-٢٠٠٧

ــة الــيت   االلتزامــات هــي األهــداف  هــذهو.  تعهــدت هبــا احلكومــة التزامــات أوزبكــستان الدولي
، وإعـالن االلتـزام املعتمـد      ٢٠٠٠مـدت يف مـؤمتر قمـة األلفيـة يف عـام             اإلمنائية لأللفية، اليت اعتُ   

متالزمـة نقـص املناعـة      /يف دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             
  .٢٠٠١ عام ، املعقودة يف)اإليدز(املكتسب 
 املؤرخــة ٢٦٥٨ويف ســياق تنفيــذ الربنــامج، اعتمــد رئــيس أوزبكــستان القاعــدة رقــم    

، بشأن إنشاء فريق عامل لدراسة إصالح نظام الرعاية الـصحية           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٢
 املـؤرخ   ٧٠٠؛ واختـذ جملـس الـوزراء القـرار رقـم             هذا النظـام   وصياغة تدابري ملواصلة استعراض   

ــشرين  ٢ ــوبر /األولت ــة يف      ٢٠٠٧أكت ــال املؤســسات الطبي ــيم أعم ــدابري حتــسني تنظ ــشأن ت  ب
 االجتماعيـة التابعـة للمجلـس التـشريعي         واملـسائل أوزبكستان؛ واختـذت اللجنـة املعنيـة بالعمـل          

للربملان قرارا بشأن تنفيذ القانون املتعلـق بالوقايـة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية،               
  .٢٠٠٧مايو / أيار٢١املؤرخ 

أغـسطس  /يوليـه وآب  /وبناء على الربنـامج االسـتراتيجي، أجريـت مـشاورات يف متـوز              
 بشأن صياغة خطط على الصعيد اإلقليمي وعلى صـعيد احملافظـات لتنفيـذ الربنـامج يف                 ٢٠٠٧

ــاطق  ــع املن ــن آب. مجي ــارس / إىل آذار٢٠٠٧أغــسطس /وم ، صــيغت اخلطــط علــى   ٢٠٠٨م
مــارس إىل /وجــرى يف الفتــرة مــن آذار. مــدتافظــات واعُتالــصعيد اإلقليمــي وعلــى صــعيد احمل

  . رصد تنفيذ اخلطط الوطنية واإلقليمية وعلى صعيد احملافظات٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠ املـؤرخ    ٤٨٠وأقرت وزارة الـصحة املرسـوم رقـم           

املرتبطـة باإلصـابة بفـريوس      بشأن حتسني التدابري الوقائية وتنظيم اخلـدمات الطبيـة واالجتماعيـة            
 الوقايـة    نظـام  يناير بشأن اعتماد  / كانون الثاين  ٤ املؤرخ   ٤نقص املناعة البشرية، واملرسوم رقم      

  . يف املؤسسات الطبية التابعة لنظام وزارة الصحة،من اإلصابة بالفريوس بعد حدوث االتصال
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رات معــين ، أنــشئ واعُتمــد فريــق عامــل مــشترك بــني اإلدا ٢٠٠٨أغــسطس /ويف آب  
  . باإلصابة بالفريوساملتصلة بشأن املسائل ثقيفيةباستعراض وإقرار املواد اإلعالمية والت

  :خذت التدابري التاليةاإليدز، اتُّ/وبغية الوقاية من الفريوس  
  عـن طريـق أخـذ      وبائيةال  لألمراض ، أجريت دراسة استقصائية   ٢٠٠٧يف عام     - ١  

 حبـوث سـلوكية وخمتربيـة لتحديـد مـدى            إجـراء   تـشمل  العينات يف مجيع مقاطعات اجلمهورية،    
، بــدأ ٢٠٠٨ويف عــام .  اإلصــابةانتــشار اإلصــابة بــالفريوس يف أوســاط الفئــات املعرضــة خلطــر

وهــو  يف مجيــع الكيانــات اإلداريــة واإلقليميــة يف أوزبكــستان،     “Epi-Info”العمــل بربنــامج  
  .صائية الوبائية بالعيناتمكن من إجراء حتاليل بناء على نتائج الدراسة االستق ما

ــتح  - ٢   ــى     فُ ــد عل ــا يزي ــد م ــع أحنــاء البل ــة مــن اإلصــابة   ٢٣٠يف مجي ــادة للوقاي  عي
، تقدم للفئـة املـستهدفة       اإلصابة حتترم مبادئ السرية يف أوساط الفئات املعرضة خلطر        بالفريوس

ء إىل خمتلــف تقــوم، عنــد االقتــضاء، بإحالــة العمــالواخلــدمات اإلعالميــة والتثقيفيــة واملــشورة، 
وتوجد خطوط هاتفية للمساعدة يف كل املراكز املعنيـة باإليـدز         . أنواع الرعاية الطبية والنفسية   

  .اإليدز واإلصابات املنقولة جنسيا/يف املقاطعات، تقدم املشورة بشأن الفريوس
فربايـر  / شـباط  ٢٦ الـيت اعتمـدهتا وزارة الـصحة يف          ٦٧بناء على القاعدة رقم       - ٣  
 عيـادة حتتـرم مبـادئ       ٣٠نظر إىل اتساع نطاق اإلصابات املنقولة جنسيا، فُتحـت          بالو،  ٢٠٠٥

  .السرية تقدم العالج من تلك اإلصابات جمانا ودون اإلفصاح عن هوية املستفيدين
، أُعد لألطباء الذين يكون هلم االتصال األول باملرضى منـوذج         ٢٠٠٨يف عام     - ٤  

ــالفريوس واحلــ   ــة مــن اإلصــابة ب ــز إزاء فئــات الــسكان   بــشأن الوقاي د مــن وصــمة العــار والتميي
قدت حلقـات دراسـية إلعـداد األطبـاء العـاملني يف الطـب العـام واألخـصائيني يف                   الضعيفة، وعُ 

ــدرِّ    ــوا م ــسارية ليكون ــراض ال ــاطق أوزبكــستان  األم ــوظفي    .بني يف كــل من ــدريب م وجيــري ت
 املـشورة بـشأن تنظـيم األسـرة          واألطباء العـاملني يف الطـب العـام علـى تقـدمي            النسائيةالعيادات  

  .ومنع احلمل، مع مراعاة اإلصابة بالفريوس
لوقاية من انتقال الفريوس مـن األم     لمبضادات الفريوسات العكوسة     بدأ العمل   - ٥  

وجيـري التـشخيص الـسريع لإلصـابة     . إىل الطفل، وذلك وفقا للربوتوكول اإلكلينيكـي الـوطين       
يـدخلن إىل مؤسـسات     الـاليت    خيضعن للفحص مـن قبـل و       بالفريوس يف أوساط النساء الاليت مل     

. وقد أتيحت عمليات الوالدة القيصرية االختيارية للنساء املصابات بـالفريوس         . لوضعلالوالدة  
وبغيــة الوقايــة مــن انتقــال الفــريوس مــن األم إىل الطفــل، يتلقــى مواليــد األمهــات املــصابات بــه  

  .هم األولخلطات اللنب االصطناعية إىل أن يكملوا عام
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وجيري اختاذ تدابري لتعزيز الدعم املادي والتقين املقـدم إىل املؤسـسات العاملـة                - ٦  
ولــذلك ُيعتــزم تزويــد املراكــز اإلقليميــة ملراقبــة اإليــدز واملختــربات   . اإليــدز/يف جمــال الفــريوس

 مبعـدات خمربيـة عـصرية    ٢٠١٠-٢٠٠٩املشتركة بـني املقاطعـات لتـشخيص اإليـدز يف الفتـرة          
 عـن طريـق      اجلهـاز املنـاعي    قـدرات لية التكنولوجيا ومقاييس فلورية ضوئية وأجهزة لتحليـل         عا

ايل  يف جمـ    عـدد مـن التـدابري       أيـضا  خـذ اتُّو.  واملعدات املتعلقة بتفاعـل البلمـرة املتسلـسل        التخمري
  .عالج اإلصابات وتوفري العناية والدعم للمصابني بالفريوس

ضـعت بروتوكـوالت إكلينيكيـة       العامليـة، وُ   بناء على توصيات منظمـة الـصحة        - ٧  
وطنية بشأن التقييم والعالج مبضادات الفريوسات العكوسة للبالغني واملراهقني وتقدمي الرعايـة            

، وأُقرت مبوجـب مرسـوم وزارة الـصحة         بفريوس نقص املناعة البشرية   الطبية لألطفال املصابني    
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ الصادر يف ٤٨٠رقم 

ينظم الربوتوكول الـوطين لتقـدمي الرعايـة الطبيـة للمرضـى املـصابني بـالفريوس             - ٨  
ــا كــامال اإلجــراءات   ــةتنظيم ــيم العــالج مبــضادات الفريوســات العكوســة ووصــفه    املتعلق  بتقي

ــاهزة وعالجهــا، و    ــة مــن األمخــاج الن ــدعم   تقــدمي ورصــده، والوقاي ــدعم النفــسي، وتقــدمي ال ال
  .العالج ملتابعة

تدريب األخصائيني على تقدمي العالج مبضادات الفريوسـات العكوسـة          جيري    - ٩  
ضع برنـامج لتـدريب املـوظفني الطبـيني         وقد وُ . استنادا إىل بروتوكوالت منظمة الصحة العاملية     

  .ألطباءلعايل لدريب اقدمي التتاملعين ببعد التخرج، وبدأ تنفيذه يف معهد طشقند 
ــة الطبيــ    - ١٠   ــة توســيع نطــاق الرعاي ة املتخصــصة املقدمــة إىل املرضــى املــصابني  بغي

 عــالج أعلــى جــودة مبــضادات الفريوســات العكوســة، جيــري إنــشاء  وفريبــالفريوس، وكفالــة تــ
عيادة متخصصة ستضم مركزا تدريبيا ومنهجيا لتدريب األطباء واملوظفني الطبيني مـن الرتـب              

ــة ا       ــة الطبي ــدمي الرعاي ــشخيص وتق ــة والت ــى أساســيات الوقاي ملتخصــصة للمرضــى  الوســطى عل
توقـــع أن ُتنـــشأ أقـــسام للعـــالج مبـــضادات الفريوســـات العكوســـة يف  وُي. املـــصابني بـــالفريوس

  . عشرة يف اجلمهورية املعدية يف مجيع املناطق األربعاملستشفيات اإلقليمية لألمراض
ومــن أجــل القيــام بتــشخيص عــايل اجلــودة لإلصــابة بــالفريوس ورصــد العــالج املقــدم،   

ل املختربات بنظم اختبار عالية اجلودة يعمـل خمتـرب وزارة الـصحة علـى تقييمهـا             جيري تزويد ك  
  .بانتظام ملنحها الرخص الالزمة
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  املرأة الريفية    
معلومـات  مل يتـضمن     التقرير السابق للدولة الطـرف       ألنأعربت اللجنة عن قلقها       - ٢٠

ا االتفاقية، والحظت بانزعاج    كافية عن حالة املرأة الريفية فيما يتعلق باجملاالت اليت تغطيه         
ُيرجـى تقـدمي بيانـات شـاملة عـن حالـة املـرأة              . بالغ تدين نسبة النـساء الـاليت ميلكـن أراض         

الريفية فيما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، مبا يف ذلك أسـباب اخنفـاض نـسبة                 
بــذهلا الدولــة الطــرف النــساء الــاليت ميلكــن أراض باملقارنــة بالرجــال، وعــن اجلهــود الــيت ت 

  ).٣٠الفقرة (لزيادة هذه النسبة 
 النــساء املقيمــات يف املــدن ويف  حالــةتعتمــد الدولــة هنجــا متوازنــا إزاء حتــسني  : الــرد  

املناطق الريفية، على الـرغم مـن أهنـا تأخـذ يف االعتبـار املـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا النـساء                        
لـذي يؤدينـه يف ضـمان رفـاه أسـرهن االقتـصادي،       ويؤخذ يف احلسبان الدور البارز ا    . الريفيات

وتتخذ التدابري املالئمـة لـضمان   . مبا يف ذلك أنشطتهن يف القطاعات غري التجارية من االقتصاد   
  .  تفاقية على النساء الريفياتالتطبيق أحكام ا

اجملــاالت األساســية إلعمــال   )٦٠٧-٥٧٢الفقــرات (وقــد ذكــرت يف التقريــر الرابــع    
  . الريفية يف كافة نواحي احلياة العامةحقوق املرأة 

لتزاماهتــا ايف ســياق اســتيفاء ، وباإلضــافة إىل ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن أوزبكــستان  
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، تـويل اهتمامـاً خاصـاً               

الوقـت احلـايل تتخـذ تـدابري فاعلـة          ويف  . برفاه مواطنيها االقتـصادي، وحتديـداً سـكان األريـاف         
نـامج مكافحـة األزمـة      ويتـضمن بر  . حلماية السكان من آثار األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة           

ــرة  ــة   ،٢٠١٢-٢٠٠٩للفتـ ــه احلكومـ ــذي اعتمدتـ ــار    الـ ــرض آلثـ ــة دون التعـ ــة للحيلولـ األزمـ
 املــشتغلنييــة حقــوق تنفيــذ تــدابري خاصــة حلماوإبطــال مفعــول تلــك اآلثــار االقتــصادية العامليــة 

األعمال احلرة وأصـحاب املـشاريع التجاريـة الـصغرية، وزيـادة العمالـة وخفـض أسـعار املـواد                    ب
  .الغذائية والسلع االستهالكية بشكل ملموس

ــة الريــف وحتــسينه يف أوزبكــستان  ســنة ٢٠٠٩وأعلــن العــام    ــة ســكان أل تنمي ن غالبي
علـى  تتوقـف    منو البلد    مواصلةق ريفية وأن    يعيشون يف مناط  )  باملائة ٥٠أكثر من   (أوزبكستان  

الــذي وافقــت عليــه احلكومــة ذه الــسنة ويتــضمن برنــامج الدولــة هلــ.  مــستقبل القطــاع الريفــي
تدابري خاصة هتدف، يف مجلة أمور، إىل حتسني وتعزيز اإلطار التشريعي حلماية حقـوق سـكان                

املاليـة واالقتـصادية للتنميـة      األرياف ومـصاحلهم، وإنـشاء الظـروف الالزمـة لتنميـة املؤسـسات              
  .الريفية، وحتسني اخلدمات الطبية ونوعية التعليم املوفر لشباب الريف
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ختـاذ طائفـة واسـعة مـن التـدابري لتحـسني            يزمـع ا   تنمية الريف وحتـسينه،      سنةويف إطار     
  : ما يليأحوال معيشة سكان املناطق الريفية، وحتديداً

ــشريعي لعمــل املؤ    -   ــانوين   حتــسني اإلطــار الت ــة باإلضــافة إىل التنظــيم الق ســسات الزراعي
  لإلصالح االقتصادي يف إدارة الزراعة واملياه؛

 سنيعلـى أسـاس حتـ     لـسكان األريـاف      يةسكنالـ ظـروف   ال يف حتسينات أساسية    خالإد  -  
 اتلبناء يف األريـاف، ووضـع إجـراء       ألعمال ا أعمال التصميم، وإنشاء مصرف خاص      

  ملنح قطع من األراضي؛
  السكان باملياه الساخنة والكهرباء بطريقة مأمونة بيئيا؛إمداد ني حتس  -  
اعتماد تدابري شاملة لتحسني الدعم املادي والتقين املقدم للمؤسسات التربوية والطبيـة              -  

  واملقسمات اهلاتفية وتطوير نظام سياحي لسكان األرياف؛
ــة     -   ــة، تطــوير الــصناعات القائمــة علــى كثاف ــدة وإنــشااأليــدي العامل ء مؤســسات جدي

ــدانالفواكــه واخلــضار وحتــديث املؤســسات املوجــودة  جتهيــز لــصناعات  ،  يف هــذا املي
  وإنشاء فرص جديدة للعمل من املرتل؛

إنشاء وظائف للشباب والنساء وذوي اإلعاقة وتـوفري التـدريب للعمـال يف القطاعـات          -  
ساســيات إدارة األساسـية، مبـن فـيهم النــساء العـاطالت عـن العمــل، والتـدريب علـى أ       

   التجارية اخلاصة ومن مث توفري رأس املال لبدء العمل؛مأعماهل
  ؛احلديثة املؤسسات الطبية باملعدات واملركباتاألرياف تزويد محاية صحة سكان   –  
  ؛تستقبل قدامى احملاربني والعمالحتسني تقين للمصحات اليت إجراء   -  
شــخص مــسة آالف راحــات أخــرى خلتــوفري اجلراحــة الترقيعيــة وجراحــة العظــام وج   -  

  . تقريباً من ذوي اإلعاقة
وبالرغم من األزمة االقتصادية واملالية، خصصت أوزبكستان موارد ضـخمة لتحـسني              

  .حياة سكان األرياف مبن فيهم النساء
 وأجريـت   ، النـساء الريفيـات    حالـة  حبث متعمق تنـاول      ادعدإ،  ٢٠٠٥عام  قد بدأ يف    و  

وأظهـرت الدراسـة أن للعوامـل اجلنـسانية تـأثرياً         . ت يف إقليم مننغان   دراسة اجتماعية يف مقاطعا   
وأظهــرت دراســة استقــصائية تناولــت أفــراد  . كــبرياً يف حتديــد مــستوى املعيــشة لــدى الــسكان 

األســر املعيــشية أن مــستوى األمــن املــادي املتــدين يف مقاطعــات إقلــيم مننغــان الــيت جــرت فيهــا  
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مـسامهة املـرأة    حجـم ؤشرات تعليم املرأة وتركيبة عمالة النساء والدراسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مب   
  .دخل األسرةيف 

ــام    ــة    ٢٠٠٧ويف عـــ ــد العاملـــ ــرة اليـــ ــة تناولـــــت هجـــ ــة اجتماعيـــ ، أجنـــــزت دراســـ
وأجريـــت هـــذه الدراســـة يف منـــاطق ثـــالث يف .  النـــساء الريفيـــاتحالـــةوتـــضمنت  داخليـــاً،

  .مننغان هي مدينة طشقند وإقليما كشكا داريا و-أوزبكستان 
ا، أجريت دراسة استقصائية تناولت ألفاً مـن الفئـة         ياهتومتاشياً مع أهداف الدراسة وغا      

  مــــوزعني إىل جممــــوعتني مــــؤلفتني مــــن - أي العمــــال املهــــاجرون -املــــستهدفة األساســــية 
  . رجال٣٨٣ً  امرأة و٦١٧

 يف وأظهــرت الدراســة االجتماعيــة أنــه مــع مراعــاة الــدور األساســي للعامــل اجلنــساين    
  :يتعني القيام مبا يليتعزيز مستوى املعيشة، 

اختــاذ تــدابري فاعلــة لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملــال االقتــصادي، وهــذا شــرط   -  
ضروري لتعزيز النشاط االجتماعي ودور املرأة يف األسـرة واجملتمـع واالسـتخدام             أويل  

  الفعال للموارد البشرية؛
علـى التعلــيم، ويف املقــام  سني يف إمكانيـات احلــصول  مــساواة الفئـات مــن اجلنــ ضـمان    -  

  األول التعليم املهين العايل والثانوي؛ 
  ؛اجلنسنيفئات معاجلة اخللل يف التوازن يف املهارات املهنية بني   -  
 يف أوســاط الــسكان ويف املؤســسات التربويــة، ادفاملهــين اهلــالتوجيــه تكثيــف أعمــال   -  

ودة يف مـا يتعلـق مبجـاالت العمـل الـيت تقتـصر علـى           ومكافحة النمـاذج النمطيـة املوجـ      
  ؛“اإلناث”اجملاالت اليت تقتصر على  و“الذكور”

إنشاء وظائف خاصة للمرأة يف إطار برامج العمالة الفاعلة يف القطاعـات والـصناعات                -  
  ؛“خاصة بالذكور”اليت تعتربها التقاليد 

يــبقني للنــساء اللــوايت املــستمرة تنظــيم دورات يف التــدريب وإعــادة التــدريب والتربيــة    -  
  عاطالت عن العمل ملدة طويلة؛

املوارد من األراضـي مـن      على  وإعطاء األولوية للنساء يف احلصول على قروض        ضمان    -  
خالل إنشاء صناديق خاصة باألراضي، واحتادات ائتمانيـة، ومنظمـات للتمويـل البـالغ         

  ك؛ وما إىل ذلعيارشالصغر لتوفري رأس املال لبدء امل
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بالقيـام  ظروف مؤاتية للعمـل،     خلق  إىل حتسني نوعية حياة املرأة و     يئة ظروف تفضي    هت  -  
االستفادة مـن اخلـدمات اجملتمعيـة وخـدمات األسـر املعيـشية،             أوال بتحسني إمكانيات    

يف مرحلـة ريـاض األطفـال       واألطفـال   لتعىن بنماء   البديلة  اجملموعات  وإنشاء شبكة من    
  ؛ةسايف مرحلة ما قبل الدرو

األنـواع  نطـاق   تـشجيع مـشاركة املـرأة وتوسـيع         بوسـائل منـها     توسيع دائرة اخلـدمات       -  
  . املرنة من العمل من املرتل

ــة قــد حــددت   جــدير بالــذكر و   ــة يف ا ذالجمــابوصــفها أن تنميــة احلركــة الزراعي  أولوي
  .سياق تنفيذ اإلصالحات الزراعية يف أوزبكستان

يف فحـسب، بـل     يف اجملـال الزراعـي      ال  الـصحيح    مكـاهنم    ونشغليـ وقد بـدأ املزارعـون        
 أعـضاء يف    هـم  إثنـا عـشر مـديراً ملؤسـسات زراعيـة            فهنـاك . حياة البلـد االجتماعيـة والـسياسية      

 ملؤسسات زراعية نوابـاً يف اجمللـس التـشريعي          ينريجملس الشيوخ يف الربملان، وانتخب ثالثة مد      
  .للربملان

تمــنحهم الدولــة جــوائَز وأومســةً وميــدالياٍت ويف كــل عــام يكــّرم املزارعــون املبــدعون ف  
وكـوفئ  .  مزارعـةً  ٤٠ منهم أكثر مـن       وميدالياتٍ  مزارع أومسةً  ٢٠٠، وقد منح أكثر من      قيمةً

  .“موستاكيليك”مئات املزارعني بشارات 
ومــع أخــذ هــذه األوجــه كلــها يف االعتبــار، وبغيــة دعــم املزارعــات وتقــدمي املــساعدة     

ــرةب املـــشتغالت (Tadbirkor Ayoالـــشاملة هلـــن، أســـس مركـــز   ــة ) األعمـــال احلـ ضـــمن رابطـ
  .املؤسسات الزراعية يف أوزبكستان وأنشئت فروع إقليمية له

ولرفع مستوى مهارات املزارعات يف جمال األنـشطة االقتـصادية والقانونيـة واإلداريـة،                
ل تطـوير نـشاط مباشـرة األعمـا       ” بـشأن عقدت حلقات دراسـية يف كافـة واليـات اجلمهوريـة            

أبريــل / نيــسان٢٠ إىل١٨ املمتــدة مــن  ودعيــت إليهــا املزارعــات؛ ويف الفتــرة “احلــرة النــاجح
، عقــدت حلقــات دراســية تدريبيــة بالتعــاون مــع اجلنــاح النــسائي للحــزب الــدميقراطي  ٢٠٠٩

ــستان،   ــربايل يف أوزبكـ ــا الليـ ــاركت فيهـ ــة    شـ ــساء يف مجهوريـ ــها نـ ــة ترأسـ ــسات زراعيـ  مؤسـ
  .رزماداريا وخو - داريا وسرخان - كشكاكاراكالباكستان ويف أقاليم 

ــة     ــادوكــذلكوأدى تطــوير املؤســسات الزراعي ــأمني    ازدي  عــدد اتــصاالت املــزارعني ب
 حقـوق املـزارعني وفقـاً       نفـاذ إرصـد    ةعمليتنظيم   ب ٢٠٠٨-٢٠٠٧القيام، يف الفترة    املظامل إىل   

 ونظـام العدالـة، ورابطـة       لقانون املؤسسات الزراعيـة، بالتعـاون مـع هيئـات تابعـة للنيابـة العامـة               
  . أيضاً)الرأي العام (“Ijtimoii fikr”، ومبشاركة مركز نساءاملؤسسات الزراعية وجلنة ال
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ــام مبــ    ــام أمــ٢٠٠٧شروع جتــرييب يف النــصف األول مــن عــام  وعلــى ســبيل القي ني ـ، ق
   مؤســسة زراعيــة يف مقاطعــة بــسكند   ٢٠املظــامل بأعمــال رصــد يف إقلــيم طــشقند تناولــت      

ــية     مؤ٣٩ و ــا متخصـــصة يف إنتـــاج القطـــن واحلبـــوب واملاشـ ســـسة زراعيـــة يف مقاطعـــة بوكـ
وأويل اهتمـام خـاص للمؤسـسات الزراعيـة     . واخلضروات والبطيخ ويف زراعة الكروم والبستنة    

  . اليت ترأسها نساء
ــر    ــاذ وأظه ــور       رصــد إنف ــه تط ــيت تقــف يف وج ــق ال ــرز العوائ ــزارعني أن أب ــوق امل  حق

عــدم كفايــة ها بالقــانون، ويرينها هــي ضــعف مــستوى معرفــة مــد املؤســسات الزراعيــة وحتــسي
أنشطة نشر الوعي اليت تضطلع هبا رابطـة املؤسـسات الزراعيـة لرفـع مـستوى مهـارات رؤسـاء                    

  .الكيانات االقتصادية وأعضائها، باإلضافة إىل خمالفة أحكام القوانني النافذة
يف إقلـيم طـشقند إىل املعـارف    ويفتقر العديد من املزارعني يف مقـاطعيت بـسقند وبوكـا         

ــدفاتر، و     ــسك ال ــصلة مبجــاالت ختصــصهم ومب ــارير إحــصائية   باملت  تــدابري يف وتنفيــذإعــداد تق
ــال ــن        جمـ ــة مـ ــة كاملـ ــوفري جمموعـ ــن تـ ــهم مـ ــتمكن أي منـ ــة، ومل يـ ــات الزراعيـ ــائقالتقنيـ  وثـ

  . الزراعية ملؤسساتا
قـرون أيـضاً إىل      فـإن رؤسـاء الكيانـات االقتـصادية يفت         الرصـد، وكما أظهـرت أعمـال        
 مــع وأظهــر اســتعراض الوثــائق عــدم إبــرام أي عقــود  . ة الالزمــة يف جمــال قــانون العمــل املعرفــ

، وعــدم اإلعــالن ولــو مــرة واحــدة عــن فــرص عمــل وإجــازات األعــضاء يف غالبيــة املؤســسات
  .الزمة وفقاً للقوانني النافذةتعترب وترتيبات أخرى 

فـوض حقـوق اإلنـسان تقـدمي        مل املـزارعني     حقـوق  رصـد إنفـاذ   نتـائج   لحتليـل   قد أتاح   و  
  : ما يليتوصيات تناولت

  قانون املؤسسات الزراعية؛ وإضافات يف تعديالت إجراء   -  
  تنسيق أنشطة جملس الوزراء والوزارات واإلدارات ذات الصلة؛   -  
  إصدار شروح للقوانني واللوائح اليت تنظم أنشطة املؤسسات الزراعية؛   -  
بطــرق منــها  نــشر الــوعي بــني املــزارعني لتحــسني معرفتــهم بــالقوانني،  القيــام بأعمــال  -  

  .تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية ودورات دراسية وما إىل ذلك
  

 الفئات الضعيفة من النساء    

لنـساء يف الـسجون     أن تقـوم بـه ا     ُيرجى تقدمي تفاصيل عن نوع العمل الذي ميكـن            - ٢١
الـسجينات الـسابقات   وضـع  ، وتوفري إحصاءات عن   اصلن عليه حياليت  ومستوى املرتبات   
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ُيرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن كيفيـة            و. بعد قـضائهن مـدة العقوبـة      يتعلق بالعمالة    فيما
رصد ظروف النظافة العامة والصحية احمليطة بالنساء يف السجون، وعما إذا كان قـد تـبني      

 إذا كانـت املنظمـات الدوليـة، مثـل          ُيرجى بيان مـا   و. أهنا تتماشى مع املعايري الدولية العامة     
 .جلنة الصليب األمحر الدولية، تشارك يف عملية رصد األحوال يف السجون

 القيــام بأعمــالالرغبــة يف غــرس  يفتوظيــف الــسجناء األساســي لاهلــدف يتمثــل : ردالــ  
 هـؤالء   جـنس نـوع    ؤخـذ يف االعتبـار    ي،  ءالـسجنا يـتم توظيـف     عنـدما   و.  فـيهم   اجتماعيـا  ةمفيد

.  التخصـصية  مهـاراهتم  علـى العمـل، وإذا أمكـن،         هتم الـصحية وقـدر    تـهم  وحال هم وسن السجناء
وتنطبـق  .  داخـل املؤسـسات اإلصـالحية      املوجـودة سجناء يف املـصانع     يعمـل الـ   وكقاعدة عامة،   

، واألجــر والعــبء اجلــسديطــول يــوم العمــل، ب املتعلقــةأحكــام قــانون العمــل يف أوزبكــستان 
أجــور تقــل أن تبعــا لــذلك، ال ميكــن و. عمــال يف الــسجنعلــى البــشكل كامــل  إىل ذلــك ومــا

الـسجناء اسـتخدام أجـورهم      ويـستطيع   . ن احلد األدىن لألجور   ع  أعماال يؤدونالسجناء الذين   
 إىل  ا استخدامها لتلبية احتياجاهتم اخلاصـة أو إرسـاهل        إذ ميكنهم :  مناسبا يرونهالنحو الذي   على  
عمـل إذا   بال سـنوات  ٣ن تقـل أعمـارهم عـن         األطفـال الـذي    ذواتلـسجينات   ويسمح ل . ذويهم
  . يف ذلكرغنب

ويــتم تــدريب  لتــدريب املهــين،  ل مدرســة ثانويــة ومدرســة   وتوجــد يف قــسم النــساء    
ــسجينات  ــدريب املهــين ال ــارات  يف مدرســة الت ــى امله ــةالتخصــصية عل ــد :  التالي ــز الي وي التطري

، وتـشغيل   وخياطـة األلبـسة    ،والزخرفـة علـى النـسيج     ،  أعمال التطريز بـاخلرز   و،  باآللةالتطريز  و
ــدى.  آالت اخلياطــةوصــيانة واألعمــال احلاســوبية آالت اخلياطــة،  ــدورات   ول ــهاء مــن ال  االنت

ــة  ــساء التدريبي بعــد  للبحــث عــن عمــل  ا اســتخدامها الحقــ هن علــى شــهادات ميكنــ حتــصل الن
  . اجلديدةهاراتامل اكتساهبن
 اجلـاهزة،   األلبـسة ا مـن     نوعـ  ٥٠نتج أكثـر مـن      ي قسم النساء لخياطة يف   لهناك معمل   و  

  .من العمالءترد  خاصة طلبات ويليب، أسّرةمبا يف ذلك مالبس خاصة وأغطية 
أوزبكستان مركز إلعادة التأهيل االجتماعي لألشخاص الذين أفرج عنهم مـن           لدى  و  
 عقوبتــهم يف ة مقــابالت مــع الــسجناء قبــل انتــهاء فتــرالــسجنإدارة مؤســسة وجتــري . الــسجن
تتعلـق  األشخاص الـذين حيتـاجون إىل مـساعدة    يتم حتديد  ثالثة أشهر، و  ل عن   مبا ال يق  السجن  

كـان  ومب،  ن سـيفرج عنـه    الـاليت النـساء   ب املتعلقـة علومـات   وترسـل امل  . املعيـشة وعمـل   الترتيبات  ب
 ن ومهــاراهت، علــى العمــلقــدرهتنبو ، علــى الــسكنحــصوهلنمبــسألة و، الــذي خيترنــهتــهن إقام

 مـن أجـل اسـتقرار    مجيع التدابري املمكنـة    يتخذ  الذي الجتماعيإىل مركز التأهيل ا   ،  التخصصية
  .ن عنهاملفرجلنساء اإلسراع بتهيئة أوضاع مستقرة ل
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 تـوفر خـدمات طبيـة       مرافق رعاية صـحية للمرضـى املقـيمني        ذاتهناك إدارات طبية    و  
ــاك    ــسجناء، وهن ــة صــحية لل ــسامورعاي ــة  أق ــسل    معزول ــن ال ــانون م ــذين يع  لعــالج املرضــى ال

  .همورعايت
ــةوتــضطلع    ــ بالتنــسيق مــع وزارة ،وزارة الداخلي ــاإل،صحةال ــوفري ب  املتعلقــةجراءات ب ت

التفتـيش الـصحي،    عمليـات   الرعاية الطبيـة للـسجناء وإصـدار اللـوازم الطبيـة، وتنظـيم وإجـراء                
 الطــب مــن العــاملني يف جمــال ، وإحــضار إىل املؤســسات الطبيــة والوقائيــة ت اإلحــاالوإصــدار

  .الصحيةوكاالت الرعاية 
 ١٠٠ بنـسبة    اخلدمات الطبية والصحية للسجناء من موارد من امليزانية الوطنية        وُتمول    
  .يف املائة

 والنظافـة الشخــصية  ة لألنظمـة الـصحي  الـسجون، يـتم االمتثـال الـدقيق    يف مؤسـسات  و  
األشــخاص الــذين يــدخلون هــذه املؤســسات وخيــضع . الوقايــة مــن األوبئــةب واألنظمــة املتعلقــة

 كامـل  وجيـري للـسجناء فحـص طـيب    . فحـص صـحي شـامل   كم تصدره حمكمة إىل    مبوجب ح 
مـرة   لـسجناء االسـتحمام   ل ويتـاح . مـرتني يف الـسنة    جيـري الفحـص     ، وبعد ذلـك،     عند دخوهلم 

  .أسّرهتم بشكل إلزامي وأغطية مالبسهم تغيري باإلضافة إىلعلى األقل يف األسبوع، واحدة 
توقيــــع اتفــــاق بــــني حكومــــة مجهوريــــة  مت ، ٢٠٠١ ينــــاير/ كــــانون الثــــاين١٧يف و  

  .أنشطة إنسانية للمحتجزين والسجناءتنظيم  بشأنصليب األمحر الدولية النة جلأوزبكستان و
قـام  صليب األمحر الدوليـة،   النة  جلوللسجون  اإلدارة الرئيسية   خالل فترة التعاون بني     و  

 وزارة الـشؤون    يفسجون   مجيـع املؤسـسات التابعـة لنظـام الـ          بزيـارة ن عـن اللجنـة الدوليـة        وممثل
يف عـام   زيـارة    ٣٠، و   ٢٠٠٢يف عام   زيارات   مخس، و ٢٠٠١يف عام   زيارات  أربع  ( الداخلية
  ).٢٠٠٧ يف عام زيارة واحدة و ٢٠٠٤  عاميفزيارة  ٤٦، و ٢٠٠٣

 زيـارة إىل الـسجون     ١٩صليب األمحـر الدوليـة      الـ نـة   ، أجرى ممثلـو جل    ٢٠٠٨يف عام   و  
الــيت تــسجن فيهــا  اتملؤســسا إىل إحــدى زيارتــانا يف ذلــك وزنزانــات احلــبس االنفــرادي، مبــ

  .النساء
  

  العالقات األسرية    
ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطـوات املتخـذة السـتعراض وتعـديل القـوانني املتعلقـة                  - ٢٢

  .بسن الزواج وعن احلالة الراهنة لعملية تعديل قانون األسرة فيما يتصل بزواج األطفال
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وطنيـة لتنفيـذ توصـيات جلنـة القـضاء علـى            العمـل   ال من خطة    ٥-١وفقا للفقرة   : ردال  
ــال بعــد قيامهــاالتمييــز ضــد املــرأة   ــة   ب نظر يف التقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث معــا جلمهوري

لتشريعات الوطنية وقواعد القانون الـدويل املتعلقـة باملـساواة          ل حتليل مقارن    أجريأوزبكستان،  
  . بني اجلنسني

اإلطـار القـانوين والتنظيمـي يف       اتـساق   غـرض تقيـيم مـدى       ب للقـانون ل  حتليـ أجري  قد  و  
يف سـياق   و. جمال املساواة بني اجلنـسني مـع أحكـام املعاهـدات الدوليـة جلمهوريـة أوزبكـستان                

انــضمت إليهــا املعاهــدات الدوليــة حلمايــة حقــوق املــرأة الــيت   أجريــت دراســة علــى  التحليــل، 
  .أوزبكستان

م التــشريعات الوطنيــة ال تتفــق متامــا مــع متطلبــات      رصــد أن بعــض أحكــا  وأظهــر ال  
  . االتفاقية
 مـن املالحظـات اخلتاميـة       ١٠ مـن االتفاقيـة، وكـذلك الفقـرة          ١غراض تنفيذ املادة    وأل  

 ٢٥-٧(للجنــة بــشأن نتــائج نظرهــا يف التقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث معــا ألوزبكــستان   
ــضروري   ) ٢٠٠٦أغــسطس /آب ــن ال ــى  كــان م ــل عل ــسالعم ــفإدخــالريع ت لفحــوى   تعري
  . أوزبكستان يف تشريعات“التمييز ضد املرأة”

 واسـتنادا إىل   من االتفاقية املتعلقـة حبظـر زواج األطفـال،           ١٦ تنفيذ أحكام املادة     وبغية  
، فقــد ٢٠٠٨ ينــاير/ كــانون الثـاين ٧يف املــؤرخ ضــمانات حلقــوق الطفـل  تـوفري  أحكـام قــانون  

يالت علـى قـانون األسـرة لتحديـد سـن الـزواج بالنـسبة                تعـد  إدخـال املستـصوب    مـن    هعترب أنـ  ا
 مـن قـانون األسـرة       ١٥املـادة   يف   ١٧سـن    عنـد  سن الزواج    مبا أن حتديد  ،  ١٨ عند سن للمرأة  

  . تعليمهن الثانويالاليت يرغنب يف إكمال أمام النساء عائقا قد يشكل
النـسبة   التفـاوت يف سـن الـزواج ب   مـن  حتديـد موقـف الـسكان     بغيـة عالوة على ذلـك،       

ــساء والرجــال،   ــم للن ــام دراســةمركــز ”نظّ ــرأي الع ــدراســة استقــصائية  “ ال ــة  ة اجتماعي معنون
 قبـل هـذه املـسألة مـن       إزاء   متباينـة  مواقـف    وجـود أظهـرت   “  سـن الـزواج    بـشأن الرأي العام   ”

إىل  فـرق أن يكـون هنـاك       وافقـوا علـى   الذين  اجمليبون  أشار  و. لسن واجلنس ا حسباملشاركني  
أن تكـون  ينبغـي أن يكـون الـزوج أكـرب سـنا مـن الزوجـة، و       : ن قبيـل مـا يلـي    مـ عوامـل بعض ال 
مل  أمـا اجمليبـون الـذين   . ةي حيـاة أسـر  مستعدة إلقامـة ، من العمرالسابعة عشرة ما تبلغ عندالفتاة  

 الـشبان   وأن يتمتـع   األسرة يف سن أكثر نضجا،       بأنه ينبغي إقامة   يعتقدون   يوافقوا فقد قالوا هنم   
ــ وأن الــشباب الــزواج، عنــدمتــساوية قــوق حبوالفتيــات  مــستعدين   ال يكونــونسنيف هــذه ال

  .وما إىل ذلك، يةحياة أسرإلقامة 
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أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عـن قلقهـا مـن أن صـيغة األحكـام                   - ٢٣
حالـة إقامـة أكثـر مـن زوجـة يف           الواردة يف قانون العقوبات اليت حتظـر تعـدد الزوجـات يف             

املنــزل  نفـس   جيوز أن تفسر على أهنا تسمح بتعدد الزوجات إذا مل ميـارس يف              واحد  منـزل  
ُيرجى تقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات املتخـذة السـتعراض وتعـديل القـوانني                 ). ٣١ الفقرة(

  .الزوجات املتعلقة بتعدد
 اإلقامـة تعدد الزوجات، أي    عن  سؤولية  امل من القانون اجلنائي     ١٢٦املادة  حتدد  : ردال  

  . ة مشتركأسرة معيشية امرأتني أو أكثر على أساس مع
أسـرة  يف  أو أكثـر  امـرأتني  رجـل مـع    بتعـايش هذه اجلرمية، من الناحية العملية،      تتصف    
تتمثـل  و. أو يف أماكن خمتلفـة    ) شقة(يف بيت واحد    إما  زوجات  وقد تعيش ال  . ة مشترك معيشية
، تـشكل  يـات كانت وحدها أو مـع أخر  سواء  ،   لكل زوجة   املعيشية  أن األسرة  يف اهلامةالنقطة  

  . للزوجسرة املعيشيةاألكال واحدا مع 
 رجـل   مـن قبـل    أو أكثـر     امرأتـان  فيهـا  ة مشترك أسرة معيشية قامة  أن يفهم أن إ   وينبغي    
 أســرة معيــشيةقامــة إ مــن متــأتأنــه يعــين أداء عمــل مــشترك واســتخدام دخــل مــشترك واحــد ب
أسـرة  يقـيم   لكنـه ال    عـدة نـساء     مـع   أو  حـدة   واإذا كان الـشخص يعـيش مـع امـرأة           و. ةمشترك
  .لزوجاتلتعدد مشكلة وجد تال ف، ة مشتركمعيشية

 يفـسخ   مللزوجات أيضا يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص الـذي           لال يوجد تعدد    و  
 الـذي رجل  إال أن ال  .  يف زواج جديد   ودخل عالقات زوجية،    قد توقف عن إقامة   عقد الزواج   

فـإن عمـل   ، ة مـشترك أسـرة معيـشية  علـى أسـاس     املـرأتني    كلتامع  مة  تزوج جمددا ويواصل اإلقا   
  .لزوجاتل ا تعددُيعد هذا الشخص

ــا ســبق، ال توجــد حاجــة أو مــربر    و   ــشريعات  تعــديالت علــى ال إلدخــاليف ضــوء م ت
  .املتعلقة بتعدد الزوجات

ُيرجى ذكر مـا إذا كانـت هنـاك أي تغـيريات يف سياسـة تـوفري الـدعم االجتمـاعي                       - ٢٤
إىل بدالت اجتماعية يـستفيد  طرف ويشري تقرير الدولة ال. ع األطفال حىت سن الثانية ميجل

ُيرجـى توضـيح مـا إذا كـان بإمكـان هيئـات احلكـم الـذايت         ). ٣٣١الفقـرة  (منها األطفـال   
  .تتلقى هذه البدالتميكن أن األسر اليت أن حتدد احمللية 

ــ    املرســوم الرئاســي ومبوجــب ،ألســر الفقــريةلالدولــة دعــم توجيــه  حتــسني بغيــة: ردال
ــم ــسمرب/ كــانون األول١٢، املــؤرخ ٧٤٤ رق ــشأن، ٢٠٠٧ دي ــؤ ب املؤشــرات األساســية  ب التنب

، )٢١الفقـرة    (٢٠٠٨كـستان لعـام     مجهوريـة أوزب  يف   ميزانيـة الدولـة      ومعـايري لالقتصاد الكلـي    
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وات إجـراء حتديـد ودفـع عـال        توسـيع نطـاق      ،٢٠٠٨ينـاير عـام     /كانون الثـاين   ١اعتبارا من    مت
الذاتيـة    نيمـن خـالل هيئـات املـواطن       مـن العمـر       الثانيـة  محـىت بلـوغه   األطفـال   اجتماعية لرعاية   

  .ألمهات العامالت يف القطاع احلكوميايشمل احلكم 
 إىل  البـدالت االجتماعيـة الـشهرية ودفعهـا        إجراءات حتديـد  ب األنظمة املتعلقة مبوجب  و  

ــامالت   ــل األمهـــات غـــري العـ ــة مقابـ ــاهلن رعايـ ــأطفـ ــوغهم ىت حـ ــةبلـ ــن الثانيـ ــة يف ، سـ املؤرخـ
وزارة تقــوم ، الــيت وافقــت عليهــا وزارة العمــل واحلمايــة االجتماعيــة، ٢٠٠٢فربايــر /شــباط ٨

األطفـال   رعاية   بدلبتحديد   الذاتية احلكم،   نيهيئات املواطن و،  اللجان احمللية  اتاملالية ومؤسس 
  : ما يلي ذلك الثانية، ويشملسنبلوغهم حىت أطفال  يقومون فعليا برعاية الذين لألشخاص

 :كقاعـدة عامـة    (حيلـون حملـهن   العامالت، أو األشخاص الـذين      غري  األمهات    )أ(  
  ؛) أو غريهم من األقاربيوصالوالد بالتبين أو ال  أواألب

ــذين     )ب(   ــات أو األشــخاص ال ــهن األمه ــون حمل ــذين يدرســون يف  حيل مراحــل ، ال
ة، مؤسـسات التـدريب املهـين الثانويــ    يف وأ ،التخصــصية ة الثانويـ ، أو يف املـدارس التعلـيم العـايل  

  دفوعة األجر؛املجازة عن العمل اإلفترة خالل 
ــات األ  )ج(   ــذين  (مه ــهن أو األشــخاص ال ــون حمل ــاليت) حيل ــشاط  ال ــشاركن يف ن  ي

 الفالحـني الـذين يقومـون       يف مؤسـسات   األفراد، وكذلك   ا قانوني ا كيان أن يشكلن جتاري دون   
  .كيان قانوين دون تشكيل بأعماهلم
ــستند    ــد وي ــدلحتدي ــل  ب ــة الطف ــرار إىل رعاي ــس  يتخــذه ق ــة،  جمل ــواطنني يف القري أو امل
 هـذا البـدل   حتديـد  املواطنني الختاذ قرار بـشأن    جملس ليات أو جلنة خمولة من قبل     احملأو  الناحية،  

  .هودفع
 طفل شهريا، بغض النظر عن عـدد األطفـال الـذين حيـصلون علـى              البدل رعاية   وُيدفع    

 يف  ١٧٠:  تبلغ نـسبتها كمـا يلـي       بالغ مب بدلال الذي يتلقى الرعاية وطول مدة اخلدمة للشخص      
 يف املائـة مـن احلـد        ٢٠٠و  ؛  ٢٠٠٢فربايـر   /شـباط  ١مـن   اعتبـارا   املائة من احلد األدىن لألجور      

  .٢٠٠٣ن عام  ابتداء م،األدىن لألجور
أي زيعهــا عنــد فــسخ ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــوع املمتلكــات الــيت جيــري تو   - ٢٥

على اخلصوص تبيان ما إذا كان القانون يعترف باملمتلكات غري امللموسة           ويرجى،  عالقة،  
وُيرجـى أيـضا    . املعاشات التقاعدية ومستحقات تـرك اخلدمـة والتـأمني        مدفوعات  من قبيل   

فـرض فتـرة انتظـار علـى النـساء قبـل            اللجـان احملليـة     تقدمي تفاصـيل عمـا إذا كـان بإمكـان           
صول علـى إذن    احلـ  احلصول على الطالق، وعما إذا كانـت هنـاك ممارسـة تـستلزم               نهطلب
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االت  مبـا يف ذلـك احلـ     ، باحلصول على الطـالق    اطلبأن تقبل احملكمة    احمللية قبل   لجان  المن  
  .ليت تنطوي على عنف عائليا

، املــؤرخ ٧٥٨وفقــا للقــانون رقــم   ، ة احلكــماملــواطنني الذاتيــ هيئــات  تتخــذ: ردالــ  
، التدابري الالزمة حلمايـة مـصاحل       ة احلكم  هيئات املواطنني الذاتي   بشأن ١٩٩٩أبريل  /ننيسا ١٤

 يف ة املعنويـ وبـث أجـواء مـن الروحانيـة وتـشجيع الـروح        املرأة وتعزيز دورها يف احليـاة العامـة،         
  . األسرة، وتثقيف األجيال الشابة

كل األســرة  مــشاحــل جلــان وســاطة تتنــاول مــسائل مثــل توجــد ة،حمليــجلنــة يف كــل و  
اليت تؤثر على العالقات داخـل األسـرة والعنـف املـرتيل،       الرتاعات  والوقاية من أنواع خمتلفة من      

 إىل تعزيـز مؤسـسة األسـرة،        اهلادفـة أحكـام قـانون األسـرة       بأطـراف الـرتاع     وتقوم أيضا بإبالغ    
  .وضمان السالم والوئام داخل األسرة

) الــزوج أو الزوجــة( الطــرفني م أحـد ميكــن أن يقــويف حـال نــشوء نــزاع يف األسـرة،   و  
جلنـة  تعقـده  يف اجتماع  دراسته   تتم،  اللجنة احمللية جملس   طلب إىل    بإرسال ،منهامنه أو   مببادرة  

 األسـباب  دوندحيـ  والجنـة حتقيقـ  ال أعـضاء   وجيـري .ويتعني أن حيـضره كـال الطـرفني     الوساطة،  
لجنة كـال   ومينح أعضاء ال  . زوجني املصاحلة بني ال   وييسروناألساسية لظهور املشاكل األسرية،     

 مسألة ما إذا كان من املستصوب إهناء الـزواج ومـا هـي عواقـب ذلـك            لدراسةالطرفني الوقت   
 أصـر  إىل كـال الطـرفني، وإذا        ثانيـة للجنـة   ا ، يستمع أعـضاء   التايليف االجتماع   و. ألطفالا على

 يف  اقهمـ حب الطـرفني  غـون فـإهنم يبل   علـى الطـالق،      يهمـا أو كل ) الزوج أو الزوجة  (الطرفني  أحد  
  .مكتب التسجيلإىل  احملكمة أو إىلتقدمي طلب رمسي 

للتقـدم   للجنـة احملليـة   جملـس ا  مـن    إذن   ه ال يـتعني احلـصول علـى       ينبغي التأكيد على أنـ    و  
حملكمة حمـضر اجتمـاع     ، قد تطلب ا   إذا لزم األمر  و.  احملكمة لدىطلب للحصول على الطالق     ب

  .ضافية لتوضيح موقف الطرفنيادة إمباعتباره جلنة الوساطة 
النـشاط   وأ، الـذي يزاولونـه   العمـل  مـن الدخل الذي حيصل عليه كل من الـزوجني  إن    
الفكري، وكذلك املعاشات التقاعدية والبدالت وغريهـا مـن املـدفوعات النقديـة              وأ ،التجاري

 املدفوعـة ملبـالغ  مبـا يف ذلـك املـساعدة املاديـة، وا     ( خاصـة    غراضال تدفع أل  اليت  ويتم تلقيها   اليت  
 الـيت تلحـق   مـن األضـرار    ذلـك تعويض عن فقدان القدرة على العمـل نتيجـة للتـشويه أو غـري           لل
كـذلك  ). مـشتركة ملكيـة  (تعترب من املمتلكات اليت يكتسبها الزوجـان أثنـاء الـزواج     ) الصحةب
 سامهاتواملـــ املنقولـــة وغـــري املنقولـــة، واألوراق املاليـــة واألســـهم واالســـتثمارات، إن املـــوادفـــ

مؤسسات ائتمان أو غريها من املنظمـات التجاريـة وأيـة ممتلكـات أخـرى               الرأمسالية املقدمة إىل    
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 مـن  أيعـن  أو بامسـه   مت اقتناؤهـا  مـن ع بغـض النظـر   ،اقتناهـا الزوجـان أثنـاء الـزواج     يكون قـد    
  .مشتركة أيضا ملكية ُتعتربأو أي منهما وفّرها، املوارد املالية وفّرت بامسه الزوجني 
 املــشتركةتقــسيم املمتلكــات ميكــن أن جيــري  مــن قــانون األســرة، ٢٧وفقــا للمــادة و  

 يف حـال وجـود      وكـذلك خالل فترة الزواج، وبعد فسخه، بناء على طلب أي مـن الـزوجني،              
مـن   أحد الزوجني    حصةالدين من   لتحصيل  ،  املشتركةمتلكات  املتقسيم  ل ةدائنجهة  طلب من   
  .املشتركةاملمتلكات 

  
  قوق اإلنسان الوطنيةمؤسسة ح    

كـل مـن    يف جمـال حقـوق املـرأة   الـيت يقـوم هبـا    نـشطة  األُيرجى تقـدمي تفاصـيل عـن        - ٢٦
واملركـز الـوطين حلقـوق      ) الربملان( حبقوق اإلنسان والتابع للمجلس األعلى       ة املعني ةاملفوض

  وُيرجـى تقـدمي تفاصـيل إضـافية عـن احلـاالت الـيت تلقاهـا                .اإلنسان جبمهورية أوزبكـستان   
 واملتعلقـة بـالعنف     ٢٠٠٨و   ٢٠٠٧و   ٢٠٠٦يف أعـوام    وقامـا بتـسويتها     هذان الكيانان   

إيراد تفاصيل تلك احلـاالت،     وُيرجى أيضا   ضد املرأة والعنف العائلي والتمييز ضد املرأة،        
 تقـدمي   كـذلك وُيرجـى   . مبا يف ذلك أي قضايا ُعرضت على احملاكم بسبب شكاوى واردة          

  .ين الكيانني مع جلنة املرأة بأوزبكستانتفاصيل عن كيفية تعاون هذ
محايـة احلقـوق    أن   للمجلـس األعلـى      ةقوق اإلنسان التابعـ   املعنية حب  ةفوضاملترى  : ردال  

تتعلـق  أمـني املظـامل مـشاكل    ويواجه .  أهم جماالت عملها   هي إحدى واملصاحل املشروعة للمرأة    
مراقبـة تنفيـذ    عنـد   ، و  وينظر فيهـا   ءالشكاوى املقدمة من النسا   ما يتلقى   ماية حقوق املرأة عند   حب

 يف العالقـات الدوليـة، ودراسـة جتربـة محايـة حقــوق      واملـشاركة القـوانني واالتفاقيـات الدوليـة،    
  . املرأة يف بلدان أجنبية

 املظـامل مـا جمموعـه    تلقى أمـني ، ٢٠٠٨  عام إىل٢٠٠٦  عاممناملمتدة خالل الفترة  و  
شــكوى، مت   ٩ ٩٦٢ حقــوق اإلنــسان   ة مفوضــت، تلقــ ٢٠٠٨يف عــام  و. بالغــا ٢٦ ٢٢٨

نـساء  املقدمـة مـن     شكاوى  ال عدد   ازدادوفقا للبيانات اإلحصائية،    و. منها ١ ٨٩١  يف التحقيق
 يف عـام  ١٣٥ (٢٠٠٦ بالعـام  مقارنـة  ٢٠٠٨أربع مرات تقريبا يف عام      ن   انتهاك حقوقه  بشأن

  .ملرأة الدىوهذا يدل على تنامي الوعي القانوين ). ٢٠٠٦عام  يف ٢٩ مقابل ٢٠٠٨
ــواردة يفســبابإن األ   ــة  معظــم البالغــات   ال ــساء إىل أمــني املظــامل هــي    املقدم مــن الن
 تقــدمي مــساعدة احلاجــة إىلبواحلقوق القانونيــة يف جمــال العالقــات األســرية،  بــ تتعلــقمــشاكل 

ــضايا       ــة حمــددة، وكــذلك ق ــسائل قانوني ــة يف م ــة جماني ــققانوني ــأخر بال تتعل ــع األجــور،  يف ت دف
ــسفر لــق تتعومــشاكل  ــة ونزاعــات،  واســتالمهابتــسجيل جــوازات ال ــ، ومرتلي احترام حقــوق ب
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مــن نــساء يف البالغــات  عــدد معــني مــن وقــد ورد. الكيانــات االقتــصادية وغريهــا مــن القــضايا
 يف خــارجيني أشــخاص إقامــةبو الــسكن هن يفانتــهاك حقــوقبــشأن مــسائل تتعلــق ب الــسجون 
ــققه ــشكلشـ ــسكن   ن بـ ــوق الـ ــهاك حقـ ــشروع، وانتـ ــري مـ ــدم  غـ ــارب املتقـ ــال وأقـ ات  لألطفـ

  .بالشكاوى
 نـساء تتعلـق مبـسائل ملحـة لتقـدمي      قدمتـها   بالغـا ٤٨حتقيقات يف أمني املظامل  وأجرى    

مـن احملكمـة    صـادر    قـرار    اسـتنادا إىل   واملساعدة يف استعادة أطفال من الـزوج         ،املساعدة املادية 
ومت .  وكـاالت إنفـاذ القـانون       تـصرفات املـسؤولني، مبـن فـيهم العـاملون يف           املوافقة علـى  وعدم  
  . إجيايبفيها بشكلتسعة بالغات مت التحقيق تسوية 

ــرة املــذكورة و   ن  مكتــب أمــني املظــامل أي بالغــات مــن نــساء عــ   ، مل يتلــقخــالل الفت
  .حاالت عنف أو متييز ضد املرأة

مـن  املقدمـة  أمني املظامل تعاونا وثيقـا مـع جلنـة املـرأة يف اسـتعراض الـشكاوى       ويتعاون    
  . بالقانونملرأةمعرفة ا، ومراقبة احترام حقوق املرأة وتنفيذ تدابري مشتركة لتعزيز ساءن

اخلـرباء يف املكاتـب   أفرقـة  املظامل وأمني يف جملس خرباء   أعضاء  هن  جلنة املرأة   ممثالت  و  
  .اإلقليمية
يد  علـى الـصع  أمني املظامل الربملاين، بصفته شريك جلنة املـرأة أدرج باإلضافة إىل ذلك،      
ــوطين ــذ خطــة    ضــمن ، ال ــشئت خــالل تنفي ــذ  العمــل الاملنظمــات واهلياكــل الــيت أن ــة لتنفي وطني

توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وإعالن األمم املتحدة بشأن القضاء علـى العنـف                
  .ى يف جمال املساواة بني اجلنسنيضد املرأة والصكوك القانونية الدولية األخر

أمـني املظـامل، باالشـتراك مـع جلنـة املـرأة وجملـس احتـاد نقابـات               ، نظم ٢٠٠٦ويف عام     
رصـد  عمليـة    ،العمال ومبشاركة ممـثلني عـن وزارة العـدل ووزارة العمـل واحلمايـة االجتماعيـة               

 حقوق املرأة على النحو املنصوص عليه يف إطار قانون العمـل يف الـصناعات اخلفيفـة يف             احترام
  . وادي فرغانةناحية

ومحايتـها  مـدى احتـرام حقـوق اإلنـسان         برصـد   كز الوطين حلقـوق اإلنـسان       املريقوم  و  
 وتقـدم هلـم    أفراد اجلمهـور،     وتستقبل اإلدارة .  وتنظيمه العامةاالتصال  عمل إدارة   بتوليه حتديد   

 اهليئـات مـن  التماسـاهتم   بإحالـة  حقـوقهم املـساعدة يف اسـتعادة    و محاية حقـوقهم     بشأناملشورة  
  .تصة يف الدولة إىل اهليئات املخةالعام

يف عـــام شخـــصا  ٩١٢عـــدد األشـــخاص الـــذين تقـــدموا بطلبـــات إىل املركـــز  وبلـــغ   
وكانــت . ٢٠٠٨يف عــام شخــصا  ١ ٩٩١ و ٢٠٠٧يف عــام أشــخاص  ١ ٤٠٧  و،٢٠٠٦



CEDAW/C/UZB/Q/4/Add.1  
 

09-56524 53 
 

 نظـام   الـيت يقـوم هبـا العـاملون يف        األعمـال   عـدم مـشروعية      مبـسائل مثـل      معنيـة  البالغاتمعظم  
 والقــرارات القــضائية واالجتماعيــة واالقتــصادية،  األحكــام  مــعهــاوعــدم اتفاقإنفــاذ القــانون، 

  .عملاجملتمعات احمللية، ونزاعات باإلسكان وتتعلق بوقضايا 
ــاول ملركــز ا وكانــت البالغــات الــيت أرســلتها نــساء إىل     ــة  تتن أساســا قــضايا مثــل محاي
ــوقهن ــرارات  حق ــصادية، وق ــة واالقت ــربرة    االجتماعي ــري م ــن غ ــاكم صــادرة ع ــا يت احمل ــقفيم  عل

  . وحقوق املزارعني، الوثيقي القرابةقاربباأل
شأن مــن نــساء بــ بالغــات تقــدم مل ، ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦مــن عــام  املمتــدة يف الفتــرةو  

  . والتمييز ضد املرأةاملرتيلقضايا العنف 
 بتنفيـذ  ةاملتعلقـ املركز تعاونـا وثيقـا مـع جلنـة املـرأة يف إعـداد التقـارير الوطنيـة          ويتعاون    

ام املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، وصـياغة وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة                   أوزبكستان أحك 
تنظـيم  و الشكاوى اليت تقدمها املـرأة،  وحلّلتنفيذ توصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات،       

  .حقوق املرأةجوانب خمتلف ، وصياغة القوانني، وإجراء البحوث بشأن محالت للتوعية
  

  املنظمات غري احلكومية    
ــة الطــرف   ب  - ٢٧ ــانوينملركــز ااإلشــارة إىل شــرح الدول ــة   ل الق لمنظمــات غــري احلكومي

ــشطتها   ــوائح أن ــرات مــن  (ول ــا و) ٨٥ إىل ٧٧الفق ــة باملؤســسات   ذكره ــة معني ــشاء جلن إن
، )٤٢الفقــرة (حلكــم الذاتيــة ااملــواطنني الدميقراطيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وهيئــات  

 إضـافة إىل  ،نظمـات غـري احلكوميـة النـسائية    ُيرجى تقدمي تفاصيل عن إجراءات تـسجيل امل   
وذلـك  املتـصلة بـه،   مارسـاته  امل و هـذه املنظمـات  اخلطوات املتخذة الستعراض معايري متويل  

  .أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة وفق ما
ــ   ــتم : ردال ــة النــسائية وغريهــا مــن املنظمــات  تــسجيل املنظمــات ي غــري وغــري احلكومي

غـــري  املنظمـــات قـــانوناملتعلـــق ب يف القـــانون ا املنـــصوص عليهـــات اإلجـــراءوجـــبمبالتجاريـــة 
  . العامةوبقانون الرابطاتغري التجارية واحلكومية 
ــسبة    ــغ ن ــضرائب وتبل ــن أجــل     ال ــيت تفــرض م ــة ال ــسجيل   احلكومي إصــدار شــهادات ت
 يف ٢٥ ال والنــساء واألطفــواحملــاربني القــدامى للمعــوقني لرابطــات العامــةالتأسيــسية للألنظمــة 

  .املائة من املبلغ احملدد
ــر مــن  قــوم يويف الوقــت احلــايل     ــة   منظمــة ١٢٠أكث ــة غــري جتاري ــسائية غــري حكومي  ن

  .بيانات وزارة العدل، وذلك حسب  بأنشطة يف خمتلف اجملاالتقضائية هيئات مسجلة لدى
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 ٢٠٠٨ هيوليـ /  متـوز  ٣يف  للربملان   ة التشريعي هليئةجملس ا   أصدره رسوم مشترك مل ووفقا  
مـستقلة غـري حكوميـة غـري جتاريـة ومؤسـسات اجملتمـع              منظمـات   تطـوير   مواصـلة    تـشجيع    بغية

اجملتمـع  إضـفاء طـابع حتريـري علـى          يف تنفيـذ التغـيريات الدميقراطيـة و        بنشاطاملدين ومشاركتها   
كينغـاش  جملـس   أنـشأ    موضوعية لتشكيل مـصادر متويلـها،        وإرساء ظروف وإقامة نظام مستقل    

ــابع ل ــةالت ــشريعيلهيئ ــان  ة الت ــاش وللربمل ــشيوخ  كينغ ــس ال ــان جمل ــا يف الربمل ــدعم صــندوقا عام  ل
 وكـذلك اللجنـة    ،غري التجارية وغريها مـن مؤسـسات اجملتمـع املـدين          واملنظمات غري احلكومية    

  .ن إدارة الشؤون املالية للصندوقالربملانية املسؤولة ع
صـصة مـن ميزانيـة الدولـة لـدعم          الصندوق واللجنة الربملانية توزيع املـوارد املخ      ويكفل    

التجارية وغريها من مؤسسات اجملتمع املدين ووضـع وتنفيـذ           غريعمل املنظمات غري احلكومية     
  . التجاريةغريلمنظمات غري احلكومية لالدعم املادي واملايل تقدمي برامج من أجل 

هـا   موارد الصندوق مباشرة إىل املنظمـات غـري احلكوميـة غـري التجاريـة وغري             وختصص  
لقـرارات  خدمات اجتماعية، وفقـا  وتقدمي من مؤسسات اجملتمع املدين يف شكل إعانات ومنح        

  .ربملانيةاللجنة ال
املخصـصات الـسنوية للـصندوق مـن مـوارد امليزانيـة لـدعم املنظمـات غـري                  ويتم تنفيـذ      

 عنـد انيـة    اللجنـة الربمل   تقدمهاالتجارية ومؤسسات اجملتمع املدين بناء على توصية        غري  احلكومية  
  .يها واملوافقة علتهاناقشوم تهاإعداد ميزانية الدولة ودراس

يف ، وأعـضاء يف جملـس الـشيوخ         ة التـشريعي  يف اهليئـة  ربملانية من نواب    اللجنة  وتتكون ال   
 التجاريــة وغريهــا مــن مؤســسات اجملتمــع غــرياملنظمــات الوطنيــة غــري احلكوميــة مــن والربملــان، 
  .ب للرئيس، وسكرتري وأعضاءتألف من رئيس ونائتاملدين، و
مـن التربعـات الـيت تقـدمها      العامة للدولـة، و امليزانيةلصندوق من موارد اموارد  وتتأتى    

 علـى   مـن املقـيمني وغـري املقـيمني يف أوزبكـستان          ( وأفـراد    قانونيـة  كيانـات  من   اجلهات الراعية 
جمانـا، وغريهـا    ات املالية املنظمات الدولية واملؤسس  اليت تقدمها املنح واملوارد   من  ، و )حد سواء 

  .من املوارد اليت ال حيظرها القانون
املنظمـات غـري احلكوميـة      ”ُيرجى تقدمي تفاصيل عن استخدام الدولة الطرف تعبري           - ٢٨

  .املنظمات غري احلكوميةالتمييز بينها وبني  وعن “غري التجارية
ــ    “ التجاريــةاملنظمــات غــري احلكوميــة غــري ” ياســتخدام مــصطلحب يتعلــقفيمــا : ردال

ــة  ” و ــع “املنظمــات غــري احلكومي ــر الراب ــاهيم هــي    ، يف التقري ــذه املف  جتــدر اإلشــارة إىل أن ه
. املنظمـات غـري احلكوميـة غـري التجاريـة         ب املعـين قانون  ال من   ٢ يف املادة    ويرد معناها مرادفات،  
أفـراد   طوعيـا    ذات إدارة ذاتية يقوم بإنـشائها      هي منظمة    غري التجارية كومية  احلغري  إن املنظمة   

 اهلــدف األساســي مــن باعتبــاره) ربــح( إىل احلــصول علــى دخــل تــسعىأو كيانــات قانونيــة ال 
وقـد  ). عـضاء األ(فيهـا   بـني املـشاركني     حتـصل عليـه     ) الـربح (توزيـع الـدخل     ال تقوم ب  نشاطها و 
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 الرابطــات: التجاريــة يف أشــكال تنظيميــة وقانونيــة، مثــل غــري املنظمــات غــري احلكوميــة تعمــل 
الرابطــات   (ذات الكيانــات القانونيــة  والرابطــات  العامــة، واملؤســسات  واملؤســسات ،مــةالعا

  ).واالحتادات
  

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
ــاري        - ٢٩ ــضمام إىل الربوتوكــول االختي ــق االن ــان أي تقــدم أُحــرز علــى طري ُيرجــى بي

وُيرجـى أيـضا    . مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة     اللجنـة يف    به  امللحق باالتفاقية حسبما أوصت     
 من املادة ١ذكر ما إذا كان قد أُحرز أي تقدم حنو قبول التعديل الذي أُدخل على الفقرة 

  . من االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠
ــة بدراســة مــسألة انــضمام    : الــرد   ــة والــوزارات واإلدارات املعني قامــت وزارة اخلارجي

  .الربوتوكول االختياري لالتفاقيةأوزبكستان إىل 
 مكتب املدعي العـام وجـه   إال أن. دارات االنضماماإلوزارات وال أيدت،  وبشكل عام   

 عـدم وفـاء    بـشأن بعـض التحفظـات     إبـداء   ربوتوكـول مـع     الاالنتباه إىل ضـرورة التـصديق علـى         
 قيـد   هـي ري  مـسألة االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـا        و. ٩ و   ٨أحكام املـادتني    بأوزبكستان  
  .لعام، مع األخذ يف االعتبار االقتراح الذي قدمه مكتب املدعي احاليااالستعراض 

ــسبة    ــا بالن ــرة   ال أم ــى الفق ــديل عل ــادة مــن  ١عتمــاد التع ــة،  ٢٠امل ينبغــي ف مــن االتفاقي
طـرح  كـان قـد     من االتفاقيـة     ٢٠املادة  من   ١ تعديل على الفقرة     إدخال أن اقتراح    اإلشارة إىل 
ــد   ١٩٩٥يف عــام ىل للمــرة األو ــود كــل مــن ال ــل وف ــرويج  منرك وفنا مــن قب ــسلندا والن ــدا وأي لن
  .والسويد
 لفتـرة  علـى أن جتتمـع اللجنـة عـادة           ة احلاليـ  صـيغتها يف   ٢٠املـادة   مـن    ١ وتنص الفقرة   

الفتـرة  التعـديل املقتـرح إىل إزالـة القيـود املفروضـة علـى              ويهـدف   .  أسبوعني سنويا  نتزيد ع  ال
 تعقـد نص علـى أن      لتـ  ٢٠املـادة   مـن    ١ الفقـرة لجنـة مـن خـالل تغـيري صـيغة           الالزمنية لدورات   

ضع خيـ اجتمـاع للـدول األطـراف، وجيـب أن          لكـن حتـدد مـدهتا يف         ، سنويا دوراهتااللجنة عادة   
  .ملوافقة اجلمعية العامة

ومتت املوافقة على التعديل املقترح يف االجتمـاع الثـامن للـدول األطـراف يف االتفاقيـة                   
كـانون   ٢٢ (٥٠/٢٠٢ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا         قبـل  مـن    وكـذلك ) ١٩٩٥مـايو   /أيار ٢٢(

على وجه التحديد، حيث القرار الـدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى              و). ١٩٩٥ديسمرب  /األول
  . قبول التعديل يف أقرب وقت ممكنلتوصل إىللاختاذ التدابري املناسبة 

 حيز النفاذ بعـد قبولـه مـن         ٢٠املادة  من   ١دخل على الفقرة    سيدخل التعديل الذي أُ   و  
  . ما ال يقل عن ثلثي الدول األطراف يف االتفاقيةقبل
  


