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 مقدمة

                                                              مراعاة حقوق اإلنسان وحرياته ومحايتها، منذ أن أصبحت دولة              ً     ً        جناحاً كبرياً يف                أوزبكسـتان         حققـت    - ١
                                             ومنذ االستقالل، أنشئ نظام لتشريعات حقوق اإلنسان   .                                            مستقلة وشرعت يف التحوالت واإلصالحات الدميقراطية 

                        هي الدستور واملعايري             أوزبكستان                                 ونواة تشريعات حقوق اإلنسان يف        .                قانون والئحة     ١٠٠                       يـتألف من أكثر من      
  .                                                                                    احملددة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وسائر الصكوك القانونية الدولية الصادرة يف هذا اجملال       الدولية

                                              معاهدة دولية حلقوق اإلنسـان، مشلت العهـد الدويل   ٦٠              على أكثر من (Oliy Majlis)                   وصـدق اجمللس األعلـى   - ٢
    .    ١٩٩٥      أغسطس  /    آب  ٣١     يه يف                                              َّ    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي صدَّق عل     اخلاص 

    ً      ً                                                                 فعالً، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب ست معاهدات لألمم املتحدة، بتقدمي تقارير وطنية عن          أوزبكستان      وقامت  - ٣
  :                                                     تنفيذ الصكوك التالية إىل اهليئات املختصة برصد هذه الصكوك

             ، وقرار اجمللس   ان       أوزبكست                  معلومات عن انضمام  (                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  - ١
 ُ                                وُنظر يف التقرير األويل يف نيويورك يف    ).     ١٩٩٥      أغسطس  /     آب   ٣١          املؤرخ    ١-   ١٢٧            األعلى رقم   

  . )٢ (    ٢٠٠١     مارس  /    آذار

   ).     ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول ٩        املؤرخ   ١١      ً   عاشراً -     ٧٥٧           القرار رقم  (                     اتفاقية حقوق الطفل    - ٢
  . )٣ (    ٢٠٠١       أكتوبر  / ُ                                وُنظر يف التقرير األويل يف تشرين األول

     مايو  /       أيار  ٦          املؤرخ    ١-  ٨٧             القرار رقم    (                                                          اتفاقـية القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            - ٣
  . )٤ (    ٢٠٠١      يناير  / ُ                                 وُنظر يف التقرير األويل يف كانون الثاين   ).     ١٩٩٥

    ١-   ١٢٩             القرار رقم    (                                                                          االتفاقـية الدولـية للقضـاء عـلى مجـيع أشـكال التمييز العنصري                - ٤
                                                     ظـر يف الـتقرير األويل والتقرير الدوري الثاين يف            ُ وُن   ).     ١٩٩٥         أغسـطس    /     آب   ٣١         املـؤرخ   

  . )٥ (    ٢٠٠٠      أغسطس  /  آب

                                                                                                      اتفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                - ٥
     ويف     ١٩٩٩ ُ                          وُنظر يف التقرير األويل يف عام    ).     ١٩٩٥      أغسطس  /    آب  ٣١        املؤرخ  ١-   ١٣٠       القرار  (

  . )٦ (        يف جنيف    ٢٠٠٢     مايو  /           لثاين يف أيار                التقرير الدوري ا

        مكتب  �                       ويشمل مؤسسات الدولة      .          أوزبكستان  ُ                                                  وأُنشـئ نظام للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف          - ٤
                                                       ، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان، ومعهد رصد التشريعات         )                                مفوض حقوق اإلنسان باجمللس األعلى     (            أمني املظامل   

  �                                               مركز حبوث الرأي العام؛ واملنظمات املهنية        �                    نظمات غري احلكومية                                            السـارية الـتابع للمجلس األعلى؛ وامل      
                                  جلنة محاية حقوق الفرد، ومجعية      �                           ً                                             احتادات احملامني والقضاة؛ وعدداً من املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان           

  .   ذلك                        ، ومجعية حقوق اإلنسان وغري          أوزبكستان                                                املساعدة القانونية، ومنظمة حقوق اإلنسان املستقلة يف 



E/1990/5/Add.63 
Page 5 

  ،     ١٩٩٧         ويف عام     .          أوزبكستان                                                                            وتـتخذ الـتدابري لتعبئة اجلهود من أجل تطوير العمليات الدميقراطية يف              - ٥
  .                       ً      ً                          اعتمد اجمللس األعلى برناجماً وطنياً للتوعية العامة بالقوانني

                    ي قد استوعب حقوق        وزبك                أن الشعب األ            أوزبكستان                                                 وأوضـحت التجربة يف جمال إقامة الدميقراطية يف          - ٦
ـ                            ً                                            ً                                 ان وأن هـذه احلقوق تشكل جزءاً ال يتجزأ من املشهد الوطين، مما يشكل بدوره مؤشراً للتطور الروحي                        اإلنس

                                                      وأظهر االستقالل حاجة اجملتمع إىل تعزيز حقوق اإلنسان، مما       .                                                     للشـعب وعالقته العضوية بالقيم القانونية العاملية      
  .                               أدى إىل تزايد الفعالية االجتماعية

       ً                       فابتداًء من السنة الدراسية      .          أوزبكستان                                  قـيف يف جمـال حقوق اإلنسان يف                                      وأقـيم نظـام دائـم للتث       - ٧
  ُ                                     وأُدرجت القضايا املتعلقة حبماية حقوق        ".             حقوق اإلنسان  "                                    ، جيـري تدريس مقرر خاص بعنوان            ١٩٩٨ /    ١٩٩٧

                                                                                                                اإلنسـان، وتعزيـز الدميقراطـية، وتدعـيم سيادة القانون يف املناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية على مجيع                
                                                                                                           املستويات، ويف املقام األول يف املدارس العامة، واجلامعات، ومدارس احلقوق، ومعاهد املعلمني، ومعاهد اإلدارة              

   .                                                                                    والتنظيم، باإلضافة إىل مرافق التدريب بوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية ودائرة األمن الوطين

                                   ياء تقاليد احلكم الذايت عن طريق                                           منظمة غري حكومية نشطة، وجيري إح       ٤     ٠٠٠           ً             وتوجد حالياً أكثر من      - ٨
   ).        جمتمع احلي (     احمللة 

  :                                                ً                                  وميكن أن خنلص مما تقدم إىل أن هذا املشروع ليس مشروعاً قصري األجل وإمنا هو مشروع طويل األجل - ٩
  .                        يف القرن احلادي والعشرين         أوزبكستان                                               فهناك سياسة لألولويات املتقدمة هي اليت ستحدد تطور 

                                      وهو يعتمد على املعلومات اليت وفرهتا        .                       الوطين حلقوق اإلنسان            أوزبكستان      مركز                           وهـذا الـتقرير أعده       -  ١٠
  .                                                                                الوزارات واإلدارات، باإلضافة إىل عدد من املنظمات غري احلكومية املعنية حبماية حقوق اإلنسان

          التعليقات                                                                                              واسترشد معدو التقرير بتوصيات جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة إىل             -  ١١
                                                                                   ويتألف التقرير من فرعني، يتضمن أوهلما معلومات عامة بينما يتضمن الثاين اجلزء              .                               العامـة املتعلقة مبواد العهد    

  .                الرئيسي واملرفقات

  معلومات عامة�   َ أوال  

 األرض والسكان

      وحتدها   .    ريا                                                                    بآسيا الوسطى بني هنرين رئيسيني، مها هنر أمو داريا وهنر سري دا                     أوزبكستان               تقـع مجهورية     -  ١٢
     يف           طاجيكستان                                                                              ً               كازاخستان يف الشمال والشمال الشرقي، وتركمانستان يف اجلنوب الغريب، وأفغانستان جنوباً، و           

          من سهول          أوزبكستان                           ويتألف حنو أربعة أمخاس مساحة   .                    يف الشمال الشرقي             قريغيزسـتان                     اجلـنوب الشـرقي و    
          ويف منطقة    .                                  وتالل تني شان وسالسل جبال جيسار                                                                صحراوية؛ وتشمل املناطق الشرقية واجلنوبية الشرقية هضاب        

  .                                                                                               توران، تقع هضبة أوستيورت ودلتا هنر أمو داريا على الساحل اجلنويب لبحر آرال، وصحراء كيزيلكوم الشاسعة
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                    وتبلغ مساحة البلد     .                    وعاصمتها هي طشقند    .     ١٩٩١       سبتمرب   /        أيلول  ١               استقالهلا يف             أوزبكستان         ونالـت    -  ١٣
               ومدينة طشقند،   ) oblasts (       والية   ١٢                                       متر مربع وتشمل مجهورية كاراكالباكستان، و       كيلو    ٤٤٧     ٤٠٠           اإلمجالـية   

   .              منطقة ريفية   ١٦٣               مدينة وبلدة و   ١٢١ و

                                          مليون نسمة، ويشكل سكان املدن منهم نسبة       ٢٥,١            يصل إىل        ٢٠٠٣                                  وكان عدد السكان يف بداية عام        -  ١٤
                     يف املائة خالل الفترة    ٢,٤                      ل النمو السنوي للسكان         وبلغ معد  .          يف املائة    ٦٢,٢                           يف املائة وسكان الريف نسبة     ٣٧,٨
      ١٠,٣                        ، منا سكان احلضر بنسبة        ١٩٩٠           ومنذ عام     .     �١٩٩٨    ١٩٩٠                          يف املائة خالل الفترة         ١,٦    و     �١٩٨٩    ١٩٨٠

  .         يف املائة    ٢٥,٤                                   يف املائة بينما زاد سكان الريف بنسبة 

       وينقسم   .                   يف الكيلومتر املربع         شخص       ٥٣,٣                            ، بلغت الكثافة السكانية         ١٩٩٨       يناير   /                 كـانون الثاين    ١    ويف   -  ١٥
             ؛ وتبلغ نسبة  )         يف املائة    ٥٠,٣ (       أنثى   ١١     ٩٥٢     ٤٠٠ و  )          يف املائة    ٤٩,٧ (      ذكر   ١١     ٨١٩     ٩٠٠               جمموع السكان إىل 

  .         يف املائة  ٥٦     ً   عاماً   ٢٥                             يف املائة ومن تقل أعمارهم عن   ٣٦     ً   عاماً   ١٥                  من تقل أعمارهم عن 

        بلغ عدد  (                                         طبيعية، أي إىل معدل مواليد مرتفع باستمرار                                              ويرجع النمو السكاين بصورة رئيسية إىل الزيادة ال -  ١٦
  .                    ِّ                                         ويتضح ذلك من منط احملدِّد الرئيسي لتكاثر السكان، أي معدل املواليد   ).     ١٩٩٨            طفل يف عام    ٥٣٥     ٠٠٠        املواليد 

                               مولود يف األلف، لكنه اخنفض        ٣٤  �    ٣٣                                                                     وقد ظل معدل املواليد األويل على املستوى الوطين يبلغ لعدة سنوات            
                                  ومل تستمر معدالت املواليد املرتفعة إال   .     ١٩٩٨               يف األلف يف عام     ٢٣,٢     إىل �  ً      ً                   ضاً بالغاً يف السنوات األخرية     اخنفا

  .                                                                                      يف واليات سورخان داريا وكاشكداريا، وجيزاك، ونامنجان، وهي مناطق يغلب عليها الطابع الزراعي

      ويشكل   .               مجاعة إثنية     ١٢٠           يزيد على                    ويعيش فيها ما      .                                       مجهورية متعددة اإلثنيات منذ القدم              أوزبكستان و -  ١٧
             يف املائة من  ١                                         أما الفئات األخرى اليت تزيد نسبتها على        ).            يف املائة    ٨٠ (                                         األوزبكيون الغالبية العظمى من السكان      

  ،  )           يف املائة     ٤,٨           مليون؛      ١,١ (               ، والطاجيكيني    )           يف املائة     ٥,٢           مليون؛      ١,٢ (                                   جممـوع السكان فتتألف من الروس       
   ).         يف املائة   ١,٤         مليون؛    ٠,٣ (        والتتار   )          يف املائة   ٤,٠         مليون؛    ٠,٩ (               والكازاخستانيني 

   ويف   .                     ً                                                      مبجتمعها الشاب نسبياً وبارتفاع نسبة من هم يف سن العمل من السكان                       أوزبكسـتان           وتشـتهر    -  ١٨
                                               يف املائة، بينما ميثل السكان الذين بلغوا          ٣٩                                                                  جملموع، تصل نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن سن العمل إىل            

  .         يف املائة ٧                                                     يف املائة، وتصل نسبة السكان الذين جتاوزوا سن العمل إىل   ٥٤         عمل نسبة      سن ال

                                                            وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، استمر النمو االقتصادي          .                                 منطقة اقتصادية بالغة األمهية             أوزبكستان و -  ١٩
                          دفوعات، وزاد التوازن يف                                                                                     املضـطرد، وتدعـم االستقرار االقتصادي الكلي واملايل، وحتسن االنضباط يف أداء امل            

  .                                 االقتصاد ككل ويف كل قطاع من قطاعاته

                                     حتقيق أقل معدل هبوط يف اإلنتاج بني         )  أ   : ( )٧ (                                                          وفيما يلي األهداف الرئيسية لالستراتيجية اإلمنائية للدولة       -  ٢٠
              لي اإلمجايل قدره                                               ً                                                مجيع البلدان اليت كانت تشكل االحتاد السوفيايت سابقاً واحلفاظ على معدل منو سنوي للناتج احمل              

                                                        مراقبة العجز يف ميزانية الدولة مع احلفاظ على مستوى          )  ب (   ؛      ٢٠٠١    و     ١٩٩٦                                      يف املائة يف الفترة ما بني عامي          ٤
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                                حتقيق االكتفاء الذايت يف الطاقة       )  ج (                                                                         مـرتفع من اإلنفاق االجتماعي على الصحة والتعليم والضمان االجتماعي؛           
                                   تشجيع إنتاج سلع استهالكية جديدة       )  د (                               إنتاج النفط والغاز والقمح؛                                             واحلبوب عن طريق حتقيق زيادة كبرية يف        

                       إجراء إصالحات بالبنية     )  و (                                                            حتديث وسائل اإلنتاج، وخباصة لزيادة إنتاج النفط والغاز؛             )  ه (                 ومنتجات وسيطة؛   
  .                                             األساسية، مثل النقل بالسكك احلديدية والنقل اجلوي

                                                           لضرييب عن كاهل املؤسسات التجارية وتدعيم النظام الضرييب                                                 وأحدثت التدابري املتخذة لتخفيف العبء ا      -  ٢١
    يف   ٢٠              يف املائة إىل    ٢٤                                 وخفضت الضرائب على األرباح من        .     ٢٠٠٣     ً                                        تأثرياً على الناتج يف النصف األول من عام         

    يف     ٣٧,٣                                                               ، كما خفضت استقطاعات الضمان االجتماعي للشركات من صندوق األجور من     ٢٠٠٣            املائة يف عام 
                                             وساعدت هذه التدابري يف حتسني احلالة املالية ألصحاب    .                                            يف املائة، وألغيت بعض الضرائب الفردية        ٣٥             املائـة إىل    

                                                      وخالل نصف عام، ارتفع حجم استثمار قطاع األعمال يف           .                                                املصـانع وتشـجيع قطاع األعمال على االستثمار       
  .         االقتصاد                            يف املائة من جمموع االستثمار يف  ٤٦                     يف املائة وساهم بنحو   ١٨             الداخل بنسبة 

                                                                              ، استمرت سياسة التحرير وتعميق اإلصالحات االقتصادية وضمان النمو االقتصادي              ٢٠٠٢           ويف عـام     -  ٢٢
  :           ونتيجة لذلك  .                                املستقر واملتوازن بشكل متسق وهادف

                               ً                                                                    بـدأ اقتصاد خمتلط يف الظهور تدرجيياً، وهناك إجراءات جارية حلفز نشاط منظمي املشاريع، وتطوير                 ) أ ( 
                                                                                 ل الصغرية واملتوسطة احلجم، وزيادة احلرية االقتصادية للمشاريع وزيادة نصيب القطاع اخلاص؛            مؤسسات األعما

                          يف املائة يف الصناعة،          ١٠٨,٥         وكان   �             يف املائة         ١٠٤,٢                                       وبلـغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل          ) ب ( 
                            ملائة يف اخلدمات املقدمة إىل            يف ا       ١٠٨,٣                                 يف املائة يف جتارة التجزئة، و           ١٠١,٧                             يف املائـة يف الزراعة، و           ١٠٦,١ و

            وحتقق ميزان    .            يف املائة      ١٢,٦                                                        وارتفع املتوسط السنوي لنصيب الفرد من الدخل بنسبة           .                       اجلمهـور مقـابل رسم    
                                       مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛     ٢٧٦,٤                     جتاري خارجي دائن مببلغ 

     ١,٦                                ة يف معدل التضخم الشهري إىل                                                                     ونتيجة التباع سياسة نقدية وائتمانية صارمة، تراجعت الزياد         ) ج ( 
                                يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل؛   ٠,٨                                                                  يف املائة، واخنفض معدل منو عرض النقود؛ ونفذت ميزانية الدولة بعجز قدره 

           وبلغ جمموع    .                                                                                  وجيـري اختاذ التدابري لترشيد إعادة اهليكلة وتصفية املشاريع املعسرة وغري املرحبة             ) د ( 
ُ                              مشاريع، بينما ُشرع يف إجراءات إفالس تتعلق ب     ٣٠٤         تعد مرحبة               املشاريع اليت مل    .       ً  مشروعاً   ١٥٤               

  .    ٢٠٠٣             يف هناية عام   ٤٠     ١٠٠                                       ً  وبلغت البطالة بني السكان النشطني اقتصادياً  -  ٢٣

                           ويتألف معظم األميني من املسنني    ).          يف املائة    ٩٩,١ (        مرتفع          أوزبكستان                                ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف  -  ٢٤
               عامل تلقوا    ١     ٠٠٠     ً            عامالً من كل        ٩٨٦           ً   وهناك حالياً     .                                    ومستوى التعليم مرتفع إىل حد كبري        ).  ً       اً فأكثر       عام   ٧٠ (

      ً  متخصصاً   )                                          يف املائة من العمال الذين حصلوا على تعليم  ١٥ (     ً   عامالً    ١٤٢                    ومن هذا اجملموع، هناك   .       ً     ً  تدريباً خاصاً
                                 حصلوا على تعليم ثانوي متخصص،       )    ائة        يف امل    ٢١ (     ً    عامالً      ١٩٩                                                حصلوا على تعليم أعلى، كامل أو غري كامل، و        

                   مل يكملوا التعليم     )            يف املائة      ١٣,٤ (     ً    عامالً      ١٢٧                                  أكملوا التعليم الثانوي العام و      )            يف املائة      ٥٠,٦ (     ً      عـامالً       ٤٨٠ و
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                                         وحصل شخص واحد من كل أربعة أشخاص يعملون يف   .                              مؤسسة تعليم عال يف أوزبكستان  ٦٣      وتوجد   .        الثانوي
ٍ      االقتصاد على تعلم عاٍل أو    .                 تعليم ثانوي متخصص                   

       عام      ٧٤,٤     ً                                                                                          ووفقـاً لتقرير أوزبكستان، يشري التقييم القطري املشترك إىل أن متوسط العمر املتوقع يبلغ                -  ٢٥
   ).  ١٣                       انظر املرفق األول، اجلدول  (                    عام بالنسبة للرجل     ٧٠,٥                بالنسبة للمرأة و

  اهليكل السياسي العام�     ً ثانيا  

      وتؤكد   .                                                          ادة أعلنت التزامها حبقوق اإلنسان ومبادئ سيادة الدولة                                             إن أوزبكستان دولة دميقراطية ذات سي      -  ٢٦
                          ً  واختار شعب أوزبكستان مساراً   .                                                                        ً متسكها مبثل الدميقراطية وتعترف بأولوية قواعد القانون الدويل املعترف هبا عاملياً

  .            ً  جه اجتماعياً         ً                    ً                                                                        دميقراطـياً للتنمـية ويسعى جاهداً إلقامة دولة مبنية على سيادة القانون وذات اقتصاد سوقي مو               
               وقد نوقش مشروع   .                                                                                ويستند الشعب يف تنمية استقالله ودعمه إىل دستور أوزبكستان الذي قام بدراسته واعتماده

                                                        وجيوز ألي مواطن من مواطين أوزبكستان أن يطرح اقتراحات وآراء   .                                        الدسـتور مناقشة عامة يف وسائط اإلعالم     
                     ، يف الدورة احلادية        ١٩٩٢       ديسمرب   /              كانون األول   ٨      ر يف      ُ            واعُتمد الدستو   .                                    ويقـترح تعديالت عن طريق الصحافة     

                                                          ويستند الدستور إىل مصاحل الفرد واجملتمع، وحيدد العالقة املتبادلة   .                                          عشـرة جمللـس السوفيات األعلى الثاين عشر      
       سؤولية                                                          وبالربط بني املواطن والدولة من زاوية احلقوق املتبادلة وامل      .                                              بينهما باالعتراف بالشراكة االجتماعية بينهما    

  .                                                    املتبادلة، حيدد الدستور األسس القانونية لعملهما املتضافر

                                                                            ً                           والدولـة، بوصفها العامل الرئيسي لإلصالح يف فترة انتقالية صعبة، هي اليت تنهض حالياً مبهمة ضمان                 -  ٢٧
  .                          احترام حقوق اإلنسان وحرياته

                                  تند الدميقراطية إىل التعبري احلر عن      وتس  .                                                                    ويـنص الدسـتور على أن الشعب هو املصدر الوحيد لسلطة الدولة            -  ٢٨
                                      ومتارس الدولة سلطتها مبا خيدم مصلحة        .                                                                               إرادة الشـعب يف تقريـر حياته السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية          

  .                          َّ                                             ً                          الشعب وعن طريق اهليئات املفوَّضة هلذا الغرض من الدستور والقوانني املعتمدة وفقاً للدستور، وحدها دون غريها

َ          ً      ً                                                        جيـوز سـوى للمجلس األعلى املنتَخب انتخاباً شعبياً ولرئيس اجلمهورية التصرف نيابة عن شعب                  وال -  ٢٩                           
                                                                                              وال جيوز ألي قطاع من قطاعات اجملتمع وال ألي حزب سياسي أو رابطة طوعية أو حركة أو فرد                    .          أوزبكستان

  .                         التحدث باسم شعب أوزبكستان

                                                 نون األوزبكي عملية التحول الدميقراطي واإلصالحات        ُ                                                 وأُنشـئ نظام متكامل تنظم مبقتضاه الدولة والقا        -  ٣٠
                         التشريعية والتنفيذية   �                                                         وجيمـع هذا النظام بشكل أساسي بني مجيع فروع السلطة             .                          االجتماعـية واالقتصـادية   

                                                                                    من الدستور، يستند نظام سلطة الدولة إىل مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية               ١١              ومبوجب املادة     .            والقضـائية 
  .        القضائية            والتنفيذية و

       وتناول   .    ُ                                                         ، أُجري استفتاء كخطوة رئيسية يف اجتاه تطوير نظام احلكم             ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧    ويف   -  ٣١
   .                                                                      انتخاب برملان مكون من جملسني وتعديل مدة الوالية الدستورية لرئيس أوزبكستان  :                االستفتاء مسألتني
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  السلطة التشريعية�ألف 

  .                                                                       لس األعلى، أي الربملان، وهو أعلى هيئة نيابية للدولة يف أوزبكستان                                           ميـارس السـلطة التشـريعية اجمل       -  ٣٢
                       ، وقانون اجمللس األعلى     )  ٨٨-  ٧٦       املواد   (            ِّ                                                          واإلجراء املنظِّم لتشكيل اجمللس األعلى ومركزه القانوين حيدده الدستور          

  .                                         ، وقانون اجمللس التشريعي، وقانون جملس الشيوخ )         االنتخابات (

  .                                                                                  يئة التشريعية، مت حتويل الربملان املكون من جملس واحد إىل هيئة مكونة من جملسني                                     وبغية زيادة فعالية اهل    -  ٣٣
             ومبوجب املادة     ).      تعديل (                                                         ، اعتمد اجمللس األعلى القانون اخلاص بدستور أوزبكستان             ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٤    ويف  
   ).            اجمللس األعلى  (      شيوخ          وجملس ال   )            جملس العموم  (                       مها اجمللس التشريعي     �                                 ، يتألف اجمللس األعلى من جملسني         ٧٦

   .                                                      وتستمر والية كل من اجمللس التشريعي وجملس الشيوخ مخسة أعوام

      ً  ُ                                                                  نائباً، ُينتخبون من الدوائر اجلغرافية بأغلبية األصوات يف انتخابات             ١٢٠                              ويـتألف اجمللس التشريعي من       -  ٣٤
 ُ                 وُينتخب أعضاء جملس   .      البلد                                                  أما جملس الشيوخ فهو اجمللس الذي جيمع ممثلني ملختلف أحناء    .                   مـتعددة األحـزاب   

                                            من مجهورية كاراكالباكستان، والواليات ومدينة �                 هي ستة أشخاص   �                 بأعداد متساوية     )         الشـيوخ  (          الشـيوخ   
      وممثلي   ) Jokargy Kenes (                                                                            طشـقند، وباالقتراع السري الذي جيري يف جلسات مشتركة لنواب برملان كاراكالباكستان  

                        ً       ويعني الرئيس ستة عشر عضواً مبجلس   .                              دن، لالختيار من بني هؤالء النواب                                  هيئات الدولة يف الواليات واملناطق وامل
                                                                                                                الشـيوخ خيتارهم من بني الشخصيات املرموقة املتمتعة خبربة عملية واسعة وبدراية خاصة يف ميادين العلم والفن                 

   ).            من الدستور  ٧٧      املادة  (                                                   واألدب والصناعة وغريها من جماالت احلياة يف الدولة واجملتمع 

                                                          ويتوىل هذا اجمللس اعتماد القوانني واألنظمة اليت يكون هلا           .                                             واجمللـس األعلى هو اهليئة التشريعية للدولة       -  ٣٥
   .               أعلى أثر قانوين

  السلطة التنفيذية�باء 

    ٣٥                                        وجيوز ألي مواطن من مواطين أوزبكستان بلغ سن   .                                             الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية -  ٣٦
                                                                                             لدولة وأقام بصورة دائمة يف أوزبكستان لفترة ال تقل عن األعوام العشرة السابقة مباشرة                  ً                     عامـاً، ويـتقن لغة ا     

  .                                        لالنتخابات، أن يرشح نفسه لتويل منصب الرئيس

                                                                                                        وينتخـب مواطـنو أوزبكستان الرئيس لفترة والية تبلغ سبعة أعوام على أساس االنتخاب العام املباشر                -  ٣٧
   ).            من الدستور  ٩٠      املادة  (                         بالتساوي وباالقتراع السري 

                                                          ويتألف جملس الوزراء من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء          .                                              ويتوىل جملس الوزراء ممارسة السلطة التنفيذية      -  ٣٨
  .                                                      ورئيس حكومة كاراكالباكستان عضو يف جملس الوزراء حبكم منصبه  .                  ورؤساء جلان الدولة

                                        س األعلى يف أمساء املرشحني ملنصب رئيس الوزراء                وتنظر هيئتا اجملل  .                                    ويعني رئيس الوزراء أعضاء جملس الوزراء -  ٣٩
  .                                                               ويوافق الرئيس على أعضاء جملس الوزراء بناء على توصية رئيس الوزراء  .                                   وتوافق عليها بناء على توصية الرئيس
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                                                                                             ويضـمن جملـس الوزراء اإلدارة الفعالة لالقتصاد وللميدانني االجتماعي والروحي، باإلضافة إىل تطبيق       -  ٤٠
            وقد مت تعديل   .                                                                            كسـتان وقرارات اجمللس األعلى واملراسيم والقرارات واألوامر اليت يصدرها الرئيس                  قوانـني أوزب  

  .    ٢٠٠٣                        قانون جملس الوزراء يف عام 

  السلطة القضائية�جيم 

                                                                                          ميارس القضاء يف أوزبكستان مهامه بشكل مستقل عن السلطتني التشريعية والتنفيذية واألحزاب السياسية  -  ٤١
   ).            من الدستور   ١٠٦      املادة  (          الطوعية              وسائر املنظمات

َ                                                         ومتاَرس السلطة القضائية عن طريق منظومة من اهليئات القضائية، هي -  ٤٢     :   

                                                                                         احملكمة الدستورية اليت تنظر القضايا املتعلقة بدستورية القرارات اليت تتخذها السلطتان التشريعية   ) أ ( 
            والتنفيذية؛

                                                لطة قضائية يف ميدان القضاء املدين واجلنائي واإلداري؛                                  احملكمة العليا ألوزبكستان، وهي أعلى س  ) ب ( 

                                                                    اجمللس االقتصادي األعلى الذي يفصل يف املنازعات الناشئة يف امليدان االقتصادي؛  ) ج ( 

                              احملكمة العليا لكاراكالباكستان؛  ) د ( 

                                 احملكمة االقتصادية لكاراكالباكستان؛    ) ه ( 

                                               دنية ملدينة طشقند، واحملاكم املدنية للمناطق واملدن؛                               احملاكم املدنية للواليات، واحملكمة امل  ) و ( 

                                                                                               احملاكم اجلنائية واإلدارية للواليات، واحملكمة اجلنائية واإلدارية ملدينة طشقند، واحملاكم اجلنائية              ) ز ( 
                        واإلدارية للمناطق واملدن؛

                احملاكم العسكرية؛  ) ح ( 

  .                                      احملاكم االقتصادية يف الواليات ومدينة طشقند  ) ط ( 

               وأي تدخل يف عمل   .                                                        من الدستور على استقالل القضاة وخضوعهم للقانون فقط        ١١٢                 وتـنص املـادة      -  ٤٣
                  وال جيوز أن يكون      .                              ويكفل القانون حصانة القضاة     .                                       َ             ً             القضـاة يف جمال إقامة العدل غري جائز ويعاقَب عليه قانوناً          

                               وال جيوز أن يكون القضاة، مبن        .          لس األعلى                                                        ً              رؤساء وأعضاء احملكمة العليا واحملكمة االقتصادية العليا نواباً يف اجمل         
        وال جيوز    .                                                                                                   فيهم القضاة احملليون، منتمني ألي أحزاب أو حركات سياسية، أو أن يشغلوا أي مناصب أخرى بأجر               

  .                                                                  عزل القضاة من مناصبهم قبل انقضاء مدة واليتهم إال ألسباب حيددها القانون

      ومبوجب   .                                       عام يف إطار اإلصالح القضائي والقانوين       ُ                                             وأُدخـل التخصـص بني احملاكم ذات االختصاص ال         -  ٤٤
                        ُ                                  واملتعلق بتحسني القضاء، أُنشئت حماكم جنائية وإدارية ومدنية     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب  ١٤                     املرسوم الرئاسي املؤرخ 

   .     خاصة



E/1990/5/Add.63 
Page 11 

                              على برنامج ملواصلة تطوير اإلصالح   ) Kengash (                        ، وافقت هيئة اجمللس األعلى     ١٩٩٦      أبريل  /       نيسان ٥   ويف  -  ٤٥
                       ً                                      وتقوم جلنة برملانية حالياً بتنسيق التدابري املتخذة يف إطار           .                                         لضـمان تنفـيذه بصورة منهجية ومتسقة                 القضـائي   
  .     اإلصالح

                         وقانون احملكمة الدستورية     )     ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                   بصيغته املعدلة يف     (                       ويـنظم قانون احملاكم      -  ٤٦
                                   ور احملاكم على ضمان احترام حقوق                             ويف أوزبكستان، يقوم د     .              عمل احملاكم      ١٩٩٥       أغسطس   /     آب   ٣٠         املـؤرخ   

                                                                                                        اإلنسـان وحـرياته املبينة يف الدستور وقوانني أوزبكستان والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وحقوق املشاريع           
                                                      ويهدف عمل احملاكم إىل ضمان سيادة القانون والعدالة          .                                                   واملؤسسـات واملنظمات ومصاحلها اليت حيميها القانون      

  .       األهلي                        االجتماعية والسلم والتآلف

  أسس سلطة الدولة على املستوى احمللي�دال 

                                                     أي اجمللس األعلى، وديوان الرئيس، وجملس الوزراء،        �                                                 إىل جانـب األجهـزة العلـيا لسـلطة الدولة            -  ٤٧
      معاجلة   ) Khokims                              جمالس نواب الشعب وحكام الواليات  (                         تـتوىل السـلطات احمللية   �                       والـوزارات واإلدارات    
  .                                      مستوى الوالية واملنطقة واملدينة والبلدة                    املشاكل االجتماعية على

                                                        هي الشكل التقليدي للسلطة يف أوزبكستان، الذي كرسته          )                       رئيس اإلدارة اإلقليمية   (                 ومؤسسـة احلاكم     -  ٤٨
           ويستند هذا   .    ِّ                                        وجتسِّد مؤسسة احلاكم جتربة إدارة الدولة القومية  .                           ويرجع أصله إىل املاضي البعيد  .                 التجربة التارخيية
           وميارس حكام   .                                                                          مبدأ املسؤولية الفردية وميكنه الوفاء باالحتياجات احليوية للسكان وحل مشاكلهم                املشـروع إىل    

                                  ويتخذ حكام الواليات، يف حدود السلطة    ).             من الدستور   ١٠٣      املادة  (                   ً                      الواليات سلطتهم وفقاً ملبدأ السلطة الكاملة 
ِ                                       املمنوحة هلم، قرارات تكون ملِزمة جلميع املشاريع واملؤسسات واملن                                                ظمات والرابطات، وللموظفني واملواطنني، يف                             

   ).            من الدستور   ١٠٤      املادة  (                   األقاليم اخلاضع لـهم 

                        وتتمتع احمللة مبركز رمسي      .                               وهي هيئات حملية للحكم الذايت       ).     احمللة (          ً                          وتوجـد أيضـاً رابطـات تقليدية         -  ٤٩
                                   د يف أنظمة جلان احمللة يف البلدات                      ً                                                                    باعتـبارها عنصـراً من العناصر اهلامة يف الدولة الدميقراطية، على النحو الوار            

َ                     وتتوىل رئاستها جلنة ُتنتَخب يف اجتماعات        .                           وللمحلة هيكل رئاسي واضح      ). Kishlaks (                      واملسـتوطنات والقرى        ُ                  
                 ً       ً    ، كما تنتخب نائباً وأميناً   )            أو الشيخ  aksakal (                               ً      وتنتخب اللجنة أحد أعضائها رئيساً        .                          عامـة حيضرها ممثلو األسر    

                                                         ويف إطار اللجنة، تنشأ جلان حملة معنية مبختلف القضايا           .                    املسنني ذوي اخلربة                                  ومستشـارين ختـتارهم مـن بني      
                             وحيدد القانون املهام اجلديدة      .                                                 ، مت تعديل قانون هيئات احلكم الذايت للمواطنني           ١٩٩٩           ويف عـام      .            االجتماعـية 

                  كان احملليني، وحفظ                                                                                          لـلمحلة، وهي محاية مصاحل األسر والنساء، ورعاية املسنني، وتوفري الدعم االجتماعي للس            
                                                                                                     األمن العام، ومنع الشباب من خرق القانون، واملساعدة يف رصد التجارة وتوفري املنافع والصحة والبيئة يف املنطقة، 

  .       وغري ذلك
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  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان�     ً ثالثا  

  احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان وحرياته�ألف 

                                                                                    ي الوطين الدستور، والقوانني الدستورية، واملدونات والقوانني، والقرارات الرئاسية،                            يشمل نظام التشريع   -  ٥٠
  .                                                                        وقرارات جملس الوزراء، واألنظمة اليت تعتمدها السلطات واإلدارات املركزية واحمللية

    سان                        وفيما يتعلق حبقوق اإلن     .                                                                           ويوفـر الدسـتور األساس القانوين العام حلماية احلقوق املدنية والسياسية           -  ٥١
                                                                                                                 وحـرياته األساسية، ينطلق الدستور من مبادئ أولوية القانون الدويل، والعدالة االجتماعية، واملساواة بني مجيع               

                                                      ويرسي مبدأ عدم قابلية حقوق املواطن وحريته للتصرف، واحلق   .                                             املواطنني واملسؤولية املتبادلة بني املواطن والدولة
  .                     يف محاية يكفلها القانون

                                             ً                                       من الدستور على أن جلميع مواطين أوزبكستان حقوقاً وحريات متساوية وأهنم سواء               ١٨               وتـنص املادة   -  ٥٢
                                                                                                                     أمـام القـانون وال يوجد متييز بينهم على أساس اجلنس أو العرق أو األصل اإلثين أو اللغة أو الدين أو األصل                      

  .                                                االجتماعي أو املعتقدات أو املركز الفردي أو االجتماعي

         ، وحقوق   )  ٣١       إىل     ٢٤           املواد من    (                                           سم حقوق اإلنسان إىل حقوق وحريات فردية                            ومبوجب الدستور، تنق   -  ٥٣
   ).  ٤٢     إىل   ٣٦         املواد من  (                           ، وحقوق اقتصادية واجتماعية  )  ٣٥     إىل   ٣٢         املواد من  (       سياسية 

                                      ، وحق الشخص يف احلرية ويف عدم التعدي على  )  ٢٤      املادة  (                                        وحقـوق الفرد وحرياته هي احلق يف احلياة      -  ٥٤
                                               ، واحلق يف احلماية من التعدي على الشرف والكرامة،   )  ٢٦       املادة   (                           ، واحلق يف قرينة الرباءة       )  ٢٥         املـادة    (         حرمـته   

           ، واحلق يف    )  ٢٧       املادة   (                                                                                    وعدم التدخل يف احلياة الشخصية، وحرمة املسكن، وسرية املراسالت واملكاملات اهلاتفية            
  ،  )  ٢٩       املادة   (                                واملعتقد وحرية الرأي والتعبري                                      ، واحلق يف حرية الفكر واحلديث        )  ٢٨       املادة   (                                 حـرية احلـركة يف أحناء البلد        

   ).  ٣٠      املادة  (                            ، واحلق يف احلصول على املعلومات  )  ٣١      املادة  (                           واحلق يف حرية الوجدان والدين 

           ، واحلق يف    )  ٣٢       املادة   (                                                                                واحلقوق السياسية هي احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة وشؤون الدولة              -  ٥٥
                                               ، واحلق يف إنشاء النقابات واألحزاب السياسية        )  ٣٣       املادة   (                عات واملظاهرات                                  املشـاركة يف التجمعات واالجتما    

                              ، واحلق يف تقدمي اقتراحات وشكاوى  )  ٣٤      املادة  (                                                   وسائر احلركات الطوعية، ويف املشاركة يف احلركات اجلماهريية 
   ).  ٣٥      املادة  (                                                  إىل اهليئات واملؤسسات املختصة يف الدولة وإىل ممثلي الشعب 

  ،  )  ٣٧      املادة  (                  ، واحلق يف العمل     )  ٣٦       املادة   (                                                           قتصادية واالجتماعية والثقافية هي احلق يف امللكية اخلاصة                   واحلقوق اال  -  ٥٦
             يوفرها أفراد                               ، واحلق يف الرعاية الطبية اليت    )  ٣٩       املادة   (                              ، واحلق يف الضمان االجتماعي       )  ٣٨       املادة   (                       واحلـق يف راحة بأجر      

                                                     ، واحلق يف مزاولة نشاط علمي وتقين إبداعي، واحلق يف التمتع  )  ٤١      املادة  (                 ، واحلق يف التعليم  )  ٤٠      املادة  (       مؤهلون 
   ).  ٤٢      املادة  (                  باإلجنازات الثقافية 
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                                                                   ً                        وينص الدستور على أن مجيع املواطنني سواء أمام القانون، وعلى أن هلم حقوقاً وحريات متساوية وأنه ال  -  ٥٧
  .                 الدولة أو اجملتمع                                                       جيوز ممارسة احلقوق واحلريات على حساب مصاحل األشخاص اآلخرين، أو

                 ويتمتع املواطنون    .                                                                                  وتكفل الدولة ملواطنيها محاية القانون ومحايتهم الشخصية يف أوزبكستان ويف اخلارج           -  ٥٨
           وهم خيضعون    .                                                                                            األجانـب وعدميـو اجلنسـية يف أوزبكستان باحلقوق واحلريات اليت ينص عليها القانون الدويل              

  .                                                   ً      انينها ويف املعاهدات الدولية اليت أصبحت أوزبكستان طرفاً فيها                                     لاللتزامات احملددة يف دستور أوزبكستان وقو

                                         من الدستور، إىل جانب حقوق املواطنني         ٤٤    و   ٤٣                                                   ويف الوقـت ذاتـه، تكفل الدولة، مبوجب املادتني           -  ٥٩
    ولة                                                                                              وحرياهتم، احلماية القانونية هلذه احلقوق واحلريات، واحلق يف الطعن يف أي إجراء غري قانوين تتخذه هيئات الد

                                                                وحتمي الدولة حقوق األقليات واألشخاص العاجزين عن العمل واملسنني الذين   .                              أو موظفوها أو املنظمات الطوعية
  .             يعيشون مبفردهم

                وقد شهدت األعوام   .                       ً      ً                                            ويشكل منو التشريعات منواً سريعاً صفة مميزة للنظام القانوين احلديث يف أوزبكستان -  ٦٠
                                                                       دونة القوانني املدنية ومدونة قوانني األسرة، ومدونة القوانني اجلنائية، ومدونة                                 اإلثنا عشر املاضية صياغة واعتماد م

    ١٢        جمموعها   (                                                                                               قوانـني اإلجراءات اجلنائية، ومدونة قوانني اإلجراءات املدنية، ومدونة قوانني الضرائب، وغريها             
                         التشريعات اجلديدة األساس          وتوفر     ).                                      القوانني العادية والقوانني الدستورية    (          قانون      ٣٠٠                   ، وما يزيد على      )       مدونـة 

                                                                                                                     القـانوين حلماية حقوق اإلنسان وحرياته وتدعيم سيادة الدولة، ونشر الدميقراطية يف اجملتمع، واالنتقال إىل اقتصاد سوقي             
   .                                                                                                        ذي توجه اجتماعي، وتنمية العالقات االقتصادية والتجارية والثقافية القائمة على تبادل املنافع مع البلدان األخرى

                                                                                          ً      زم أوزبكستان، يف سياساهتا الداخلية واخلارجية، مببدأ أولوية قواعد القانون الدويل املعترف هبا عاملياً         وتلت -  ٦١
           ومعهد رصد     ).                املبادئ األساسية  (                                       ، مت اعتماد قانون السياسة اخلارجية           ١٩٩٦         ويف عام     .                         عـلى القوانني الداخلية   

                                          ؤولة عن إجراء مراجعة قانونية ملشاريع قوانني                                                              التشـريعات السـارية، التابع للمجلس األعلى، هو هيئة هامة مس    
  .                                          ً حقوق اإلنسان وقوانني حقوق اإلنسان السارية فعالً

 نظام إقامة العدل واستقالل احملاكم:  محاية احملاكم حلقوق وحريات املواطنني�باء 

       قهم يف                                                                                                         أقـيم أسـاس تشـريعي قـوي لـنظام قضـائي موجـه حنو إقامة العدل ومحاية مصاحل املواطنني وحقو                     -  ٦٢
  .                           ويكفل الدستور استقالل القضاء  .                                               ً     ً                  وجيري تدعيم قدرة احملاكم على إنفاذ القوانني إنفاذاً فعاالً عن طريق التشريعات .         أوزبكستان

             وأي تدخل يف     .                                                                  من الدستور على أن القضاة مستقلون وال خيضعون سوى للقانون             ١١٢               وتـنص املادة     -  ٦٣
               وال جيوز للقضاة،   .                           ويكفل القانون حصانة القضاة  .                 ً عاقب عليه قانوناً                                       عمل القضاء يف جمال إقامة العدل غري جائز وي

                                     وتويل منصب القاضي يتعارض مع مهمة        .                                                                     مبن فيهم القضاة احملليون، االنتماء إىل أي أحزاب أو حركات سياسية          
                   ستند إليها إقامة                                املبادئ الدميقراطية اليت ت        ١٩٩٣       سبتمرب   /        أيلول  ٢                           وحيدد قانون احملاكم املؤرخ       .                   التمثيل يف الربملان  

ُ        ، مبدأ االستئناف، وُحددت        ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                                                وأدخـل النص املنقح للقانون، الذي اعتمد يف           .        العـدل                    
   .                                                                                            إجراءات االستئناف يف األبواب واملواد ذات الصلة من مدونة اإلجراءات اجلنائية ومدونة اإلجراءات املدنية
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                             وجيب أن متتثل هيئات الدولة       .                            برية ضمانات استقالل القضاة                                           ويدعـم قـانون احملاكم املعدل بصورة ك        -  ٦٤
                                                         ً     ً                                                       وموظفوهـا واملـنظمات الطوعية وسائر الكيانات القانونية امتثاالً تاماً لطلبات القضاة وأوامرهم املتعلقة بإقامة               

   ).  ٦٥      املادة  (                           وعدم القيام بذلك يشكل جرمية   .      العدل

              وأنشأ القرار    .                              احملاكم ذات االختصاص العام                                                      ويف إطـار اإلصـالحات القضائية، أدخل التخصص بني         -  ٦٥
    ومن   .                                                                 واملتعلق بتحسني القضاء احملاكم اجلنائية واحملاكم املدنية اخلاصة            ٢٠٠٠       أغسطس   /     آب   ١٤                الرئاسي املؤرخ   

   .                                                                        النتائج اهلامة اليت حققها إصالح القضاء إتاحة فرصة اللجوء إليه جلميع املواطنني

                                                           اغة التشريعات يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحرياته وبإعدادها                                       وجيـري حتسـني الـنظام اخلاص بصي        -  ٦٦
                               ، تشمل أولويات النشاط التشريعي  )               إجراءات الصياغة (                     ومبوجب قانون التشريع    .                                ومراجعـتها وتدوينها وتنفيذها   

  .                                                          الذي يقوم به اجمللس األعلى اعتماد القوانني اليت حتمي حقوق اإلنسان

                                                                          املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو               ً                           وعمـالً بتوصـيات األمم املتحدة      -  ٦٧
                        ونتيجة العتماد القانون     .                                                                                           العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أدخلت تعديالت على مدونة القوانني اجلنائية           

          املعنونة    ٢٣٥     ً        حالياً املادة                                ، على وجه التحديد، تشمل املدونة     ٢٠٠٣      يف عام   )      تعديل (                            املتعلق بقوانني تشريعية معينة 
   ".                                                                                 اللجوء إىل التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة "

  .                                                                                         ، ميارس مركز التدريب املستمر ملوظفي النيابة والتحقيقات عمله يف مكتب النائب العام                ١٩٩٠               ومـنذ عـام      -  ٦٨
                             وأدرج مقرر متعلق حبقوق اإلنسان   .               بوزارة العدل    ١٩٩٧              قانونيني يف عام                                            وأنشـئ مركز التدريب املستمر لألخصائيني ال     

  .                                                                                                   يف مناهج املؤسسات التعليمية اليت تتوىل تدريب وإعادة تدريب كبار املسؤولني باحملاكم والنيابات وإدارات التحقيق

  رصد تنفيذ التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان�جيم 

                                                             يقوم الرئيس مبهمة ضمان حقوق املواطنني وحرياهتم والدستور والقوانني               من الدستور،   ٩٣           مبوجب املادة  -  ٦٩
  .         أوزبكستان  يف 

                                                                                                             ومبوجب الدستور وقانون النيابة العامة تتوىل النيابة العامة اليت يرأسها النائب العام، مسؤولية اإلشراف               -  ٧٠
                                       ريات واألنشطة األخرى، عند التحقيق يف                                   وللنيابة احلق يف إجراء التح      .                                                  على تنفيذ التشريعات الوطنية بشكل دقيق وموحد      

                                                                     ولتحقيق ذلك، جيوز للنيابة العامة االستعانة مبوارد وزارة الداخلية          .                                                      اجلرائم وعند التثبت من ارتكاب جرمية على حد سواء        
   .                            من مدونة اإلجراءات اجلنائية   ٣٣٩                                                          وإدارة األمن الوطين اللتني حيق هلما إجراء التحقيقات مبوجب املادة 

                     مبعىن أهنم مستقلون    �           أوزبكستان                                                                    حيكم موظفي النيابة العامة، يف أنشطتهم، سوى الدستور وقوانني             وال -  ٧١
    ٢٩                                              من قانون النيابة العامة املعدل واملؤرخ         ٢             وحتدد املادة     .                                                عـن مجـيع هيـئات وموظفـي الدولة واحلكومة         

                             قوانني، وتدعيم سيادة القانون،              ضمان هيمنة ال  :                                                املهـام الرئيسية للنيابة على النحو التايل          ٢٠٠١         أغسـطس    /  آب
   .                                                           وأضيف إىل القانون، فصل ينص على رصد احترام هذه احلقوق واحلريات  .                           ومحاية حقوق املواطنني وحرياهتم
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  اآللية الوطنية لرصد محاية حقوق اإلنسان�دال 

  :                                                                فيما يلي املؤسسات املتخصصة الرئيسية العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان -  ٧٢

                                                 للبت يف دستورية إجراءات السلطات التشريعية           ١٩٩٢                                          كمـة الدسـتورية الـيت أنشئت يف عام            احمل  ) أ ( 
            والتنفيذية؛

  ؛ )                            مفوض حقوق اإلنسان باجمللس األعلى (          أمني املظامل   ) ب ( 

                                                معهد رصد التشريعات السارية التابع للمجلس األعلى؛  ) ج ( 

             وزارة العدل؛  ) د ( 

  .                       املركز الوطين حلقوق اإلنسان        ) ه ( 

                                                                                                وأنشـئت مؤسستا مفوض حقوق اإلنسان وجلنة مراقبة احلقوق واحلريات الدستورية للمواطنني امللحقة              -  ٧٣
                                                وقد أنشئت هاتان املؤسستان مببادرة من الرئيس         .     ١٩٩٥                                                مبكتب مفوض حقوق اإلنسان باجمللس األعلى يف عام         

                                ن مفوض حقوق اإلنسان باجمللس األعلى،      ً       ووفقاً لقانو   .                                                          بغية توفري آلية للتوسع يف محاية حقوق املواطنني وحرياهتم        
                                                                               ، تشمل مسؤوليات املفوض مراقبة تنفيذ قوانني حقوق اإلنسان، سواء من تلقاء                ١٩٩٧       أبريل   /        نيسان   ٢٤       املؤرخ  

  .                                               نفسه أو بناء على شكاوى املواطنني من انتهاك حقوقهم

                   مبوجب قرار للمجلس                                                                               ومعهـد رصد التشريعات السارية امللحق باجمللس األعلى هو معهد حبوث أنشئ              -  ٧٤
  :                                وفيما يلي األهداف الرئيسية للمعهد  .     ١٩٩٦      ديسمرب  /            كانون األول ٣           األعلى مؤرخ 

                                                                     حبث مدى مطابقة التشريعات السارية للقواعد والشروط الدولية حلقوق اإلنسان؛ - 
                                                                             صياغة مقترحات إلدراج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات األوزبكية السارية؛ - 
                                                                                                  إجراء الدراسات واستخالص النتائج العامة فيما يتعلق باإلنفاذ العملي للقوانني الرامية إىل تعزيز           - 

                   ومحاية حقوق اإلنسان؛
                                      إعداد توصيات لتحسني التشريعات السارية؛ - 
       ملشاريع   )                                           مبن فيهم اخلرباء األجانب واملؤسسات األجنبية      (                                    تنفـيذ استعراضـات جيريها اخلرباء        - 

  .                                              إعداد مقترحات بشأن خطة وبرامج األعمال التشريعية          القوانني، و

                                                                                                      وتوفر وزارة العدل الدعم التنظيمي لنشاط احملكمة العليا جلمهورية كاراكالباكستان، وحماكم الواليات،             -  ٧٥
                                                                                                   وحمكمة مدينة طشقند واحملاكم احمللية، مع االلتزام الصارم يف الوقت ذاته مببدأ استقالل القضاة وخضوعهم للقوانني

                                                                                                          وبغـية إتاحة إمكانية وصول عامة وعلى نطاق عريض إىل آلية فعالة للحماية القانونية، أنشئت إدارة                  .        وحدهـا 
             برعاية وزارة   )        العدالة (                             وأنشئ مركز املساعدة القانونية   .                                               خاصة داخل الوزارة لبحث شكاوى املواطنني ومطالباهتم

                                                   وم على اخلدمات املقدمة إىل األشخاص الذين حيتاجون                                ً                            ويقوم مركز العدالة حالياً بتطبيق نظام مرن للرس         .      العدل



E/1990/5/Add.63 
Page 16 

 

                                                                        وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ مركز التدريب املستمر لألخصائيني القانونيني يف            .                                      إلـيها يف القضايا املدنية واجلنائية     
         لقرار                                     ً      وأنشئت إدارة حلماية حقوق اإلنسان وفقاً       .     ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران   ٢٥                                             وزارة العدل، مبوجب القرار الرئاسي املؤرخ       

                                                             واملتعلق بالتدابري الرامية إىل مواصلة حتسني أنشطة وزارة             ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب   ٢٧          ، املؤرخ      ٣٧٠                       جملـس الـوزراء رقم      
  .                                                                                           وأنشئ مركز دراسات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف معهد العلوم القانونية التابع للدولة يف طشقند  .      العدل

  .                                 ، وهو مؤسسة غري حكومية، بشكل مستقل )Ijtimojy Fikr (                           ويعمل مركز حبوث الرأي العام  -  ٧٦

                      بغية تنسيق أنشطة        ١٩٩٦        أكتوبر   /                                                                 وأنشـئ املركز الوطين حلقوق اإلنسان بقرار رئاسي يف تشرين األول           -  ٧٧
               ً                    وجيري املركز حبوثاً عن خمتلف جوانب        .                                                                   مجـيع املنظمات احلكومية وغري احلكومية املعنية حبماية حقوق اإلنسان         

                                                                                 سان، على املستويني الوطين والدويل؛ وينظم الربامج الدراسية، واحللقات الدراسية،                                   محايـة وصـون حقوق اإلن     
                                                                                                       واحملاضـرات والـرحالت الدراسية؛ ويوفر املساعدة يف إعداد الربامج اخلاصة بدراسة حقوق اإلنسان وتنفيذها؛           

                            تبادل املعلومات مع املراكز                                                                                       ويقوم جبمع ونشر املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وينمي التعاون التقين وعالقات            
                                                 ً                                                                  أو املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان؛ وينسق حملياً أنشطة الوكاالت الدولية اليت تقدم املساعدات التقنية يف                

  .                                                                               جماالت نشر الدميقراطية واإلدارة ومحاية حقوق اإلنسان، وينشر صحيفة متخصصة يف حقوق اإلنسان

  اإلعالم والدعاية�هاء 

ـ  -  ٧٨                        ومنذ السنة الدراسية     .          أوزبكستان                                                             ئ بـرنامج للتثقـيف املسـتمر يف جمـال حقوق اإلنسان يف                   أنش
                                     وتدخل القضايا املتعلقة حبماية حقوق        ".       اإلنسان      حقوق   "                                      ، جيـري تدريـس مقرر خاص بعنوان             ١٩٩٨ /    ١٩٩٧
                    على مجيع املستويات،                                                                              وتعزيز الدميقراطية وتدعيم سيادة القانون يف املناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية      اإلنسان

                                                                                                              ويف املقام األول يف مدارس التعليم العام واجلامعات ومدارس احلقوق وكليات املعلمني ومعاهد التنظيم واإلدارة،               
  .                                                                        باإلضافة إىل مرافق التدريب بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة األمن الوطين

                                                 ، الذي أصدرته وزارة التعليم العايل والثانوي        ٧   ١٩٩       يوليه   /      متوز   ٢٩          املؤرخ      ٢٠٠                       وبناء على األمر رقم      -  ٧٩
         ، ابتداء     ١٩٩٨ /    ١٩٩٧                 يف السنة الدراسية   "       اإلنسان     حقوق "              ساعة بعنوان   ٤٠                           املتخصص، أدرج مقرر خاص مدته 

                                                         واستخدمت يف تدريس هذا املقرر الربامج األكادميية والكتب          .                                                مـن السنة األوىل جبميع مؤسسات التعليم العايل       
  .                   اليت نشرهتا الوزارة      اإلنسان    قوق   حب               املدرسية املتعلقة

                                                                                                            وأعـدت وزارة التعليم ما قبل املدرسي والعام والثانوي مبادئ توجيهية لتدريس املفاهيم القانونية كما                -  ٨٠
   .                                                                                     أعدت قاعدة لتدريس أسس الدولة والقانون يف مؤسسات التعليم العام والثانوي التابعة للدولة

                                                                    القات الدولية بوزارة التعليم واملركز الوطين للتعليم، بالتعاون مع منظمة                 ، تقوم إدارة الع    ٢٠٠٢         ومنذ عام  -  ٨١
                                                                     ، بتنظيم حلقات تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل للمعلمني واملربني وأخصائيي  )         اليونيسيف (                    األمم املتحدة للطفولة 

                         ة يف هذا اجملال، وقامت بنشر                                                                                 التعليم، يف إطار الربنامج املتعلق باألسس القانونية لقضاء األحداث واجلوانب النفسي      
  .                        الوعي باالتفاقية بني اآلباء
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                                                                                                    وأدرج مركز التدريب املستمر لألخصائيني القانونيني بوزارة العدل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ملدة              -  ٨٢
  .           ً                                             ساعات تبعاً لالحتياجات املهنية للطلبة وطول املقرر الدراسي  ١٠   و ٤             تتراوح ما بني 

     ً                                                         أيضاً يف املناهج الدراسية الثنتني من املؤسسات التعليمية اخلاصة مها       اإلنسان       حقـوق               وأدرج موضـوع   -  ٨٣
                                                                                                              مركـز التدريـب املسـتمر ملوظفي النيابة وإدارات التحقيق بالنيابة العامة ومعهد مدينة طشقند إلعادة تدريب            

               ال حقوق اإلنسان    يف جم  )         اليونسكو (                          للتربية والعلم والثقافة       املتحدة     األمم                       وأنشـئ كرسـي ملـنظمة      .         املعـلمني 
        اإلنسان    قوق                وأنشئ كرسي خاص حب  .                                                                      والدميقراطية والتسامح والتفاهم الدويل جبامعة االقتصاد العاملي والدبلوماسية

  .                                          يف النظرية والتطبيق بأكادميية وزارة الداخلية

         دراسية                                                   ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بانتظام بعقد حلقات      اإلنسان    قوق                       ويقـوم املركـز الوطين حل   -  ٨٤
                                                                                                               ودورات تدريبـية عن القواعد الدولية حلقوق اإلنسان ورصد حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير عنها ملوظفي النيابة                

  .                                            العامة ووزارة الداخلية والقضاة ووكالء النيابة

                     قام املركز الوطين حلقوق   "              وحتسني اإلدارة      اإلنسان     حقوق                نشر الدميقراطية و "                      ويف إطـار مشروع معنون   -  ٨٥
ـ         باللغة   "       اإلنسان    قوق              اإلعالن العاملي حل "                                                          ان بنشر كتاب مصور ألطفال املدارس االبتدائية والثانوية بعنوان       اإلنس

                                    ونشر نصف نسخ الطبعة األوزبكية باحلروف    ).       نسخة  ٣٠     ٠٠٠ (               واللغة الروسية   )       نسخة   ١٠٠     ٠٠٠ (         األوزبكية 
   :                   الية يف إطار املشروع                    كما صدرت امللصقات الت  .                                     الالتينية والنصف اآلخر باحلروف السرييلية

  ؛ )                         نسخة باألوزبكية والروسية  ١٠     ٠٠٠   (      اإلنسان    قوق              اإلعالن العاملي حل -

  ؛ )                نسخة باألوزبكية ٥     ٠٠٠        ملصقان،  (                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -

  ؛ )      وزبكية          نسخة باأل ٥     ٠٠٠        ملصقان،  (                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -

  ؛ )                نسخة باألوزبكية ٥     ٠٠٠        ملصقان،  (                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -

   ).                نسخة باألوزبكية ٥     ٠٠٠        ملصقان،  (                   اتفاقية حقوق الطفل  -

                                                                                    ، شرع املركز الوطين حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع مركز حبوث الرأي العام، يف نشر                  ١٩٩٧           ويف عـام     -  ٨٦
      ، بدأ     ١٩٩٩       ويف عام    ).            حقوق اإلنسان  .            الرأي العام   (Obshchestvennoe Mnenie. Prava Cheloveka      صحيفة 

    نشر    (Demokratizatsia i Prava Cheloveka v Uzbekistane                     نشر صحيفة جديدة هي       اإلنسان    قوق               املركـز الوطين حل 
                  والتوعية بقضايا      إلنسان ا     حقوق                                ومقاصد وأهداف الصحيفتني هي ترويج    ).          أوزبكستان    يف       اإلنسان     حقوق              الدميقراطـية و 

  .                                           وتصدر الصحيفة باألوزبكية والروسية واإلنكليزية  .                                            بني موظفي مؤسسات الدولة والسكان بصورة عامة      اإلنسان     حقوق

                                                                           ، قـام املركز الوطين حلقوق اإلنسان، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بترمجة       ٢٠٠٢           ويف عـام     -  ٨٧
                                 وبدعم من اليونسكو، قام املركز       .                                    ن واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان                                         ونشـر كتيب باألوزبكية عن أوزبكستا     

  .         إجابة   ٨٠          سؤال و    ٨٠  :                            أسئلة وأجوبة، والدميقراطية    :             حقوق اإلنسان                                         الوطـين حلقوق اإلنسان بنشر كتابني مها        
ّ                     ُ        وبدعم من اليونيسيف ُترجم كتيب للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق القّصر إىل اللغة الوطنية وُنشر يف   .    ٢٠٠٢      عام                    ُ                                         
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                                                                                      ، يف إطـار األنشطة املشتركة للممثل اإلقليمي للجنة الصليب األمحر الدولية يف آسيا                  ٢٠٠٢           ويف عـام     -  ٨٨
                                 ُ                                                                          الوسطى واملركز الوطين حلقوق اإلنسان، ُترجم كتيب عن القانون الدويل اإلنساين، يشمل اتفاقيات جنيف لعام               

  .      نشره                                           وبروتوكوليها اإلضافيني، إىل اللغة الوطنية ومت    ١٩٤٩

  ُ                                                                                     ، ُنشرت جمموعة من الوثائق اليت أصدرهتا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عن البعد                  ٢٠٠٢           ويف عـام     -  ٨٩
     وهذا   .     ُ                                                                                وقد ُنشرت هذه اجملموعة من الصكوك الدولية باللغة الوطنية بالكامل للمرة األوىل يف أوزبكستان  .       اإلنساين

                                                    معاهد احلقوق وطالب األكادمييات العسكرية واملوظفني                                                         الكتاب موجه بصورة رئيسية إىل الطالب واملعلمني يف       
  .                     املكلفني بإنفاذ القوانني

َ                        ُ َ                                                         ً                   وُتنَشـر املقاالت بصورة منتظمة وُتَبث الربامج التعليمية واإلعالمية يف وسائط اإلعالم األوزبكية، بدءاً               -  ٩٠   ُ 
                       امعات مخس وحدات للمشورة   ُ        وفُتحت باجل  .                                                               بإذاعة وتلفزيون الدولة وانتهاء مبحطات اإلذاعة والصحف التجارية   

  .                                                                                    القانونية معنية حبماية حقوق اإلنسان، وجييب فيها طلبة احلقوق على األسئلة املوجهة يف هذا اجملال

 ُ            وُيعىن املركز    .   ُ                                                                               وأُنشـئ مركـز دراسـات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وهو مركز غري حكومي              -  ٩١
                                                    ون اإلنساين، ويعقد هلذا الغرض احللقات الدراسية والدورات                                               بالدراسات وبالتوعية يف ميدان حقوق اإلنسان والقان

                                                                                                 التدريبية واملؤمترات للطلبة واملعلمني وممثلي وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات الدولة اليت ترتبط 
          املتحدة                                             ، يعقد املركز، بالتعاون مع برنامج األمم          ٢٠٠٢           ومنذ عام     .                ً       ً                    أنشـطتها ارتـباطاً مباشراً حبقوق اإلنسان      

                                                                                                    اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وجامعة االقتصاد العاملي والدبلوماسية، وجامعة مسرقند   
  .                                                                                             التابعة للدولة، مسابقات سنوية بني الطلبة عن أفضل حبث يف موضوع حقوق اإلنسان يف القرن احلادي والعشرين

  تنفيذ العهد�     ً رابعا  

 ١املادة 

      ِّ                     املنظ مة للحق يف تقرير املصريالتشريعات

                                                                                                       يتمـثل االجتاه الرئيسي لتطور أوزبكستان يف التحول من نظام لإلدارة تابع للسلطة إىل عالقات سوقية                 -  ٩٢
                                                                                                                 حـرة، وبـناء دولة دميقراطية تستند إىل سيادة القانون وإنشاء جمتمع مدين عادل، واالندماج يف اجملتمع الدويل،                  

   .    لية                      والوصول إىل األسواق الدو

                                                                                                     وتسـتلزم هذه العملية االنتقالية املعقدة تغيري النظم اإلدارية القدمية وخلق أدوات جديدة واعتماد قوانني        -  ٩٣
                                                      وتتخذ حكومة أوزبكستان تدابري فعالة لضمان اعتراف اجملتمع    .                                              جديـدة وقواعد جديدة وأساليب عملية جديدة      

  .    ً               عضواً يف األمم املتحدة                  ، أصبحت أوزبكستان     ١٩٩٢     مارس  /      آذار ٢   ويف   .         الدويل هبا

    ُ                                                            ، اعُتمد الدستور؛ الذي تنص مادته األوىل على أن أوزبكستان              ١٩٩٢         ديسـمرب    /                كـانون األول    ٨    ويف   -  ٩٤
                                                  على أن الشعب هو املصدر الوحيد لسلطات الدولة، وأن  ٧   و ٢             وتنص املادتان    ".                             مجهورية دميقراطية ذات سيادة    "
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                                                          دد مجهورية أوزبكستان بشكل مستقل هيكل دولتها القومية          وحت  .                                             الدولـة تعرب عن إرادة الشعب وختدم مصاحله       
                                                                                                               وهيكـلها اإلداري واإلقليمي باإلضافة إىل نظامها اخلاص بسلطة الدولة وإدارهتا، وتتوىل أمر سياساهتا الداخلية               

                                        العلم وشعار النبالة والنشيد الوطين،      :                                                 وجلمهورية أوزبكستان رموز للدولة خاصة هبا وهي        .                  واخلارجـية اخلاصة  
   ).            من الدستور ٥     إىل  ١         املواد من  (                       وهي رموز أقرها القانون 

                                                                                              وتناصـر أوزبكستان التسوية السلمية ملختلف النـزاعات املسلحة، واحلفاظ على سيادة الدول، وتعزيز       -  ٩٥
  .                                   السلم واالستقرار يف منطقة آسيا الوسطى

                                         ياة النباتية واحليوانية، وسائر املوارد                                                          من الدستور على أن األرض ومعادهنا، واملياه، واحل          ٥٥             وتنص املادة    -  ٩٦
       ً                  وإدراكاً للحالة البيئية     .                                                                 ً      ً                    الطبيعـية تشكل الثروة الوطنية ويتعني على الدولة استخدامها استخداماً رشيداً ومحايتها           

            ِّ                                      ، اعتمد املشرِّعون األوزبكيون أنظمة خاصة إلدارة        )               منطقة حبر آرال   (                                            الـبالغة السوء يف بعض مناطق أوزبكستان        
                                                                 ومجيع األنشطة اليت تنطوي على استخدام الثروة واملوارد الطبيعية ينظمها   .                                 بغية محاية وصون البيئة الطبيعية       املوارد،

                                                                                                            قانون محاية واستخدام احليوانات، وقانون محاية واستخدام النباتات، وقانون استخدام املعادن، واملبادئ األساسية         
  .               للدستور األوزبكي

                    ً                                                   تان ذات السيادة جزءاً من أوزبكستان؛ وهلا دستورها اخلاص الذي حيدد                                     وتشكل مجهورية كاراكالباكس   -  ٩٧
                                                           والعالقات املتبادلة بني أوزبكستان ومجهورية كاراكالباكستان        .                                                 هيكـلها اإلداري واإلقليمي ونظام إدارة الدولة      

            اكالباكستان                                            من الدستور على أن سيادة مجهورية كار         ٧٠             وتنص املادة     .                                       حتكمهـا املعاهدات واالتفاقات الثنائية    
                                                         من الدستور على أن جلمهورية كاراكالباكستان احلق يف االنفصال   ٧٤           وتنص املادة   .                         حتميها مجهورية أوزبكستان  

  .                                                                      عن أوزبكستان بناء على استفتاء جيريه شعب كاراكالباكستان على املستوى الوطين

 ٢املادة 

 مراعاة الدولة واحترامها للحقوق املعترف هبا يف العهد الدويل

                                                                                                     تستند الدميقراطية يف أوزبكستان إىل املبادئ العاملية اليت تتمثل القيمة األمسى مبوجبها يف اإلنسان، واحلياة          - ٨ ٩
      ويكفل    ).               من الدستور    ١٣       املادة   (                                                                             اإلنسـانية، واحلرية، والشرف، والكرامة، وسائر احلقوق غري القابلة للتصرف           

                                      وجلميع مواطين أوزبكستان حقوق وحريات       .              نسان واملواطن                                                 الدستور احلقوق واحلريات وااللتزامات األساسية لإل     
                ً                                                                                                     متساوية وهم مجيعاً سواء أمام القانون وال يوجد متييز بينهم بسبب اجلنس أو العرق أو األصل اإلثين أو اللغة أو                    

   .                                                               الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقدات أو املركز الفردي أو االجتماعي

    ً                                                           صكاً من الصكوك القانونية الدولية اليت حتمي وتكفل احلقوق            ٦٠       من                                وانضـمت أوزبكستان إىل أكثر     -  ٩٩
                                                                                                           االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق               

                      ية الدولية للقضاء على                                                                                   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاق
                                                                                                                  مجـيع أشـكال التميـيز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                  
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                                                                                                                   الالإنسـانية أو املهينة، واالتفاقية املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة، واإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال               
                                                                              أساس الدين أو املعتقد، ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،                                       التعصـب والتمييز القائمني على    

  .                                               واملبادئ األساسية املتعلقة باستقالل السلطة القضائية

                                وتستند احلماية القانونية حلقوق      .                                                                   ويكفـل الدستور احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية        -   ١٠٠
                                                                                    قاعدة موثوق هبا تتألف من مدونة القوانني املدنية، ومدونة قوانني األسرة، ومدونة                                        وحـريات مجيع املواطنني إىل      

                                                                                                                   قوانـني العمـل، وقانون امللكية، وقانون محاية الصحة، وقانون التعليم، وقانون املعاشات التقاعدية اليت متنحها                
                            لعمل، وقانون التفتيش يف قطاع                              ، وقانون العمل، وقانون محاية ا )                 الرعاية االجتماعية (                            الدولـة، وقـانون املعوقني     

                                                                                                           الصحة التابع للدولة، وقانون محاية واستخدام مواد التراث الثقايف، وقانون االتصاالت اخلاصة باملواطنني، وقانون        
                                                                                                   الطعن يف اإلجراءات والقرارات اليت تنتهك حقوق املواطنني وحرياهتم، وقانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية،   

                                                                                 عالم، وقانون حرية الوصول إىل املعلومات وضماناته، وقانون محاية األنشطة املهنية للصحفيني،                وقانون وسائط اإل
  .                وغريها من القوانني  )          أمني املظامل (                                                   وقانون احملاماة، وقانون مفوض حقوق اإلنسان باجمللس األعلى 

       بوزارة   ) Adolat (         العدالة                                                                                  وبغـية زيادة وعي املواطنني بالقواعد الدولية حلقوق اإلنسان، قامت دار نشر              -   ١٠١
                                             وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز الوطين حلقوق اإلنسان   .                                                    العدل بنشر الشرعة الدولية للحقوق باألوزبكية والروسية

                                                                                                           يف طشـقند، مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، يف عامي                
                                                                      تضمن نصوص الصكوك األساسية العشرة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد                             ، بنشر ملصقات ت       ١٩٩٨    و     ١٩٩٧

  .    َّ              ً                                وتقدَّم امللصقات جماناً إىل املدارس ومؤسسات التعليم العايل  .                                                 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

          صحيفة،     ٤٩٠           ومن جمموع     .       جملة    ١٣٨           صحيفة و     ٤٩٠                                          وتوجد يف أوزبكستان ثالث وكاالت إعالمية و       -   ١٠٢
َ      ُتنَشر                                                                 على مستوى الواليات واملدن واملناطق؛ وهناك كذلك مطبوعات            ١٣٩                               صحيفة على املستوى الوطين و       ٦٩ُ  

              مطبوعات دينية  (       ً       مطبوعاً آخر   ٤١       ً                     مطبوعاً للمجتمعات احمللية، و  ٦٢       ً            مطبوعاً للدولة، و   ٣٤٨  :                دورية أخرى تشمل
َ         جملة، ُتنَشر       ١٣٨           ومن جمموع      ).         وجتاريـة                               جملة على مستوى الواليات،       ٣٠                املستوى الوطين و               جمالت على       ١٠٨      ُ  
   ).                 الدينية والتجارية (                                جمالت الدولة واجملتمعات احمللية وغريها   :      وتشمل

                                                                                       من الدستور لكل شخص احلق يف احلماية القانونية حلقوقه وحرياته واحلق يف الطعن يف                 ٤٤              وتكفل املادة    -   ١٠٣
                              ويكفل القانون املتعلق بالطعن يف   .                            موظفوها أو الرابطات الطوعية                ُ  ْ                             أي فعل غري قانوين ُتقْدم عليه هيئات الدولة أو    

               ، حق املواطنني       ١٩٩٥       أغسطس   /     آب   ٣٠                                                                    اإلجراءات والقرارات اليت تنتهك حقوق وحريات املواطنني، املعتمد يف          
      ات غري                                                                  ُ                        يف اللجوء إىل احملكمة يف احلاالت اليت يعتربون فيها أن حقوقهم وحرياهتم قد انُتهكت بسبب أفعال أو قرار

                                                                                                                   قانونـية صادرة من هيئات الدولة أو املشاريع أو املؤسسات أو املنظمات أو الرابطات الطوعية أو هيئات احلكم                  
                        فال حيق هلم التصويت أو       :                                                   وال ختضع حقوق األجانب لقيود إال يف اجملال السياسي          .                             الذايت للمواطنني، أو املوظفني   

                                 وللمواطنني األجانب احلق يف اللجوء إىل   .                            ارية للهيئات اإلدارية للدولة                                             ترشـيح أنفسهم يف االنتخابات أو تقلد مناصب إد   
          ً                                  ً                                                    ً                        احملاكم وفقاً لإلجراء املبني يف القانون املذكور آنفاً، ما مل تنص االتفاقات الدولية اليت أصبحت أوزبكستان طرفاً فيها على               

  .             لجوء إىل احملاكم                                                       ولعدميي اجلنسية نفس ما ملواطين أوزبكستان من حقوق متعلقة بال  .        خالف ذلك
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 ٣املادة 

 ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                              وترد التدابري اخلاصة بضمان حقوق    ".                                تتمتع املرأة والرجل حبقوق متساوية "              من الدستور،   ٤٦    ً         وفقاً للمادة  -   ١٠٤
       فاملرأة   :                                              ويف أوزبكستان نظام قانوين يكفل حقوق املرأة        .                                                        املـرأة يف قانون العمل، وقانون األسرة، وقوانني أخرى        

                                                                                    ّ                             تتمتع بتكافؤ الفرص يف التعليم والتدريب املهين، والعمل واحلصول على أجر عن عملها، ويف الترقّي يف عملها،                 
    ً   فضالً                                          وتوجد تدابري خاصة باملرأة يف جمال محاية العمل،  .                                                  ويف املشاركة يف األنشطة االجتماعية والسياسية والثقافية

ُ  ِّ          ِّ                                                         وقد ُهيِّئت ظروف متكِّن املرأة من اجلمع بني عملها وواجباهتا كأم؛ كما              .                                     عـن تدابري للحفاظ على صحة املرأة           
   ويف   .                                                 ً      ً        ً                                          تتمـتع األمهات واألطفال حبماية القانون، ويتلقون دعماً مادياً ومعنوياً، يشمل اإلجازات املدفوعة األجر             

   .                                  اة السياسية واالقتصادية واالجتماعية                                        أوزبكستان، تشارك املرأة يف كافة ميادين احلي

                                                                     من الدستور مبادئ املساواة بني الرجل واملرأة، وحرية الزواج واملساواة بني   ٦٣                       وقـد أرسـت املـادة       -   ١٠٥
        ويف عام    .                                                                                                   األطراف املقبلة على الزواج، ومحاية األم والطفل، ومحاية األسرة على الصعيدين االجتماعي والقانوين            

ـ        ١٩٩٥ ّ      ، قّدمت      ١٩٩٩         ويف عام     .                                                            تان اتفاقـية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             ّ               ، وقّعـت أوزبكس    
                                                                                                                    أوزبكسـتان تقريرها األويل عن تنفيذها لالتفاقية إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليت نظرت يف                

  .    ٢٠٠١      يناير  /                     التقرير يف كانون الثاين

                                                      ِّ    االضطالع مبهام إدارة شؤون األسرة املعيشية وتنشئة األطفال حتدِّد                                 ويف الوقت نفسه، فإن حاجة املرأة إىل -   ١٠٦
               ً                                                     يف املائة تقريباً من النساء الاليت اشتركن يف دراسة استقصائية إهنن يوددن   ٦٠        وقد قال   .                       إىل حد بعيد طبيعة عملها

               ترك عملهن،                                   يف املائة منهن عن رغبتهن يف        ٢١                                                             العمل بعض الوقت أو احلصول على ساعات عمل مرنة، وأعرب           
     ً                                                ووفقاً للمعلومات الواردة من وزارة العمل عن بداية سنة   .                                          يف املائة منهن إهنن يفضلن العمل يف املرتل      ١٤        وقـال   
    ٦٠ (            ، والتأمني    )           يف املائة    ٦٤ (                 الرعاية الصحية     :                                                              ، فإن غالبية النساء يعملن يف أفرع االقتصاد غري اإلنتاجية             ١٩٩٩

                                            ويكثر عدد الرجال العاملني يف ميادين النقل       ).            يف املائة    ٥٣ (               ، والـثقافة     )             يف املائـة     ٥٨ (               ، والتعلـيم     )          يف املائـة  
             وتتراوح نسبة    ).          يف املائة  ٦٣ (          ، واإلسكان  )           يف املائة    ٧٦ (            ، واحلراجة    )           يف املائة    ٨٨ (               ، والتشـييد     )             يف املائـة     ٨٧ (

  .         يف املائة  ٥٢   و  ٤٠           فيما بني�                                    الصناعة والزراعة والعلوم واالتصاالت �                             النساء العامالت يف األفرع األخرى 

                                                                 ً                                 وباإلضـافة إىل االختالفات يف توظيف املرأة يف خمتلف فروع االقتصاد، توجد أيضاً اختالفات مهنية يف                 -   ١٠٧
                                                                    ففي اهلندسة امليكانيكية، وحتويل املعادن، وتصنيع األدوات، على سبيل املثال،   .                          هيكل التوظيف حسب نوع اجلنس

                                                               يدويني على درجة مرتفعة من املهارة، يستخدمون األجهزة واآلالت                                 َّ                   يكـثر عدد الرجال الذي يوظَّفون كعمال        
                                             ويف الوقت نفسه، جيري توظيف النساء العامالت،        ).    ِّ                                                مشغِّلو أجهزة، وعمال ضبط، ومهندسون، وعمال إصالح       (

   .                       َّ                                                    ومعظمهن عامالت جتميع مؤهَّالت، يف لصق العالمات على املنتجات، والتعبئة، وما إىل ذلك



E/1990/5/Add.63 
Page 22 

 

                سب فروع االقتصاد             توزيع األجور حب

                     وكان أعلى متوسط لألجر   .      ً  سوماً ٣       ٥٨٩,٨                                               ، كان متوسط أجر العامل الشهري يف أوزبكستان          ٢٠٠٣        يف عام    -   ١٠٨
     ً                  سوماً؛ ويف جمال التشييد  ٦       ٣٦٤,١                                                                            الشهري للمرأة يف جمال املالية واالئتمان والتأمني؛ وقد بلغ هذا املتوسط يف جمال النقل 

                                                       ويف فروع االقتصاد غري املنتجة، كان متوسط أجر املرأة الشهري    .      ً   سوماً  ٤       ١٩٥,٣      ناعة       ً                 سوماً؛ ويف جمال الص     ٤       ٥٦٦,٢
     ً             سوماً؛ ويف جمال     ٢       ٢١١,٢                                                                                 فكان يف جمال الرعاية الصحية، والتدريب البدين والرياضة، والرعاية االجتماعية             .         ً    أقـل قليالً  

  .     ً  سوماً ١    ٠,   ٦٧٦                                     وبلغ متوسط األجر الشهري يف جمال الزراعة   .      ً  سوماً ٢       ٣٣٣,٢        التعليم 

         التعليم،  (                                                                  َّ                     وترجع هذه احلالة يف املقام األول إىل أن غالبية النساء يعملن يف قطاعات متوَّل من ميزانية الدولة  -   ١٠٩
                                                       ، حيث ظلت املرتبات منخفضة؛ كما أنه يرجع إىل اخنفاض املستوى  )                                           والرعاية الصحية، والعلوم، واإلدارة، والفن   

  .                               ة وجلوء املرأة إىل االزدواج الوظيفي                             املهاري، وبالتايل اخنفاض اإلنتاجي

                                                                                         ويف األسر الكثرية األطفال، تتحمل املرأة مسؤوليات إضافية يف جمايل تربية األطفال وإدارة شؤون األسرة،  -   ١١٠
    يف   ٦٧     ً                                    ووفقاً لنتائج دراسة استقصائية واحدة، قال   .                                                         وتقـل الفرص املتاحة أمامها للنمو املهين ومواصلة التدريب    

                             يف املائة منهن إهنن يردن        ١٩                                                                       نساء إهنن يوددن تغيري وظائفهن ألهنن لسن راضيات عن مرتباهتن، وقال                         املائة من ال  
                 ً      ً                                            يف املائة منهن رداً سلبياً فيما يتعلق بظروف العمل يف أماكن              ٢٤                                             تـرك العمل بسبب قسوة ظروف العمل، ورد         

ُ  ِّ         وقد ُوظِّف حنو     .        عمـلهن                          َّ        االستقصائية يف أعمال مل يكنَّ مؤهالت                                       يف املائة من النساء الاليت خضعن للدراسة   ٣٤    
ّ             يف املائة ّممن حسَّّن مؤهالهتن   ٤٨                                                  يف املائة منهن للتدريب من أجل حتسني مؤهالهتن، ومل يشهد   ٧٤           هلا، ومل خيضع  َّ     ّ          

           ً                                                         وينبغي أيضاً أن يوضع يف احلسبان أن أصحاب العمل يسعون إىل توظيف قوة عمل   .                        أي تغيري يف وضعهن الوظيفي
َ                             أن النساء العامالت يكلفَن أصحاب العمل أكثر من الرجال  :                   ر ألسباب موضوعية هي               معظمها من الذكو         فالنساء   .                       

                      وعالوة على ذلك، فإن      .                                                                   ساعة أقل من الرجال يف املتوسط؛ وبالتايل فإن إنتاجيتهن أقل            ٢٥    و   ٢٠               يعملن ما بني    
                     ومن هنا جاء تفضيل      .          املهنية                                                    ً                               النسـاء يعملن بأجر على فترات غري منتظمة، مما يؤثر سلباً على خربهتن وكفاءهتن             

  .                                         أصحاب العمل لتعيني الرجال حني يكون هلم اخليار

                                                                فعند ختفيض عدد املوظفني، وعند قيام املؤسسات واملنظمات بإعادة           .                                وجيب إجياد حل لعدد من املشاكل      -   ١١١
  .                  ن يفقدن وظائفهن                                                                         َّ                    تنظيم أنفسها، تكون النساء، وخباصة النساء الاليت لديهن عدد كبري من األطفال هنَّ أول م              

                    ومن أهداف التشريع     .                                                                                      ويف هـذه احلـاالت، تـتجه النساء إىل قطاع الصحة اإلجنابية أو القطاع غري احلكومي               
                                                                ِ                فالقانون حيظر على أصحاب العمل فصل النساء حني يصبحن حوامل أو حني يطاِلنب               .                           األوزبكي تغيري هذا الواقع   

                                                 ّ            د كبري من األطفال حتصلن على استحقاقات متنوعة، مثل قلّة                                          كما أن النساء الاليت لديهن عد       .                 بإجـازة األمومة  
                                  من قانون العمل حتمل العنوان        ١٤              من الفصل       ٢٢٤        واملادة    .                                                سـاعات العمـل وكثرة اإلجازات املدفوعة األجر       

   ".                                                            الضمانات اإلضافية للمرأة واألشخاص الذين يتحملون مسؤوليات أسرية   : "     التايل
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                محاية مصاحل املرأة

ـ    -   ١١٢                                                                                مـنظمة غري حكومية بتمثيل مصاحل املرأة؛ ومن هذه املنظمات جلنة املرأة يف                 ١٠٠          ثر مـن                يقـوم أك
                                                                                                 أوزبكستان، ورابطة صاحبات األعمال يف أوزبكستان، ومركز موارد املرأة، ومركز القيادات النسائية، ومؤسستا 

                         ة باملعلومات عن املسائل                         ً      ً                       وتبذل أوزبكستان حالياً جهوداً كبرية لتزويد املرأ        .                                سـوغلوم أفلود أوشون وإكوسان    
  .                                                                                                وجيري إنشاء مراكز اجتماعية خاصة ميكن أن حتصل املرأة فيها على مشورة بشأن أي قضية هتمها                 .            القانونـية 

  . ُ  َّ                                     وُتتَّخذ خطوات لنشر معلومات عن حقوق املرأة

               ء على التقاليد                      ً                                                             وتبذل أوزبكستان جهوداً كبرية لتثقيف السكان باحلماية القانونية املكفولة للمرأة، وللقضا -   ١١٣
                  ِّ                               ويف الوقت نفسه، تعزِّز أوزبكستان القيم الثقافية      .                                               ً      ً           واخلـرافات اليت تعصف حبقوق املرأة وتؤثر عليها تأثرياً سلبياً         

                                              وتقوم مؤسسات متخصصة، كلجان املرأة، واملركز        .                                                           والتقلـيدية اليت تشجع على احترام حقوق املرأة ومحايتها        
                                                          رأي العام، وبعض منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية بتقدمي خدمات                                الوطين حلقوق اإلنسان، ومركز حبوث ال

  .                                                                     استشارية دائمة للمرأة وبعقد حلقات دراسية وموائد مستديرة عن حقوق املرأة

  :                                                 ، أنشئت وظيفة جديدة يف اإلدارات اإلقليمية هي           ١٩٩٥      مارس   /       آذار  ٢     ً                               ووفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر يف       -   ١١٤
                                                                واملناطق، يرأس نائب حاكم املقاطعة أو املنطقة يف الوقت نفسه            )        األقاليم (              ويف املقاطعات     .    رأة                         نائـب احلاكم لقضايا امل    

   ِّ        وميكِّن هذا    .                                                                   ويتقلد رئيس جلنة املرأة يف أوزبكستان وظيفة نائب رئيس الوزراء           .                                          جلنة املرأة التابعة للمقاطعة أو املنطقة     
  .                                         ومن ضمان توفري احلماية الفعالة حلقوق املرأة                                               اهليكل من حل قضايا املرأة يف الوقت املناسب مىت ظهرت،

                                                                                                            ويضـطلع ممـثلو جلنة املرأة يف أوزبكستان بأعمال متواصلة يف امليدان، فينظرون يف شكاوى املرأة والبالغات                  -   ١١٥
  .    انات                                                                                                    املقدمة منها، ويقومون بالتفتيش على رياض األطفال ودور األمومة واملؤسسات العقابية اليت تسجن فيها النساء املد

         ً                                                                                                 واسـتهدافاً ملواصـلة االرتقـاء بوضـع املرأة االجتماعي واملادي، ولتعزيز دور األسرة واجملتمع، أصدر رئيس               -   ١١٦
      ١٩٩٩      فرباير  /      شباط  ١٨           الصادر يف   ٧٣                           ووافق قرار جملس الوزراء رقم   .             سنة للمرأة    ١٩٩٩                ً          أوزبكستان مرسوماً يعلن عام 

                                                                     للحفاظ على مصاحل املرأة ومحايتها؛ واهلدف من الربنامج هو تعزيز               ١٩٩٩                                                عـلى برنامج الدولة للتدابري املتخذة يف عام         
                                                                                                                           األسـاس القانوين حلماية مصاحل املرأة، وزيادة دورها يف تنمية الدولة واجملتمع والثقافة ويف الدميقراطية والتجديد الروحي                 

                                          عدة على الصعيدين الدويل واحلكومي وغريمها                                                                                     للمجتمع؛ وإعداد وضمان نظام ملراقبة تنفيذ التشريعات واملعايري القانونية امل         
                                                                                                                          مـن أجـل محايـة مصاحل املرأة واألمومة والطفولة؛ وزيادة دور املرأة يف اهلياكل اإلدارية على كافة املستويات، وهتيئة                    

      وهتيئة                                                                                                          الظـروف ملشاركة املرأة بنشاط يف أجهزة احلكم الذايت للمواطنني، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات الطوعية؛           
                                                                                                                         الظـروف املفضـية إىل االرتقاء بصحة األم والطفل؛ وتطوير التربية البدنية وزيادة مستوى التعليم؛ وحتسني وضع املرأة                  
                                                                                                               ودورها يف األسرة، وهتيئة املناخ الروحي واملعنوي الالئق داخل األسرة، وتيسري ظروف تنشئة األطفال، وحتسني ظروف                

                                                                          اركة املرأة بنشاط يف اإلصالحات االقتصادية وإنشاء املؤسسات، وتوسيع نطاق                                                   احلـياة املاديـة واليومـية؛ وضمان مش       
                                                                                                                  الـبحوث االجتماعـية يف جمال القضايا اجلنسانية وتعميقه، على أن يشمل ذلك تدابري زيادة دور املرأة يف تنشئة األجيال           

  .                    عيدين الروحي واملعنوي                                                                    الصغرية وتكوين األسر والتحوالت االجتماعية االقتصادية وتنمية اجملتمع على الص
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       ً          ً      ً                        برناجماً تلفزيونياً جديداً أو فقرة من هذه          ٢٠       وهناك    .                                                وتـويل وسائط اإلعالم أمهية كبرية لقضايا املرأة        -   ١١٧
                                 ً       بالتعاون مع جلنة املرأة؛ وهناك أيضاً        Nafosat و  Oila     ُ             وقد أُسست جملتا      .                                        الربامج تقدم معلومات عن قضايا املرأة     

     ً                        عاماً من التوقف، استأنف       ٢٩      وبعد     ".           أعز الناس  " و  "              نور احلياة  �       املرأة   "    ، و  "     ألمهات        مدرسة ا    : "                 الـربامج التالية  
           وقد انتشرت    ).              حلقة الصديقات   (Krug podrug                أعماله بنشر جملة   )     األمل (  Umid                       جملـس مدراء حترير مؤسسة  

                 عن أحداث الساعة،   Buston                                 ومن هذه الربامج الربنامج التلفزيوين   .                                           برامج املرأة على مدى السنة والنصف املاضية   
       ، تلقى     ٢٠٠٢       ويف عام   .          ، وغريهـا Marjon   ، وZiinat   ، وSoglom Avlod Uchun   ، وHayot Risolasi         وبـرامج  

                        وقام مثامنائة شخص منهم      .                                     يف املائة ممن أرسلوها من النساء        ٥١               رسالة كان      ٢٥     ٠٠٠                          الـتلفزيون األوزبكي حنو     
  .                                              امرأة بزيارة غرفة استقبال التلفزيون األوزبكية   ٥٠٠

 ٤املادة 

 املساواة أمام القانون

                                                                                         تستند سياسة احلكومة يف أوزبكستان إىل مبدأ املساواة، دون متييز على أساس اجلنس أو العنصر أو األصل  -   ١١٨
    ).   ١٨               الدستور، املادة  (                                                                              اإلثين أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو الوضع الفردي أو االجتماعي 

               مهام احملاكم على   )     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤                بصيغته املعدلة يف  (                 من قانون احملاكم  ٢  ة          وحتدد املاد -   ١١٩
                                                                                        احملاكم يف مجهورية أوزبكستان مسؤولة عن محاية حقوق املواطنني وحرياهتم املنصوص عليها يف                : "              الـنحو التايل  

                           ان، وعن احلفاظ على حقوق                                                                                 الدسـتور وغريه من قوانني مجهورية أوزبكستان، والصكوك الدولية حلقوق اإلنس          
                                         وتكفل أنشطة احملاكم سيادة القانون والعدالة   .                                                          الشركات واملؤسسات واملنظمات وعلى مصاحلها اليت حيميها القانون  

                                                               من قانون احملاكم ترسي املساواة أمام القانون واحملاكم على           ٦        واملادة     ".                                       االجتماعـية، والسالم واالنسجام املدنيني    
                                                                                            مواطين مجهورية أوزبكستان متساوون أمام القانون واحملاكم دون متييز على أساس اجلنس أو                 مجيع   : "              الـنحو التايل  

   ".                                                                                            العنصر أو األصل اإلثين أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو الوضع الفردي أو االجتماعي

  :                                                  من قانون احملاكم تكفل حق املواطنني يف احلماية القضائية ٩       واملادة  -   ١٢٠

                                                                                                حيق ملواطين مجهورية أوزبكستان، واملواطنني األجانب، وعدميي اجلنسية، التمتع حبماية قضائية من أي              "  
                               ، وكذلك من حماوالت النيل من           سؤولني  امل       يئات و   اهل                                        غري قانونية تصدرها الدولة وغريها من         )         قـرارات  (         أفعـال   

  .                 قوق واحلريات األخرى                                                         حياهتم وصحتهم وشرفهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية وممتلكاهتم واحل

                                                                                        ولضـمان توفري احلماية القضائية الفعالة حلقوق املواطنني ومصاحلهم املشروعة، يشارك النائب          "  
   ".                                                                                      العام يف كافة مراحل اإلجراءات القضائية ويف مداوالت احملاكم املتعلقة بالتطبيق العملي للتشريعات

 ُ   َ        وُيكفَل احلق   .                                          ني واملدعى عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم                                      من قانون احملاكم، حيق للمتهم       ١٠     ً          ووفقاً للمادة    -   ١٢١
 ُ                ً                  وُيعترب املتهم بريئاً حىت تثبت إدانته   .                                                                 يف املساعدة القضائية املتخصصة يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية
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         تعريض         وال جيوز   .     ً                                                                                     وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون، وحلني إثبات إدانته حبكم حمكمة مشمول بالنفاذ            
  .                                                                     أحد للتعذيب أو العنف أو أي نوع آخر من أنواع املعاملة القاسية أو املهينة

                    ويعيش يف أوزبكستان     .                                                                                     ويكفل دستور أوزبكستان املساواة يف احلقوق للمواطنني بكافة فئاهتم اإلثنية وجنسياهتم           -   ١٢٢
                                           إثنية ملمارسة حقوقها الثقافية وتنمية                                    والباب مفتوح أمام كل جمموعة      .                        جنسية وجمموعة إثنية      ١٢٠                         أفـراد مـن أكثر من       

                                          ويتمتع مواطنو أوزبكستان باحلق يف إقامة        .                                                             وحيتفظ كل مواطن حبقه يف ممارسة تقاليده الوطنية والثقافية          .                  ثقافتها وتعزيزها 
  .                              ً                                                                  مراكز ومجعيات ثقافية وطنية، فضالً عن املسارح الوطنية، وتنمية فنوهنم الوطنية، وحرفهم وجتاراهتم التقليدية

 ٥املادة 

 حظر انتهاك املساواة بني املواطنني

                                                                                            لـيس ألحد احلق يف انتهاك احلقوق األساسية للمواطنني يف املساواة أمام القانون اليت أرستها التشريعات     -   ١٢٣
  .                                                                     والدستور، بصرف النظر عن اختالف اجلنس أو العنصر أو اللغة أو أي اختالف آخر

                                          كما أن التشريع األوزبكي ينص على نشوء         .                   ة بني مجيع األجناس                                      والدسـتور األوزبكـي يكفل املساوا      -   ١٢٤
                 واملنظمات واألحزاب   .                                                                                مسـؤولية جنائية وإدارية يف حالة تعرض أي شخص أو منظمة لالضطهاد ألسباب عرقية        

                                                         من القانون اجلنائي ألوزبكستان حتظر األعمال اليت حترض            ١٥٦                كما أن املادة      .                              العنصرية حمظورة يف أوزبكستان   
                                       ً              وأي شخص يرتكب مثل هذه األفعال يصبح مسؤوالً عنها           .                                              الكراهية ألسباب وطنية أو عنصرية أو دينية             عـلى   
                  َّ                                                                ، فإن األعمال املتعمَّدة اليت هتني الشرف والكرامة الوطنيني وجترح مشاعر املواطنني               ١٥٦     ً          ووفقاً للمادة     .       ً   جنائـياً 

                                              على الكراهية أو التعصب أو بث الفرقة بني فئات                                                       بسبب معتقداهتم الدينية أو اإلحلادية، واليت تتم هبدف التحريض
                                                   ً                                                                 السـكان ألسباب وطنية أو عنصرية أو إثنية أو دينية، فضالً عن القيود املباشرة أو غري املباشرة على احلقوق، أو                  
                                          ً                                                                           إقـرار امتيازات مباشرة أو غري مباشرة استناداً إىل انتماء وطين أو عنصري أو إثين أو موقف جتاه أحد األديان،                    

  .              َ                                                            لها جرائم يعاقَب عليها، وتفرض هذه املادة عنها عقوبات طويلة باحلرمان من احلرية ك

                                                                       من القانون اجلنائي انتهاك املساواة املكفولة للمواطنني، وذلك على             ١٤١                              وعالوة على ذلك، حتظر املادة       -   ١٢٥
                                ار امتيازات مباشرة أو غري مباشرة                                                          أي انتهاك مباشر أو غري مباشر أو تقييد حلقوق املواطنني، أو إقر   : "           النحو التايل

                                                                                                       للمواطـنني عـلى أساس اجلنس أو العنصر أو األصل اإلثين أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو        
                                          مثل احلد األدىن من األجور، أو باحلرمان من حق   ٥٠                              َ                      الوضع الفردي أو االجتماعي، يعاقَب عليه بغرامة تصل إىل 

   ".                                        ت، أو خصم تأدييب من الدخل ملدة تصل إىل سنتني                حمدد ملدة ثالث سنوا

                    َّ                        ً                                            من قانون األسرة، تنظَّم العالقات األسرية استناداً إىل مبدأ الطابع الطوعي للعالقة              ٢                  ومبوجـب املـادة      -   ١٢٦
                                                                                                              الزوجـية بـني الرجل واملرأة، واملساواة بني الزوجني يف حقوقهما كأفراد ويف حقوق امللكية، وتسوية القضايا                 

                                                                                                          بالتفاهم املتبادل، ومنح األولوية لتنشئة األطفال داخل األسرة ولرفاهية األطفال ومنائهم، ومحاية حقوق                    األسرية
  .          َّ                          ومصاحل القصَّر وأفراد األسرة غري العاملني



E/1990/5/Add.63 
Page 26 

 

                  جلميع املواطنني حقوق    : "                                                       من قانون األسرة على املساواة بني املواطنني يف عالقاهتم األسرية ٣           وتنص املادة  -   ١٢٧
                                                                                    وحيظر أي تقييد مباشر أو غري مباشر هلذه احلقوق، أو إقرار المتيازات مباشرة أو                .                   العالقات األسرية            متساوية يف 

                                                                                                            غري مباشرة أثناء عقد القران، أو تدخل يف العالقات األسرية بسبب اجلنس أو العنصر أو األصل اإلثين أو اللغة أو           
   :   ١٠     ً         ووفقاً للمادة    ".                           االجتماعي أو أي ظروف أخرى                                                   الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو الوضع الفردي أو

  .                                                         ً          ميارس املواطنون احلقوق املكفولة هلم يف إطار العالقات األسرية وفقاً لتقديرهم "  

                                                                                            وجيـب أال يكـون يف ممارسة أفراد األسرة حلقوقهم وأدائهم اللتزاماهتم ما ينتهك احلقوق أو                 "  
   ".                           اد األسرة أو غريهم من املواطنني                                    احلريات أو املصاحل املشروعة لغريهم من أفر

  :                                حتمي حقوق األسرة على النحو التايل  ١١       واملادة 

ُ   َّ                                      ً                                                 ُتوفَّـر احلمايـة حلقوق األسرة عن طريق احملاكم وفقاً ألنظمة اإلجراءات املدنية ويف احلاالت                "  
   ".   خرى                                                                               املنصوص عليها يف هذا القانون، وعن طريق هيئات الوصاية واحلضانة أو اهليئات احلكومية األ 

   ". ُ   َّ                                                                 وُتوفَّر احلماية حلقوق األسرة بالوسائل احملددة يف مواد هذا القانون ذات الصلة "  

                  ُ   َ                                                                  من قانون التعليم ُتكفَل للجميع حقوق متساوية يف التعليم دون متييز بسبب اجلنس أو           ٤     ً            ووفقـاً للمادة     -   ١٢٨
                                        إحدى الديانات أو األصل االجتماعي أو املهنة                                                              اللغة أو العمر أو العنصر أو األصل اإلثين أو املعتقد أو املوقف جتاه 

      ...".                                                                     أو الوضع االجتماعي أو حمل اإلقامة أو مدة اإلقامة يف إقليم مجهورية أوزبكستان

                                     يتمتع املعوقون جبميع احلقوق واحلريات      "   ،   )                  الرعاية االجتماعية  (                      من قانون املعوقني      ٢                  ومبوجـب املـادة      -   ١٢٩
              وحيظر القانون    .                                                        ليت يكفلها الدستور وغريه من قوانني مجهورية أوزبكستان                                             االجتماعـية واالقتصـادية والفردية ا     

   ".                             التمييز ضد املعوقني ويعاقب عليه

  .                                                             من قانون احلماية الصحية على متتع املواطنني باحلق يف احلماية الصحية  ١٣           وتنص املادة  -   ١٣٠

  .     لصحية                                                          يتمتع مواطنو مجهورية أوزبكستان حبق غري قابل للتصرف يف احلماية ا "  

                                                                                            تكفـل الدولة احلماية الصحية ملواطنيها بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو عنصرهم أو                "  
                                                                                                      أصـلهم اإلثين أو لغتهم أو موقفهم جتاه إحدى األديان أو أصلهم االجتماعي أو معتقداهتم أو وضعهم                 

  .                  الفردي أو االجتماعي

       ويتحمل   .                    عن طبيعة مرضهم                                                                  وتضـمن الدولـة ملواطنـيها احلماية من التمييز بصرف النظر           "  
   ".                                                  ً                                األشخاص الذين ينتهكون هذا احلكم املسؤولية عن ذلك وفقاً لإلجراءات اليت ينص عليها القانون
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 ٦املادة 

 احلق يف العمل

                                      فيتمتع اجلميع باحلق يف العمل، وحرية        .                                               من دستور أوزبكستان حق املواطنني يف العمل         ٣٧             تكفل املادة    -   ١٣١
        والسخرة   .                                          ً                                 ظروف عمل مؤاتية، واحلماية من البطالة وفقاً لإلجراءات اليت ينص عليها القانون                   اختيار العمل، وهتيئة

  .                                                                     حمظورة إال يف حالة تنفيذ حكم حمكمة أو يف احلاالت األخرى اليت ينص عليها القانون

            ئة ظروف عمل                                                                              ولتطوير املعايري الدستورية اليت تكفل حق اجلميع يف العمل ويف حرية اختيار العمل ويف هتي -   ١٣٢
                                                                                                    مواتية هلم ويف احلماية من البطالة، اعتمدت أوزبكستان قانون التوظيف، وقانون محاية العمال، وقانون اإلجازات، 

   .                                                                       وقانون الزراعة، وقانون املزارع، والقانون املدين وقانون العمل، وقوانني أخرى

     يف    ٥٠                                مليون نسمة، بلغ أكثر من         ٢٥                        فعدد سكاهنا يزيد على     .                                        وتتمتع أوزبكستان بطاقة عمالية هائلة     -   ١٣٣
                                                                                       ويف هذا الشأن، يشكل توفري وظيفة لكل شخص قادر على العمل واحدة من أكثر املهام                 .                       املائة منهم سن العمل   

                                         َّ                        فنظام توظيف اجلميع الذي أرساه االقتصاد املوجَّه، والذي يستند           .                           ً                االجتماعية واالقتصادية إحلاحاً يف أوزبكستان    
                                                                                        موارد العمل، مل يراع بالكامل السمات اخلاصة بأوزبكستان، ومل يكن على قدر كاف من                                   إىل هنـج شامل جتاه      

     ً                                            ووفقاً الستراتيجية أوزبكستان للتحول إىل اقتصاد        .                                                           املرونة أو القدرة الستغالل طاقات العمل هبا أفضل استغالل        
    ُ                         د اعُتمد قانون التوظيف يف       وق  .                                                                             السوق، جيري بانتظام إدماج التوظيف يف النظام احلاكم للعالقات داخل السوق          

                                                             ؛ وجرت صياغة عدد من القوانني التشريعية الناظمة لقضايا             ١٩٩٤     ُ                             ، واعُتمد قانون العمل يف عام           ١٩٩٢       عـام   
  .         ُ                          العمل، وأُنشئ هيكل أساسي لسوق العمل

  ت       َّ                                                                             وقد مكَّنت اإلصالحات اليت أدخلتها أوزبكستان يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي من إدخال تغيريا -   ١٣٤
                                                               ً  فوصل معدل التوظيف الذي جرى حتديده حبساب األشخاص الذين يديرون أعماالً   .                          كمية ونوعية يف جمال العمالة

                                                                                                               حـرة، واألشـخاص الذيـن يقومـون بأنشطة جتارية فردية دون إنشاء كيانات قانونية، وأفراد األسرة الذين                  
  .                      ً لسكان الناشطني اقتصادياً              يف املائة من ا  ٩٦                                           يساعدوهنم، وفئات أخرى من السكان العاملني، إىل 

                                       ، فقد ارتفع عدد العمال الذين جرى           ١٩٩٥-    ١٩٩١                                                     ورغـم اخنفـاض الـناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة            -   ١٣٥
              ً                      ً                                              يف املائة سنوياً يف املتوسط، مما يعكس ميالً يف فروع إنتاج املواد إىل االحتفاظ                  ٠,٦                                 توظيفهم خالل تلك الفترة مبعدل      

                               ، ارتفع معدل التوظيف بنسبة      )    ٢٠٠٢-    ١٩٩٦ (                                     وخالل فترة منو الناتج احمللي اإلمجايل         .  ني                             بعـدد مبالغ فيه من املوظف     
  .                         يف املائة عن الفترة نفسها ٤              ً                                               يف املائة سنوياً، وكان آنذاك متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل    ١,٣

         ، ارتفع      ٢٠٠١-    ١٩٩٦              فخالل الفترة     .                                                              وأثناء فترة النمو االقتصادي، حدثت تغريات يف هيكل التوظيف         -   ١٣٦
                       يف املائة؛ ويف قطاع       ١٠                                          يف املائة؛ ويف النقل واالتصاالت بنسبة           ٤,٧                                         عدد األشخاص العاملني يف الصناعة بنسبة       

                                       وخالل الفترة نفسها، اخنفض التوظيف يف        .            يف املائة      ٢٥,٦                                  يف املائة؛ ويف التشييد بنسبة           ١٣,٤                 اخلدمـات بنسبة    
            يف املائة يف     ٤١,٩                                        يف املائة من جمموع الوظائف، مقارنة بنسبة     ٣٣,٥       وشكل           يف املائة،  ١١                     جمال الزراعة بأكثر من 
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           وأصبح هذا    .                                                                                ويف الوقت نفسه، زاد عدد السكان العاملني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم             .     ١٩٩١     عام  
          ع األشخاص                     يف املائة من مجي      ٥٥            ً                                                                   املـيدان حالـياً، هو وميدان املزارعني واقتصادات املزارعني، يشكل أكثر من             

  .                 العاملني يف االقتصاد

  :                                                                                                  ويف الوقـت نفسه، ظل عدد األشخاص العاملني يف القطاع غري النظامي باالقتصاد كما هو يف جوهره                 -   ١٣٧
                             ومل يعد معدل البطالة الذي       .     ٢٠٠٢                      ماليني شخص يف عام       ٣     ً                                             فوفقاً للتقديرات، كان يعمل يف هذا القطاع حنو         

         ً                                                       وظيف، فضالً عن األشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل بوسائلهم                                              يتضـمن األشخاص املقدمني لطلبات الت     
  .                                                              يف املائة من السكان الناشطني، وهو معدل يف نطاق العادي           ٤                                              اخلاصـة أو مبساعدة مكاتب التوظيف، يتجاوز        

   م،   وه  .           ً                                                ً                     شخص سنوياً يف املتوسط على مكاتب التوظيف احمللية التابعني هلا حبثاً عن عمل                ٤٠٠     ٠٠٠                   ويتوافد أكثر من    
     ً                          عاماً، ومواطنون أهنوا التعليم   ٣٠   و  ١٦    ً                                                             إمجاالً، أشخاص يعيشون يف جمتمعات ريفية، وشباب تتراوح أعمارهم فيما بني 

   .                                                                            الثانوي العام، وكذلك أشخاص حاصلون على مؤهالت منخفضة، وأشخاص ال جتارة هلم وال ختصص

                ضمانات للتوظيف    )                    من قانون العمل     ٦٨                                من قانون التوظيف، واملادة       ٧       املادة   (                       وتوجـد يف أوزبكستان      -   ١٣٨
                                                                                         واحلماية االجتماعية هلذه الفئات من األشخاص العاطلني، واألشخاص الذين جيدون صعوبات يف البحث عن عمل 
                                                                                                         والذيـن ال يستطيعون املنافسة على قدم املساواة يف سوق العمل، وذلك من خالل توظيف هؤالء األشخاص يف                  

                                                                  لشركات واملنظمات واملؤسسات أن حتتفظ حبد أدىن من الشواغر لتقدمي                                                 الوظـائف الشـاغرة، واالشتراط على ا      
  .                                          وظائف لألشخاص الذين حيتاجون إىل محاية اجتماعية

                                                                                                     وتستند سياسة التوظيف بالدولة والتدابري اليت تتخذها بتوفري عمل لكل شخص مستعد للعمل أو يبحث                -   ١٣٩
  :                        عن عمل إىل املبادئ التالية

                                                                     ة احلق يف العمل واحلق يف اختيار العمل حبرية جلميع املواطنني، بصرف                                   تكـافؤ الفرص يف ممارس     -
                                                                                    النظر عن اجلنس أو العمر أو العنصر أو األصل اإلثين أو اللغة أو األصل االجتماعي أو املمتلكات 
                                                                                 أو الوضع الرمسي أو املوقف جتاه األديان أو املعتقدات أو غري ذلك من الظروف اليت ال عالقة هلا 

  ؛ )                  من قانون التوظيف ٥      املادة  (                              املهنية للعمال أو بنتائج عملهم         بالسمات 

                                                                                            دعـم الـناس وتشـجيعهم على اختاذ مبادرات العمل وإنشاء الشركات، وتعزيز قدرهتم على                -
                                                             الدخول يف أعمال إنتاجية ومبتكرة توفر هلم ظروف عمل ومعيشة كرمية؛

                     الطابع الطوعي للعمل؛ -

                               ل التوظيف واحلماية من البطالة؛                          تقدمي ضمانات اجتماعية يف جما -

                                                                                             التنسـيق والربط بني التدابري املتخذة يف جمال التوظيف وغريه من جماالت السياسات االقتصادية               -
  .                 واالجتماعية، وهكذا

  :                                                           وتتمثل الوسائل األساسية لضمان التوظيف الرشيد واملنتج فيما يلي -   ١٤٠
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                                              سطة احلجم، ال سيما يف املناطق الريفية، اليت                                                      إنشاء وظائف جديدة يف املؤسسات الصغرية واملتو       -
                                                                                                تشـارك يف جتهـيز املواد اخلام احمللية واملوارد الزراعية؛ وإنتاج سلع استهالكية وتطوير قطاع               

                                                اخلدمات والصناعة املرتلية واألعمال التجارية األسرية؛

                 عها؛ والتوسع يف                                                                                 إدخـال مرافق صناعية جديدة؛ وإعادة بناء املؤسسات العاملة وحتديثها وتوسي           -
                                                                                                 استخدام الطاقة اإلنتاجية القائمة، والتصنيع احمللي ملا ينتج يف جمال الصناعات اخلفيفة واهلندسة             

                                                   امليكانيكية؛ واستغالل جتهيز املعادن؛ والنقل واالتصاالت؛ 

                                                                                     تطوير اهلياكل االجتماعية مبا يتفق وبرنامج التدريب الشخصي الوطين، وإدخال املدارس الثانوية -
                         األكادميية واملدارس املهنية؛

                                                 مصارف، وشركات تأمني، وشركات استشارية، ووكاالت       (                                 إنشـاء هـياكل أساسية للسوق        -
                         ال سيما يف املناطق الريفية؛  )                                                 تأجري، وهيئات مراجعة، وهياكل لتبادل األوراق املالية

              لعاطلني، ورصد                                                                                  تدابـري أخرى، منها تنظيم أشغال عامة مؤقتة مدفوعة األجر، وإعادة تدريب ا             -
  .                        استحقاقات البطالة ودفعها

                                                                                         وال توجد يف أوزبكستان أي تفرقة أو قيود أو تفضيالت، سواء يف التشريعات أو يف املمارسة اإلدارية، يف  -   ١٤١
                                       ً                                                                العالقات بني الناس أو فئات األشخاص استناداً إىل العنصر أو لون البشرة أو اجلنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو 

                                                                                                            اإلثين أو االجتماعي، تلغي يف الواقع االعتراف بتكافؤ الفرص أو ممارسته يف ميداين العمل والتوظيف، أو                     األصل
  .             تقلل من وجوده

  :                    ، تكفل الدولة ما يلي )                من قانون العمل  ٥٨   و  ٥٧                            من قانون التوظيف واملادتان  ٦      املادة  (     ً           ووفقاً للتشريعات  -   ١٤٢

                                                لتجارة أو احلصول على عمل، وتساوي الشروط يف                                                  تكـافؤ الفرص بني اجلميع يف الدخول يف ا         -
                                            جماالت العمل والعمالة واألجور والترقي يف العمل؛

                                                            حرية اختيار العمل، مبا يف ذلك العمل الذي يتيح ساعات عمل مرنة؛ -

                                                                                              غري ذلك من الشروط القانونية واالقتصادية والتنظيمية لضمان التوظيف وكفالة ممارسة احلق يف              -
  .     العمل

                                        يف املائة من سكان أوزبكستان العاملني خالل    ٠,٧                                          ولتوفري مستوى معيشة كرمي ألنفسهم وألسرهم، قام  -   ١٤٣
                       يف املائة يف الفترة        ٠,٦                                                                   بـالعمل كامل الوقت يف أكثر من وظيفة؛ وبلغت هذه النسبة                 ١٩٩٩-    ١٩٩٨          الفـترة   
  .    ٢٠٠٢                يف املائة يف عام    ٠,٥   و    ٢٠٠١-    ٢٠٠٠



E/1990/5/Add.63 
Page 30 

 

 ٧املادة 

  ويف الراحةاحلق يف ظروف عمل مرضية

                                              إجراءات موحدة حلماية العمال، بغض النظر           ١٩٩٣      مايو   /       أيار  ٦                                      يرسي قانون محاية العمال الصادر يف        -   ١٤٤
       وتتألف   .                                                  والغرض من هذا القانون هو محاية صحة املواطنني والعمال  .                                        عـن وسـائل اإلنـتاج أو أشكال امللكية     

   .             ً              عتمادها وفقاً لقانون العمل                                                    تشريعات محاية العمال من هذا القانون وأنظمة أخرى جرى ا

                                                                                                 وينطـبق قـانون العمل على كافة العمال العاقدين لعالقات مع شركات ومؤسسات ومنظمات تتخذ                -   ١٤٥
     ً                                                                                                      أشكاالً خمتلفة من امللكية واإلدارة، وأصحاب العمل من األفراد؛ وأعضاء التعاونيات؛ وطالب مؤسسات التعليم              

                                                      ً          تخصص ومدارس التدريب املهين واملدارس العامة اليت جتري تدريباً                                                    العـايل وطالب مؤسسات التعليم الثانوي امل      
     ً                                                                                                       عملـياً؛ والعسكريني املكلفني بالعمل يف الشركات؛ واملواطنني الذين يؤدون اخلدمة البديلة؛ واألشخاص املدانني              

    ذلك                                                                                                      أثـناء عمـلهم يف مصـانع السجون أو يف الشركات اليت حتددها اهليئات املسؤولة عن إنفاذ األحكام؛ وك              
  .                                                      املشاركني يف أشكال العمل األخرى اليت ختدم مصاحل اجملتمع والدولة

  :                                                         وتستند سياسة الدولة يف ميدان محاية العمال إىل املبادئ التالية -   ١٤٦

                                                            تغليب حياة العمال وصحتهم على نتائج األنشطة اإلنتاجية للشركات؛ -

                     القتصادية واالجتماعية؛                                                تنسيق أنشطة محاية العمل مع اجملاالت األخرى للسياسات ا -

                                                                                 فـرض اشـتراطات موحـدة يف جمال محاية العمال لكافة املؤسسات، بصرف النظر عن شكل          -
                   ملكيتها أو إدارهتا؛

                         ً                                      ضمان ظروف عمل آمنة بيئياً، والرصد املنتظم للبيئة يف أماكن العمل؛ -

                                                           مراقبة ورصد التطبيق الشامل الشتراطات محاية العمال يف املؤسسات؛ -

                               ركة الدولة يف متويل محاية العمال؛   مشا -

                                                                              تدريب متخصصني يف محاية العمال داخل مؤسسات التعليم العايل والتعليم الثانوي املتخصص؛ -

                                                                        التشجيع على استحداث وإدخال تقنيات وتكنولوجيات ووسائل آمنة حلماية العمال؛ -

                          ً  ية واخلارجية املكتسبة تدرجيياً                                                                 التوسع يف استخدام إجنازات العلم والتكنولوجيا والتجارب الداخل       -
                     يف ميدان محاية العمال؛

                  ً                                                           تزويد العمال جماناً مبالبس وأحذية للعمل، ووسائل احلماية الشخصية، والعالج الغذائي؛ -

                                                                  تنفيذ سياسة ضريبية تؤدي إىل هتيئة ظروف عمل صحية وآمنة داخل املؤسسات؛ -
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                              وتسجيل هذه احلوادث واألمراض،                                                           اإللـزام بالتحقـيق يف كل حادث عمل وكل مرض مهين             -
                   ً                                   وإحاطة السكان علماً مبعدل حوادث العمل واألمراض املهنية؛ 

  .                                                                             توفري محاية اجتماعية ملصاحل ضحايا حوادث العمل أو العمال الذين يصابون بأمراض مهنية -

                        فني اإلداريني، يتألف من                                    ً      َّ                                             وحتـدد املرتبات يف أوزبكستان استناداً إىل سلَّم موحد ألجور العمال اليدويني واملوظ             -   ١٤٧
          وعلى كافة   .         َّ                                                                                       فـئة، حتـدَّد مبقتضـاه األجـور باالستناد مباشرة إىل مدى تعقد العمل املضطلع به ومؤهالت العامل            ٢٢

  .                                                 ِ                                                املؤسسات واملنظمات اليت متوهلا احلكومة أن حتدد فئات ومعاِمالت لألجور تتم املوافقة عليها بقرار من جملس الوزراء

                                   ً                              ً            واملنظمات اليت تضطلع بأنشطتها استناداً إىل حسابات املكسب واخلسارة، وفقاً للتوصيات             أما املؤسسات  -   ١٤٨
                  فئة، فتحدد األجر   ٢٢                   َّ                                                                   املـتعلقة بتطبـيق السـلَّم املوحد ألجور العمال اليدويني واملوظفني اإلداريني املؤلف من           

ِ                          ً                 األساسي ومعاِمالت األجور بشكل مستقل، وفقاً لقدراهتا املالية            .  

                                                                           لوظيفة من الوظائف بضرب قيمة األجر يف الفئة األوىل مبعامل األجر املقابل              )      املرتب (               د قيمة األجر       َّ وحتدَّ -   ١٤٩
     ً         ووفقاً للمادة    .                             ً                                                  ويوضع احلد األدىن لألجور استناداً إىل املراسيم الرئاسية وقرارات جملس الوزراء            .                  للوظـيفة املعنية  

                                           مل الذي يؤدي حصته اإلنتاجية ويستويف التزامات                                                      مـن قانون العمل، ال ميكن أن يقل املرتب الشهري للعا       ١٥٥
                                                                   وتتطابق قيمة األجر للفئة األوىل اليت تتم املوافقة عليها بالقنوات          .                                             عمله خالل تلك الفترة عن احلد األدىن لألجور       

      ف أجر     ويصر  .          أوزبكستان                               َّ      ً       ً                              التشريعية من أجل املنظمات اليت متوَّل متويالً حكومياً، مع احلد األدىن لألجور احملدد يف 
                                                        مثل عمال غرف اإليداع، واحلراس، وعمال نظافة املكاتب،           ):            عمال اخلدمة  (                                   الفـئات األوىل للعمال غري املهرة       

  .                    ومشغلي املصاعد، وغريهم

                                    عامل على أجور تتراوح فيما بني احلد     ٢٧٠     ٠٠٠        ، حصل       ٢٠٠٢     ً                                 ووفقـاً للبيانات اإلحصائية عن عام        -   ١٥٠
   .                  األدىن لألجور ومثليه

                                                                                             أوزبكستان عدم املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية يف القيمة أو تعرض املرأة لظروف                         وال تعـرف   -   ١٥١
                                                                          فاألساليب املتبعة يف إعداد واستخدام التعليمات واملعايري ذات الصلة اليت            .                                  عمـل أسوأ من ظروف عمل الرجل      

َ                                        تـنظم عمـل املوظفني الذين حيصلون على مرتبات تستخَدم إلجراء تقييم موضوعي لل                           ً         وظائف استناداً إىل حجم                                            
  .                 العمل الذي تتطلبه

                                                                            ً                     ويوضح احلد األدىن لظروف العمل واملعايري الصحية امللبية الشتراطات السالمة والصحة وفقاً للتصنيف              -   ١٥٢
  .                                                                                            الصحي لظروف العمل املرتب حبسب مستوى األخطار واملخاطر يف البيئة الصناعية ومدى صعوبة العمل وكثافته

                                                                                  ً                لصحية املتعلقة باحلد األقصى من األمحال املسموح بالتعامل معها للمرأة اليت ترفع أو حترك أمحاالً                    ً            فوفقاً للمعايري ا  
   ٩                                                                                                                   ثقـيلة بيديها، جيب أال يتجاوز وزن الشيء الذي ترفعه املرأة أو حتركه أثناء أدائها ألنواع أخرى من العمل                    

   ٦                                         ة أو حتركه بانتظام خالل نوبة العمل الواحدة                                          ، وجيب أال يتجاوز وزن الشيء الذي ترفعه املرأ )   كغم (           كيلوغرامات 
   ٢     ٥٠٠                                                                                                  وجيب أال يتجاوز إمجايل وزن األمحال اليت جيري حتريكها يف ساحة العمل أثناء نوبة العمل الواحدة                   .    كغم
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     ً                                                                                       ووفقاً للمعايري الصحية املتعلقة باحلد األقصى لألوزان املسموح حبملها للمراهقني الذين يرفعون أو حيركون   .    كغم
ـ                                                                                                                 ياء ثقيلة باليد، ينبغي أال يتجاوز وزن الشيء الذي يرفعه أو حيركه شخص يتراوح عمره فيما بني السادسة                      أش

  .                     كغم بالنسبة للفتيات ٧                       كغم بالنسبة للفتيان و  ١٣                       ً  عشرة والثامنة عشرة عاماً 

        يم ظروف                                                                 ً                 وجيـري تقييم أماكن عمل األفراد هبدف ضمان هتيئة ظروف عمل عادية هلم وفقاً ملنهجية تقي     -   ١٥٣
  .                               ً                   َّ                  العمل وأماكن عمل األفراد استناداً إىل ظروف العمل املسجَّلة يف وزارة العدل

                         بشأن الربنامج احلكومي        ١٩٩٩       فرباير   /       شباط   ١٨              الصادر يف      ٧٣                                     ومبقتضـى قـرار جملس الوزراء رقم         -   ١٥٤
                          لتحسني تدابري احلماية املوفرة                                                              لزيادة دور املرأة يف األسرة ويف تنمية الدولة واجملتمع، و             ١٩٩٩                       للتدابري املقررة لعام    

                                                  ُ                                              ملصاحلهن القانونية واالجتماعية واالقتصادية والروحية، أُعدت قائمة بالوظائف اليت تنطوي على ظروف عمل غري 
ُ                                  مواتية، حيظَر فيها استخدام األيدي العاملة من النساء جزئياً أو كلياً، وُسجلت هذه القائمة يف وزارة العدل    ً        ً                                            َ          .  

                 ً                                                                   حوادث العمل وفقاً ألنظمة التحقيق يف حوادث العمل، مع تسجيلها هي وغريها من                              وجيري التحقيق يف   -   ١٥٥
                                                                                                                املخاطـر اليت تتعرض هلا صحة العمال يف أماكن العمل، وقد وافق جملس الوزراء على هذه األنظمة بقراره رقم                   

         الخنفاض يف                                                      وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، شوهد توجه حنو ا          .     ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران  ٦              الصادر يف       ٢٨٦
                منهم بالغة،      ٣٠٦              وكانت إصابة     :      ً                  عامالً يف مكان العمل     ١     ٤٩٥         ، أصيب       ١٩٩٨          ففي عام     .                  عدد حوادث العمل  

     ً                  عامالً إصابة بالغة،       ٢٤٣                           حادثة عمل أصيب فيها       ١     ٣٥٢         ، سجلت       ٢٠٠٢                          منهم حتفهم؛ ويف عام         ٢٥٢      ولقي  
  .     ً  عامالً   ١٩٥     وتويف 

     ً  فوفقاً   .                                              يف ذلك ترقي النساء، مكفول للجميع يف أوزبكستان                                        وتكافؤ الفرص يف جمال الترقي الوظيفي، مبا    -   ١٥٦
                                                                                        من الدستور، يتمتع مجيع مواطين أوزبكستان حبقوق وحريات متساوية، وهم سواء أمام القانون، دون   ١٨       للمادة 

      لفردي                                                                                                                    متييز بسبب اجلنس أو العنصر أو الفئة اإلثنية أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقد أو الوضع ا                   
                                                                         من قانون العمل حتظر التمييز يف ميدان التوظيف على أساس اجلنس أو العنصر وما  ٦             كما أن املادة   .            أو االجتماعي

                                                                                            ومثة حاالت كثرية يف أوزبكستان تتقلد فيها النساء وظائف عليا يف اهليئات التنفيذية وأجهزة السلطة على   .       إليهما
                              ، ورئيسات للجان اجمللس العايل أو  )      الربملان (                     كنائبات يف اجمللس العايل                                        حد سواء؛ فعلى سبيل املثال، تنتخب النساء 

   .                                                                                 احملكمة العليا، ووزيرات، ونائبات للوزراء، ومديرات لرابطات طوعية رئيسية، وما إىل ذلك

                                                                                                      ويكفـل القانون ممارسة احلق يف الراحة والترفيه والتحديد املعقول لساعات العمل واإلجازات الدورية               -   ١٥٧
                                  وخيص بالذكر هنا أن مجيع العمال        .               ً                                                     فوعـة األجـر، فضالً عن احلصول على أجر عن أيام العطالت الرمسية               املد

                                                                            من قانون العمل، باحلق يف الراحة بني النوبات، وال جيوز أن تقل الفترة بني كل نوبة    ١٢٨                    يتمتعون، مبوجب املادة 
ُ    وتقُصر   .       ساعة  ٤٠                        ملدة العادية ألسبوع العمل                         من قانون العمل، تبلغ ا   ١١٥     ً         ووفقاً للمادة   .       ساعة  ١٢         وأخرى عن     

                                                                                                                أيام عمل بعض الفئات من العاملني، ومن هؤالء العاملني املعلمون، وموظفو القطاع الطيب، واملعوقون من الفئتني                
      ومبوجب   .                                                                                        األوىل والثانية، واألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، والعمال الذين يتعرضون لظروف عمل قاسية

                                                                                من قانون العمل، حيصل مجيع العمال، مبن يضطلع منهم بأكثر من وظيفة، على إجازة سنوية    ١٤٣   و ٣  ١٣       املادتني 
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                                    وال جيوز أن يقل تعويض العمال املستعدين   .          يوم عمل  ١٥                               وجيب أال تقل مدة هذه اإلجازة عن     .               مدفوعـة األجر  
  .                                        للعمل يف أيام اإلجازات عن مثلي األجر العادي

 ٨املادة 

 قاباتاحلق يف تكوين الن

                      وقد سن قانون النقابات   .                                    من الدستور، باحلق يف تكوين النقابات  ٣٤                               يتمتع مجيع املواطنني، مبقتضى املادة  -   ١٥٨
                                   من هذا القانون، حيق للعمال، وكذلك  ٢     ً         ووفقاً للمادة   .     ١٩٩٢      يوليه  /     متوز ٢                               وحقوقها والضمانات ألنشطتها يف    

                                              ِّ     لتعليم الثانوي املتخصص، دون أي متييز كان، أن يكوِّنوا                                                     األشخاص الذين يدرسون يف مؤسسات التعليم العايل وا       
                          ً                                                                                   نقابـات عـلى أساس طوعي، وفقاً لرغبتهم، ودون أي إذن مسبق، كما حيق هلم االنضمام إىل النقابات بشرط                   

  .                                      موافقتهم على االلتزام باألنظمة ذات الصلة

                                  رابطات أوزبكستان، وكذلك األنظمة         ً                                       ِّ                     ووفقـاً لألنظمـة اليت حتكم النقابات والرابطات املشكِّلة الحتاد            -   ١٥٩
                                              وأي شخص يبلغ السادسة عشرة من العمر، أو          .                                                               احلاكمة للنقابات القطاعية، تكون العضوية يف النقابات طوعية       

     ً                                                                      عاماً، يقبل أنظمة إحدى النقابات، ويستويف شروطها، ويدفع اشتراكاهتا بانتظام،   ١٤                      أي طالب ال يقل عمره عن 
                                                                     والنقابات تقبل أعضاء على أساس فردي بناء على طلب شخصي يقدمه             .         بة كعضو                             يسـتطيع االنضمام إىل النقا    

   .                                                                                             العضو الراغب يف االنضمام إليها، وذلك خالل اجتماع يعقده فريق نقايب أو منظمة نقابية جتارية أو أولية

       ا كيان                                                                                       وتنشـأ مـنظمات نقابية أولية يف الشركات واملؤسسات واملنظمات واملؤسسات التعليمية اليت هل       -   ١٦٠
                                           وال توجد أنظمة خاصة حتكم تكوين فئات معينة من   .                                                  قانوين، شريطة أن يكون يف النقابة مخسة أعضاء على األقل

     ً                  ووفقاً لقانون الرابطات   .                                                            وال توجد قيود على ممارسة العمال حلقهم يف تكوين النقابات املشتركة  .                العمال للنقابات
  .                          ً                    على األقل لكي يعترف هبا رمسياً كرابطة طوعية وطنية      عضو  ٣     ٠٠٠                              الطوعية، جيب أن يكون يف النقابة 

                                                                                      ويتضمن التشريع األوزبكي إجراء لتسجيل النظم األساسية للمنظمات الطوعية، جيب مبقتضاه على جملس  -   ١٦١
                          َ                                                  ً                                إدارة املـنظمة الطوعـية املنـتظَرة أن تقدم يف غضون شهر من اعتماد نظامها األساسي طلباً إىل اهليئة القضائية         

    وجيب   .                                                                                      ة، يوقعه مجيع أعضائها، مع ذكر اسم كل عضو ولقبه أو لقب عائلته، وتاريخ ميالده، وحمل إقامته     املختص
                    ً                                                                                        أن يكـون الطلب مصحوباً بالنظام األساسي، وحمضر املؤمتر التأسيسي أو االجتماع العام الذي اعتمد فيه النظام            

                                       تغيريات يف النظام األساسي للرابطات              وختضع أي   .     َ                                         ويـنظَر يف الطلب يف خالل شهرين من استالمه          .         األساسـي 
                                      ً                                                                       الطوعـية، وأي إضافات إليه، للتسجيل وفقاً لإلجراء نفسه، وتستغرق نفس املهلة الزمنية احملددة لتسجيل النظام           

        وال ميكن    .                                                                                     وحتـتفظ اهليـئات اليت تسجل النظم األساسية للرابطات الطوعية بسجل هبذه الرابطات              .         األساسـي 
                                                 ً         أن تضطلع بأنشطتها إال بعد تسجيل نظامها األساسي وفقاً لإلجراء   )       اهليئات (      ظماهتا                              للـرابطات الطوعـية أو من     

   .                                                              القانوين املقرر، وبعد االعتراف هبا ككيان قانوين مبقتضى التشريع املدين
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                              من قانون العمل، حيظر كل       ٦                                                            من قانون النقابات وحقوقها وضمانات أنشطتها، واملادة          ٤     ً          ووفقاً للمادة    -   ١٦٢
   .                 أعضاء النقابات       متييز ضد

                     وال يوجد يف القانون      .                                                                                   وتتمتع النقابات باحلق يف تكوين احتادات واالنضمام إىل املنظمات النقابية الدولية           -   ١٦٣
      وأصبح   .     ١٩٩٠       سبتمرب   /        أيلول   ١٢                                            وقد أنشئ احتاد النقابات يف أوزبكستان يف          .                                  أو املمارسـة ما يقيد هذا احلق      

          ً                          ويوجد أيضاً نقابة عمال شركة املشغوالت   .                       رابطة نقابية إقليمية  ١٤       طاعية و         نقابة ق  ١٤                        احتاد النقابات يضم اليوم 
                                نقابات قطاعية هلا عضوية يف       ٦       وهناك    .                                           ً                             الذهبـية يف صحراء كيزيل كوم، اليت ال تشكل طرفاً يف احتاد النقابات            

  :                       منظمات نقابية دولية، هي

                                                  نقابة عمال االتصاالت عضو يف الشبكة الدولية للنقابات؛ - 

                                                                                                 نقابـة عمـال املعـادن واملهندسـني امليكانيكيني عضو يف االحتاد الدويل لعمال املعادن األوروبيني                 و - 
         اآلسيويني؛

                                                             ونقابة العاملني يف التعليم والعلوم عضو يف االحتاد الدويل التعليمي؛ - 

    دويل                                                                                          ونقابة عمال الوقود والطاقة والصناعات اجليولوجية والكيميائية عضو مؤقت يف االحتاد ال            - 
                                                            لنقابات عمال الصناعات الكيميائية والطاقة والصناعات العامة؛ 

                                                                                           ونقابـة عمال الصناعات اخلفيفة وصناعة األثاث واملرافق العامة انضمت كمراقب إىل االحتاد              - 
                                                                 الدويل لنقابات عمال الصناعات الكيميائية والطاقة والصناعات العامة؛

  .                    اد الدويل لعمال النقل                                ونقابة عمال النقل اجلوي عضو يف االحت - 

  .                                                                                          وال توجد شروط أو قيود، ال يف التشريعات وال يف الواقع العملي، على حق النقابات يف العمل دون معوقات -   ١٦٤

                                                        ً     ً                                           ومتتـثل التشريعات األوزبكية يف ميدان املفاوضات اجلماعية امتثاالً كامالً التفاقية منظمة العمل الدولية               -   ١٦٥
                                                       وينص قانون العمل على أن لكل طرف احلق يف بدء مفاوضات لعقد   .            وضة اجلماعية                  بشأن تشجيع املفا    ١٥٤     رقم  

                                                                                وللنقابة أو أي هيئة أخرى متثل العمال احلق يف إجراء مفاوضات بالنيابة عن               .                                   أو تعديل معاهدة أو اتفاق مجاعي     
                      ل الذين تشملهم تلك                                                                                               العمـال الذين متثلهم، واقتراح وإبرام إضافات ملعاهدة أو اتفاق مجاعي حيمي مصاحل العما             

  .                 املعاهدة أو االتفاق

                                                                                                        وإلبـرام أو تعديـل معاهدة أو اتفاق مجاعي أو إضافة بنود إليها، تعقد مفاوضات بني صاحب العمل                   -   ١٦٦
                         وميكن أن تشارك السلطات      .                                            والنقابات واهليئات األخرى اليت متثل العمال       )           أو ممثليهم  (                        ورابطـة أصحاب العمل     
                                                      وجيب أن يعقد أصحاب العمل والسلطات املركزية مفاوضات بشأن   .               هذه املفاوضات                       املركزية، عند الضرورة، يف

  .                                                                         االقتصادية اليت تقترحها للمناقشة النقابات أو اهليئات األخرى اليت متثل العمال�                              العمـال والقضايا االجتماعية    
  .       عة أيام                                                                       وعلى الطرف الذي يتلقى اإلخطار اخلطي ذي الصلة أن يشرع يف املفاوضات يف غضون سب
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                                                                                          ويف غضون ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء املعاهدة أو االتفاق اجلماعي السابق، أو يف خالل املهلة احملددة يف  -   ١٦٧
                                ُ                    ً                                           تلك الوثائق، حيق ألي من األطراف أن ُيخطر الطرف اآلخر خطياً ببدء مفاوضات إلبرام معاهدة أو اتفاق مجاعي 

                  ُ                 َ                                أو االتفاق اجلماعي، ُينشئ األطراف على قَدم املساواة جلنة مؤلفة                                             وإلجراء املفاوضات وصياغة املعاهدة       .     جديد
                                                                     وألطراف التفاوض مطلق احلرية يف اختيار ومناقشة أي قضية ذات صلة             .                                    من املمثلني املخولني السلطات الالزمة    

  .                         باملعاهدة أو االتفاق اجلماعي

                                          لنقابات واهليئات األخرى اليت متثل العمال                                                        ِّ            وعلى أصحاب األعمال ورابطاهتم والسلطات املركزية أن تزوِّد ا         -   ١٦٨
ِ                               وعلى املشاِركني يف املفاوضات واألشخاص اآلخرين   .                                                     بأي معلومات متاحة لديها من املعلومات الالزمة للمفاوضات          

  .                                                                    ً                       ً      ً   املنضمني إليها أال ينشروا أية معلومات يتلقوهنا، حني تكون هذه املعلومات سراً من أسرار الدولة أو سراً جتارياً

ّ                     وإذا تعذَّر على األطراف، خالل املفاوضات، التوصل إىل اتفاق ألسباب خارجة عن إرادهتم، يعّد سجل                -   ١٦٩                                                                      َّ        
                                                                                                                   يتضـمن اقتراحات األطراف النهائية بشأن التدابري الالزمة إلزالة العقبات أمام املفاوضات، وبشأن املهلة الزمنية               

  .                       املقررة الستئناف املفاوضات

                                                                     ن صاحب العمل أن يتحملوا املسؤولية عن عدم املشاركة يف املفاوضات                                      وعـلى األشخاص الذين ميثلو     -   ١٧٠
                                                                                                         إلبرام املعاهدة أو االتفاق اجلماعي أو تعديله أو إضافة ملحق إليه، أو عن عدم االلتزام باملهل الزمنية لصياغة هذه  

                      دود املهلة الزمنية اليت                                                                              املعاهدات أو االتفاقات وإبرامها، أو عن عدم ضمان اضطالع اللجنة املختصة بأعماهلا يف ح
                                                                                                        حددهـا األطـراف، أو عـن عدم تقدمي املعلومات الالزمة لألطراف وملراقبة مدى االلتزام باملعاهدة أو االتفاق           

  .                        ً                    َ                                        وتعترب هذه األعمال انتهاكاً لتشريع العمل، ويعاقَب عليها مبوجب اإلجراءات القانونية املقررة  .       اجلماعي

                                                                       م املفاوضات اجلماعية يف ميدان التوظيف، فهو يقضي بأن النقابات تتمتع                                  ِّ     وقانون التوظيف هو الذي ينظِّ     -   ١٧١
                                                                                                                  بـاحلق يف املشـاركة يف صياغة وتنفيذ القوانني التشريعية األوزبكية وقرارات اهليئات احلكومية احمللية اليت تتعلق                 

                           ب العمل فيما يتصل بعقد                                                                                          بسياسة الدولة يف التوظيف؛ ويف التقدم باقتراحات إىل اهليئات احلكومية احمللية وأصحا           
ُ                                     مشاورات متبادلة بشأن ُسبل ضمان التوظيف والضمانات االجتماعية                      .  

      ً       ً     مكتباً نقابياً      ٥٥٩      ً       ً                   مكتباً نقابياً يف الواليات، و        ١٨٠      ً                              نقابةً يف أوزبكستان؛ وللنقابات        ١٤           ً   ويوجد حالياً    -   ١٧٢
  .          كل نقابة              عدد األعضاء يف ١           ويبني اجلدول   .                     منظمة نقابية أولية  ٤٢     ٨٠٨          يف املناطق و

                                                                                                  وال يـنص الدستور وغريه من النصوص التشريعية األوزبكية على احلق يف اإلضراب كوسيلة من وسائل                 -   ١٧٣
  .                          تسوية نزاعات العمل اجلماعية

                       ً                  فتسوى نزاعات العمل وفقاً هلذا التشريع        .                                                             ويـرد يف تشريع العمل اإلجراء احملدد لتسوية نزاعات العمل          -   ١٧٤
                                             وللعمال احلق يف اختيار اهليئة اليت تنظر يف          .                               لتابعة للمؤسسات وداخل احملاكم                                    داخـل جلـان نـزاعات العمل ا       
                           ً                                                  وعندما يلجأون إىل احملاكم وفقاً للشروط الناظمة للعالقات القانونية يف جمال             .                              الـنـزاعات مع أصحاب عملهم    

                      املتصلة بتطبيق تشريع                                            وجيوز للمحاكم أن تنظر يف نزاعات العمل اجلماعية  .       ُ                          العمل ُيعفى العمال من رسوم احملكمة
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                                                                                                             العمل أو غريه من األنظمة، مبا فيها املعاهدات واالتفاقات اجلماعية والقوانني احمللية املعتمدة باالتفاق بني صاحب            
                                                 وللنقابات احلق يف رفع دعاوى قضائية يف كل من           .                                                                 العمـل واللجـنة النقابية أو اهليئة األخرى اليت متثل العمال          

  .       اجلماعية                      نزاعات العمل الفردية و

                                                                                                       واإلجراء املتبع لتسوية نزاعات العمل اجلماعية اليت تتعلق بإدخال شروط عمل جديدة أو تغيري الشروط                -   ١٧٥
ٍ                                                            القائمة إجراء أكثر تعقيداً إىل حٍد ما، حيث إن التشريع األوزبكي ال يغطي هذه املسألة                                      وينبغي اإلشارة إىل أن      .                          ً     

                              بشأن التصديق على االتفاق         ١٩٩٢       يناير   /               كانون الثاين   ٤      ر يف                                            مـن القـرار السوفيايت األعلى الصاد        ٢          الفقـرة   
                      ، حلني اعتماد النصوص     ]     الدول [      تقرر     : "                                                                       والـربوتوكول املتعلقني بإنشاء رابطة الدول املستقلة ينص على ما يلي          

        يمها ما                                                                                               التشريعية ذات الصلة جبمهورية أوزبكستان، أن قوانني االحتاد السوفيايت السابق ستظل واجبة التطبيق يف إقل
                                                              وبناء عليه، يظل القانون السوفيايت املتعلق بإجراءات تسوية           ".                                                مل تـتعارض مع دستور أوزبكستان أو تشريعاهتا       

َ                                      نافذاً رمسياً، رغم ِقَدم أحكامه وعدم اتفاقه مع العالقات     ١٩٩١     مايو  /      أيار  ٢٠                              نزاعات العمل اجلماعية الصادر يف   ِ      ً     ً      
  .                                 القانونية يف جمال العمل يف أوزبكستان

                                                     للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           ١٩٩٥                                          وبالـنظر إىل انضمام أوزبكستان يف عام         -   ١٧٦
                     ، فهناك حاجة ماسة     "                            ً                         حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانني البلد املعين        "              اليت تكفل     ٨                        والثقافية، فإن املادة    

                                             ماعية املتعلقة بإدخال شروط عمل جديدة أو                                                                        إىل اعـتماد تشريع وطين بشأن إجراءات تسوية نزاعات العمل اجل          
  .                        تغيري الشروط القائمة منها

 ٩املادة 

 احلق يف الضمان االجتماعي

                                                               يتمتع اجلميع باحلق يف الضمان االجتماعي لدى التقدم يف السن، ويف        "                 من الدستور،      ٣٩               مبوجـب املادة     -   ١٧٧
                                    وال جيوز أن تكون املعاشات والبدالت        .      قانون                                                                 حالـة اإلعاقة أو وفاة عائل األسرة، ويف حاالت أخرى حيددها ال           

    ُ                          ويكفُل تقدمي الرعاية االجتماعية    ".                                                                   ً وغريها من أنواع استحقاقات الرعاية أقل من احلد األدىن لإلعاشة املقرر رمسياً
           ُّ                                                                                       للمواطـنني كـلُّ من الرئيس، واجمللس العايل، وجملس الوزراء، والوزارات واإلدارات، وجمالس احلكم، واهليئات       

  .                                                                   لية، وهيئات احلكم الذايت احمللية اليت ينشئها املواطنون، كل يف نطاق اختصاصه  احمل

                                         من أصحاب املعاشات يف هيئات الرعاية        ٣     ٠٨٧     ٠٠٠                   ، جـرى تسـجيل          ٢٠٠١                    ويف بدايـة عـام       -   ١٧٨
   اب                 ومن إمجايل عدد أصح  .                        يف املائة منه من الرجال  ٤٧                                  يف املائة من هذا الرقم من النساء و  ٥٣                االجتماعية؛ وكان 

          يف املائة   ٤٨                      يف املائة وشكل الرجال     ٦٩,٥                                   ً               َّ            املعاشات الذين يتلقون معاشات استناداً إىل أعمارهم، شكَّلت النساء 
  .                     يف املائة على التوايل    ١٨,٢           يف املائة و  ١٩                                                                       منهم؛ أما األرقام املتعلقة باألشخاص الذين يتلقون معاش اإلعاقة فهي          

                                                          أمثال ما كان عليه على مدى السنوات األخرية وحدها،             ٣,٨      مبعدل                                               وقد ارتفع متوسط قيمة املعاشات التقاعدية       
                                                    وزادت البدالت الشهرية املقدمة من أجل األطفال حىت          .         أمثال    ٣,٧                                         يف حني أن معاشات اإلعاقة ارتفعت مبعدل        
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        التعليم                                                                            َّ                                  الثانـية من العمر أكثر من ثالثة أمثال، وزاد احلد األدىن لقيمة املنح الدراسية املقدَّمة لطالب مؤسسات                  
  .       أمثال   ٣,٨                                    العايل والتعليم الثانوي املتخصص مبقدار 

                     نظام التأمني االجتماعي

  :                                             يتألف نظام التأمني االجتماعي يف أوزبكستان مما يلي -   ١٧٩

  :                      قطاعات التأمني االجتماعي  ) أ ( 

                  الصحية املدفوعة؛ ت         االستحقاقا - 

                        استحقاقات احلمل والوالدة؛ - 

                                                   ات غري العامالت الاليت ترعني أبناء حىت الثانية من العمر؛                      االستحقاقات املقدمة لألمه -

                                                        معاشات كبار السن؛ ومعاشات اإلعاقة؛ ومعاشات فقدان العائل؛  ) ب ( 

                                                   التعويض عن األضرار يف حالة وقوع حادث عمل أو مرض مهين؛  ) ج ( 

                   استحقاقات البطالة؛  ) د ( 

  .        ر احملتاجة                                           استحقاقات اليت هلا أطفال، واملساعدة املادية لألس    ) ه ( 

                          االستحقاقات الصحية املدفوعة

 ُ                 وُتصرف االستحقاقات   .                                                                 تندرج االستحقاقات الصحية ضمن فئة استحقاقات التأمني االجتماعي احلكومي -   ١٨٠
        بشأن      ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥              الصادر يف       ٤٤٤           ً                                               الصـحية وفقاً لقانون العمل، وقرار جملس الوزراء رقم          

      ديسمرب  /              كانون األول    ٢٣              الصادر يف       ٤٩٨                                        ات املعاشات، وقرار جملس الوزراء رقم                                  تدابـري حتسني نظام استحقاق    
   .                                                                                        باملوافقة على األنظمة احلاكمة إلجراءات تكوين وإنفاق موارد صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية    ٢٠٠٠

                                                                                       وتـرد إجـراءات ختصيص وصرف هذه االستحقاقات يف األنظمة احلاكمة إلجراءات ختصيص وصرف               -   ١٨١
  .                               وهذه األنظمة مسجلة يف وزارة العدل  .                                 استحقاقات التأمني االجتماعي احلكومي

   َّ                                                                                              ومتـوَّل االسـتحقاقات الصحية من صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية، الذي يتكون من مسامهات                -   ١٨٢
  .         عقد العمل                                   ُ                                                   إلزامية يف التأمني االجتماعي احلكومي، وُتصرف هذه االستحقاقات عند استحقاقها أثناء فترة نفاذ 

                                                                                                       وعلى مجيع العمال أن يشاركوا يف هذا الشكل من التأمني االجتماعي، باستثناء املزارعني الذين حيق هلم                 -   ١٨٣
  .                                            االشتراك يف نظام التأمني االجتماعي على أساس طوعي



E/1990/5/Add.63 
Page 38 

 

                       استحقاقات احلمل والوالدة

 ُ         ً           وُتصرف وفقاً لقانون     .   مي                                                                     تـندرج هذه االستحقاقات ضمن فئة استحقاقات التأمني االجتماعي احلكو          -   ١٨٤
                          بشأن تدابري حتسني نظام         ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥              الصادر يف       ٤٤٤                                      العمـل، وقـرار جملس الوزراء رقم        

               باملوافقة على     ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣            الصادر يف     ٤٩٨                                               اسـتحقاقات املعاش، وقرار جملس الوزراء رقم        
  .                                  رد صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية                                      األنظمة احلاكمة إلجراءات تكوين وإنفاق موا

                                                                                       وتـرد إجـراءات ختصيص وصرف هذه االستحقاقات يف األنظمة احلاكمة إلجراءات ختصيص وصرف               -   ١٨٥
  .                               وهذه األنظمة مسجلة يف وزارة العدل  .                                 استحقاقات التأمني االجتماعي احلكومي

                                  زانية، الذي يتكون مــن مسامهات        َّ                                                         ومتـوَّل هذه االستحقاقات من صندوق املعاشات اخلارج عن املي          -   ١٨٦
  .                                   ُ                                                            إلزامية يف التأمني االجتماعي احلكومي، وُتصرف هذه االستحقاقات لدى استحقاقها أثناء فترة نفاذ عقد العمل

                                                                                                     وعلى مجيع النساء العامالت املشاركة يف هذا الشكل من التأمني االجتماعي، باستثناء املزارعات الاليت                -   ١٨٧
  .                                ام التأمني االجتماعي على أساس طوعي                  حيق هلن االشتراك يف نظ

                                                                استحقاقات األمهات غري العامالت الاليت ترعني أبناء حىت الثانية من العمر

      ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢٥              الصادر يف      ٣٣ُ                        ً                                ُتصرف هذه االستحقاقات وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم          -   ١٨٨
ِ                       بشأن تدابري تنفيذ برنامج الدعم املستهِدف لقطاعات السك          .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                   ً                 ان الضعيفة اجتماعياً خالل الفترة                                         

                                                     ًً                                                     وختصـص هذه االستحقاقات لألمهات غري العامالت الاليت ترعني أبناءًً حىت الثانية من العمر، مع مراعاة مدى                 
  .   َّ                               ومتوَّل االستحقاقات من ميزانية الدولة  .                           احتياج األسر هلذه االستحقاقات

                 معاشات كبار السن

       ً                                                        سن وفقاً لقانون استحقاقات املعاش احلكومي وقانون استحقاقات معاشات ُ                         ُتصـرف معاشـات كبار ال     -   ١٨٩
                                   باملوافقة على القوانني واألنظمة         ١٩٩٤      مايو   /       أيار   ١١              الصادر يف       ٢٤٩                                       العسـكريني، وقرار جملس الوزراء رقم       

    ايو  م /       أيار   ١٢              الصادر يف       ٢٥٠                                                                                الالزمـة لتنفـيذ قانون استحقاقات املعاش احلكومي، وقرار جملس الوزراء رقم             
                                                                                                   باملوافقة على قوائم الصناعات واملؤسسات واألعمال واملهن والوظائف واملؤشرات اليت تعطي األشخاص                 ١٩٩٤

  .                                  احلق يف احلصول على معاش بشروط تفضيلية

    وهي   :  ُ                                                                                        وُتصرف معاشات كبار السن لألشخاص الذين يشملهم التأمني االجتماعي احلكومي لبقية حياهتم            -   ١٩٠
     ً                          عاماً، والنساء الاليت بلغن       ٢٥                                                           غون سن الستني والذين يكونون قد عملوا ما ال يقل عن            ُ                         ُتصرف للرجال الذين يبل   

                                   حني تكون النساء قد عملن ملدة ال تقل    (     ً    عاماً     ٢٠                                                           سن اخلامسة واخلمسني والاليت يكن قد عملن ملدة ال تقل عن            
   ).     ً                                                      عاماً دون انقطاع، حيق هلن التقاعد يف الرابعة واخلمسني من عمرهن  ٢٠   عن 
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   َّ                                                                                                  ومتوَّل معاشات كبار السن من صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية الذي يتكون من مسامهات إلزامية                -   ١٩١
  .                        يف التأمني االجتماعي احلكومي

              معاشات املعوقني

ُ                                                                                           ُتصـرف معاشـات املعوقـني وفقـا لقانون استحقاقات املعاش احلكومي، وقانون استحقاقات املعاش           -   ١٩٢
                                   باملوافقة على القوانني واألنظمة         ١٩٩٤      مايو   /       أيار   ١١              الصادر يف       ٢٤٩         اء رقم                                 للعسـكريني، وقرار جملس الوزر    

  .                                          الالزمة لتنفيذ قانون استحقاقات املعاش احلكومي

                                                                                     وتصرف معاشات اإلعاقة لألشخاص الذين يشملهم التأمني االجتماعي احلكومي عن كامل فترة إعاقتهم،  -   ١٩٣
  .        ة الالزمة                   واستيفاء مدة اخلدم          فئة املعوقني           مبجرد إقرار 

                                                                                                   ومتول معاشات اإلعاقة من صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية الذي يتكون من مسامهات إلزامية يف                -   ١٩٤
  .                      التأمني االجتماعي احلكومي

                    معاشات فقدان العائل

ُ                                                                                       ُتصرف هذه املعاشات وفقا لقانون استحقاقات املعاش احلكومي، وقانون استحقاقات املعاش للعسكريني،  -   ١٩٥
                                                   باملوافقة على القوانني واألنظمة الالزمة لتنفيذ           ١٩٩٤      مايو   /       أيار   ١١              الصادر يف       ٢٤٩                      ر جملس الوزراء رقم           وقـرا 

  .                            قانون استحقاقات املعاش احلكومي

 ُ                                                                                                      وُتصـرف هـذه املعاشـات لغري العاملني من أفراد أسرة العامل املتوىف الذي يغطيه التأمني االجتماعي                  -   ١٩٦
                                                              ومتول معاشات اإلعاقة من صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية           .            دمة الالزمة                               احلكومي، والذي استوىف مدة اخل    

                      عدد مستحقي املعاش     ٢               ويتضمن اجلدول     .                                                                الـذي يتكون من مسامهات إلزامية يف التأمني االجتماعي احلكومي         
  .                                                                  املسجلني عن طريق دوائر التأمني االجتماعي موزعني حسب نوع اجلنس ونوع املعاش

                                           رار يف حالة وقوع حادث عمل أو اإلصابة مبرض مهين              التعويض عن األض

                                                                                                    يف حالـة وقوع حادث عمل أو اإلصابة مبرض مهين، يتلقى كل من الضحايا واألسر اليت فقدت عائلها                   -   ١٩٧
      ً     ً                                                                                     تعويضاً وفقاً لألنظمة احلاكمة لتعويض أصحاب العمل للعامل املصاب عن األضرار اليت تلحق به بسبب إصابة أو 

                                                                                               ضرر على صحته أثناء تأديته ملهام عمله، واليت متت املوافقة عليها مبوجب قرار جملس الوزراء                                 مرض مهين أو أي     
  .    ١٩٩٤       فرباير /    شباط   ١           الصادر يف   ٤٨    رقم 

                  استحقاقات البطالة

         الذين                             ألشخاص القادرين على العمل    ُ        وُتصرف ل   . ُ                           ً                        ُتصـرف اسـتحقاقات البطالة وفقاً لقانون التوظيف        -   ١٩٨
                                                                                اما وسن التقاعد واملسجلني يف مكاتب العمل احمللية التابعني هلا، واملعترف بأهنم                ع   ١٦                         تـتراوح أعمـارهم بني      
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   َّ                                                                              ومتوَّل هذه االستحقاقات من صندوق املعاشات اخلارج عن امليزانية الذي يتكون من              .                        عـاطلون عـن العمـل     
  .                                                            استقطاعات إلزامية من صندوق األجور جتريها املؤسسات بكافة أنواعها

           هلا أطفال                  استحقاقات األسر اليت

      ٢٠٠٢       يناير /            كانون الثاين     ٢٥              الصادر يف        ٣٠١٧ُ                        ً                              ُتصـرف هذه االستحقاقات وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم          -   ١٩٩
    ١٠              الصادر يف       ٤٣٧                                                        ً                                       بشـأن زيادة الدعم املستهدف لقطاعات السكان الضعيفة اجتماعياً، وقرار جملس الوزراء رقم              

                                                          جتماعي املقدم لألسر اليت هلا أطفال، وقرار جملس الوزراء                                         بشأن تدابري زيادة الدعم اال         ١٩٩٦       ديسمرب /             كـانون األول  
                                                               بشأن تدابري تنفيذ برنامج الدعم املستهدف لقطاعات السكان             ٢٠٠٢       يناير /            كانون الثاين     ٢٥                الصـادر يف       ٣٣       رقـم   

 ُ                                                          وُتصرف االستحقاقات لألسر اليت هلا أطفال أو أطفال متبنون أو       .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                ً                    الضـعيفة اجتماعـياً خالل الفترة       
  .                                 ومتول االستحقاقات من ميزانية الدولة  .                                                           ألسر اليت تتوىل وصاية أو حضانة القصر احملتاجني إىل هذه االستحقاقات ا

                                            املساعدة املادية املقدمة إىل األسر املنخفضة الدخل

      ١٩٩٤       أغسطس /  آب    ٢٤              الصادر يف       ٤٣٤   َّ                           ً                                  يقدَّم هذا النوع من املساعدة وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم            -   ٢٠٠
                                                                                     ماية االجتماعية لألسر املنخفضة الدخل، واألنظمة احلاكمة إلجراءات تسجيل األسر املنخفضة الدخل             بشـأن احل  

                                                               وترصد هذه املساعدة لألسر واملواطنني غري املتزوجني الذين يثبت من أسباب   .                              ورصد املساعدة املادية وصرفها هلم
  .   َّ                                ومتوَّل هذه املساعدة من ميزانية الدولة  .  ة                                                       موضوعية أهنم حيصلون على دخل منخفض ال يغطي احتياجاهتم األساسي

  ،     ٢٠٠٢       ويف عام   .            مليار سوم  ٤٩                                                           ويبلغ اإلنفاق الشهري على املعاشات واستحقاقات التأمني االجتماعي  -   ٢٠١
             مليار سوم،     ٥٨,٣                                              مليار سوم، وعلى استحقاقات األسر اليت هلا أطفال    ١,٢                                 بلغ اإلنفاق على استحقاقات البطالة 

  .           مليار سوم   ٥,٩                        ادية لألسر املنخفضة الدخل                وعلى املساعدة امل

                           ويتمتع مجيع املواطنني واحلاصلني   .            يف أوزبكستان  )     خاصة (                                            وال توجد برامج تأمني اجتماعي غري حكومية         -   ٢٠٢
                                       وال ختضع مبالغ استحقاقات التأمني االجتماعي   .                                                               عـلى إقامـة دائمة يف أوزبكستان باحلق يف التأمني االجتماعي          

                                                                                   عتبارات األصل اإلثين أو اجلنس أو الوضع االجتماعي أو اآلراء السياسية أو الدينية، والتشريع                 وإجراءات صرفها ال
  .                                                              وحيق ألفراد املزارعني االشتراك يف نظام التأمني االجتماعي على أساس طوعي  .              هو الذي حيددها

  .                      قدمتها احلكومة للسكان                                                      متوسط قيمة استحقاقات املعاش واالستحقاقات االجتماعية اليت ٣             ويرد يف اجلدول  -   ٢٠٣

                                           توفري احلماية االجتماعية ألضعف الفئات السكانية

      ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول   ٦                     ثانيا الصادر يف     -   ٣٠٦                                                                بغـية تنفـيذ الـتدابري الواردة يف قرار اجمللس األعلى رقم              -   ٢٠٤
                                الدعم اهلادف املقدم إىل الفئات                         واملتعلق بزيادة        ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٥          املؤرخ   UP-3017                             واملرسـوم الرئاسـي رقـم       

                                 املتعلق بتدابري تنفيذ برنامج       ٣٣                القرار رقم        ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢                         ً                               السـكانية الضعيفة اجتماعياً، اعتمد جملس الوزراء يف         
  : ٣ ٣                 ومبوجب القرار رقم   .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                    ً                   تقدمي الدعم اهلادف إىل الفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً، الذي يشمل الفترة 
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                                                                 ، حصل طالب املراحل العليا يف مدارس التعليم العام املنتمون إىل             ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول  ١       مـنذ    -
                                                                                األسر ذات الدخل املنخفض، عالوة على تالميذ املدارس االبتدائية املنتمني إىل األسر ذات الدخل 

                                    املنخفض، على جمموعة مالبس شتوية جمانية؛
                                             تمون إىل األسر ذات الدخل املنخفض، كل سنة، على                                           حيصـل طـالب مدارس التعليم العام املن        -

    ٧٥                  ، حصل ما ال يقل عن     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول ١                                      جمموعة كتب مدرسية جمانية من املكتبة؛ ففي 
   ١                                                                                         يف املائـة مـن الطالب املنتمني إىل األسر ذات الدخل املنخفض على الكتب املدرسية، ويف                 

         املائة؛   يف   ١٠٠                     ، وصلت هذه النسبة إىل     ٢٠٠٣      سبتمرب  /     أيلول
                                                                                                ازدادت احلمايـة االجتماعـية املقدمة إىل اليتامى واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية الذين               -

                       تكفلهم الدولة بالكامل؛
                                                                                                تقـرر منح الوالدين احلاضنني اللذين يوافقان على تربية طفل بدال شهريا يعادل ثالثة أضعاف                -

                            األجر األدىن عن كل طفل يكفالنه؛
                                                                                     التعليم، بالتنسيق مع وزارة املالية، بصياغة واعتماد إجراء يرمي إىل تقدمي دفعة                           قامـت وزارة     -

                          وحيدد هذا اإلجراء املعايري      .                                                                   واحدة من املالبس واألحذية إىل اليتامى الذين يتربون يف كنف أسر          
                                                  ويشتمل على قائمة للمالبس واألحذية حبسب أعمار األطفال؛

                                                       ي، ومعها وزارة املالية ومؤسسة احمللة واملصرف الوطين،                                              قامـت وزارة العمل والرفاه االجتماع      -
                                                                                        وفقا لإلجراء املعتمد، بصياغة واعتماد اللوائح التنظيمية املتعلقة بإجراء ختصيص البدالت الشهرية 
                                                                                  ودفعها لألمهات الاليت يرعني أطفاال دون السنتني من العمر، مراعاة حلاجة األسر إىل هذا البدل؛

                                                      ً                  مه الدولة من دعم هادف للفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً، وحتسني رفاهها                        بغية زيادة ما تقد    -
                                                                                املادي، ومحاية مصاحل جيل املسنني، وهتيئة ظروف تكفل منو اجليل الصاعد منوا كامال من الناحية 

               القرار رقم       ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٥                                                         البدنـية والفكرية والثقافية، اعتمد جملس الوزراء يف         
UP-3017ًاملتعلق بزيادة الدعم اهلادف املقدم إىل الفئات السكانية الضعيفة اجتماعيا  ً                                                                    .  

                                                                                        أشكال أخرى للمساعدة االجتماعية املقدمة إىل أصحاب املعاشات التقاعدية واملعوقني واملسنني الوحيدين

              ، الذي اعتمده  "  نني                         سنة محاية مصاحل املواطنني املس "                          من الربنامج احلكومي املسمى  ٩- ٣                  بغية تنفيذ الفقرة  -   ٢٠٥
                                            ، وحرصا على تقدمي خدمات اجتماعية كاملة         ٣٠                بقراره رقم        ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٤                   جملـس الوزراء يف     

                                                                                                   للمسنني الوحيدين وأصحاب املعاشات التقاعدية واملعوقني الذين حيتاجون إىل الرعاية املرتلية، اعتمد جملس الوزراء 
                                                                املتعلق بزيادة املساعدة املقدمة إىل املسنني الوحيدين وأصحاب            ١٠٦                  القـرار رقم         ٢٠٠٢        مـارس    /       آذار   ٢٩   يف  

  .                                                        املعاشات التقاعدية واملعوقني الذين حيتاجون إىل الرعاية املرتلية

                                                                                         وتلقت وزارة العمل والرفاه االجتماعي تعليمات بتشجيع تنظيم أنشطة جمتمعية مدفوعة األجر، من خالل  -   ٢٠٦
                                                                      املواطنني العاطلني املسجلني يف مكاتب التوظيف، وذلك بغية تقدمي خدمات                                            مكاتب الضمان االجتماعي املعنية ب    

  .                                                                                        اجتماعية للمسنني الوحيدين وأصحاب املعاشات التقاعدية واملعوقني الذين حيتاجون إىل الرعاية املرتلية
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                 سنة محاية مصاحل   "                                 ، وفقا للربنامج احلكومي املسمى          ٢٠٠٢      مايو   /       أيار  ١                               واعـتمد جملـس الـوزراء يف         -   ٢٠٧
                      املتعلق بتقدمي دفعة      ١٤٩                                                   ً                        ، وبغية تقدمي الدعم للفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً، القرار رقم            "                املواطـنني املسنني  

                                                                                            واحدة من البدالت للمواطنني الذين يقدمون اخلدمات للمسنني والعاجزين واألطفال املعوقني واألشخاص املصابني 
  .                  بإعاقة منذ الطفولة

ّ                            علقة بإجراء ختصيص وصرف دفعة واحدة من البدالت، وَتقّرر، بالنسبة للفئات السالف   ُ                وأُقرت اللوائح املت -   ٢٠٨   َ                                             
  .                                     ذكرها، عدم إخضاع هذه املدفوعات للضريبة

                                         تقدمي احلماية االجتماعية والقانونية للمعوقني

                       ، أي القانون املتعلق        ١٩٩١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨                       ثاين عشر املؤرخ يف      -   ٤٢٢                       حيـدد القـانون رقم       -   ٢٠٩
                                                                         ، سياسة الدولة جتاه املعوقني على حنو يكفل أن تتاح هلم كسائر مواطين              )                         الرفاه االجتماعي للمعوقني   (           بـاملعوقني   

                                                                                                           أوزبكسـتان فرص ممارسة حقوقهم وحرياهتم، وبغية إزالة القيود املفروضة على أنشطتهم وهتيئة ظروف مالئمة               
  .                                         االقتصادية والسياسية ويؤدوا واجباهتم املدنية                                                   متكنهم من أن حييوا حياة عادية ويشاركوا بنشاط يف احلياة 

                                                                                                           ويعترب معوقا أي شخص حيتاج، بسبب نشاطه احملدود من جراء عوائق جسدية أو ذهنية، إىل املساعدة واحلماية                  -   ٢١٠
        ركة أو   ُ                                                                                           وُيراد بالنشاط احملدود فقدان املرء فقدانا كامال أو جزئيا للقدرة على خدمة نفسه أو احل                .                         مـن الناحية االجتماعية   

                                                              ومتنح جلان اخلرباء يف ميدان األمراض املهنية صفة املعوق للشخص            .                                                       الفهم أو االتصال أو التحكم يف سلوكه أو أداء عمل         
                                                                        ويتمتع املعوقون جبميع احلقوق واحلريات االجتماعية واالقتصادية والفردية املكفولة   .                                  وفقا لإلجراء الذي أقره جملس الوزراء

  .                                           والتمييز ضد املعوقني حمظور ويعاقب عليه القانون  .                  القوانني التشريعية                     يف الدستور وغري ذلك من 

                                                                                                        والدولة، إذ توفر احلماية االجتماعية للمعوقني، هتيئ الظروف الالزمة لنمائهم الفردي وإعمال إمكاناهتم              -   ٢١١
               ليت هتمهم وتقدمي                                                                                               وقدراهتـم اإلبداعـية واإلنتاجـية، من خالل مراعاة احتياجات املعوقني يف الربامج احلكومية ا              

                                                                                                               املساعدة االجتماعية وفقا ألحكام التشريع، وذلك بغية إزالة العقبات اليت حتول دون ممارسة املعوقني حقوقهم يف                
                      وتويل الدولة اهتماما     .                                                                                     الصحة والعمل والتعليم والتدريب املهين والسكن وسائر احلقوق االجتماعية واالقتصادية         

   .                   خاصا لألطفال املعوقني

                                                                                                      غـية مساعدة املعوقني يف أوزبكستان وخمتلف والياهتا، جيري إنشاء مؤسسات تعىن برفاه املعوقني االجتماعي                 وب -   ٢١٢
  .                                                                    وقد حدد جملس الوزراء إجراءات إنشاء هذه املؤسسات وأنشطتها ومصادر متويلها  .               وال ختضع للضريبة

                                      والثانية، يتاح هلم السكن يف أحياء                                                                وهبـدف حتسني ظروف معيشة املعوقني املنتمني إىل اجملموعتني األوىل          -   ٢١٣
            ويقر تشريع    .                                                                                          تسـتجيب حلاجـتهم إىل السـكن قـرب أماكن عملهم ومنشآت الصحة العامة وخطوط النقل               

                                                                                          اخلاص بالسكن االمتيازات املتاحة للمعوقني واألسر الساهرة على رعاية فرد معوق، يف ما يتعلق بتوفري  ن        أوزبكستا
  .                             املسكن وشرائه وبنائه واستخدامه
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                                                                                                     وميكن للمواطنني وللجمعيات املتطوعة، وفقا لنظامها الداخلي، املشاركة يف حل املشاكل املتعلقة بتوفري              -   ٢١٤
                                       وجيب على نواب جمالس الشعب احمللية أن         .                                                                   احلمايـة االجتماعية للمعوقني، ويف متويل ما يتصل بذلك من أنشطة          

   .                         يقدموا دعما شامال للمعوقني

                                          لوائح ترمي إىل توفري ظروف مالئمة لتيسري         )                          الرفاه االجتماعي للمعوقني   (            ق باملعوقني                       وحيدد القانون املتعل   -   ٢١٥
  :                                                                    وصول املعوقني إىل البنية األساسية االجتماعية، وتنص هذه اللوائح على ما يلي

  ؛ ) ٨      املادة  (                                                                  ضمان وصول املعوقني إىل املباين السكنية وغريها من البىن األساسية االجتماعية  -

  ؛ ) ٩      املادة  (                                                    ياجات املعوقني عند ختطيط وتشييد البىن األساسية االجتماعية           مراعاة احت -

  ؛ )  ١٠      املادة  (                                                                     تكييف البىن األساسية االجتماعية القائمة على حنو يتيح للمعوقني استخدامها  -

  ؛ )  ١١      املادة  (                                                                 تكييف املرافق السكنية على حنو يتيح للمعوقني الوصول إليها واستخدامها  -

                                                                            ة االقتصادية عن اإلخالل بالتزام متكني املعوقني من الوصول إىل وسائل النقل                            حتمـل املسـؤولي    -
   ؛  )  ١٢      املادة  (                                وغريها من البىن األساسية االجتماعية 

  ؛ )  ١٣      املادة  (                                                          إتاحة الوصول إىل املؤسسات الثقافية واملسارح واجملمعات الرياضية  -

                                    بناء وجتهيز وصيانة املرافق الثقافية                                                مشاركة املنشآت واجلمعيات واملؤسسات واملنظمات يف متويل -
  ؛ )  ١٤      املادة  (                               واجملمعات الرياضية اخلاصة باملعوقني 

                                                                                           منح امتيازات للمنشآت واجلمعيات واملنظمات اليت تنتج سلعا وجتهيزات تقنية خاصة باملعوقني             -
   ).  ١٥      املادة  (

  :                    واملهنية واالجتماعية                                                             وحيدد القانون أيضا لوائح تتعلق بتأهيل املعوقني من النواحي الطبية -   ٢١٦

  ؛ )  ١٦      املادة  (                                                        مقاصد تأهيل املعوقني من النواحي الطبية واملهنية واالجتماعية  -

  ؛ )  ١٧      املادة  (                             الربنامج الفردي لتأهيل املعوقني  -

   ).  ١٨      املادة  (                             املؤسسات املعنية بتأهيل املعوقني  -

                                                        مقاصد تأهيل املعوقني من النواحي الطبية واملهنية واالجتماعية

                                                                                                         تقـوم أوزبكستان بتنظيم وتيسري إنشاء وتطوير نظام خاص بتأهيل املعوقني من النواحي الطبية واملهنية                -   ٢١٧
                                                                                                                    واالجتماعـية، ويتـيح هذا النظام طائفة من التدابري الرامية إىل إعادة اكتساب أو تعويض الوظائف املعطلة أو                  

                                              األنشطة املهنية ومتكينهم من أن حييوا حياة عادية                                                        املفقودة، وتعزيز قدرة املعوقني على خدمة أنفسهم والقيام بشىت
  .                                 وأن ميارسوا حقوقهم ويستغلوا قدراهتم
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                                                                                                 وتتوىل حكومة أوزبكستان متويل وتنظيم حبوث علمية وتدريب األخصائيني يف ميداين تأهيل املعوقني من               -   ٢١٨
  .                                                    النواحي الطبية واملهنية واالجتماعية واتقاء حاالت اإلعاقة

                ة لتأهيل املعوقني             الربامج الفردي

                                                                                                      جيري تأهيل املعوقني من النواحي الطبية واملهنية واالجتماعية وفقا لربنامج تأهيل فردي يستند إعداده إىل           -   ٢١٩
                                                                                                         فحص طيب واجتماعي جتريه هيئات حكومية مرخص هلا من قبل جمالس نواب الشعب اإلقليمية والبلدية مبشاركة                

  .                          ممثلني جلمعيات املعوقني املتطوعة

                                                                                                  وحيدد برنامج التأهيل الفردي املوصى به لشخص معوق مقدار التأهيل ونوعه بالتحديد فضال عن اإلطار            -   ٢٢٠
  .                                                 الزمين لتنفيذ هذه التدابري وأشكال املساعدة االجتماعية

                                                                                                    وميثل الربنامج الفردي لتأهيل املعوقني وثيقة يتعني على اهليئات احلكومية املختصة واملنشآت واجلمعيات              -   ٢٢١
  .                      ؤسسات واملنظمات تنفيذها   وامل

                                                                   التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي اخلاص والتعليم العايل للمعوقني

                                                                                          تقدم مجيع املؤسسات التعليمية، فضال عن املؤسسات اخلاصة عند االقتضاء، التعليم الثانوي العام واخلاص  -   ٢٢٢
                                    لألطفال املعوقني اخلاضعني للعالج داخل            َّ                             كما تقدَّم خدمات اإلشراف التربوي        .                               والتعلـيم العـايل لـلمعوقني     

                                                                 وجيب على املؤسسات التعليمية ذات الصلة أن تساعد الوالدين يف            .                                             املؤسسات الطبية العامة أو مؤسسات التأهيل     
  .                                      توفري اإلشراف التربوي املرتيل لألطفال املعوقني

   ٥                      بينما يرد يف اجلدول       .    مرة                                                     عدد النساء والرجال املسجلني بوصفهم معوقني ألول          ٤                  ويـرد يف اجلدول      -   ٢٢٣
  .                                           عدد املعوقني املسجلني لدى هيئات الرفاه االجتماعي

              خدمات الكفالة

  .                                                                   من قانون األسرة، حالة تقبل فيها أسرة تربية طفل أو أكثر             ٢٢ُ                                      ُيقصد بالكفالة، وفقا ألحكام الفصل       -   ٢٢٤
                                     دور األيتام واملؤسسات الطبية فضال عن   ُ                                                                       وُيعهـد باألطفال الصغار احملرومني من الرعاية األبوية، مبن فيهم أطفال          
  .                                                            مؤسسات الرعاية االجتماعية، إىل أسر حاضنة تتحمل مسؤولية تربيتهم

 ُ                                                                                       وُيختار األطفال املرشحون للكفالة من قبل األشخاص الراغبني يف احتضاهنم داخل أسرهم، مبوافقة وكالة  -   ٢٢٥
        سنوات   ١٠   ُ                  وال ُيعهد بطفل بلغ سن   .                إىل أسرة حاضنة ُ                        ُ         وُتراعى رغبات الطفل عندما ُيعهد به  .                   الوصاية أو الكفالة

  .                        إىل أسرة حاضنة إال مبوافقته

           وينبغي أن    .  ُ                                                                                               وُتربم االتفاقات املتعلقة بقبول كفالة طفل بني وكالة الوصاية أو الكفالة والوالدين الكفيلني             -   ٢٢٦
                          فيلني وواجباهتما، وواجبات                                                                                       يتضـمن االتفاق شروطا تتعلق بنفقة الطفل وتربيته وتعليمه، وحقوق الوالدين الك           
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                          وقبل إبرام االتفاق، جيري      .                                                                                     وكالـة الوصاية أو الكفالة جتاه األسرة احلاضنة، وأسباب نقض االتفاق ونتائج ذلك            
   .                                                   تفقد ظروف عيش أفراد أسرة الكفيل وفحص حالتهم الصحية

  :                   ُ                            وحيتفظ األطفال الذين ُيعهد هبم إىل أسر حاضنة حبقهم يف -   ٢٢٧

                                                                           يستحقونه من نفقة فضال عن معاش وبدالت وغري ذلك من مدفوعات الرفاه                                 احلصـول عـلى مـا      -
           االجتماعي؛ 

                      ملكية مسكن واستخدامه؛ -

  .                                  احلصول على مأوى يوافق أحكام التشريع -

  .                                                         وتتوىل وكالة الوصاية أو الكفالة اختيار األسر املرشحة للحضانة -   ٢٢٨

                                                    نة أن يدافعوا عن حقوقهم ومصاحلهم املشروعة، كما                             ُ                           كذلك حيق لألطفال الذين ُيعهد هبم إىل أسر حاض         -   ٢٢٩
                                                                       وتقوم وكالة الوصاية أو الكفالة مبراقبة ظروف عيش األطفال املكفولني            .                                      حيـق هلـم االتصال بوالديهم وأقارهبم      

  .              وطريقة تربيتهم

         الذايت،                                                                               وإضافة إىل ذلك، تقدم وكاالت الضمان االجتماعي إىل جانب هيئات املواطنني احمللية ذات احلكم -   ٢٣٠
  .                                                   خدمات إىل املواطنني الوحيدين واحملتاجني إىل الرعاية املرتلية

                                                                                                        ويتلقى أحوج املتقاعدين الوحيدين واملعوقني جمانا، وفقا ملعايري حمددة، تسعة أنواع من األغذية األساسية               -   ٢٣١
  :                 ومواد النظافة، هي

                 كيلوغرام واحد؛�      اللحم  -

              كيلوغرامات؛ ٣  -      الطحني  -

            كيلوغرام؛   ٠,٥  -    بايت          الزيت الن -

ّ      املعّجنات  -             كيلوغرام؛    ٠,٢٥  -   

            كيلوغرام؛   ٠,٨  -     األرز  -

            كيلوغرام؛   ٠,١  -      الشاي  -

         بيضات؛  ١٠ -

            كيلوغرام؛   ٠,٨  -      السكر  -

   ).    ١٩٩١     مايو  /      أيار  ٢٧        املؤرخ    ٢١٢                   املرسوم الرئاسي رقم  (           كيلوغرام    ٠,٢  -            مواد الغسيل  -
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 ١٠املادة 

  واألمهات واألطفالتوفري احلماية االجتماعية لألسر

                                                  األسرة هي وحدة اجملتمع األساسية وحيق هلا أن حتظى          "                         من الدستور على أن        ٦٣                         تـنص أحكـام املادة       -   ٢٣٢
   ".                   حبماية اجملتمع والدولة

                                                                                           ويقوم نظام توفري احلماية االجتماعية لألسر واألمهات واألطفال التابع جمللس الوزراء بتنسيق عمل اهلياكل  -   ٢٣٣
                      وتقضي قرارات احلكومة     .                                                                        نظمات غري احلكومية واملتطوعة؛ وترأس هذا النظام نائبة رئيس الوزراء                       احلكومـية وامل  

   .                             بأال يشغل هذا املنصب إال النساء

                                                                                                        وحيظى النساء واألطفال يف أوزبكستان باهتمام خاص؛ إذ يويل الرئيس، يف خطابه السنوي املتعلق باألهداف                -   ٢٣٤
                                     وجتري صياغة الربامج احلكومية الالزمة       .                                            للمسائل املتعلقة حبماية النساء واألطفال                                      االجتماعـية واالقتصادية، األولوية   

        ، وسنة   )    ١٩٩٩ (                ، وسنة املرأة     )    ١٩٩٨ (                ، وسنة األسرة     )    ١٩٩٧ (                                                      وإقرارها متشيا مع إعالن سنة إعمال املصاحل البشرية         
     ).    ٢٠٠٣ (   لة        وسنة احمل  )     ٢٠٠٢ (             ، وسنة املسنني  )    ٢٠٠١ (                  ، وسنة األم والطفل  )    ٢٠٠٠ (            اجليل السليم 

                                                                                         وترمي هذه الربامج بالدرجة األوىل إىل إيالء اهتمام خاص للمهام ذات األولوية وذات األمهية االجتماعية  -   ٢٣٥
   .                                                                         واإلنسانية، وإىل توزيع اجلهود واملوارد والقوى والقدرات يف سبيل إجناز هذه املهام

       ً       ً                             م بدنياً وروحياً، أنشئ مركز األسرة هبدف                                                                  ومـراعاة ألمهـية األسرة يف تنمية اجملتمع وتنشئة جيل سلي           -   ٢٣٦
                                                                                                                      احلفاظ على األسرة بوصفها مستودع التقاليد الوطنية الثرية والعريقة، وربط هذه التقاليد بالقيم العاملية، وضمان               

                     ُ                                          منطقة يف أوزبكستان؛ وُتعىن الفروع احمللية مبسائل ذات صلة            ١٢                      وهلذا املركز فروع يف       .                     حرمة األسرة والزواج  
   ".    احمللة "                 واجملتمع واألسرة و      باألسرة

                            توفري احلماية االجتماعية لألسرة

ِ                             واِختذت، كجزء من أهدافه ذات       .                                              الربنامج احلكومي لتدابري محاية مصاحل األسرة          ١٩٩٨  ُ               اعـُتمد عـام      -   ٢٣٧   
  :                                   األولوية، جمموعة من التدابري اليت أتاحت

                      األسرية، وحتسني احلماية                                                                        تدعـيم وتوسـيع األسـس القانونية املتصلة بتكوين أسرة وباحلياة             -
                                 االجتماعية املقدمة إىل أعضاء األسرة؛

                                                                                                تدعيم القاعدة املادية لألسرة بزيادة العمالة والدخل احلقيقي، وتقدمي الدعم احلكومي إىل األسر              -
                                                       ذات الدخل املنخفض واألسر ذات األطفال، وإشباع سوق االستهالك؛

                 صحة أعضاء األسرة؛                                       توفري ظروف تنشئة جيل صاعد سليم والنهوض ب -

   .                                                                                    زيادة اجلهود الرامية إىل تعميق الدراسات العلمية واالجتماعية املتعلقة باألسرة، وما إىل ذلك -
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                                                                                                 ويف أوزبكسـتان، يسـتهدف نظام توفري احلماية االجتماعية لألسر بالدرجة األوىل األسر ذات الدخل                -   ٢٣٨
  "     احمللة "            ُ                                       االجتماعي املُنشأ يف أوزبكستان واملعروف بنظام                           ويكفل نظام الرفاه    .                               املنخفض واألسر املتعددة األطفال   

   َّ                                                              ومتوَّل احلماية االجتماعية لألسر باألساس من امليزانية احلكومية من خالل      .                                    احلفـاظ عـلى هذه األولوية الكربى      
   ُ                                                                   وُتستخدم، هلذا الغرض، موارد من األموال اخلارجة عن امليزانية وشىت            ".     احملالت "                               توزيـع املـوارد عـلى جلان        

  .              الصناديق اخلريية

               إىل توفري الظروف   "      األسرة " و  "           األم والطفل " و  "            اجليل السليم " و  "                        تعزيز دور املرأة يف اجملتمع "           وهتدف برامج  -   ٢٣٩
                                                                                                            القانونـية واالقتصـادية الالزمة خلدمة مصاحل األسر واألمهات واألطفال، وتدعيم دور األسرة يف تغيري اجملتمع،                

  .                                                                          واجملتمع، وتنشئة جيل صاعد يتمتع بالسالمة اجلسدية والثراء الروحي والنمو املنسجم                         وتعزيز دور املرأة يف األسرة 
  .                                                     وإمجاال، أسهمت الربامج على حنو إجيايب يف تدعيم الزواج واألسرة

             وجيوز للمحكمة   .   ١٦                                                                          وتنص مدونة األسرة على أن من واجب الوالدين إعالة أبنائهما الذين مل يبلغوا سن  -   ٢٤٠
   .                                                                   دين اللذين ميتنعان عن إعالة أبنائهما القاصرين بتسديد مدفوعات النفقة              أن تطالب الوال

      املتاع  (                                                  وحيق للقاصر التمتع بامللكية اخلاصة داخل األسرة          .                                            وتراعي مدونة األسرة حق األطفال يف امللكية       -   ٢٤١
   ).                                                                       الشخصي واألمالك املستلمة يف شكل هدايا واألرباح احملصلة من مشروع خاص وما إىل ذلك

ُ      ، ُسجلت     ٢٠٠٠        ففي عام   .                                                    ويف السنوات األخرية، تراجع عدد حاالت الزواج املسجلة      -  ٤٢ ٢        حالة    ١٦٨     ٩٠٠  
                  كما تراجعت أيضا     .        حالة  ١     ٤٠٠              مبا يعادل        ١٩٩١                                                          زواج، أي مـا يقل عن عدد حاالت الزواج املسجلة عام            

ُ        إذ ُسجلت     :     ١٩٩١                                     حـاالت الطالق عما كانت عليه عام             ٢٣     ٤٠٠    بل        مقا     ٢٠٠٠                   حالة طالق عام       ١٢     ٢٠٠   
  .    ١٩٩١           حالة يف عام 

                                                                                             ويهـدف قـانون األسـرة إىل تدعيم األسرة وبناء عالقات أسرية قوامها تبادل احملبة والثقة واالحترام،      -   ٢٤٣
                                                                                                            والـتعاون، والتعاضـد، وإحساس مجيع أعضاء األسرة باملسؤولية جتاه األسرة، ومنع التدخل تعسفا يف الشؤون                

           من مدونة  ١      املادة  (                                             من ممارسة حقوقهم والدفاع عن أنفسهم دون حائل                                        األسـرية، وضمان متكن أعضاء األسرة       
   ).     األسرة

    َّ                                                                                           وتـنظَّم العالقـات األسرية على أساس مبدأ الطبيعة اإلرادية لرباط الزوجية بني رجل وامرأة، وتساوي       -   ٢٤٤
                ة األطفال داخل                                                                                                  الـزوجني يف احلقـوق الفردية وحقوق امللكية، وتسوية املسائل األسرية بالتراضي، وأولوية تربي             

   ). ٢      املادة  (                                                                               األسرة ورفاه األطفال ومنائهم، ومحاية حقوق القاصرين وأفراد األسرة غري العاملني ومصاحلهم 

 ُ                                       وُيمنع أي تقييد مباشر أو غري مباشر         .                                                           ويتسـاوى مجيع املواطنني يف احلقوق يف جمال العالقات األسرية          -   ٢٤٥
                                                               عند إبرام عقد الزواج أو التدخل يف العالقات األسرية على                                                               لـلحقوق أو مـنح امتيازات مباشرة أو غري مباشرة         

                                                                                                                  أسـاس نـوع اجلنس أو العرق أو األصل اإلثين أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو املعتقدات أو املركز                     
   ). ٣      املادة  (                                     الفردي أو االجتماعي وغري ذلك من الظروف 
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  .                                            حيمل الزواج املربم يف احتفال ديين أي أثر قانوين  وال  .  ُ                                           وُتـربم عقـود الزواج يف مكاتب السجل املدين        -   ٢٤٦
 ُ                                                                                             وُيربم عقد الزواج عند حضور الطرفني املقبلني على الزواج إىل أحد مكاتب السجل املدين، بعد إيداع طلب لدى 

                                                وكي يتسىن عقد الزواج، ال بد للطرفني املقبلني         .  ُ                             وُيعقد الزواج بإرادة الطرفني      ).   ١٣       املادة   (                   املكتب بشهر واحد    
   ).  ١٤      املادة  (                    والزواج القسري حمظور   .                                                        على الزواج أن يكونا قادرين على التعبري عن موافقتهما حبرية

                     ويف حاالت استثنائية،     .                                                                                 وجيوز الزواج للرجل مىت أمت الثامنة عشرة وجيوز للمرأة مىت أمتت السابعة عشرة             -   ٢٤٧
 ُ                                                 ُيسجل فيها الزواج أن يقوم، بناء على طلب                                                                              تـتوافر فـيها أسباب معقولة، ميكن حلاكم املقاطعة أو املدينة اليت           

   ).  ١٥      املادة  (                                                                         الطرفني املقبلني على الزواج، خفض سن الزواج، على أال يتعدى هذا اخلفض سنة واحدة 

                                 وال حيق للزوج دون موافقة زوجته        ).   ١٩       املادة   (                                                    ويتساوى الزوجان يف احلقوق والواجبات داخل األسرة         -   ٢٤٨
َ                         وُيَحل رباط الزوجية إذا       ).   ٣٩       املادة   (                                              ل الزوجة أو يف غضون سنة من والدة الطفل                                       أن يرفع قضية طالق أثناء مح       ُ 

                  وعندما يتفق زوجان    ).   ٤١      املادة  (                                                                          استنتجت احملكمة استحالة استمرار التعايش بني الزوجني واحلفاظ على األسرة          
   ).  ٤٢      املادة  (       املدين                                               ُ                             ليس هلما معا أطفال يف حداثة السن على حل الزواج، ُيحل الزواج يف أحد مكاتب السجل

                                                                                ُ       وحيق للطفل أن يعرب عن رأيه خبصوص تسوية أي مسألة أسرية تؤثر على مصاحله، كما حيق له أن ُيسمع   -   ٢٤٩
  .                                                ويتحمل الوالدان مسؤولية محاية حقوق األبناء ومصاحلهم   ).   ٦٨      املادة  (                                  أثناء أي إجراءات قضائية أو إدارية 

                                                                   ني لألبناء ويتوليان محاية حقوقهم ومصاحلهم يف عالقاهتم مع أي شخص            ُ                                 وُيعترب الوالدان املمثلني القانوني    -   ٢٥٠
                        ويتحمل الوالدان مسؤولية    ).   ٧٤      املادة  (                                                           طبيعي أو قانوين، مبا يف ذلك داخل احملاكم، دون حاجة إىل تصريح خاص 

  .                     إعالة األبناء القاصرين

    وحيق   .                              هما القاصرين بتسديد النفقة                                                                         وجيـوز للمحكمة أن تطالب الوالدين اللذين ميتنعان عن إعالة أبنائ           -   ٢٥١
                                                                                  َ                                    لوكاالت الوصاية أو الكفالة أن ترفع قضية على األب أو األم بغية احلصول على نفقة الطفل املَعيل وفقا للمبلغ                   
                                                                                                      الذي حدده القانون، يف احلاالت اليت ال يتوصل فيها الوالدان إىل اتفاق بشأن النفقة، أو إذا امتنعا عن تسديد هذه 

    ).   ٩٦      املادة  (                                           مل يرفع أي منهما قضية بغرض احلصول على النفقة           املدفوعات و

                                                            َ                                 وتسـري على والدي القاصرين نفس االلتزامات باإلنفاق على األبناء املَعيلني وإعالتهم، فضال عن إعالة     -   ٢٥٢
   ).  ٩٧      املادة  (                                                                   األبناء الذين بلغوا سن الرشد لكنهم عاجزون عن العمل وحيتاجون إىل الدعم 

                                              ُ                                                       الوالدان، أو فقد الوالدان حقوقهما األبوية أو قُيدت هذه احلقوق، أو اعترب الوالدان فاقدين                          وإذا تـويف   -   ٢٥٣
                                                                                                                           لألهلـية القانونية، أو يف حال مرضهما أو تغيبهما لفترة طويلة، أو إذا امتنعا عن تربية األبناء أو محاية حقوقهم                    

                                           اية أو املؤسسة الطبية أو مؤسسة الرفاه                                                                            ومصـاحلهم، مبـا يف ذلك االمتناع عن إخراج األبناء من مؤسسة الرع            
                                                                                                           االجـتماعي أو ما شابه، وكذلك يف حاالت نقص الرعاية األبوية، تتحمل وكاالت الوصاية والكفالة مسؤولية                

  .                        محاية حقوق األطفال ومصاحلهم
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    سات                                                           مؤسسات التعليم التحضريي، ومؤسسات التعليم العام، واملؤس       (                                     ويتوجـب على املسؤولني عن املؤسسات        -   ٢٥٤
                                                                                           وسائر املواطنني الذين تصلهم معلومات عن أطفال حمرومني من الرعاية األبوية أن يرفعوا األمر إىل وكالة   )                الطبـية وغريها  

                                                        وجيب على الوكالة، يف غضون ثالثة أيام من استالم هذه            .                                                                   الوصـاية أو الكفالة املوجودة يف املنطقة اليت يقيم فيها الطفل          
                                                                                        عيش الطفل، وأن تقوم، إذا استنتجت أن الطفل ال حيظى برعاية الوالدين أو األقارب،                                             املعلومـات، أن حتقق يف ظروف       

   ).   ١٤٩      املادة  (                                         َُ                 بتحمل مسؤولية محاية حقوق الطفل ومصاحله حىت ُيَبت يف مكان إيداعه 

           كفالة أو يف                                لتبنيه أو وضعه حتت الوصاية أو ال (        ُ                                                         وميكـن أن ُيعهد باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية إىل أسرة            -   ٢٥٥
  .               ُ                                                                      وإذا تعذر ذلك، ُيعهد باألطفال إىل مؤسسات رعاية األيتام أو األطفال احملرومني من الرعاية األبوية   ).                عهدة أسرة حاضنة

          ُ                                                                             وإىل حني أن ُيعهد باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية إىل أسرة أو مؤسسة من املؤسسات املذكورة يف  -   ٢٥٦
   .                                                                    دونة األسرة، تتحمل وكالة وصاية أو كفالة، بصفة مؤقتة، التزامات الكفيل      من م   ١٥٠           من املادة  ١       الفقرة 

 ُ                                  وُيعقد التبين بقرار من حاكم املقاطعة   .                                                     وال جيوز تبين سوى القاصرين، وبشرط أن يكون التبين يف صاحلهم -   ٢٥٧
       ويتمتع    ).    ١٥١       املادة   (                                                                                             أو املدينة بناء على طلب األشخاص الراغبني يف التبين وبتزكية من وكالة وصاية أو كفالة                

                        ويفقد الطفل املتبىن ما      .                                                                                              الطفـل املتبىن جبميع احلقوق الفردية وحقوق امللكية اليت يتمتع هبا أبناء الوالدين املتبنيني             
                                                       من احلقوق والواجبات الفردية وحقوق وواجبات امللكية،         )               وأقارب والديه  (                                       لـه وما عليه جتاه والديه الطبيعيني       

                                                                       ما هلما وما عليهما جتاه الطفل املتبىن من احلقوق والواجبات الفردية             )         وأقارهبما (         طبيعيان                           كمـا يفقد الوالدان ال    
                                                                       وحيتفظ القاصرون الذين كانوا، وقت تبنيهم، يتقاضون معاشا أو منحة             ).    ١٦٥       املادة   (                        وحقوق وواجبات امللكية    

   ).   ١٦٦      املادة  (             ُ                         بسبب فقدان املُعيل، بذلك احلق بعد التبين 

ـ    -   ٢٥٨ ُ               وُجعلـت الوص                                                                                       اية أو الكفالـة لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية هبدف ضمان إعالتهم وتربيتهم              
   ).   ١٧٣      املادة  (                                                      وتعليمهم، فضال عن محاية حقوقهم ومصاحلهم يف امللكية الشخصية 

    َّ                                                                                                   وتطبَّق الوصاية أو الكفالة يف مكان إقامة الشخص موضوع الوصاية أو الكفالة؛ وإذا مل يكن للشخص                 -   ٢٥٩
   ).   ١٧٤      املادة  (         ُ   َّ                                                    مة ثابت، ُتطبَّق الوصاية أو الكفالة يف مكان إقامة الوصي أو الكفيل         مكان إقا

                             توفري احلماية االجتماعية لألمهات

                           ويعكس نطاق وتنوع األنشطة      .                                                        من الدستور على تويل الدولة محاية األمهات واألطفال          ٦٥            تنص املادة    -   ٢٦٠
َ                                       تنشئة جيل صاعد سليم لزوَم توحيد اجلهود والقدرات والقيام                                                           الرامية إىل دعم مصاحل األطفال املتعددة اجلوانب و                               

   .                               مببادرات متكاملة وواضحة التنسيق

                                                      ، مبناسـبة اجتماع موسع للجنة التنسيق هبدف صياغة تقرير       ٢٠٠٠         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ٢٠    ويف   -   ٢٦١
                          ي من أجل الطفل املعقود عام                                                                           أوزبكستان الوطين بشأن تنفيذ خطة العمل والتوصيات املنبثقة عن مؤمتر القمة العامل

                                                                                          ، تشكل حلف بني اهلياكل احلكومية وغري احلكومية واملنظمات املتطوعة يتوخى العمل املشترك ملا فيه خري        ١٩٩٠
   .                   األطفال يف أوزبكستان
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            سنة األم       ٢٠٠١                                                                                    واسـتجاب حلف التعاون من أجل الطفل ملبادرة رئيس أوزبكستان، الذي أعلن عام               -   ٢٦٢
                                                                                             م احللف يف وضع الربنامج احلكومي لألم والطفل، وهو عبارة عن جمموعة من التدابري املترابطة                                 والطفـل، إذ ساه   

  .                                        واملنسقة الرامية إىل مساعدة األمهات واألطفال

                             واملتعلق بالتدابري التكميلية     ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥           الصادر يف   ٣٢                               وأوصى جملس الوزراء، يف قراره رقم  -   ٢٦٣
                                                                                                      وض بصحة األم والطفل، اليت أراد هبا اجمللس تنمية املعرفة الطبية داخل األسر والنهوض بصحة النساء                                   الرامـية إىل النه   

                                                                  ُ                                               وإرسـاء ظروف تتيح إجناب وتنشئة أطفال أصحاء، بإنشاء جلنة حكومية دائمة ُتعىن مبسائل صحة األطفال والنهوض                 
  :                               تضطلع هذه اللجنة باملهام التالية                                                         بصحة األمهات وتنمية املعرفة الطبية داخل األسر، ومن املزمع أن 

                                                                                                     القـيام، حبسـب املناطق واألقاليم، بدراسة وحتليل احلالة الدميغرافية وفعالية التدابري الرامية إىل               -
                                                                                              النهوض بالصحة اإلجنابية، وإجياد احللول الكفيلة حبل املشاكل اليت تعوق اخلروج بنتائج إجيابية             

                 من هذه العمليات؛

                                                                     واعتماد تدابري حمددة للنهوض بالصحة اإلجنابية وتنمية املعرفة الطبية يف صفوف               حتديد األولويات  -
   .                                            الشباب واألسر وتشجيع إجناب وتنشئة أطفال أصحاء

    ٣٢     ٤٤٦                ، خضع ما جمموعه      ٢٠٠٠      وعام    .                                                       وأقـرت أوزبكسـتان نظام فحص طيب طوعي قبل الزواج          -   ٢٦٤
                                                  السجل املدين يف مجيع مدن أوزبكستان ومقاطعاهتا         ُ               وُتنظم يف مكاتب    .                                     شخصا مقبال على الزواج للفحص الطيب     

  ُ                ، ُنفذ منذ عام     "              األسرة السليمة  "                         وعمال بورقة استراتيجية      .                                                       دورات تدريبية مستمرة لتهيئة الشباب للحياة األسرية      
ُ                                   بـرنامج خـاص للنهوض بصحة النساء الاليت هن يف سن اإلجناب، كما ُوضع برنامج للنهوض بالصحة           ١٩٩١                                                        

  ُ                                                          وفُتحت مراكز للصحة اإلجنابية يف مجيع املدن الكربى وعواصم الواليات،   .                         سرية وهو اآلن قيد التنفيذ           اإلجنابية واأل
                                                   ولضمان االرتقاء باملساعدة يف جمايل الصحة اإلجنابية والصحة   .                                               كما أنشئت عيادات طبية على مستوى املقاطعات      

        قسم طب   (                                 يادة معهد طشقند الطيب احلكومي                                                                         األسـرية، أنشئ مركز وطين للتعليم والدعم التقين باالستناد إىل ع          
  .                   ومعهد حبوث طب األطفال  )       األطفال

                                              اخلريية غري احلكومية هبدف احلفاظ على صحة األم          "                   من أجل جيل سليم    "          مؤسسة       ١٩٩٣             وأنشئت عام    -   ٢٦٥
    اهلا                     وتضطلع املؤسسة بأعم    .                                                                                       والطفـل وإقامـة تعاون دويل يف جمال رفاه األم والطفل وتوثيق أواصر هذا التعاون              

                                        وصنفت منظمة الصحة العاملية أوزبكستان       .               مركز اتصال     ٢٠٠                        مكتبا إقليميا وحنو       ١٤                         بواسطة شبكة تتألف من     
   .                                                                           يف أعلى فئة، بفضل ما حققته من إجنازات جليلة يف جمال رفاه األمهات واألطفال الشامل

                   بفضل مساعدة فاقت     ) ASPERA (                                                                  وجنح تنفيذ برنامج مساعدة األمهات واألطفال يف منطقة حبر اآلرال            -   ٢٦٦
   ".       إكوسان "                                                                                  ماليـني من دوالرات الواليات املتحدة من صندوق األمم املتحدة للطفولة ومؤسسة                 ٣,٢          قيمـتها   

   .                                              وأنشئت شبكة ملرافق الصحة العامة واإلصحاح البيئي
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       ويتمثل   .  ل                                                                           وهتدف سياسة الصحة اإلجنابية باألساس إىل ضمان سالمة األم واحلد من املخاطر املتصلة باحلم -   ٢٦٧
                       وحيق للمرأة احلامل أن      .                                                                                       أحد أهم تدابري محاية الصحة يف إرساء ظروف عمل مقبولة للنساء العامالت يف الصناعة             

  .                   ُ                                               تؤدي أعماال أخف كما ُتمنع من ممارسة األعمال الشاقة والعمل يف ظروف خطرة

              ويشمل النظام    .           والتعويضات                                                                           وحتظـى النساء والفتيات الاليت يعملن يف ظروف رديئة بطائفة من املزايا              -   ٢٦٨
  :                                                                   القائم للمزايا والتعويضات عن العمل يف ظروف شاقة وخطرة األحكام التالية

                         يوما، حبسب خطورة العمل؛  ٢٤        أيام و ٣                            إجازة إضافية تتراوح مدهتا بني  -

        ساعة؛  ٣٦   و  ٢٤                                                             يوم عمل أقصر يدوم بني أربع وست ساعات، وأسبوع عمل أقصر يدوم بني  -

     ُ                                       اين، ُتحدد فيه كميات الغذاء حبسب خطورة العمل؛           عالج غذائي جم -

  .                                                        توفري احلليب ومشتقاته جمانا، دون إمكانية احلصول على عوض نقدي -

                                                                                                     وبغـية هتيئة ظروف تالئم الصحة األسرية واحلؤول دون والدة أطفال مصابني بأمراض وراثية أو خلقية                 -   ٢٦٩
  ،     ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب   ٢٥                            واج، قام جملس الوزراء يف                                                              وضـمان نوعية الفحوص الطبية اخلاصة باملقبلني على الز        

                                                    الذي أقر اللوائح التنظيمية املتعلقة بالفحوص الطبية    ٣٦٥                                     من مدونة األسرة، باعتماد القرار رقم   ١٧           عمال باملادة 
   .                         اخلاصة باملقبلني على الزواج

                      رفاه األم والطفل،                                                تقنية جديدة من تقنيات التشخيص يف جمال         ٣٣                                  ومنذ استقالل أوزبكستان، اعتمدت      -   ٢٧٠
                                                                                                               مبـا يف ذلك معاجلة االلتهاب الرئوي املزمن لدى الطفل بطريقة حمصنة من الليزر ومعاجلة وتشخيص داء التهاب                  

   .                                                                                           الكبد الفريوسي املزمن وداء التهاب املعدة واالثنا عشري املزمن باستعمال مستحضرات البيفيلني والربوتني

  .                                          رب إضافة هامة إىل شبكة الرعاية الصحية األولية  ِ                     ُ     وأِقر نظام عالج مرتيل، وهو ُيعت -   ٢٧١

                                                                                                    وسـاهم يف النهوض بصحة األم والطفل اعتماد برامج شاملة من أجل النهوض بصحة األطفال والنساء                 -   ٢٧٢
                                                                                                   الـاليت هـن يف سن اإلجناب، ووجود وحدات صحة وقائية وعالج خاصة باألطفال واألمهات يف املستشفيات                 

                                                                               صول إىل أساليب منع احلمل احلديثة، ومحالت توعية اجلمهور بشأن الفترات املثلى                                         والعيادات، وتوسيع نطاق الو   
                                                                                 وشهدت األعوام األخرية تراجع معدل الوالدات واخلصوبة ووفيات الرضع، وتراجع عدد             .                     الفاصلة بني الوالدات  

   ).      غرام ٢     ٥٠٠          ما ال يفوق  (                                  الرضع ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة 

                                                                            امللح املستخرج يف مجهورية كاراكلبكستان ويف والييت داريا ونافوي مبادة اليود لوقاية                 وجيري حاليا إثراء -   ٢٧٣
                                        ّ                         ويقدم صندوق األمم املتحدة للطفولة مساعدة قّيمة ألوزبكستان يف هذا       .                                      السـكان مـن اإلصـابة بنقص اليود       

   ً                            بياً على صحة األمهات واألطفال                                                                 ً              ويؤثر التنفيذ التدرجيي لطائفة واسعة من تدابري محاية الصحة تأثرياً إجيا            .      املسعى
  .            ً والسكان مجيعاً
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                             توفري احلماية االجتماعية لألطفال

ّ             بذلت أوزبكستان، منذ االستقالل، قصارى جهدها يف سبيل التشجيع على تنشئة أطفال أصّحاء          -   ٢٧٤      وتنص   .                                                                           
  .             ديهم املدنية                                                                                           مـن الدستور على تساوي األطفال أمام القانون بصرف النظر عن أصلهم أو حالة وال                 ٦٥         املـادة   

                                                                          ويكفل الدولة واجملتمع إعالة وتنشئة وتربية األيتام واألطفال احملرومني من            .                                 وحيمـي القانون األمهات واألطفال    
   ).  ٦٤      املادة  (                                                           الرعاية األبوية، كما يشجعان األنشطة اخلريية الرامية إىل مساعدهتم 

      وترمي   .     ١٩٩٢                     األمم املتحدة  يف عام                                                        وانضمت أوزبكستان إىل اتفاقية حقوق الطفل لدى انضمامها إىل  -   ٢٧٥
                                                                                                            السياسة احلكومية املتعلقة باألطفال يف أوزبكستان باألساس إىل توفري احلماية املضمونة بالكامل لألسر واألمهات              

  .                                                  واألطفال، سواء تعلق األمر جبيل احلاضر أو أجيال املستقبل

                                                   ارها أولويات السياسة احلكومية الرامية إىل محاية                                                               واختذت التدابري التالية على مدى العقد املنصرم، باعتب        -   ٢٧٦
  :           مصاحل األطفال

                                                                                        إرسـاء وتعزيـز األسـس القانونية حلماية مصاحل األسر واألمهات واألطفال، مع وضع اخلربة              -
                                    والقانون الدوليني التدرجييني يف احلسبان؛

                 ظاهرة التشرد يف                                                                                هتيـئة ظـروف اقتصادية تسهم يف تدعيم األسرة ورفاه األطفال املادي ومنع               -
                      صفوف األطفال واملراهقني؛

                                                                                              تنفيذ تدابري خاصة لتشجيع األزواج على محل وتنشئة أطفال أصحاء، بدءا بتكوين أسرة ناشئة                -
                                                                                           معافـاة، وتوفـري احلكومة جمانا لعالج ما حول الوالدة واملساعدة يف رعاية األطفال، وحتصني               

                                       األطفال وتقدمي مجيع خدمات طب األطفال جمانا؛

                                              ّ               سنة من التعليم العام اجملاين وختصيص مساعدة عامة قّيمة            ١٢                                  تنفيذ برنامج تعليمي وطين يشمل        -
                                                      لتعليم الشباب يف مؤسسات التعليم العايل والثانوي املتخصص؛

                                            ً                                             توفري احلماية احلكومية للفئات الضعيفة اجتماعياً، كاألطفال املعوقني واليتامى وأطفال األسر الفقرية؛  -

                                                                                     ظروف اجتماعية مواتية لألسر واألمهات واألطفال ووضع قواعد ومعايري أخالقية تركز                  هتيـئة  -
   .                                                                              عليهم، ومنح املواطنني الذين خيدمون اجملتمع بتنشئة أطفال أصحاء ما يستحقون من اعتراف

         اية مصاحل                                                                                    وتتجسد هذه السياسة يف جمموعة من القرارات احلكومية الدقيقة الرصد والتنفيذ والرامية إىل مح -   ٢٧٧
               وتتمثل الربامج    .                                                                                             األطفال واألسر والنساء، فضال عن برامج حكومية ذات صلة متوهلا اخلزانة العامة وجهات ماحنة             

  :                                                                 احلكومية الرئيسية الرامية إىل محاية مصاحل األطفال يف أوزبكستان يف ما يلي

    ١٢                   إلجباري جمانا ملدة                                                                       نامج الوطين لتدريب املوظفني، وحيق فيه لألطفال التمتع بالتعليم ا             لـرب  ا -
                            سنة، مبا يف ذلك التعليم املهين؛
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                                                                                                بـرنامج إصـالح نظـام الرعاية الصحية، الذي يضمن توفري الرعاية يف فترة ما حول الوالدة                   -
                                 للحوامل والعالج الطيب لألطفال جمانا؛

               رامية إىل وضع        ، ال  "     األسرة " و  "            األم والطفل  " و  "             اجليل السليم  " و  "                         النهوض باملرأة يف اجملتمع    "       برامج    -
                                                                                          اإلطار القانوين واالقتصادي الالزم للحفاظ على مصاحل األمهات واألطفال، وتعزيز دور األسرة            
                                                                                             ومشـاركتها يف تغـيري اجملتمع، وتدعيم دور املرأة يف األسرة واجملتمع، وتنشئة أطفال ينعمون               

                                        بالصحة اجلسدية والنماء والتوازن الروحيني؛

      عوقني؛                      برنامج تأهيل األطفال امل  -

  .                                                                    برنامج توسيع نطاق املساعدة املالية كي تشمل أطفال األسر ذات الدخل املنخفض  -

                                      ُ                                                            ونظرا ملا توليه احلكومة من أمهية لألطفال، ُتنشأ يف أوزبكستان مؤسسات حكومية وغري حكومية شىت                -   ٢٧٨
                     خاصة من أجل تنفيذ     ُ              وُترصد موارد     .                                                                         يتصـل نشـاطها على حنو مباشر أو غري مباشر بتنشئة األطفال والشباب            

  .                                               التدابري الرامية إىل معاجلة املسائل املتعلقة باألطفال

             من أجل جيل      " (                    سوغلوم أفلود أوشون   "                                                              وجتدر اإلشارة أيضا إىل العمل الذي تنجزه مؤسسات من قبيل            -   ٢٧٩
    ريية   اخل  "                     سوغلوم أفلود أوشون   "               وتتوخى مؤسسة      ".        كامولوت "       وحركة    "        إيكوسان "    ، و  )    األمل   " (     أوميد "    ، و  )    سليم

                                                              ، يف املقام األول، ضمان نشأة جيل سليم يف املستقبل، ومحاية               ١٩٩٣                                           الدولـية غـري احلكومية اليت أنشئت عام         
                                                                          ً                  ً       ً                   األمهـات واألطفال، وتنفيذ سلسلة من التدابري الرامية إىل تشجيع إثراء الفرد روحياً والنهوض به ثقافياً وبدنياً،               

   .                                           وتنشئة جيل سليم ومتوازن من مواطين أوزبكستان

                                                                                                       وتنشـط مؤسسة أطفال أوزبكستان يف عدد من امليادين، إذ تعمل على سبيل املثال مع األطفال الذين                   -   ٢٨٠
                                   حلقوق اإلنسان يف طشقند، الذي يعىن        "             ماخر طيانشي  "                      وأنشأت املؤسسة مركز      .                          يعيشـون يف ظـروف صعبة     

                             م أطفال األسر املختلة وأبناء                                                                                   باألطفـال واملراهقني الذين يعيشون يف ظروف صعبة، أي أطفال الشوارع، مبن فيه            
  .                                                             النازحني واألطفال الذين يقيمون أو كانوا يقيمون يف مؤسسات الرعاية

                                                                       إىل أولئك األطفال أبسط أشكال املساعدة العملية ويعينهم يف تغيري منط             "             ماخر طيانشي  "               ويقـدم مركز     -   ٢٨١
                                   يف ملء الوثائق الالزمة واحلصول                                                                   وداخل املركز، يتعرف األطفال على حقوقهم وجيدون من يساعدهم          .        حـياهتم 

                  وأقر املركز اخلدمات   .                                                                                   علـيها ويتعـلمون حسـن السلوك يف املواقف االجتماعية، ويكتسبون مهارات االتصال           
  :                 االجتماعية التالية

                                                      تقدمي خدمات الدعم واملساعدة النفسية إىل األطفال ووالديهم؛ -

                                 ن املخدرات والتثقيف الطيب واجلنسي؛                                          التثقيف يف جمال اإلسعاف األويل وتأهيل املقلعني ع -

                                                                             ً  فتح خط مباشر يتوىل تقدمي معلومات بشأن إغاثة من حيتاجون إىل املساعدة ودعمهم معنوياً؛ -

               خدمات التوظيف؛ -
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                                             إسداء املشورة واملساعدة لألطفال يف اجملال القانوين؛ -

                                                        محاية حقوق األطفال ومصاحلهم املشروعة حسب ما تقتضيه كل حالة؛ -

                                                                                           مجـع معلومـات حبثية بشأن املشاكل اليت تواجه األطفال يف األوضاع الصعبة، واستخدام هذه                -
ّ                             املعلومات يف أعمال حقوق اإلنسان ويف التأثري على املشّرعني يف أوزبكستان ملصلحة األطفال                                               .  

ّ    وتفّرع   .  ة                                                                                            كما تسهر مؤسسة أطفال أوزبكستان على رعاية األطفال الذين كانوا يعيشون يف دور الرعاي              -   ٢٨٢    
                                                                                                     عن مؤسسة األطفال مركز الدعم والتأقلم االجتماعي يف مرحلة ما بعد املؤسسة، الذي يهدف إىل توفري املساعدة        

  .                                                                                               القانونية يف ميادين استرداد حقوق السكن واستئناف التعليم والتوظيف لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية

  .                                                            تفاقية حقوق الطفل بغية تقدمي اقتراحات إىل جملس الوزراء                                                    وجتـري حاليا دراسة منهجية بشأن تنفيذ ا        -   ٢٨٣
                                                                                                           وتـنظم حلقـات دراسية مستمرة تتوخى التوعية باملسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية يف صفوف كبار املسؤولني يف             

  .                                                               هيئات احلكومات احمللية وكبار املوظفني يف هيئات املواطنني ذات احلكم الذايت

                                                                                 مجيع املنظمات غري احلكومية اليت تعاجل قضايا األطفال يف أوزبكستان ائتالفا من                                   وإضافة إىل ذلك، شكلت    -   ٢٨٤
                             ووقع االختيار على مؤسسة أطفال   .                                                                       أجـل تقـدمي مسـاعدة ملموسـة يف جمال محاية حقوق األطفال ومصاحلهم             

            مل الوطنية                                                          ويشارك أعضاء االئتالف، بتوجيه من املؤسسة، يف خطة الع          .                                     أوزبكستان كي تضطلع بتنسيق االئتالف    
  .                                                                                                   لتنفيذ التوصيات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق الطفل بعد النظر، يف جنيف، يف تقرير أوزبكستان بشأن تنفيذ االتفاقية

        واعتمدت   .  ُ                                                                                      وُتـبذل أيضا جهود ال يستهان هبا من أجل محاية األطفال من اإلمهال والقسوة واالستغالل               -   ٢٨٥
                                                      سية اليت تكفل لألطفال حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك احلق                                         أوزبكستان سلسلة من األحكام القانونية األسا

                                                                                                                  يف احلـياة والنماء واملشاركة الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية واحلق يف التعليم والوصول إىل سائر جماالت                 
   .                                           احلياة الالزمة لنمائهم كأفراد ولتعزيز رفاههم

      وتشرف   .                                          وتكفل الدولة احلصول على التعليم العام جمانا  .     عليم                                  وينص الدستور على حق كل مواطن يف الت -   ٢٨٦
                              ، ويتساوى األطفال أمام القانون  )  ٤٥      املادة  (                   ، وحتمي حقوق األحداث  )  ٤١      املادة  (                           الدولة على االلتحاق باملدارس 

    وجيب   .                                   وتوفر الدولة احلماية لألمهات واألطفال   ).   ٦٥      املادة  (                                              بصـرف النظر عن أصلهم أو حالة والديهم املدنية   
   ).  ٦٤      املادة  (                                                       على الوالدين إعالة أبنائهم وتنشئتهم حىت يبلغوا سن الرشد 

                                                                                                         ويكفل الدولة واجملتمع إعالة وتنشئة وتربية األيتام واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، كما يشجعان               -   ٢٨٧
                            قوانني التالية وضع األطفال                                     وعالوة على الدستور، تنظم ال       ).  ٦٤       املادة   (                                       األنشـطة اخلريية الرامية إىل مساعدهتم       

  :                   القانوين يف أوزبكستان

  ؛    ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٣٠                      مدونة األسرة الصادرة يف  -

                        قانون املسؤولية اإلدارية؛ -
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  ؛    ١٩٩٦      أغسطس  /    آب  ٢٩                      القانون املدين الصادر يف  -

  ؛    ١٩٩٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢                        القانون اجلنائي الصادر يف  -

  ؛    ١٩٩٥      ديسمرب  /  ول          كانون األ  ٢١                     قانون العمل الصادر يف  -

  .                   قانون اإلنفاذ اجلزائي -

  :                                باإلضافة إىل النظم األساسية التالية

  ؛    ١٩٩٢      يوليه  /     متوز ٢                       قانون املواطنة الصادر يف  -

               قانون التعليم؛ -

  ؛    ١٩٩٦      أغسطس  /    آب  ٢٩                          قانون محاية الصحة الصادر يف  -

  .                          ض القرارات التشريعية األخرى           ، فضال عن بع )                       الرفاه االجتماعي للمعوقني (                       القانون املتعلق باملعوقني  -

           من قانون  ٤                 وهكذا، تنص املادة   .                                                               وتتضمن هذه القوانني املبادئ والفئات الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل -   ٢٨٨
                                                                                          حقوق التعليم مكفولة للجميع، بصرف النظر عن نوع اجلنس واللغة والعمر والعرق واألصل                : "                  التعلـيم على أن   

                                                                                  يين واألصل االجتماعي واملهنة واحلالة االجتماعية ومكان اإلقامة أو مدة اإلقامة يف                                        اإلثين واملعتقدات واملوقف الد   
 ُ                                                                                   وُيعترب التعليم، يف مجهورية أوزبكستان، أمرا ذا أولوية لنمو اجملتمع من النواحي              .                           أراضـي مجهورية أوزبكستان   

   ".                                       االجتماعية واالقتصادية والروحية والثقافية

          اليت تقوم                                                                     التعليم والربنامج الوطين لتدريب املوظفني، تتمثل املبادئ األساسية                       من قانون     ٣               ووفقا للمادة    -   ٢٨٩
  :                                              عليها السياسة احلكومية يف ميدان التعليم يف ما يلي

 ُ                                                     ُيعترب التعليم أمرا ذا أولوية يف جمال التنمية االجتماعية؛ -

                                                يكتسي التعليم والتنشئة طابعا إنسانيا ودميقراطيا؛ -

                 ة دائمة ومستمرة؛ُ                 ُيعد التعليم عملي -

                                                   ُ                                           التعليم الثانوي العام والثانوي اخلاص واملهين إجباري وُيقدم داخل املعاهد األكادميية أو املعاهد املهنية؛ -

                          يتسم التعليم بطابع علماين؛ -

                                                          التعليم متاح للجميع يف احلدود اليت نصت عليها املعايري احلكومية؛ -

                            موحد لكنه يراعي االختالفات؛                                   يقوم اختيار املقررات الدراسية على هنج -

                                 حيظى املتفوقون واملوهوبون بالتشجيع؛ -

  .                                               تشترك احلكومة والقطاع العام يف إدارة نظام التعليم -
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 ١١املادة 

 احلق يف مستوى معيشة الئق

             مستوى املعيشة

                  ا إىل االقتصاد احلر،                                                                              اتبعت أوزبكستان، منذ نيل استقالهلا وعلى مدى فترة انتقاهلا من االقتصاد املخطط مركزي -   ٢٩٠
          هذا النهج        وساعد  .                                                                                         منوذجـا فريدا خاصا هبا، خيتلف عن النموذج الذي أوصى به البنك الدويل وصندوق النقد الدويل       

                                                                                                               الفريد أوزبكستان يف احلفاظ على معدالت منو سنوية متوسطة ولكن مستقرة وكافية للناتج احمللي اإلمجايل، تتراوح                
                   االحتاد السوفيايت                                                               هذا النحو، باتت أوزبكستان اجلمهورية الوحيدة من مجهوريات             وعلى    .            يف املائة   ٤    و    ٣,٥      بـني   

  .   )٨ (                                                      من جتاوز مؤشرات الناتج احمللي اإلمجايل احملسوبة قبيل االستقالل    ٢٠٠١                   سابقا اليت متكنت عام 

   يم             ويفيد التقي   .                                                                                  كذلـك أثـرت استراتيجية أوزبكستان اإلمنائية على دخل السكان ومستوى معيشتهم            -   ٢٩١
                                                           ارتفاع طفيف يف الدخل مقارنة ببداية التسعينات، جتلى يف           )  أ   : (                         ظهور اجتاهني واضحني مها     )٩ (              القطري املشترك 

                                                                                                           ارتفـاع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بدوالرات الواليات املتحدة وبسوم أوزبكستان على حد سواء؛                
                                         سط األجر يف القطاع الزراعي، وهو مورد                   ، تقلص متو      ٢٠٠١    و     ١٩٩٦           فبني عامي     .                   اتساع فارق الدخل    )  ب ( و

  . )١٠ (                                 يف املائة من متوسط األجر يف الصناعة  ٢٣                           يف املائة من السكان، ليبلغ   ١٠          رزق قرابة 

                           غري أن البيانات املتداولة      .                                                                          وقدمـت دراسـات خمتلفة بيانات كمية عن مدى حدة الفقر يف أوزبكستان             -   ٢٩٢
                                                         ن إمكانية مقارنتها مبؤشرات مماثلة يف بلدان أخرى متر مبرحلة                                                         عمومـا متبايـنة من حيث النوعية، وهو ما حيد م          

                                                                                              يضاف إىل ذلك أن هذه البيانات يف معظمها ال تعكس سوى اجلوانب الكمية، وتكتفي بوصف حجم                  .           انتقالـية 
                                  ويف غياب معلومات جديرة بالثقة،       .                                                                       الدخـل املنخفض، متجاهلة يف أحيان كثرية اجلانب االجتماعي آلفة الفقر          

                                                                وال توجد أيضا بيانات موزعة حسب نوع اجلنس والعمر واالنتماء            .                                  ياس درجة الفقر ونطاقه احلقيقيني           يصعب ق 
  . )١١ (                                            اإلثين، لذلك يصعب حتديد الفئات السكانية الضعيفة

                   احلق يف الغذاء الكايف

         فق أهداف ُ                                                                                  ُيعترب احلد من العوامل اليت تؤثر سلبا على صحة سكان أوزبكستان من األولويات الوطنية ويوا -   ٢٩٣
                                                                                                                   بـرنامج األمن الغذائي الوطين املعتمد وفقا للورقة االستراتيجية املتعلقة باألمن الوطين يف أوزبكستان اليت أقرها                

                                                               ويرمي برنامج األمن الغذائي الوطين إىل ضمان النمو االقتصادي           .     ١٩٩٧       أغسطس   /     آب   ٢٩                  اجمللـس األعلى يف     
                                                     اخلطر املتصلة باخنفاض مستوى األمن الغذائي، واحلد من عوامل                                          الوطين الشامل، واإلقالل قدر اإلمكان من عوامل 

                                                                  ً                                          اخلطر االجتماعية املتصلة بتغري مستوى معيشة بعض الفئات الضعيفة اجتماعياً ونوعية حياهتا، والتمكن يف الوقت            
     نتاج                                                                                                       املناسـب من حتديد أي خماطر حتدق باألمن الغذائي واالستقرار االجتماعي جراء وضع يتسم بتراجع يف اإل                

                                                                                                                  الـزراعي الوطـين وبتكافؤ األسعار بني الناتج الصناعي واملواد الزراعية األساسية وقوة السكان الشرائية ووضع                
  .                                             وتنفيذ ترتيبات وتدابري خاصة لضمان األمن الغذائي
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                                                                                                      وتستند ورقة استراتيجية األمن الغذائي إىل ضرورة حتقيق استقالل غذائي واحلفاظ عليه، وحتدد أولويات               -   ٢٩٤
                                                                                                              بـناء اقتصـاد فعـلي بقدر ما يؤثر ذلك على تنمية القاعدة الزراعية الصناعية وقطاعاهتا التجهيزية والسياسات         

                                                                        كما تضطلع بتقييم وضع السوق الغذائية احلايل واألوضاع االجتماعية الراهنة        .                                     االجتماعية احلالية واملقبلة يف البلد    
                                                            املخاطر اخلارجية والداخلية احملدقة باألمن الغذائي، ووضع                                                        باالسـتناد إىل جمموعة املؤشرات املستحدثة، وحتديد      

                                                                                                                    األهـداف واملهام على املدى القريب واملتوسط والبعيد، وإقرار منظومة من التدابري الرامية إىل تقسيم تنفيذ هذه                 
  .                                                                     األهداف واملهام إىل مراحل، وإقرار ترتيبات قانونية حمددة تكفل األمن الغذائي

                                                                                   صائيي التغذية وطب األطفال وعلم املناعة والفيزيولوجيا املرضية يف أوزبكستان إىل                            وتشـري حبـوث أخ     -   ٢٩٥
                                                                                                               االجتاه السائد على املستوى الوطين واملتمثل يف تزايد حاالت إصابة األطفال واملراهقني بفقر الدم وأمراض القلب                

                             ات ومؤسسات الرعاية الصحية                                                                                 والشرايني والغدد الصماء واختالل النمو اجلسدي، رغم ما اختذته احلكومة وهيئ          
                                       وتكمن األسباب الرئيسية ملشاكل النظام       .                                                                       من تدابري وقائية، وهي أمراض نامجة باألساس عن سوء النظام الغذائي          

  :                                                        الغذائي اليت تؤدي إىل اإلصابة بأمراض العوز الغذائي يف ما يلي

                          ان الريفيني والنساء احلوامل                                                             قلة الوعي مبكونات النظام الغذائي املتوازن، ال سيما يف أوساط السك -
          واملرضعات؛

                                                                                  النظام الغذائي الوطين، الذي يقوم أساسا على تناول منتجات احلبوب وكميات كبرية من الشاي   -
                                                                                   األخضر والشاي األسود اللذين مينعان استيعاب احلديد وقلة استهالك األغذية احليوانية والسمك   

                 والفواكه واخلضار؛

                                        كالندرة الطبيعية ملادة اليود يف األغذية؛                    خصائص جغرافية قارية،  -

  .                                                                     انتشار املشاكل االجتماعية والفقر على حنو يؤدي إىل تغذية ناقصة وغري متكاملة  -

                                                                                                     وجتـدر اإلشارة إىل أن وزارة الصحة قد وضعت معايري يومية متوسطة موصى هبا فيما يتعلق باستهالك                  -   ٢٩٦
  .                                            فيزيولوجية دون أن تشكل خطرا على الصحة العامة                                   األغذية األساسية اليت تليب االحتياجات ال

ُ                                                    وألول مـرة يف مجهورية كانت تنتمي إىل االحتاد السوفيايت، ُحدد يف أوزبكستان يف أواخر التسعينات،                 -   ٢٩٧                                                 
                                                                                                                 مبـبادرة مـن الرئيس كرميوف، متوسط املتطلبات الغذائية اليومية بغرض استخدامه يف  تقدير ميزانية املستهلك                 

                                                                                                              ر حتديد املتطلبات الغذائية الذي قام به فريق من خرباء التغذية تنفيذ عدد من الربامج احلكومية الرامية                    ّ ويّس  .       الدنيا
   .                             إىل ضمان رفاه السكان االجتماعي

                                                                                                          ونظـرا إىل مـا طرأ على أوزبكستان من حتوالت اجتماعية واقتصادية إجيابية وما يتوقع فيها من مزيد                   -   ٢٩٨
                                                                          مر أن من املناسب مراجعة املتطلبات الغذائية وحتسينها كيما تعكس اخلصائص املناخية                                 االسـتقرار، رأى املعنـيون باأل     

                    وأقرت وزارة الصحة     .                                                                                               واجلغرافية والوطنية وعادات األكل والنظم الغذائية حبسب نوع اجلنس والفئات العمرية املختلفة           
  :     ٢٠٠٣      مارس   /       آذار   ١١           املؤرخة     ٠٣-    ٠١٣٥        ، رقم    )SanPiN (                          املعايري واللوائح الصحية       (    ٢٠٠٣                    املتطلـبات يف عام     
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   ).             أوزبكستان                                                                                                         متوسـط املتطلبات الغذائية اليومية املوصى هبا املستخدمة يف تقدير ميزانية املستهلك الدنيا يف مجهورية              
   :  ُ                                                                    وُتستخدم العناصر التالية كأساس لتحديد متوسط املتطلبات الغذائية اليومية

          وزبكستان؛                                          نتائج تقييم احلالة الغذائية الفعلية لسكان أ -

                                                                                               بـيانات بشـأن متوسـط التركيبة الكيميائية لألغذية املقدر باالستناد إىل جداول التركيبات               -
             الكيميائية؛ 

                                                                              معلومات عن مقدار العناصر املغذية املفقودة، يف املتوسط، أثناء طهي الطعام واستهالكه؛  -

                                  ملغذية يف املتطلبات الغذائية اليومية                                                        متوسط قيم الكثافة النسبية واحملتوى احلراري النسيب للعناصر ا  -
                        بالنسبة لألغذية املختارة؛

                                                        االستهالك احلراري الفعلي حبسب نوع اجلنس والسن والفئة املهنية؛  -

                                                             متوسط اإلحصاءات املتعلقة باجلسم البشري باالستناد إىل جمموع السكان؛  -

           غض األغذية؛                                                    العادات املستقرة واخلصائص الوطنية فيما يتعلق باستهالك ب  -

  .                                      اإلمكانية احلقيقية لتوفري األغذية املوصى هبا  -

                                                                                                           وبالـنظر إىل أمهية العوامل الغذائية يف احلفاظ على صحة األم والطفل، أدرجت، ألول مرة، األغذية اخلاصة                  -   ٢٩٩
  .                 ة باألغذية املختارة                                                                                     باألطفال والنساء احلوامل واملرضعات ومكمالت النظام الغذائي للرضع يف املتطلبات الغذائية املتصل

                                                                                               ونظرا ملشكلة الندرة الطبيعية ملادة اليود يف أوزبكستان وأمهية استهالك ملح الطعام املدعوم باليود لضمان  -   ٣٠٠
                                                                                                       الصحة العامة والنمو املتوازن ومناء األجيال احلاضرة واملقبلة، أدرج يف املتطلبات الغذائية، ألول مرة، امللح املدعوم 

  .              غرام من امللح   ١٠٠               ميلغرام يف كل  ٨ , ١             باليود مبقدار 

                                                                                                          وعـلى هـذا الـنحو، يـأخذ حتديد املتطلبات الغذائية من األغذية املختارة يف احلسبان املعايري الطبية                   -   ٣٠١
                                                                                                                      والبيولوجية اليت متلي التركيبة الكيميائية والقيمة احلرارية لألغذية املختارة وفقا حلاجة اجلسم إىل العناصر املغذية               

                                                                                                ضال عن العوامل االجتماعية االقتصادية اليت تعتمد على العادات الغذائية وتقاليد النظام الغذائي الوطنية           والطاقة، ف
                                                               وجتدر اإلشارة إىل أن املتطلبات الغذائية يف أوزبكستان تستجيب           .                                                وكذلـك إمكانية إنتاج أو استرياد تلك املواد       

   .    ذية                                                عموما للمعايري اليت اقترحتها جلنة الدستور الدويل لألغ

                           تقييم حالة السكان الغذائية

                                                                                                                لـئن كانـت معاجلة املسائل املتصلة باإلمداد الغذائي العام، تتوالها إدارات حكومية خمتلفة فإن تقييم حالة                  -   ٣٠٢
                                                                           والسبب األول يف ذلك أنه جيب احلصول على البيانات املوضوعية بشأن الوضع              .                                      السـكان الغذائـية هو مسألة طبية      

                                                                                       عـات السكان ال بواسطة الدراسات االستقصائية فحسب بل أيضا من خالل دراسة املظاهر                                     الغذائـي ملخـتلف قطا    
                                                                       بينما يكمن السبب الثاين يف أن التقارير اإلحصائية عن إنتاج املواد             .                                                   السـريرية حلاالت عوز الطاقة أو العناصر املغذية       
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ّ           وعلى سبيل املثال، ُتجّمع اإلحص    .                                          الغذائـية وبيعها ال تعكس الواقع دوما                                              اءات املتعلقة باستهالك الطحني باالستناد إىل                  ُ  
                                                      ، بينما يستهلك جل سكان األرياف يف الواقع طحينا مصنوعا يف  )(UzDonMakhsulot                         تقارير شركة منتجات احلبوب 

  ت                              ً                                               وبناء عليه، يعتمد اخلرباء أساساً، يف تقييم احلالة الغذائية ملختلف الفئا            .                                         املرتل ال تأخذه مكاتب اإلحصاء يف احلسبان      
                                                                                                  السكانية، على حبوث أخصائيي حفظ الصحة، اليت يرد معظمها يف رسائل الدكتوراه، إذ ال يوجد يف أوزبكستان مركز 

  .                                       علمي متخصص يف تقييم حالة السكان الغذائية

                      اجتماعية خمتلفة وفقا     )      طبقات (                                                                      وتـبني الدراسات اليت أجريت يف األعوام األخرية أنه ميكن حتديد فئات              -   ٣٠٣
   .                         االقتصادية ملكان إقامتها-                                                             الغذائي الفعلي، حبسب احلالة االقتصادية لألسرة واحلالة االجتماعية         الستهالكها

                                                                                                               وظهـرت العوامـل الغذائية املتسببة يف األمراض غري املعدية املزمنة مبنتهى اجلالء خالل الفترة االنتقالية اليت                  -   ٣٠٤
                                                        تسي مجيع البحوث املتعلقة حبالة السكان الغذائية قيمة                  ولذلك، تك   .                                           اتسـمت باإلصالحات االقتصادية يف أوزبكستان     

                                                                                                            سـواء مـن وجهـة نظر الصحة العامة أو من وجهة نظر السياسة الوطنية، ال سيما  يف اختيار وختطيط برامج األمن          
  .       الغذائي

               خلص إىل أن        ٢٠٠٢  -      ٢٠٠١                                                                            وتفـيد وزارة الصـحة أن تقييم احلالة الغذائية الذي أجري يف الفترة               -   ٣٠٥
             ُ                      وبناء عليه، قُسم السكان الذين مشلهم   .                                                        ط االستهالك الغذائي اليومي يتفاوت أميا تفاوت حبسب دخل األسرة    متوس

   ). ٦      اجلدول  (                                                                                 االستقصاء تقسيما مؤقتا إىل أربع جمموعات حبسب متوسط الدخل للفرد الواحد من أفراد األسرة 

  .                                 املائة من جمموع املشاركني يف االستقصاء    يف   ١٦                                             ومثل املشاركون املنتمون إىل جمموعة الدخل املنخفض   -   ٣٠٦
   ٣            ومشلت اجملموعة   .                          يف املائة من جمموع املشاركني    ٢٨,٤     نسبة   )                   أصحاب الدخل املتقلب   ( ٢                  بينما مثلت اجملموعة 

      أصحاب    ( ٤                        ، يف حني شكلت اجملموعة       )           يف املائة      ٤٢,٩ (                       أكرب عدد من املشاركني       )                       أصـحاب الدخل املتوسط    (
   ).         يف املائة    ١٢,٧   (        أصغر فئة  )             الدخل املرتفع

                                                                                                   وظهـر منـط مشترك بني كل اجملموعات فيما يتعلق مبتوسط االستهالك الغذائي اليومي متثل يف ارتفاع                  -   ٣٠٧
   .                                                                                         استهالك اخلبز والشاي األسود والشاي األخضر مقارنة بقلة استهالك اخلضار والفواكه والثمار والعصائر

                                  أن النظام الغذائي ال يستجيب       ١                   اليومي يف اجملموعة                                                   ويـبني حتلـيل متوسـط منط االستهالك الغذائي           -   ٣٠٨
                                                                                                                    للمتطلـبات املوصى هبا فيما يتعلق باستهالك أغذية معينة وال يوفر القيم الغذائية واحلرارية الالزمة ال يف موسم                  

                            وترتبط احلالة الغذائية يف     .                                                                                  الشتاء والربيع وال يف موسم الصيف واخلريف لدى كال اجلنسني وكل الفئات العمرية            
                                                          وتربز هذه النتيجة ضرورة القيام بعمليات تقييم منهجية          .                                                     هـذه اجملموعة ارتباطا وثيقا بوضع األسرة االقتصادي       

  .                                                               ً وحمددة اهلدف بشأن احلالة الغذائية للفئات السكانية الضعيفة اجتماعياً

          أن متوسط                                                                                         ويف كـل اجملموعـات، تتباين عادات األكل بني املشاركني من أهل احلضر وأهل الريف يف                  -   ٣٠٩
   .                                                                                      استهالك الريفيني اليومي للبطاطا والكرنب وسائر اخلضراوات يكون مرتفعا نسبيا يف الصيف واخلريف
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  .                                                                                                     وتبني الدراسة أن استهالك السكر والدهون احليوانية ومنتجات اللحوم يرتفع بشدة مع ارتفاع الدخل              -   ٣١٠
    يف    ١٥٠         وبنسبة  ٣                   يف املائة يف اجملموعة   ٥٠      بنسبة   ،  ٢                                                   وعلى هذا النحو، يرتفع استهالك السكر، مقارنة باجملموعة 

  .    َّ                                                       ويسجَّل ارتفاع مشابه يف استهالك منتجات اللحوم والدهون احليوانية  .  ٤               املائة يف اجملموعة 

                                                                              ، يقل استهالك اخلبز والسمنة الصناعية بشدة، بينما يرتفع استهالك البقول وطحني القمح  ٤          ويف اجملموعة  -   ٣١١
   .                                                      مما يزيد بطبيعة احلال حصة الكربوهيدرات يف النظام الغذائي                   واألرز وسائر احلبوب، 

                                                  كميات أقل نسبيا من منتجات اللحوم والدهون         ٤                                                   وخالل موسم الصيف واخلريف، يستهلك أفراد اجملموعة         -   ٣١٢
        لك، يظل      ومع ذ  .                                                                                                    والزيوت احليوانية وكميات أكرب نسبيا من الفواكه الطازجة والثمار والبطيخ والفواكه اجلافة والبقول        

                        ال يتبعون نظاما غذائيا  ٤                                                                                استهالكهم دون القدر األمثل املوصى به من الفواكه واخلضار، وهو ما يبني أن أفراد اجملموعة 
    .                                                                                    متوازنا رغم أهنم ميلكون ما يكفي من اإلمكانات، األمر الذي يشكل عامال من عوامل اخلطر الغذائي

                                                          شاركني الغذائي من حيث احملتوى احلراري للعناصر املغذية الرئيسية                                       ويبني حتليل التركيبة اهليكلية لنظام امل    -   ٣١٣
      ٢٦,٦         ؛ وما بني  ١                                                  يف املائة من احملتوى احلراري للنظام الغذائي يف اجملموعة     ٢١,٨   و    ٢٠,٤                    أن الدهون متثل ما بني 

                 ، مقارنة بالنسبة  ٤           يف اجملموعة     ٣٣,٤   و    ٣٢,٥         ؛ وما بني  ٣           يف اجملموعة     ٢٨,٣   و    ٢٦,٨         ؛ وما بني  ٢           يف اجملموعة     ٢٧,٧ و
  .                                                            يف املائة كي يكون النظام الغذائي صحيا يف بلدان حارة املناخ     ٢٧       إىل     ٢٦                                         املوصـى هبا، اليت جيب أن تظل يف حدود          

   .       بكثري               املعيار املطلوب ٤                                              ال تبلغ القيمة املوصى هبا، بينما تتجاوز اجملموعة  ١                     ومن الواضح أن اجملموعة 

                                                                               م الغذائي املستمد من الدهون والزيوت بارتفاع القوة الشرائية، ويف املقابل،                                          ويـرتفع احملـتوى احلراري للنظا      -   ٣١٤
                             غري أن احملتوى احلراري املستمد من   .                                                                         يـنخفض احملـتوى احلـراري املسـتمد مـن الكربوهيدرات اخنفاضا ملحوظا            

                     من بواعث القلق؛                                                                                                   الكربوهـيدرات يف النظام الغذائي لكل اجملموعات املشاركة ال يزال مفرط االرتفاع ويشكل باعثا             
ــني  ــر ب ــتراوح املؤش ــة     ٦٨,٤   و    ٦٤,٨                       وي ــة يف اجملموع ــة     ٦٠,٩   و    ٥٩,٩   ؛ و ١                       يف املائ        ٥٨,١   ؛ و ٢             يف اجملموع

               ً                                يف املائة تقريباً كي يكون النظام الغذائي          ٥٥                  ، مقارنة بنسبة     ٤              يف اجملموعة        ٥٦,٧    و     ٥٥,٢    ؛ و  ٣                يف اجملموعـة         ٦٠,١ و
     يف    ١٣    و   ١١               ، أي ما بني      ت                                           يف ما يتصل بالطاقة املستمدة من الربوتينا                                              وتتسق املعايري الفيزيولوجية املوصى هبا        .       صـحيا 

                                   وحدمها استجابتا للمطلب املتمثل      ٤    و  ٣              لكن اجملموعتني     .                                                            املائة، مع استنتاجات الدراسات بالنسبة إىل اجملموعات كلها       
                             ات، إذ تراوحت هذه القيمة                                           يف املائة من جمموع استهالك الربوتين        ٥٥                                                  يف ضرورة أال تقل نسبة الربوتينات احليوانية عن         

   .                                                 يف املائة من إمجايل متوسط االستهالك اليومي للربوتينات    ٦٣,٨   و    ٥٣,٧             يف اجملموعتني بني 

                                                                                                    ومن وجهة نظر نوع اجلنس والسن، تبني يف كل اجملموعات املشاركة أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم                 -   ٣١٥
                                                           ن الرجال يف هذه الفئة العمرية، وحىت املوسرين منهم، ال                                                         عاما يتبعون أسوأ نظام غذائي، مما يعين أ          ٦٠    و   ٤١    بني  

  .                                       يولون التغذية الصحية ما يكفي من االهتمام

                                                                              ً             ويعترب منسب كتلة اجلسم املستخدم يف شروط التقييم الدولية ملنظمة الصحة العاملية، واحداً من املؤشرات  -   ٣١٦
                               ً                   صائص اجلسم البشري القياسية ومعرباً عنه بالصيغة                                                                     املوضوعية حلالة السكان الغذائية الفعلية، ويتمثل يف معدل خ        

  :                الرياضية التالية
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 الــوزن بالكيلــوغــرام
 )الطول باملتر (x) الطول باملتر(

                  من املشاركني يف     ١              يف اجملموعة        ١٨,٥                                                          ً                         ويبني حتليل البيانات اليت حصلنا عليها أن منسب كتلة اجلسم غالباً ما يقل عن               
     يف      ٥٠,٩   ( ٣ و  )            يف املائة    ٤٠   ( ٢               يف اجملموعتني        ٢٤,٩    و     ١٨,٥        ً                   ، وغالباً ما يتراوح بني       )           يف املائة      ٦٥,٥ (            االستقصـاء   

    يف   ٣٠                                كما يزيد منسب كتلة اجلسم عن         ).            يف املائة      ٥٦,٨   ( ٤              يف اجملموعة        ٢٩,٩    و   ٢٥      ً                  وغالباً ما يتراوح بني       )        املائـة 
                               ً      عتمده منظمة الصحة العاملية، معرباً                                    مؤشر منسب كتلة اجلسم الذي ت                   استنتاجات    ٧                وترد يف اجلدول      .       ً   غالباً  ٤        اجملموعة  

  .                                                     عنه بالنسبة املئوية لعدد املشاركني يف االستقصاء يف كل جمموعة

 ُ                           وُتستنتج نسبة مشاهبة فيما      .                بعشرة أضعاف   ١                            ما هو عليه يف اجملموعة        ٤                                    ويفـوق انتشار السمنة يف اجملموعة        -   ٣١٧
                                              وتتفق هذه البيانات، عند حتويلها إىل متوسط          ).   ٩,  ٢٩-  ٢٥  =                   منسب كتلة اجلسم     (                                   يتعلق بفئة املصابني بفائض الوزن      

      ٤٠,٨                                                              يف املائة من جمموع السكان يتبعون نظاما غذائيا رديئا و              ٣٠,١                                             املزج اإلحصائي لكل اجملموعات الذي يفيد أن        
    . ة                                                                                                  يف املائة منهم حيصلون على تغذية سليمة، مع بيانات مستمدة من مصادر أخرى يف خمتلف أرجاء رابطة الدول املستقل

                                                                                                         وهكـذا، تبني دراسات تقييم حالة السكان الغذائية الفعلية أنه ال توجد فوارق كبرية بني سكان املدن                  -   ٣١٨
                             وتتسم كل اجملموعات، بصرف النظر   .                                                        واألرياف داخل كل جمموعة بني اجملموعات املصنفة حبسب متوسط الدخل

                                         خلبز ومنتجات الطحني والدهون والزيوت والشاي                                                       عن حالتها االقتصادية، باإلفراط يف استهالك احلبوب والبقول وا
     ويبني   .                                                                                                   األسـود والشاي األخضر يف نظمها الغذائية وقلة استهالك اخلضار والفواكه واللحوم ومشتقات احلليب             

                      ال تستهلك ما يكفي من  ١                                                                                   توزيـع العناصر املغذية حبسب احملتوى احلراري يف النظام الغذائي اليومي أن اجملموعة           
  .            يف استهالكها ٤              ا تفرط اجملموعة             الدهون، بينم

                                                                                      كذلك تبني الدراسات اليت أجراها على مستوى الواليات خرباء من مصلحة الصحة العامة يف أوزبكستان  -   ٣١٩
                                                                      اخنفاض استهالك الفواكه واخلضار على املستوى القطري واخنفاض استهالك املنتجات     ٢٠٠٣  -      ٢٠٠٢         يف الفترة 

          من خصائص    )                 زيت بذرة القطن   (                                                  تعد هيمنة اخلبز ومنتجات الطحني والزيت النبايت         و  .                             احليوانية يف املناطق الريفية   
                                                                                                                   النظام الغذائي يف أوزبكستان، وقد أخذت هذه النقطة يف احلسبان يف حتديد املتطلبات الغذائية املوصى هبا مليزانية                 

                              االستناد إىل دراسة استقصائية                                                    استنتاجات تقييم االستهالك الغذائي اليومي ب       ٨                وترد يف اجلدول      .                املستهلك الدنيا 
  .    ٢٠٠٣  -      ٢٠٠٢                                        لسكان األرياف واملدن يف أوزبكستان يف الفترة 

 ١٢املادة 

 احلماية االجتماعية للصحة والبيئة

                                     الصحة العامة أهم مؤشر على رفاه اجملتمع

      وحبلول   .      العام                                                      وحدة للرعاية الصحية يف األرياف يعمل فيها أطباء يف الطب  ١     ٨٠٠                    يوجد يف أوزبكستان حنو  -   ٣٢٠
                            وتعترب إمكانية الوصول إىل تلك   .       وحدة ٢     ٢٠٠                                             ، يرتفع عدد وحدات الرعاية الصحية يف األرياف إىل     ٢٠٠٥         هناية عام 
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                                                                                                                         الوحدات والكفاءة املهنية والعالج اجملاين فيها شعارات الشبكة الوطنية للمرافق الطبية الوحيدة للطوارئ يف كافة أحناء                
      وتقدم   .                                                                      العلمي الرئيسي يف طشقند، تضم الشبكة مرافق يف كل والية ويف كاراكالبكستان                    وإىل جانب املركز      .        الـبالد 

                                                         شخص يف السنة ممن هم يف حاالت خطرية، وتوفر الرعاية              ٢٠٠     ٠٠٠                                               تلك املرافق املساعدة يف احلاالت الطارئة لنحو        
      ١٠,٦                      ه، تيسر احلصول على                                            وبغية جتهيز املركز الوطين للطوارئ وحد       .                                           يف العـيادات اخلارجـية لنحو مليون شخص       

  .                           مليون ين من حكومة اليابان   ٧٦٠                                                  مليون يورو من حكومة إسبانيا وعلى منحة إعانة قدرها 

     ً                                                                                                    وطبقاً لقرار جملس الوزراء بشأن التدابري املتخذة لتحديث التجهيزات التقنية يف قطاع الصحة، مت تزويد                -   ٣٢١
     ودار   )                والية سري داريا   (                                   التأهيل والنقاهة يف غوليستان                                                               مركـز الـرعاية باحلوامل قبيل الوالدة يف طشقند ومرفق         

                               مليون دوالر من دوالرات الواليات    ٧,٢                                   بتجهيزات غاية يف احلداثة بلغت قيمتها   )           والية نافوي (                 التوليد يف نوراتا 
                                                                 ِّ                  ويستعمل املركز الوطين للسرطان جتهيزات شعاعية متطورة، هي عبارة عن معجِّل خطي              .                     املـتحدة األمريكـية   

ٌ                                               واسُتغل قرٌض من البنك الدويل يف شراء جتهيزات تتجاوز قيمتها   .            ماليني دوالر ٥                        الج باألشعة تزيد قيمته عن    للع       ُ   
          ومستشفيات   )                                  وحدات الرعاية الصحية يف األرياف     (                                                      ملـيون دوالر لشـبكة اخلدمـات الصحية األساسية             ١١

        ً     ً                         ب تعزيزاً قوياً بعد تزويده بتكنولوجيا                  وعزز قسم طب األعصا  .                                           املقاطعات يف واليات فرغانة، وسري داريا، ونافوي
  .           ماليني دوالر ٣                    متطورة كلفت أكثر من 

                 وتراجع معامل      ٢,٣                                              ، كما اخنفض معدل وفيات األمهات الذي بلغ            ١,٨                                  واخنفض معدل وفيات األطفال فبلغ       -   ٣٢٢
                        يف مراحل احلمل األوىل                            يف املائة من النساء        ٨٧,٩                                                واتسع نطاق الرعاية واملتابعة الصحيتني ليشمل         .    ١,٥              اخلصوبة فبلغ   

                               وتستعمل يف الوقت احلاضر على نطاق   .                                                   يف املائة من مجيع النساء لفحص طيب عند التأكد من احلمل    ٩٩,٨          بينما خيضع 
      وترضع   .                                                                                                           واسع وسائل متنوعة من وسائل منع احلمل، مما أدى إىل تقلص عدد عمليات اإلجهاض إىل ربع ما كان عليه                  

                                               ُ                                          اليد يف األيام األوىل من حياهتم، ويشكل األطفال الذين ُيقتصر يف تغذيتهم على الرضاعة                                  يف املائة من املو      ٩٣        األمهات  
             يف املائة من   ٧٦                                                  يف املائة من األطفال، بينما تواصل األمهات إرضاع       ٢٢                                            يف الشـهور األربعـة األوىل من حياهتم حنو          

   .                      عمة أخرى يف الوقت ذاته     ً                     شهراً والذين يتناولون أط  ١٥   و  ١٢                                  األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

   ومل   .                                                                                              ونتـيجة حتسني الوقاية عن طريق املناعة، اخنفض معدل إصابة األطفال باحلصبة إىل حوايل النصف               -   ٣٢٣
                                                 ومل تسجل طوال السنوات اخلمس املاضية أية حالة          .    َّ                                                       تسـجَّل إال حـاالت متفرقة من السعال الديكي والدفترييا         

  .                 إصابة بشلل األطفال

                    مؤشرات شاملة ترسم     "   ُ              الُبعد االجتماعي  "                                            ت االعتالل والوفيات املرتبطة باألمراض ذات                      تعتـرب مؤشـرا    -   ٣٢٤
ّ                                                                                      صـورة دقـيقة إىل حـّد مـا للوضع االقتصادي واألخالق والصحة النفسية ودرجة الكرب املالزم للتفاعالت                              

                 كر واإلدمان على                                                                                  ومن بني تلك األمراض بعض األمراض املعدية مثل السل، واألمراض التناسلية والس             .          االجتماعية
  .                                                                          املشروبات الكحولية واإلدمان على املخدرات وإساءة استعمال املواد املخدرة واالنتحار

  ،     ١٩٩٠             ومقارنة بعام   .     ً          رجالً يف اجملموع  ٧٠     ٧٩٤        نساء و  ٦٤     ٨٠٤                  ، تويف يف أوزبكستان     ٢٠٠٠      يف عام  -   ٣٢٥
  .   جال             يف املائة للر    ١٢,٧                  يف املائة للنساء و   ٦,٥                        اخنفض معدل الوفيات بنسبة 
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                           يف املائة من وفيات النساء     ٥٨,٥           إذ تتسبب يف  (                                                          وتعتـرب أمـراض الـدورة الدمويـة أهـم مسببات الوفاة          -   ٣٢٦
          يف املائة   ١٢                 يف املائة لإلناث و    ١١,١ (                                      ، تليها األمراض التنفسية يف أوساط اجلنسني  )                         يف املائة من وفيات الرجال    ٤٧,٣ و

              وهو يف أوساط     )            يف املائة     ٧,٣ (                                   ية يف أوساط النساء فهو األورام                                              أما سبب الوفيات الثالث من حيث األمه         ).         للذكـور 
                                              ً        وبالنسبة إىل مجيع األسباب الرئيسية للوفيات تقريباً          ).            يف املائة      ١١,٢ (                                            الرجال احلوادث والتسمم واإلصابات املختلفة      

    يف     ٣٤,٤              ن ما يزيد عن     وكا  .                                                             ً                               ما عدا أمراض الدورة الدموية، فإن نسبة وفيات الرجال تفوق كثرياً نسبة وفيات النساء             
   ).         يف املائة    ١٧,٦                         بلغت نسبة النساء املقابلة  (             يف سن العمل     ٢٠٠٠                                  املائة من الرجال الذين توفوا يف عام 

                                                                                                   ويـرجع سـبب التفاوت يف معدالت الوفيات من اجلنسني إىل الفجوة يف متوسط العمر املتوقع للنساء                  -   ٣٢٧
     ٤,٩              ً                                             هو أطول حالياً من متوسط العمر املتوقع للرجال ب                ٣,١ ٧                                       فمتوسط العمر املتوقع للنساء البالغ        .          والـرجال 

    ١٠                 وأدرج يف اجلدول      .     ٢٠٠٠                                                           نتائج مسح بالعينة يتعلق بصحة النساء أجري يف عام            ٩                وترد يف اجلدول      .      أعوام
  .                                                          جمموع املؤسسات الطبية وجمموع العاملني يف ميدان الطب يف أوزبكستان

                                                    عدل اخلام لالعتالل يف أوزبكستان أن ال يتغري يف السنوات                                            وحسـب اإلحصـاءات احلكومـية، كاد امل        -   ٣٢٨
          وعلى سبيل   .                                                                             ويف الوقت ذاته، مثة بعض الفوارق يف اجتاهات معدالت االعتالل يف الفئات العمرية املختلفة  .      األخرية

   غري   .  ى                                                                                                التحديد، متيل معدالت اعتالل األطفال واملراهقني إىل االرتفاع يف سنوات وإىل االخنفاض يف سنوات أخر              
  .                مييل إىل االخنفاض    )                                           األشخاص الذين جتاوزوا السن الثامنة عشرة      (                                                أنه من الواضح أن معدل االعتالل بني البالغني         

  ؛     ٢٠٠٠        يف عام   ٩٠       ٥٢٠,٢   ؛ و    ١٩٩٩                  من السكان يف عام    ١٠٠     ٠٠٠        من كل   ٩١       ٣٣١,١                 وبلغت هذه النسبة 
  .    ٢٠٠١        يف عام   ٨٦       ٠٤١,٤ و

  ً                                                                رياً يف واليات أندجيهان ودجيزاك وفريغانا وسورخان داريا حيث بلغ                                            وتبدو هذه الظاهرة جلية جالء كب      -   ٣٢٩
ّ                 معدل االعتالل اخلام ومعدل االعتالل املكتشف للمرة األوىل حّدمها األدىن يف البالد                                                  .  

             وأمراض اجلهاز   )          يف املائة    ٢١,٣ (                     َّ                                        من بني مجيع األمراض املسجَّلة، تعد أمراض الدم واألعضاء املنتجة للدم  -   ٣٣٠
                وميثل فقر الدم     .                     ً   األمراض األكثر انتشاراً    )            يف املائة      ١٢,٢ (                      وأمراض اجلهاز اهلضمي      )            يف املائة      ٢٠,١ (           التنفسـي   

                           ويساوي معدل اإلصابة بفقر      .                                                                           يف املائـة من جممل حاالت أمراض الدم واضطرابات األعضاء املنتجة للدم                ٩١,٥
                                         تعترب أمراض الدورة الدموية سبب العجز       و  .                                                                  الـدم يف مجهورية كاراكالباكستان حنو ثالثة أمثال املتوسط الوطين         

  .           ً                                      األكثر شيوعاً وسبب الوفاة يف أكثر من نصف إمجايل احلاالت

                                                                                                         وإن العوامل الرئيسة اليت تلحق الضرر باجلسم البشري وتسهم يف إصابته باألمراض هي العوامل البيئية،                -   ٣٣١
                                             كان أوزبكستان، وعدم كفاية اإلمداد باملاء الصاحل                                                         واملناخ احلار، والنظام الغذائي غري املتوازن وغري املتنوع لدى س

                      يف املائة من سكان         ٦٨,٣                              يف املائة من سكان احلضر و        ٨٩                                        وال حيصـل على املاء الصاحل للشرب إال           .        للشـرب 
       وتتوفر   .                                                                                           ولـنقص املاء اجليد أثر أكيد يف معدل اإلصابة باألمراض املعدية احلادة وغريها من األمراض                .         األريـاف 

     يف    ٤٦                                     يف املائة من سكان والية نافوي و           ٣٦,٤                                    يف املائة من سكان والية خبارى و         ٣١                 ء املركزية ل                    إمـدادات املا  
  .                                  املائة من سكان مجهورية كاراكالبكستان
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                                                                                                    وتـؤدي ندرة اليود يف املاء والتربة والغذاء يف مناطق من البالد إىل توطن مرض الدراق أو تضخم الغدة           -   ٣٣٢
                                         حتسني تغذية األمهات واألطفال الفقراء يف بلدان  "         املعنون JFPR 9005            إطار املشروع    ويف   .                     الدرقية يف هذه املناطق

                                                                  تعزيز الدقيق للوقاية من فقر الدم وإضافة اليود إىل امللح               ٢٠٠١                  ، جيري منذ عام      "                                آسـيا اليت متر مبرحلة انتقالية     
  .                 للوقاية من الدراق

ِ               ، اعُتِمد برنامج        ١٩٩٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٠    ويف   -   ٣٣٣                                               إصالح النظام الصحي احلكومي، الذي أقر مبوجب           ُ 
َ                                                                 ، وقد َوَضَع هذا الربنامج األسس اللوجستية واالقتصادية والقانونية لتحسني جودة UP-2107                   املرسوم الرئاسي رقم   َ  َ       

       واألساس   .                                                                                      اخلدمات الطبية وتربية أطفال أصحاء وجعل النظام الصحي يتسق مع التحوالت اجلارية يف أوزبكستان
                                                                                        عليه منوذج الرعاية الصحية الوطنية هو نظام الرعاية الصحية احلكومي الذي يضمن للمواطنني احلصول           الذي يقوم 

                                                                                          ويف إطار تقدمي اخلدمات الطبية املضمونة، التزمت الدولة بتسديد تكاليف الرعاية الصحية              .                    على اخلدمات الطبية  
  :                      اجملانية يف اجملاالت التالية

                        العالج يف احلاالت املستعجلة؛ -

                                                                                               الـرعاية الصحية األولية والعالج يف عدد من املؤسسات الطبية الوقائية اليت تعمل يف األرياف                -
      ً  أساساً؛

                                           التحصني والتلقيح ضد جمموعة من األمراض املعدية؛ -

                          ً                     فحص املراهقني ومعاجلتهم طبقاً ألوامر جمالس التجنيد؛ -

                    تقدمي خدمات التوليد؛ -

   ).                                احملاربون القدامى واملعوقون واألطفال (            احلقوق اخلاصة                             عالج فئات خمتلفة من املرضى ذوي  -

                                                           ومن أجل حتقيق هدف تطوير شبكة الرعاية الصحية األولية،           . ُ                                           ُتعترب الرعاية الصحية األولية أولوية كربى      -   ٣٣٤
                وقد وافق البنك  .                                                                                خصصت احلكومة األوزبكية موارد مالية كبرية لبناء وجتهيز وحدات الرعاية الصحية يف األرياف

                                                                    مليون دوالر لتجهيز وحدات الرعاية الصحية يف األرياف وإنشاء خدمات الطب   ٣٠                        الدويل على تقدمي قرض مببلغ 
ٌ                                                        باإلضافة إىل ذلك، قُدِّمت منٌح من عدة منظمات دولية توفر املساعدة واملشورة              .                                 العـام عـلى صعيد البلد كله            ِّ ُ                 

  .                                          الفنيتني يف املرحلة التمهيدية إلصالح نظام الصحة

                                                                                                       أنه ال بد من اإلشارة إىل أن خمصصات الرعاية الصحية كنسبة مئوية من جمموع ميزانية الدولة قد                      غـري  -   ٣٣٥
              وأنفق ما بني     .     ٢٠٠٤                     يف املائة يف عام         ٢,٤    ، و     ١٩٩٨                     يف املائة يف عام         ٢,٩    و     ١٩٩٢                     يف املائة يف عام         ٤,٦      بلغت  
  .                    لرعاية الصحية األولية                                                     يف املائة من هذه املوارد على توفري العالج الطيب يف مرافق ا  ٥٠   و  ٤٩

   إذ   .                                                                                                   ونتيجة للتدابري اخلاصة اليت اعتمدت، أخذ معدل وفيات األطفال دون السن الرابعة عشرة يف اهلبوط               -   ٣٣٦
ّ        كما اخنفض معّدل وفيات الرّضع من   .     ٢٠٠٢                يف املائة يف عام    ١,٦     إىل     ٢٠٠١                يف املائة يف عام     ١,٧٤        اخنفض من              ّ            

                    وترد مؤشرات وفيات     .     ٢٠٠٢           يف عام     ١     ٠٠٠        لكل       ١٦,٣       إىل    ١   ١٩٩                      مولود حي يف عام       ١     ٠٠٠        لكل       ٣٥,٤
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ّ                             الرّضع يف أوزبكستان يف اجلدول                                                                              والسبب الرئيسي يف وفاة األطفال دون السن الرابعة عشرة هو األمراض             .   ١١   
           والتشوهات  )          يف املائة   ٨,٨ (               واألمراض املعدية   )          يف املائة    ١٢,٢ (                    تليه احلوادث والتسمم   )          يف املائة    ٤٧,٢ (         التنفسية 
  )            يف املائة     ٢,٠ (                 واألورام اخلبيثة     )            يف املائة     ٥,٢ (                                     وأمراض اجلهاز العصيب وأعضاء احلواس        )            يف املائة     ٧,٠ (        اخللقية  

   ).         يف املائة   ١,٦ (                   وأمراض اجلهاز اهلضمي 

ّ       وُيعزى اخنفاض معدل وفيات األطفال والرّضع إىل -   ٣٣٧                                  ُ :  

ّ              احلمالت الرامية إىل حتسني صحة النساء وهّن يف سن اإلجناب  -                             ومنع احلمل غري املرغوب فيه لدى                                   
               ُ                                          النساء اللوايت ُتعانني من أمراض غري أمراض األعضاء التناسلية؛

                      حتديث مهارات األخصائيني؛ -

                                                                                             تنفـيذ برامج مشتركة مع املنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق              -
                                      ة للتنمية الدولية يف جمال صحة األم                                                               األمـم املتحدة للسكان ووكالة الواليات املتحدة األمريكي       

                                                                                   والطفل كالربامج اليت تشجع األمومة اآلمنة واحملافظة على الصحة اإلجنابية وتشجيع التلقيح اآلمن 
                                                                                    والدعوة إىل الرضاعة الطبيعية والتشجيع عليها واملساعدة يف املعاجلة املتكاملة ألمراض األطفال؛

                                فحص النساء واألطفال لكشف األمراض؛ -

  .                                                       تعزيز قاعدة املوارد املتاحة للمؤسسات املعنية برعاية األطفال -

                                                                         باقتضاب حالة اإلمداد باملاء الصاحل للشرب وحالة اجملاري الصحية يف أوزبكستان يف   ١٢            يعرض اجلدول   -   ٣٣٨
  .    ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين ١

      ٢٠٠٣                     انية األوىل من عام                                                                            فـيما يلي نسب مشول حتصني األطفال ضد أمراض خمتلفة خالل الشهور الثم             -   ٣٣٩
  :                                    لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد

           يف املائة؛    ٩٨,٠  :                                الدفترييا والكزاز والسعال الديكي -

                     يف املائة؛ التهاب        ٩٦,٨  :                        يف املائة؛ مرض السل        ٩٧,٩  :                    يف املائة؛ احلصبة       ٩٨,٦  :            شلل األطفال  -
  .         يف املائة    ٩٨,٤   ):    باء (      الكبد 

            وتتاح جلميع    .                                                                   حلق مبوجب الدستور يف احلصول على الرعاية الطبية من أشخاص مهرة                                  ولكـل مواطن أوزبكي ا     -   ٣٤٠
                                                                                                            املواطـنني فرصـة االسـتفادة من عالج طيب على أيدي أخصائيني يف مؤسسات خدمات الصحة العامة ويف مؤسسات                   

                       يستغرق قطعها أكثر                                                                                            وال يواجه األوزبكيون أية مشكلة يف احلصول على األدوية العشرين األساسية على مسافة ال               .     خاصة
َ                                   من ساعة واحدة ركوباً أو مشياً على األقدام ألن الصيدليات اخلاصة ملَزمة ببيع تلك األدوية العشرين األساسية                                  ً        ً                   .  

ِ                                                                                   ونتـيجة تدابري خاصة اتُِّخذت لوقاية النساء يف سن اإلجناب من األمراض غري أمراض األعضاء التناسلية                 -   ٣٤١ ُّ                    
                                                            ني العالج املرتيل لألطفال واحلوامل وتعزيز قاعدة املوارد املتاحة لدور                                    واكتشـافها وجعـلهن بصحة أفضل وحتس   
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        يف عام     ٣٢,٠      ، وإىل     ١٩٩١                 مولود حي يف عام    ١٠٠     ٠٠٠      لكل     ٦٥,٣                                        التوليد، هبط معدل وفيات األمهات من       
                                                                                                  وأهـم أسباب وفيات األمهات هي الرتيف، والتسمم املتأخر، وتعفن الدم بعد الوضع، واألمراض غري                 .     ٢٠٠٢

  .                    راض األعضاء التناسلية  أم

  :                                         فيما يلي عوامل تساهم يف زيادة وفيات األمهات -   ٣٤٢

       ً  ارتفاعاً   )          يف املائة    ٧٣,٦ (                                                          ارتفاع معدل حدوث األمراض املصاحبة غري أمراض األعضاء التناسلية  -
 ُ   ِّ                 ُيعقِّد احلمل والوالدة؛

 ُ                         ُينصحن باحلمل والوالدة                                                                           عدم كفاية التدابري املتخذة ملنع احلمل والوالدة لدى النساء اللوايت ال           -
            ألسباب طبية؛

                                     احلمل والوالدة لدى الفتيات الصغريات      (                                                      ضـعف الوعـي لـدى عامـة الناس باألمور الطبية             -
                                                                                     والسيدات الكبريات وعدم التقيد بفترة املباعدة الكافية بني والدة وأخرى والتأخر يف اإلحالة إىل 

   ).                                     األطباء عندما حتدث تعقيدات يف أثناء احلمل

  .  ١٤          يف املرفق     ٢٠٠٢       وعام     ١٩٩١                                         مؤشرات وفيات األمهات يف الفترة ما بني عام    ترد

                                                                                              تـتاح جلميع األطفال يف أوزبكستان إمكانية احلصول على عالج طيب متخصص ويقدم ذلك العالج يف                 -   ٣٤٣
   ٢     ٢٧٥                                 وحدة متخصصة يف طب األطفال ويف        ١٤٨                       عيادات لألطفال ويف        ١٠٤                         مستشـفى لألطفال ويف         ١١٢

  .                  دار نقاهة لألطفال  ٣٠                    ليات جمهزة لألطفال ويف        غرفة عم

                  ويفترض أن يواجه     .        عازب   ٢٦     ٠٠٠                                ماليني متقاعد وما يزيد عن        ٣                                 ويوجـد يف أوزبكستان أكثر من        -   ٣٤٤
             غري أن احلكومة   .                                                         ً                    األشخاص من هذه الفئة مصاعب شديدة ألن وضعهم املادي أسوأ كثرياً من وضع باقي السكان

                ومبادرات أخرى،    "            أوبود مهاال  "                                                   حلماية مصاحل كبار السن من املواطنني، وبرنامج                         ً      ً        قـد اعـتمدت برناجماً وطنياً     
  .                                                               وهناك صناديق متنوعة تقدم املساعدة املالية لألشخاص ذوي الدخل املنخفض

  .                                                                             ومل توضع أية دراسات خاصة يف جمال الصحة تتعلق مبجموعات معينة أو مبناطق جغرافية حمددة -   ٣٤٥

                    املتعلق بإصالح نظام     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٠           املعتمد يف UP-2107           لرئاسي رقم     ً           وعمالً باملرسوم ا -   ٣٤٦
                                                                                                              الصحة، أدخلت تغيريات هامة على السياسة املتبعة يف جمال الصحة ومت تغيري نظام الصحة بشكل جعله يتسق مع                  

                          يج إىل نظام حتميل املرضى                                                           فاجتهت املؤسسات الطبية املتخصصة منها والعامة بالتدر        .                          التحوالت اجلارية يف البالد   
  .                                                                       ً نفقات لقاء عالجهم وهو أمر كان له بالطبع تأثري على شرائح السكان األكثر فقراً

           صحة السكان       ظ على  ا                            للرعاية الصحية يسعى إىل احلف ً اً      نظام          ً تقيم حالياً            أوزبكستان    فإن  ،              ً وكما ذكر آنفاً -   ٣٤٧
                                          يف البالد مبدأ املساواة يف احلصول على اخلدمات                                           وأحـد املبادئ اليت دفعت إىل اإلصالحات اجلارية     .          وحتسـينها 
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                                                                              وإحدى األولويات املعترف هبا تطوير نظام الرعاية الصحية الوقائية وتشجيع أسلوب حياة   .                    الصحية جبميع أنواعها
   .                                                                            صحي واتباع نظام غذائي متوازن وتشجيع ممارسة التمارين البدنية واألنشطة الرياضية

                        لتأسيس صندوق تنمية    VII-3154        رقم       رسوم     امل          الرئيس     أصدر   ،    ٢٠٠٢      توبر    أك /                تشـرين األول     ٢٤   يف   و -   ٣٤٨
       أكتوبر  /              تشرين األول    ٣١    ويف    .                                        ه لتحسني اللياقة البدنية لدى األطفال      ً    اً من       سعي                               رياضـة األطفال يف أوزبكستان،    

  .        ّ                  الذي يبّين أنشطة الصندوق   ٣٧٤                             ، اختذ جملس الوزراء القرار رقم     ٢٠٠٢

                                                                        ، وبقرار جملس الوزراء، وحمضر اجتماع جملس أمناء صندوق تنمية رياضة               ً                      وعمـالً باملرسـوم الرئاسي     -   ٣٤٩
  .                       ً           ، اختذت وزارة الصحة عدداً من اخلطوات    ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط ٧             األطفال املؤرخ 

                  ، فريق عمل يضم        ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ١٤      يف               الصادر عنها     ٩٣     رقم                                   أنشـأت وزارة الصحة، يف األمر        و -   ٣٥٠
                                                وإذ وضع فريق العمل يف اعتباره حالة األطفال          .                             وأكادمييني أوزبكيني بارزين                ً                    أخصـائيني كباراً يف وزارة الصحة     

                                                                                                                البدنية وأعمارهم، أوصى بأن ميارس األطفال النشاطات الرياضية يف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية ويف              
      ، ومن  ٩     إىل  ٧      ، ومن  ٧     إىل  ٥  ن  م  :                                    ومت حتديد الفئات العمرية الست التالية  .                                  األنشطة الرياضية اليت تنظمها األحياء

          ً                          وعرضت أيضاً األسباب الطبية والعلمية    .   ١٨       إىل     ١٦        ، ومن     ١٥       إىل     ١٤        ، ومن     ١٣       إىل     ١٢          ، ومـن      ١١       إىل     ١٠
  .                                             للقيام مبختلف األنشطة الرياضية حسب أعمار األطفال

ُ      ُ                                          وبغية استغالل املوارد املتاحة أمثل استغالل، ُوضع وأُقر يف صكوك حكومية عدد من املس              -   ٣٥١                تحقات املتعلقة                                          
      قدامى   :                                                                                                   بعـالج املرضـى يف املستشفيات وتوفري األدوية للمرضى اخلارجيني، وذلك للفئات التالية من املواطنني              

                                                                                                         احملـاربني الذيـن شاركوا يف احلرب العاملية الثانية، واألشخاص املعوقون، واألشخاص الذين يعيشون وحدهم،               
                                                          تتكفل الدولة، مبقتضى برنامج إصالح نظام الصحة الذي                         وعالوة على ذلك،    .                            واألشخاص ذوو الدخل املنخفض   

                                                                    ً                            أقرته، بتوفري العالج اجملاين للمرضى يف املستشفيات ولألشخاص الذين يتلقون عالجاً بالعقاقري كمرضى خارجيني     
                                                                                           مصابني بعدد من األمراض ذات البعد االجتماعي ال سيما مرض السل واجلذام ومرض اإليدز وفريوس نقص املناعة 

  .                                                               ً شرية املكتسب واألمراض العقلية وأمراض األورام واألمراض املنقولة جنسياً   الب

                                                                              جراءات املتخذة بقصد تقليص معدالت وفيات األطفال ومعدالت وقوع حاالت اإلمالص،                      نتـيجة اإل   و -   ٣٥٢
  .                                        ً               تشهد مؤشرات صحة الطفل ووفيات األطفال حتسناً يف الوقت احلاضر

                                                            أصحاء وتقليص معدالت اإلمالص ووفيات األطفال، تنفذ السلطات                   منو أطفال             والدة و      ضمان         من أجل    -   ٣٥٣
                    باإلضافة إىل برنامج     "            األم والطفل  "         وبرنامج    )              سوغلوم أفلود    " (                جيل سليم الصحة   "                            برناجمني حكوميني مها برنامج     

  .           أطفال أصحاء                                                                                         خاص من التدابري الرامية إىل زيادة املعرفة الطبية لدى األسر وحتسني صحة املرأة وتعزيز والدة وتربية 

                                                                           األحـوال الشخصية يف مجيع مدن أوزبكستان ومقاطعاهتا دروس مستمرة لتعليم                          م يف مكاتـب        َّ   تـنظَّ  و -   ٣٥٤
                                                      وقد فتحت مراكز الصحة اإلجنابية يف مجيع املدن الكربى           .              ً                                     املـتزوجني حديثاً كيفية تأسيس أسرة تنعم بالصحة       

    ً                                           ناجماً لتحسني صحة النساء يف سن اإلجناب وتعزيز                                                 وعلى صعيد املقاطعات، تدير العيادات بر       .                وعواصم الواليات 
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                                                   وقد أنشئ مركز وطين يعىن بصحة البنات واملراهقات          .                                                      صـحة إجنابية أفضل وتشجيع تكوين أسر تنعم بالصحة        
                                                                                                   واهلـدف الرئيسي من سياسة تعزيز الصحة اإلجنابية هو ضمان أمومة آمنة وتقليص املخاطر املرتبطة                 .          اإلجنابـية 

  .                     ضمان والدة أطفال أصحاء              باحلمل وبالتايل 

                                                       وقد مت تطبيق عشرة مبادئ تتعلق بالرضاعة الطبيعية على       .                                   ضـاعة الطبيعية بالدعم والدعاية              حتظـى الر   و -   ٣٥٥
                                          وقد أقام معهد األحباث اخلاص بطب األطفال         .                                                                 صـعيد البالد ككل ويتم التشديد على بقاء األطفال مع أمهاهتم          

  .                                                         جيع الرضاعة الطبيعية والدعاية هلا لـه فروع يف عواصم الواليات                         ً      ً      التابع لوزارة الصحة مركزاً وطنياً لتش

  :                                                        شهادة الرفق باملواليد لثالث عشرة عيادة توليد نذكر من بينها                      أصدرت منظمة اليونيسيف  و -   ٣٥٦

                                                          عيادة معهد حبوث التوليد وأمراض النساء التابع لوزارة الصحة؛ - 

       الصحة؛                                       عيادة معهد حبوث طب األطفال التابع لوزارة  - 

                                                                       املركز املتخصص يف الفترة احمليطة بالوالدة التابع للمعهد الطيب احلكومي يف طشقند؛ - 

             يف أندجيهان؛ ٣                 وحدة التوليد رقم  - 

  .                                          وحدة التوليد اخلاصة باألم والطفل يف والية خبارى - 

            فض عدد حاالت       فقد اخن  .                                                    برنامج لتلقيح األطفال ضد األمراض القابلة للسيطرة            تنفيذ           بـنجاح          جيـري    و -   ٣٥٧
  .                    ً       َّ                                                    احلصبة إىل نصفه تقريباً ومل تسجَّل أية إصابة بشلل األطفال على مدى السنوات الست األخرية

                                       ً                                                       وأقـيم مركـز وطين لفحص األمهات واألطفال حترياً لألمراض لـه فروع يف مثاين واليات إىل جانب                  -   ٣٥٨
  .                                       تقليص وفيات األطفال وعدد التشوهات اخللقية                                                      مراكز تعىن باألمهات واألطفال يف املرحلة احمليطة بالوالدة بغية 

   .                                                                  العمل عدد من املرافق اهلامة املتخصصة يف التوليد وطب األطفال             اشر ب                  القليلة املاضية،                        عـلى مدى السنوات      و -   ٣٥٩
         ادة معهد                                                                                                              ومن بينها مركز غوليستان إلعادة التأهيل واملركز الوطين لرعاية األمهات واألطفال يف الفترة احمليطة بالوالدة وعي          

                                                                                                                    حبوث التوليد وأمراض النساء ومرافق رعاية األمهات واألطفال يف مقاطعيت بيشاريك وكوفني الواقعتني يف والية فرغانة،                
                                                                       يف والية نافوي ومستشفى األطفال يف والية خوارزم ومركز تأهيل األطفال                                                       ووحدة التوليد يف مستشفى املقاطعة املركزي     

  .                                                   امانغان وهي مرافق مزودة كلها بأحدث التجهيزات الطبية                          يف مقاطعة دفلتآباد يف والية ن

                                                                                  النظام املتبع حلماية الصحة يف مكان العمل وهو يشمل تدابري ذات بعد قانوين                          طـب املهـين              ويعتـرب ال   -   ٣٦٠
       وتتجلى   .                                  ً                                                                  واجتماعي وتنظيمي وفين ووقائي وبعداً يتعلق بالصحة والسالمة وآخر بالتأهيل وغري ذلك من األبعاد             

  :                     نب الطب املهين فيما يلي       أهم جوا

                                                 يبات السالمة يف مكان العمل وحتسني صحة القوة العاملة؛         تنظيم ترت - 

                                                      دراسة األمراض اليت تتسبب يف فقدان مؤقت للقدرة على العمل؛ - 
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                                       دراسة األمراض املهنية وسبل الوقاية منها؛ - 

                                          الطب املهين اخلاص بالنساء العامالت يف الصناعة؛ - 

                                           ً   العمل مالئمة لزيادة فعالية العمال األكرب سناً؛         جعل أماكن - 

  .                                      دراسات األمراض الوبائية يف جمال الطب املهين - 

                                                          تنكب الوحدات املختصة يف الطب املهين التابعة ملفتشية الصحة                                         من أجل معاجلة هذه املسائل األساسية،      و -   ٣٦١
                            وظروف العمل تفرضها عملية      .          وع العمل                                                                    العامة على دراسة ظروف العمل يف املصانع حسب املهنة والقطاع ون          

                                                                  صعوبة العمل وشدته وعوامل الطقس وتأثري املواد اخلطرة والسامة والعوامل  (                                      اإلنتاج والبيئة الصحية والبيئة النظيفة 
                   وجتري دراسة مجيع تلك   .                                                               اليت يتعرض هلا جسم اإلنسان أثناء أداء العمل أو خالل فترة العمل      )                  املاديـة وغريهـا   

    ً                                                                                                ماداً على أساليب حديثة وضعها علم النظافة العامة الذي يضع املعايري وحيدد درجة املفعول الضار                             العوامـل اعت  
َ                    الناجم عن أي عامل صناعي حمدد على صحة املستخَدم وقدرته على العمل                                          .  

                        ّ       ً                                                                   ولقد أقرت وزارة الصحة وسّنت عدداً من القوانني ترمي إىل محاية صحة العمال وضمان ظروف عمل                 -   ٣٦٢
                                                                                           واحلفاظ على مستوى الفعالية والوقاية من املرض الذي يتسبب يف فقدان مؤقت للقدرة على العمل أو يف        مثلى هلم

  .              اإلصابة مبرض مهين

                                                                    قاعدة والئحة يراد هبا خلق وضمان ظروف العمل املثلى يف اجملال الصناعي           ٤٥                       تتضـمن تلك القوانني      و -   ٣٦٣
                        بالدرجات القصوى لتركز   ١٨                    منها بظروف العمل و ٥      وجية و     ً                                   شرطاً منها بالعملية والتجهيزات التكنول  ٢٢      يتعلق 

                                                                                                               املـواد اخلطرة يف اهلواء املسموح هبا يف منطقة العمل واملستويات القصوى املسموح هبا للعوامل املادية يف مكان                  
  .             الصحة والسالمة                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، أقر املسؤول الطيب الرئيسي يف أوزبكستان القواعد واللوائح التالية املتعلقة ب  .      العمل

                                                                                     تصنيف ظروف العمل من حيث النظافة حسب مستوى األخطار واملخاطر املوجودة يف الوسط              -
                                      الصناعي وصعوبة طريقة العمل ومدى شدهتا؛

َ                    معايري النظافة العامة املتعلقة بالتغذية الوقائية اليت تقدم للمستخَدمني يف ظروف عمل خطرة -                                                               .  

َ                   للتغريات الباثولوجية والعضوية اليت حتدث لدى املستخَدمني العاملني يف                                 وبغـية ضمان االكتشاف املبكر     -   ٣٦٤                                                
                                                                                                        ظروف خطرة وصعبة، فقد أمرت وزارة الصحة بتحسني نظام الفحوصات الطبية السابقة للتشغيل والفحوصات              

    واد                                                       وجيب أن حيصل األشخاص الذين هم على اتصال مباشر حبكم عملهم مب  .                                  الطبية الدورية للعمال يف أوزبكستان
  .                                                                                            خطرة أو الذين يقومون بأعمال خطرة على شهادة طبية من جملس أطباء وأن يؤذن هلم بالعمل يف تلك الظروف

                                                                                                   ومـن أهـم التحديات اليت تواجه الطب املهين ضمان تقيد مصممي املشاريع وشركات اهلندسة املدنية                 -   ٣٦٥
                         أثناء تصميم منشآت صناعية   )               الصحة العامة                                      من خالل إجراء عمليات تفتيش وقائية حلماية (                     باللوائح سالفة الذكر 

  .                                                                                              جديدة من أجل تأمني ظروف عمل مثلى وضمان االمتثال لشروط التصميم أثناء أعمال البناء أو إعادة البناء
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                      حالة مل تتوفر فيها     ٧٩                       فاكتشفت خمالفات يف         ٢٠٠٢       ً            مشروعاً يف عام        ٥٣٨                          ومتـت مراجعة ما جمموعه       -   ٣٦٦
     ٦٦٣           وكشف فحص      ).                                                          م باملواصفات والقوانني املتعلقة بالبناء والصحة والسالمة                 عدم االلتزا  (                 ظروف عمل مثلى    

                                          حاالت تتعلق بتحسني ظروف العمل ومرافق         ١٠٥     ً       ً                                                   مـرفقاً صـناعياً قيد البناء عن خمالفات لشروط التصميم يف            
            بالنتيجة،   ُ     ففُرضت،  .                                                                                         الترفـيه واألكـل واإلبقـاء على الظروف احمليطة املطلوبة يف مناطق اإلنتاج، وما إىل ذلك            
  .                                                                             العقوبات اإلدارية املناسبة املنصوص عليها يف القانون األوزبكي يف حق مديري هذه املرافق

                       ومن العناصر اليت تتم      .                                                                           ضـع ظـروف العمل يف املشاريع الصناعية القائمة ملراقبة وإشراف منتظمني            خت و -   ٣٦٧
       الضجيج  (                               عوامل املادية يف مكان العمل                                                                                مراقبـتها هندسـة اإلنتاج ونوعية اهلواء داخل منطقة العمل ومستوى ال           

                                                    والظروف احمليطة مبنطقة اإلنتاج واليت تؤثر على صحة          )                                            ِّ          والذبذبـة واحلقـول الكهرمغناطيسية واإلشعاع املؤيِّن      
                                                َّ                                                   وباإلضـافة إىل ذلك، يتحقق املفتشون من أن العاملني يزوَّدون بأدوات احلماية الشخصية من ألبسة                 .          العـاملني 

        ويوجد يف   .                                                                    مرافق االغتسال واملنشآت الصحية كافية بالنسبة لعدد العاملني يف كل نوبة                   وأطعمة خاصة ومن كون
       منها  ٧     ٠٠٠                              وتعترب ظروف العمل يف ما يزيد عن   .       مصنع  ١١     ٠٠٠                                      أوزبكسـتان يف الوقت احلاضر ما يزيد عن   
                        جماالت الصناعة الكيميائية   يف  (                             مصنع معايري اهلندسة اإلنتاجية  ٥     ٠٠٠      ً                                 مطابقاً ملعايري الصحة والسالمة بينما خالف 

                                            وبالتايل فإن وحدات الطب املهين تشدد بشكل          ).                                                         والـنفط والغاز والتعدين والصلب وختصيب اخلامات وغريها       
  .                                                                                        خاص على ظروف العمل وتراقب االختبارات املخربية لتحديد مدى تأثري العوامل الضارة على صحة العمال

  :                                     من املواد اخلطرة وتأثري العوامل الضارة  وى ت       قياس احمل          دراسات ل    ٢٠٠٢            أجريت يف عام  -   ٣٦٨

ُ                                  عينة هواء من مناطق العمل وُحللت للكشف عن وجود الغبار          ١٤٢     ٣٢١                   أخـذت ما جمموعه      -                            
                              عينات حتتوي على مواد خطرة من   ٢٥     ٧٠٨                 وتبني أن ما جمموعه   .                           واهلباء اجلوي والبخار والغاز

                                        اوز احلد األعلى املسموح به لتركز تلك                                     يف املائة من احلاالت، ومت جت          ٠,١٢       ؛ ويف    ٢    و  ١        الفئتني  
                             املواد يف اهلواء يف منطقة العمل؛

                                          مكان عمل؛ ومت جتاوز املستويات العليا         ٣٠     ٠٠٠                                          قيس مستوى الصوت والذبذبة يف أكثر من         -
                          يف املائة من أماكن العمل؛    ٥,٢٠            املسموح هبا يف 

                        ويات العليا املسموح هبا يف                          مكان عمل ومت جتاوز املست    ٥٤     ٩٨٥ُ                             ُحللـت الظـروف احمليطة يف        -
                          يف املائة من أماكن العمل؛    ٧,١١

                  يف املائة منها        ١٦,٢      ً                                 مكاناً من أماكن العمل ومل يتقيد          ٨٨     ٧١٥                            مت الكشـف على اإلضاءة يف        -
  .                                         باملواصفات والقوانني املتعلقة بالصحة والسالمة

      من   ٥     ٨٨٥                   فرضت غرامات على         مة،                                                                  ونتيجة عدم التقيد باملواصفات والقوانني املتعلقة بالصحة والسال        -   ٣٦٩
      ً            مديراً من مديري   ٥٥                       وأحيلت قضايا تورط فيها    ،           مليون سوم  ١١          زادت على                             كبار املسؤولني يف الشركات مببالغ 

                شخص عن أعماهلم  ١     ٨٠٠      ً                      موقعاً، وأوقف ما يزيد على  ١     ١١٩              وأوقف العمل يف   .                        املؤسسة إىل هيئات التحقيق
  .                             بسبب عدم خضوعهم للفحوص الطبية
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                                                                                                      وتراقـب وحدات تابعة ملفتشية الصحة العامة عن كثب املطاحن ومصانع ملح الطعام لضمان التزامها                 -   ٣٧٠
  .                   بالربنامج سالف الذكر

                                                                  ً            املشتبه يف إصابتهم بأمراض معدية إىل املستشفيات على سبيل االحتياط أسلوباً                                يعتـرب نقل األشخاص      و -   ٣٧١
                                                 خيضع األشخاص املصابون بأمراض شديدة اخلطورة أو املشتبه  و  .      ً                                     متبعاً على نطاق واسع ملنع انتشار تلك األمراض 

    َّ                                          ويقيَّم احتمال كون املرضى مصدر عدوى لغريهم قبل     .                                                     يف إصابتهم بتلك األمراض لإليداع القسري يف املستشفى       
  .                      السماح هلم بترك املستشفى

                  ة إىل أمراض مزمنة،                         ً                                   كاسات والتعقيدات، وضماناً لعدم حتول عدد من األمراض املعدي                 مـنع االنت           وبغـية    -   ٣٧٢
  .                                                                           خيضع األشخاص الذين أصيبوا بأمراض معدية ملراقبة طبية كمرضى خارجيني ولفحوصات خمربية

                                 ويستعمل التحصني على نطاق واسع       .                                   صابني بأمراض معدية مزمنة يف سجل               األشخاص امل                وتقـيد أمساء     -   ٣٧٣
             وهلذا الغرض،    .       ً         ة منعاً حلدوثها                                      ُ                                     حسـب جـدول زمين حمدد ضد تلك األمراض اليت طُورت ألجلها لقاحات فعال             

  .ُ                                                                ُوضعت معايري ولوائح للتحصني هبدف تطبيقها بشكل إلزامي على صعيد البالد

  ،                                     ظهور العالمات األوىل على وجود وباء                                  عرضة لبعض األمراض املعدية فور                 يف املناطق امل                وجيري التحصني    -   ٣٧٤
  .                                               هبدف تقليص انتشار املرض أو منع تفشيه يف تلك املناطق      وذلك

     ً                                          أساساً لعالج أمراض األمعاء لدى األشخاص الذين                                                        ويستعمل على نطاق واسع العالج عن طريق األكل          -   ٣٧٥
  .                                                                                                   هم على اتصال مباشر بأشخاص يعانون من مرض معد أو مشتبه يف إصابتهم به واملقيمني يف مناطق قد يظهر فيها املرض

                                             در، أنشئت عالقة تعاون وثيق مع قسم الطب                        احليوانية املص                                           للحـيلولة دون انتشـار األمراض املعدية       و -   ٣٧٦
  .                                                                 ً ونتيجة لذلك، فإن حاالت انتقال العدوى من احليوان إىل اإلنسان نادرة جداً  .        البيطري

                                                                   من أجل السيطرة على نواقل األمراض املعدية ومصادرها من خالل تطبيق تدابري    رية  ث   ك        وقائية         تبذل جهود -   ٣٧٧
  .                    مكافحة اآلفات والتطهري

                     عصرية للرعاية الصحية                                                           نامج اهلادف إىل إصالح الرعاية الصحية األساسية على إنشاء وحدات         يشجع الرب -   ٣٧٨
                                                                                                          يف األريـاف يف مجـيع أحناء أوزبكستان يتم تزويدها بأحدث التجهيزات واألدوية ومبجموعة ال غىن عنها من                  

                     ولبلوغ هذه الغاية،     .       للسكان                                                                                    األدوات الـيت تستعمل مرة واحدة من أجل تقدمي الرعاية الطبية األساسية اجملانية              
     يف      ٢٠٠٥                                   ومن املتوقع أن تتوفر حبلول عام         .                  ً           ً                                   خصصـت احلكومـة أمـواالً لذلـك حتديداً من امليزانية الوطنية           

       وحدة  ٢     ٠٧٩                                    أما يف الوقت احلاضر، فقد بدأت يف العمل   .                               وحدة للرعاية الطبية يف األرياف ٢     ٨٠٠          أوزبكستان 
            وتبذل جهود    .        جمددة  ١     ٠٨٠                         وحدة حديثة البناء و       ٩٩٩              واليات، منها                                           للـرعاية الصحية يف األرياف يف مجيع ال       

                    َّ   وباإلضافة إىل ذلك، تزوَّد   .                                                                            خاصة لضمان توفر املاء والكهرباء والتدفئة الفعالة ووسائل االتصال يف تلك الوحدات
            أن يعود         وينتظر  .                                                                                           وحـدات الرعاية الصحية بالتجهيزات الطبية اليت حتتاجها لتقدمي جمموعة واسعة من اخلدمات            

  :                                                                  إدماج وحدات الرعاية الصحية يف األرياف باملنافع التالية يف عدد من اجملاالت
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                                                                                           عـلى املستوى الوطين، سوف تبسط وحدات الرعاية الصحية اجلديدة يف األرياف وكذلك األطباء               -
           جه املوارد                                                                                                العموميون بنية الرعاية الصحية األساسية ذات املستويات املتعددة، مما يوفر املال العام ويو            

                                                                                     إىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية وهو ما سيعود بالنفع على الصحة العمومية على املدى البعيد؛

                                                                                               على مستوى األسرة، ستمكن اخلدمة اليت يقدمها األطباء العموميون يف وحدات الرعاية الصحية يف               -
                  لطبية يف املستشفيات                                                                         األريـاف األسـر مـن ادخار املال إذ لن يكون عليها السعي وراء املساعدة ا      

   ).                                                       االستشفاء أو االستشارة ومصاريف األدوية والطعام وأجرة السفر (                   املركزية يف املقاطعات 

        أوسع من       جمموعة                                                      العاملني يف وحدات الرعاية الصحية يف األرياف من تقدمي                     ّ             كـل مـا تقـدم سيمكّن         -   ٣٧٩
       ُ   ِّ                           ، وسوف ُيجنِّب اللجوء غري الضروري إىل                               ً     والعالج من األمراض األكثر شيوعاً          قاية   و                            اخلدمـات عالـية اجلودة لل     

                                                                                          ويف هـذا الصدد، وضعت قائمة باخلدمات األساسية اليت جيب على وحدات الرعاية الصحية يف                 .            املستشـفيات 
  :                 وتشمل تلك القائمة  .                     األرياف توفريها للعموم

                                  تقدمي العالج الطيب للسكان املعينني هلا؛ - 

                         وث األمراض ووقوع اإلصابات؛                                 تنظيم أنشطة اإلرشاد اخلارجية ملنع حد - 

                                                                                                    الدعـوة إىل الصحة العامة والنظافة والتشجيع على اتباع نظام غذائي متوازن وأسلوب حياة صحي                -
  ؛ )                                                                            العمل على تشجيع اإلقالع عن التدخني وتناول املشروبات الكحولية واإلدمان على املخدرات (

                                  س أو السن، ووضع برنامج رعاية                                                                تقدمي العالج العاجل والطارئ للسكان بصرف النظر عن اجلن         -
              ملتابعة احلاالت؛

                                                                                          حتديـد مواعـيد إلجراء الفحوص الطبية املنتظمة ملختلف فئات السكان وتقييم االستنتاجات              -
                وتنسيق املتابعة؛

                                                             ً                          تنفيذ تدابري ملنع انتشار داء السل واألمراض اجللدية املنقولة جنسياً واألمراض النامجة عن أورام؛ -

                                                                                ت طبية بسيطة وإجراء فحوص بدنية وبواسطة أدوات والتقييم على أيدي اخلرباء                           اتـباع إجراءا   -
                                                                                        للعجـز املؤقـت عـن العمـل وإحالـة حاالت املرضى يف الوقت املناسب على األخصائيني                 

                         واملستشفيات، عند االقتضاء؛

         واملزارع،                                                                                   وضـع تدابري حلماية وحتسني الصحة العامة بالتعاون مع السلطات احمللية ومديري املؤسسات        -
  .                               املهنية اليت ينتمي إليها السكان-                                                  على أن يوضع يف االعتبار السن واجلنس والفئة االجتماعية 

                                                                                                 يتوخى الربنامج الوطين إلصالح الرعاية الصحية االستقالل القانوين واإلداري ملؤسسات الرعاية الصحية             -   ٣٨٠
                                               ريفية، هيئات قانونية مستقلة هلا ميزانيتها اخلاصة                                              وتعترب تلك املؤسسات، أي وحدات الرعاية الصحية ال  .        األساسية

                                                                                                                 هبـا مما يتيح هلا استقاللية أكرب يف تقرير كيفية استخدامها للموارد املخصصة هلا يف إطار بنود النفقات املنصوص                 
                                                                       ً                               وتشجع تلك االستقاللية وحدات الرعاية الصحية يف األرياف على االهتمام اهتماماً أكرب بالطب الوقائي               .      عليها

                                                                   ولوحدات الرعاية الصحية يف األرياف حرية اختاذ القرار بشأن صرف            .                                     وحتسـني نوعـية اخلدمات اليت تقدمها      
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                              وكي تليب حاجات السكان وتفي       .                                                                         عـالوات ألفضـل العاملني فيها أو شراء أدوات وجتهيزات وأدوية أساسية           
                                      ج عملها وتقرر ما إذا كانت ستجدد                                                                               مبتطلباهتم، جيوز لوحدات الرعاية الصحية يف األرياف أن تضع حبرية برنام          

  .                                      مرافقها وتعيد تصميم قاعات االنتظار فيها

                                         وحدات الرعاية الصحية يف األرياف ترتبط       ل                                                              مـن املهم جدا التذكري بأن االستقاللية القانونية واإلدارية           -   ٣٨١
                لرعاية الصحية يف                          ولذلك أضيفت إىل مالك وحدة ا  .           وميزانيتها               تلك الوحدات     إدارة          فعالـية       ب        ً     مباشـراً         ً   ارتـباطاً 

                            ً                                    وفيما يعترب مدير الوحدة مسؤوالً عن اجلوانب الطبية والوقائية           .                                               األريـاف وظيفة جديدة هي وظيفة املدير املايل       
            ولدى واليات    .                                                                                      وعـن نوعية اخلدمات املقدمة، يشارك يف التخطيط وختصيص املوارد ومسك حسابات الوحدة            

                                                       هذا اجملال أعقب الشروع يف تنفيذ خطط ريادية الختبار                                                               فـرغانة ونـافوي وسري داريا بالفعل سجل مشجع يف           
  :                                                ُّ                    وخالصة الكالم أنه ميكننا القول إن تدابري فعلية قد اتُّخذت يف اجملاالت التالية  .                                 الترتيبات اإلدارية واملالية اجلديدة

                                                                     تدعيم قاعدة املوارد اخلاصة باملؤسسات املتخصصة يف أمراض األطفال ويف التوليد؛ - 

                   وى مهارات العاملني؛       رفع مست - 

                         حتسني نوعية اخلدمات الطبية؛ - 

  .                               زيادة الوعي الطيب لدى عموم الناس - 

  :                     ومن بني املشاكل املطروحة

                                   موارد امليزانية احملدودة وغري الكافية؛ - 

  .                             قلة الوعي الطيب لدى عموم الناس - 

                                     الرعاية الصحية تدابري لدعم الرفاه                                                                       وبغـية توفـري احلمايـة االجتماعية، حيدد الربنامج الوطين إلصالح             -   ٣٨٢
                             ومن هنا جاء قرار جملس الوزراء   .                               وقد اختذت احلكومة التدابري املالئمة  .                                   االجتماعي للسكان ال سيما املسنون منهم

                                                            الذي يتعلق بترشيد بيع األدوية واملواد الطبية والذي يضع نظام     ١٩٩٩      يناير  /             كانون الثاين  ١٤           الصادر يف   ١٩    رقم 
  .         تلك املواد           تسعري موحد ل

      بتحسني              الذي يتعلق         ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٢              الصادر يف       ٥٣٢                           قـرار جملس الوزراء رقم             أمـا    -   ٣٨٣
                                                             األشخاص الذين حيق هلم احلصول على وجبات طعام جمانية أثناء                       يضم قائمة ب   ف                                     الترتيبات املالية للمؤسسات الطبية     

  .                      ترة عالجهم كمرضى خارجيني                                                تلقي العالج يف تلك املؤسسات وعلى أدوية جمانية طيلة ف

          مج احلكومي                 الذي أقر الربنا    ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٤           الصادر يف   ٣٠                           طبقا لقرار جملس الوزراء رقم  و -   ٣٨٤
      ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٧      يف     ٩٠                                   ، أصدرت وزارة الصحة األمر رقم        "                               عام محاية مصاحل املواطنني املسنني     "       املسمى  

                                                              املستشفيات يعتمد على ضمان حيدد اإلجراءات الواجب اتباعها يف تقدمي                                        الـذي يقـر بدء العمل بنظام قبول يف      
  .                                                         العالج الطيب على أساس تفضيلي للمرضى مبن فيهم املواطنون املسنون
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                                 بشأن اجلوانب التنظيمية لعمل         ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٦              الصادر يف    UP-3214    قم                  األمر الرئاسي ر          وأمـا    -   ٣٨٥
              بشأن املوضوع     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ١٧           الصادر يف    ١٤٠                      وقرار جملس الوزراء رقم                               املراكز الطبية املتخصصة الوطنية 

  .                                                                          ذاته فيحددان فئة األشخاص الذين حيق هلم االستفادة من العالج اجملاين على أساس تفضيلي

                    ُ                             ً                                         وسيكون للتغيريات اليت ُتدخل على نظام الصحة تأثري أيضاً على العالقات بني وحدات الرعاية الصحية يف  -   ٣٨٦
             ً                                                                              وكما ذكر آنفاً تزود الترتيبات املالية اجلديدة وحدات الرعاية الصحية يف األرياف حبوافز               .                ريـاف والسكان    األ

                                                                                                           لتقدمي خدمات جيدة والعمل مع الناس على كشف خمتلف األمراض والوقاية منها مما سيساعد على تقليص عدد                 
              ومن خالل احلصول   .                      وثق مبنية على ثقة أكرب                                                           املرضى الذين يدخلون املستشفيات ويربط بينها وبني الناس بأواصر أ

                                                                                              على املعلومات املتعلقة بالوقاية من خمتلف األمراض واتباع أسلوب حياة صحي، سيكون من األسهل على السكان 
                                 ً      ً                                                            منع حدوث األمراض وسريسخ لديهم سلوكاً مسؤوالً جتاه صحتهم مما يقلص يف املدى القريب حدوث األمراض                

  .                                 لدى مؤسسات الرعاية الصحية األساسية                      ويؤدي إىل خفض التكاليف 

  .                            رتبة واخلربة وغريمها من العوامل                    اختيار طبيبهم حسب ال  يف   ق       على احل                  الناس، يف املستقبل،          وسوف حيصل  -   ٣٨٧
                                                                                                          وهـذا سـيذكي املنافسة بني مؤسسات الرعاية الصحية األساسية على احلق يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية                 

                                                                     لسيناريو، حاولت مؤسسات الرعاية الصحية األساسية اجتذاب أكرب عدد ممكن من                       وإذا ما حتقق هذا ا      .         للعمـوم 
                                                                                                         الزبائن من خالل حتسني جودة اخلدمات اليت توفرها وتوسيع أو تقليص جمموعة اخلدمات اليت تقدمها واكتساب                

          لتلبية                                                                                                  معارف ومهارات جديدة، وإنشاء عالقات شخصية أفضل مع السكان، واختاذ عدد من املبادرات األخرى             
                     ِّ                                               وباإلضافة إىل ذلك، سيمكِّن النظام اجلديد من رفع مستوى العالقات بني موردي    .                            احتياجات اجلمهور ومتطلباته  

ّ                                                                           اخلدمـات مـن القطاعني اخلاص والعام إىل حّد ميكن عنده لعموم الناس أن يكتسبوا احلق يف التوصية بإحداث                                                      
  .  ية                                               تغيريات يف أساليب عمل مؤسسات الرعاية الصحية األساس

                                       ومواردها على تنظيم محالت بشأن الصحة                                          ت السلطات املعنية بالصحة جهودها       ز ك ر   ،      ٢٠٠١          قبل عام    و -   ٣٨٨
                            وعمال باملرسوم الرئاسي رقم      .                                                                                       العامـة كان املراد منها نشر املعرفة باألمراض وسبل الوقاية منها والسيطرة عليها            

                                         احلكومي الرامي إىل إصالح نظام الصحة                       بشأن الربنامج      ١٩٩٨       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ١٠                الصـادر يف         ٢١٠٧
                                                           ، معهد الصحة على أساس مركز الصحة الوطين بفروع لـه يف الواليات     ٢٠٠١      أبريل  /                     األوزبكي، أنشئ يف نيسان

  .                               ومراكز الصحة على مستوى املقاطعات

   من                                                                                                  واهلدف الرئيسي للمعهد هو وضع وتنفيذ سياسة للتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي والوقاية                -   ٣٨٩
  .                          األمراض وحتسني صحة عامة الناس

                                         وهو يضم املعهد الوطين للصحة املؤلف من         .                                       معلومات متخصص يف أسلوب احلياة الصحي                 أنشئ مركز    و -   ٣٩٠
  .       موظف ١     ٥٠٠      ً     ً                                مركزاً صحياً يف املدن، يعمل فيها ما جمموعه    ١٥     ً                  فرعاً يف املقاطعات و       ١٦١             ً      فرعا إقليمياً و     ١٤

  :   لية                           وهو ينشط أساسا يف اجملاالت التا
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                                                                      جيـري معهد الصحة أحباثا يف ميدانني مها تطوير مناذج نفسانية واجتماعية          .                  البحـث العـلمي    -
ٍ                                              للتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي خاٍل من املخدرات، وحتليل قدرة اجملتمعات احمللية على                                       

     لمية          مقالة ع  ٦٠                            وقد أصدر املعهد ما يزيد عن     .      اإليدز /                                      الوقاية من فريوس نقص املناعة املكتسب     
                                              ً                          ونظم مؤمترا ناقش قضايا تتعلق باألمهية املوالة حالياً للتشجيع على اتباع أسلوب   .      ً      ً  ودليالً واحداً

  .                    حياة صحي يف أوزبكستان

                     املدارس العاملة على    "                                                    شرع يف تنفيذ مشروع منظمة الصحة العاملية املسمى           .                   الـربامج التربوية   -
                                   هذا املشروع يف مخس واليات إىل جانب         َّ    وجيرَّب    .     ٢٠٠٢                      يف أوزبكستان يف عام       "             تعزيز الصحة 

  ،  "                                      درس يف أساليب احلياة الصحية للمدارس      "     ُ                            وقد أُعد كتاب تدريسي بعنوان        .               مديـنة طشقند  
ُ                   وذلك باللغتني األوزبكية والروسية وُوزع على صعيد البالد                                 .  

ُ                           وقد ُوضعت برامج يف اجملاالت التالية     :  

                                        دة اليت تصيب اجلهاز التنفسي ومن فقر الدم؛                                         الوقاية من اإلسهال ومن األمراض الفريوسية احلا - 

                  الرضاعة الطبيعية؛ - 

                                          الوقاية من نقص اليود واحلديد والفيتامينات؛ - 

               الصحة اإلجنابية؛ - 

                               برنامج النمو يف الطفولة املبكرة؛ - 

                                                    املساعدة الطبية األساسية لتشجيع اتباع أسلوب حياة صحي؛ - 

       اإليدز؛ /                          يا وفريوس نقص املناعة املكتسب                             الوقاية من األمراض املنقولة جنس - 

                         اتباع نظام غذائي متوازن؛ - 

                 الرياضة البدنية؛ - 

  .                        الوقاية من األمراض املعدية - 

  :                                                                       وجيري يف الوقت احلاضر تنفيذ املشاريع التالية اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية

                                املدارس العاملة على تعزيز الصحة؛ - 

           اض األطفال؛                  التدبري املتكامل ألمر - 

  .                 محالت مكافحة التدخني - 
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  :             عالقات الشراكة

                                                                                                         جتري أعمال مشتركة مع وزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية وشركة البث اإلذاعي والتلفزي               -
  .                                                                        األوزبكية، ومع مؤسسات وطنية ودولية، ومنظمات غري حكومية ال هتدف إىل حتقيق الربح

  : ة                         التعاون مع املنظمات الدولي

                                                                                           أقيمـت عالقـات مع منظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، واليونيسيف، ووكالة الواليات              -
   ).   أمل   " (   هوب "         ومشروع (ZdravPlus)                       املتحدة للتنمية الدولية 

                                    وتبث برامج تلفزية وإذاعية تتعلق       .                                                                وتبث وسائط اإلعالم معلومات للجمهور عن أساليب احلياة الصحية         -   ٣٩١
          فالقناتان   .                                            قناة تلفزية وإذاعية يقتصر يف الواليات        ١٤                                  ي على أربع قنوات وطنية وعلى                             جبوانـب العـيش الصح    

                                                                                                       َّ   التلفزيتان الوطنيتان األوىل والثانية ومجيع القنوات التلفزية واإلذاعية يف الواليات واملدن تبث بانتظام برامج تسمَّى 
  .                          نية تعرضها التلفزة بانتظام      ً       ً                         إعالناً دعائياً وسبعة أشرطة فيديو إعال  ٢٥        وقد أعد    ".           صالوماتليك "

  ،  "          صالوماتليك-     صيخت  "              ومن بينها محلة   .                                                          ويـنظم يف كل عام عدد من احلمالت واسعة النطاق لتعبئة اجلمهور   -   ٣٩٢
  .                 اليت يديرها الشباب  "           ال للمخدرات " و  "         ال للتدخني "                     ومهرجان الصحة، ومحلتا 

                يف أوزبكستان       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١           يف الفترة                                                أنواع أنشطة التثقيف الصحي اليت أقيمت          ١٥               يـورد اجلدول     -   ٣٩٣
  .                                     للتعريف بكيفية الوقاية من أمراض خمتلفة

                        املشاكل البيئية الرئيسية

ّ                               على أساس خطة العمل الوطنية حلماية البيئة حّددت األولويات البيئية             )١٢ (        دراسة     ١٩٩٨               أجريت يف عام     -   ٣٩٤                                          
                                              دهور املوارد املائية وما ينجم عنه من متلح         ت  )  أ (                                                                  الـثالث الـيت تثري أشد القلق بشأن البيئة يف أوزبكستان وهي             

         والتصحر؛   )  ب (                                                                                               األراضـي املروية ومتعدن املاء مما يؤدي إىل تناقـص املاء الصاحل للشـرب من النوعية اجليدة؛                
ّ                                        واضطراب النظم اإليكولوجية وزيادة تعّرضها للكوارث الطبيعية والتأثريات البشرية  )  ج (                                   .  

                                                                  التنوع البيولوجي يف أوزبكستان هو خسارة وتغري موائل احليوانات                                            واخلطـر الرئيسـي الـذي يواجه         -   ٣٩٥
                يف املائة من      ٩٥                                                يف املائة من الصحارى الرئيسية يف البالد، و          ٨٠                                ويتأثر بذلك، بدرجات متفاوتة       .  )١٣ (         والنباتات

  .                 ن مناطقها اجلبلية           يف املائة م  ٤٠                               يف املائة من صحاريها الرملية، و  ٢٠                                       األحراج اجملاورة للمجاري واملواقع املائية، و
 ُ                                                                                                              وُيعـزى هذا الوضع إىل ثالثة أنواع من األنشطة البشرية هي الزراعة بالري، واالستعمال غري الصحيح للمراعي                 

  .                                         الطبيعية، وصناعتا التعدين وتوليد الكهرباء

     وجية               فالنظم اإليكول   .                                                                                     يعـتمد اقتصاد أوزبكستان وأمنها إىل حد بعيد على كمية ونوعية مواردها املائية             -   ٣٩٦
                                            ولذلك فإن النظم اإليكولوجية السليمة تدر        .                                                                     الطبيعـية تقوم بدور حيوي يف احملافظة على هذه العوامل وإدامتها          



E/1990/5/Add.63 
Page 77 

           كالفيضانات  (                                                     فهي متنع التعرية، وحتد من خطر الكوارث الطبيعية           .                                            مـنافع عديدة على الصعيدين احمللي والوطين      
                                       ً                 ً     ح إمكانية استعمال املوارد املائية استعماالً اقتصاديا مستداماً يف      ِّ              ، وحتسِّن املناخ، وتتي )                        واالهنيارات األرضية وغريها  

  .              السياحة والصيد

                        وأعظم كارثة صنعتها                    لنظم اإليكولوجية         عرفته ا         اضطراب                                                 وكان جفاف حبر آرال ودلتا أمو داريا أخطر          -   ٣٩٧
                  ل املوارد املائية                                                                 وهـذه الكارثة اليت حلقت هبذه املناطق هي نتيجة سوء استعما            .                               يـد اإلنسـان يف أوزبكسـتان      

                              فمن املعروف، مثال، أن األزمة       .                                                                                 واملمارسـات الزراعية غري السليمة املتبعة يف أوزبكستان ويف كافة أحناء املنطقة           
ّ                                                                  البيئـية يف مـنطقة حبر آرال قد زادت إىل حد كبري من تعّرض السكان احملليني للتأثريات الضارة، ونشأت عنها                                                                    

                                         وإن مثن ذلك من الناحية املالية وحدها         .                             ة الصحية والرفاه االجتماعي                                           مشـاكل يف مـيادين االقتصـاد والرعاي       
  .                                باهظ جدا وسيتجلى أكثر مبرور الزمن  )                                    باملناسبة، هذا أمر مل يتم حتديده بوضوح (

      َّ                                                                             ً     ً                   لقد وقَّعت أوزبكستان على عدد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبماية البيئة، وأبدت التزاماً كبرياً بتنفيذ          -   ٣٩٨
                                                                                                     لواجبات الواردة يف تلك الصكوك، مبا فيها وضع استراتيجية وخطط عمل مالئمة وإجراء أحباث يف هذا                       أغلب ا 
                                                  فالوضع احلايل هو نتيجة النظام االقتصادي املركزي         .                                                        بيد أن تنفيذ هذه السياسة واخلطط مل يكن ذا اعتبار           .     اجملال

                      ً                            هج اليت تكاد تتبع حالياً يف إدارة مجيع املوارد                                                                             الذي تطور على مدى أربعني عاما وما زال يؤثر على اهلياكل والن           
                           ً                                                                            فتغيري النظام الذي كان قائماً يف وقت االستقالل وتنويع االقتصاد والعمل على حتقيق استقراره مل يكن                  .         الطبيعية

   .    ً                              ً     ً                                                                           أمـراً بالغ الصعوبة فحسب بل كان أيضاً أمراً شديد اخلطورة إذا نظر إليه من الزاوية االقتصادية واالجتماعية                 
  . )١٤ (                                وهذا هو السبب يف بطء وترية اإلصالحات

                   السياحة اإليكولوجية

     ً     ً                                    دوراً هاماً يف عملية التغيري اإلجيايب على الصعيد                                 السـياحة اإليكولوجية يف أوزبكستان                 يـؤدي تطويـر     -   ٣٩٩
     ً    نفعاً                                                                          وتبني التجربة يف عدة مناطق يف أوزبكستان أن السياحة اإليكولوجية تدر            .                             االجتماعي واالقتصادي والبيئي  

                                                                                                                على قطاعي األعمال والسياحة معا ألهنا تنعش العمالة وجتدد النظم اإليكولوجية الطبيعية وحتفظها، وهو ما ميثل                
  .                                                              حجة لصاحل انتشار السياحة اإليكولوجية على نطاق واسع يف آسيا الوسطى

              ستان، وأنشئت                                                                                     ويف ضـوء ما تقدم، استحدثت العديد من املؤسسات السياحية رحالت بيئية يف أوزبك              -   ٤٠٠
  .                                               مؤسسات تعمل مباشرة على تطوير السياحة اإليكولوجية

           ُ      ً                                             تور الذي أُسس عمالً بتوصيات املؤمتر الدويل األول للسياحة          -                                    ومـن هذه املؤسسات مركز إيكوسان        -   ٤٠١
                                                                                                      اإليكولوجية وطريق احلرير الكربى الذي عقد برعاية صندوق إيكوسان الدويل اإليكولوجي ومؤسسة فريدريش             

                                                             وقد استقدم املركز خرباء من قطاع السياحة ومؤسسات احملافظة           .                                        ت، والشركة الوطنية للسياحة األوزبكية         إيـرب 
                     كما بذلت جهود الجتذاب   .                                                                         على البيئة يف أوزبكستان وبلدان أخرى يف آسيا الوسطى ومستشارين لتعزيز أنشطته

                                      اإليكولوجية وكذلك السلطات احمللية وهيئات                                                              األعمال التجارية العاملة يف مناطق ومواقع مهمة من زاوية السياحة 
  .                احلكم الذايت احمللية
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         ً                                                               تور دعماً من برنامج تنمية السياحة يف أوزبكستان وذلك من بداية            -                               وتلقـت أنشطة مركز إيكوسان       -   ٤٠٢
                                    ويشتمل الربنامج على مبادرات تسويقية  .     ١٩٩٩      ً                              ، علماً أن الرئيس أقر الربنامج يف عام     ٢٠٠٥                  الربنامج حىت عام    

                                                                                                                القصـد مـنها احلفـاظ على املناطق احملمية واآلثار الطبيعية، اليت هي جزء من التراث الثقايف والتارخيي العاملي،              
  .                        ٍ واالستفادة منها على حنو جمٍد

                                                                                                      وعـند تصميم ووضع استراتيجيات التسويق للترويج لطرق السياحة اإليكولوجية، يراعي املركز التزامه              -   ٤٠٣
                                                وتساعد املركز يف هذا اجلانب من عمله تشريعات          .                                    صونة واحلؤول دون حلاق أي ضرر هبا                                بإبقاء املوارد البيئية م   

                                                                                                                         محاية البيئة السارية يف أوزبكستان ومعايري تنمية البيئة والتنمية املستدامة املعتمدة يف االتفاقات الدولية اليت تسهل                
  .                     على املركز بلوغ أهدافه

                                ومن بينها الصعوبات اليت تعيق       .                        إليكولوجية يف أوزبكستان                                              مثـة مشـاكل عديدة تعيق تطور السياحة ا         -   ٤٠٤
                                                                                                          إشراك السكان احملليني يف أنشطة السياحة اإليكولوجية، ونقص عدد املوظفني املؤهلني، وكون السياح الذين قد               

  ن   وم  .                                   ً                                                                      يـأتون من بلدان عديدة ال يعلمون شيئاً عن اجلمال الطبيعي واملناظر اخلالبة الفريدة يف منطقة وسط آسيا             
                                    ُ                                                                 أجـل معاجلـة هـذه القضـايا وقضـايا أخرى، فُتح حوار مع اجملتمعات احمللية بشأن مزايا واستدامة السياحة       
ُ                                                                                                 اإليكولوجية، وُشرع يف تدريب األفراد يف جامعة العلوم االقتصادية ويف دورات دراسية تنظمها الشركة الوطنية                             

                                           وشركات سياحية أجنبية إلحاطة الناس يف                                                 وجيري تنظيم اجتماعات استشارية مع مراكز       .                    للسـياحة األوزبكية  
                                       وتشارك يف هذه املبادرة السفارات األوزبكية   .                ً                                           بلدان أخرى علماً بإمكانيات املنطقة يف جمال السياحة اإليكولوجية

                                                                  ويرصد املركز باستمرار جوانب تنفيذ املشروع البيئية واالجتماعية          .                                      وفـروع صـندوق إيكوسـان يف اخلارج       
ّ       ً                                     ترابط هذه اجلوانب فيما بينها ُيعّد مؤشراً الستدامة السياحة اإليكولوجية                              واالقتصادية، إذ إن                    ومؤشرات الرصد    .                             ُ  

                                                                                                           حالـة النظم اإليكولوجية الطبيعية، واحملافظة على النظم اإليكولوجية الطبيعية املعقدة وإعادهتا إىل حالتها              :     هـي 
                                         التزويد باملاء، وأحوال الصحة العامة، وحتسن                                                            األوىل، والتنوع البيولوجي، وتطوير اهلياكل األساسية االجتماعية، و

                                                                                                      ظروف العمل، واملؤشرات االقتصادية، وزيادة دخل السكان احملليني، وحتسن ظروف املعيشة، ومرافق اجملتمعات             
  .                                              احمللية، والثقافة البيئية، وارتفاع مستوى التعليم

    ٥٠                          دبلوماسيون من أكثر من      (      آرال                                                                  إن الزيارات اليت قام هبا السياح اإليكولوجيون إىل منطقة حبر            -   ٤٠٥
                                            مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة         ٢٠                         جلبت مساعدات تزيد عن       )                منظمة دولية    ٢٠    ً         بلداً وممثلو   
                                                                     ِّ                       وبواسـطة هذا املال أنشئت شبكة للتزويد باملاء وهياكل أساسية اجتماعية، وحسِّنت مرافق               .           األمريكـية 

  .                      اإلصحاح يف اجملتمعات احمللية

  .             يف أوزبكستان          مستدامة                  السياحة تنمية          تنمية          يف جمال                                         جتربة السياحة اإليكولوجية أمهيتها          هـر  ُ   وُتظ -   ٤٠٦
                                                                                                       فالسـياحة اإليكولوجـية جعلت السكان احملليني يدركون ضرورة محاية البيئة الطبيعية، ومنع اإلفراط يف               

          واملبادرات   .                حالتها األوىل                                                                                استغالل الغابات، واملشاركة يف إعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية املضطربة إىل         
َ                                      ً                                                    املتَخذة يف جمال السياحة اإليكولوجية تشحذ كثرياً الوعي بأمهية البيئة، وتساهم يف حتسني احلالة االجتماعية     

  .                                         واالقتصادية لسكان مناطق السياحة اإليكولوجية
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 ١٣املادة 

 احلق يف التعليم

    ٤١      املادة  (                               يقع االلتحاق باملدارس حتت إشرافها  و  .                    ً     ً  والدولة تكفل تعليماً عاماً  .                   التعليم حق لكل فرد -   ٤٠٧
   ).          من الدستور

                                              وبناء على املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي         .             ذات األولوية             الفردية                             احلـق يف التعليم من احلقوق      و -   ٤٠٨
  .                                          ، أنشأت أوزبكستان آلية فعالة إلعمال ذلك احلق    ١٩٤٨                         حلقوق اإلنسان الصادر يف عام 

                                                                                         ة اليت تقوم عليها سياسة الدولة يف جمال التعليم مبينة يف قانون التعليم الصادر يف                              واملبادئ األساسي  -   ٤٠٩
  :    ١٩٩٧      أغسطس  /    آب  ٢٩

  .                                                              التعليم أولوية من أولويات التنمية االجتماعية يف مجهورية أوزبكستان "
  :                                                            واملبادئ األساسية اليت تقوم عليها سياسة الدولة يف جمال التعليم هي " 

                             والدميقراطي للتعليم والتربية؛              الطابع اإلنساين  - "  
                        استمرار وتتابع التعليم؛ - "
                                                                     إلزامية التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي املتخصص والتعليم املهين؛ - "
                       الثانوية األكادميية أو     :                                                            حرية االختيار بني التعليم الثانوي املتخصص والتعليم املهين        - "

                      إعدادية التدريب املهين؛
                  اين لنظام التعليم؛            الطابع العلم - "
                                   ً                                     تيسر احلصول على التعليم للجميع وفقاً للمعايري التعليمية اليت أقرهتا الدولة؛ - "
                                      هنج موحد ومتنوع يف اختيار برنامج دراسي؛ - "
                      تشجيع التعلم واملوهبة؛ - "
   ".                                                اجلمع بني إدارة الدولة وإدارة اجملتمع يف نظام التعليم - "

                                                                   امي االثنتا عشرة تسع سنوات من التعليم الثانوي العام وثالث سنوات                                 وتشمل سنوات التعليم اإللز    -   ٤١٠
                                                              ويتم التعليم الثانوي العام على مرحلتني يف مدارس التعليم           .                                                من التعليم الثانوي املتخصص أو التعليم املهين      

   دم    وتق   ).  ٩       إىل    ١            الصفوف من    (                          والتعليم الثانوي العام      )  ٤       إىل    ١            الصفوف من    (                 التعليم األساسي     :        العـام 
َ                                                                                  التعليَم الثانوي املتخصص والتعليم املهين املؤسسات الثانوية األكادميية واملؤسسات اإلعدادية املهنية       .  
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                  ستة ماليني طفل      عن          مدرسة    ٩     ٠٠٠          أكثر من                         دد األطفال امللتحقني ب          يزيد ع                    ويف الوقت احلاضر،     -   ٤١١
                     درسة مبلحقاهتا موفرة       م    ٥٢٠         ، شيدت       ١٩٩٧           ومنذ عام     .        مدرس    ٥٠٠     ٠٠٠                              يتلقون تعليمهم على يد حنو      

                                                         مؤسسة إىل عدد املؤسسات التعليمية املزودة مبرافق جتهيز          ٣٤٠        وأضيفت    .              مقعد جديد     ٢٠٠     ٠٠٠         قـرابة   
  .                                                  يف املائة من تلك املؤسسات صارت اآلن جمهزة بتلك املرافق  ٥٠                                البيانات وباحلواسيب، وهذا يعين أن 

      َّ                   ، سيقدَّم التعليم الثانوي     ٢٠٠٨         حبلول عام  و  .                                     يف كل عام، مؤسسات تعليمية من نوع جديد       وتفتتح  -   ٤١٢
                                     وقد ارتفع عدد املرشحني للحصول على        .          ثانوية    ١٧٨                إعدادية ويف     ١     ٦٨٩                             املتخصـص والتعليم املهين يف      

  .  ٥١     ٠٠٠                                                                 شهادة البكالوريا الذين قبلت ترشيحاهتم على أساس امتحان تنافسي فبلغ 

               الرئاسية، اليت    )       املوهبة (                    إن مؤسسة إستيدود     ف   ،      ٢٠٠٤       يوليه   /   ً                                عمـالً مبرسـوم رئاسي صادر يف متوز        و -   ٤١٣
  ،  )     أستاذ (                                                               لتمكني الشبان املوهوبني من الدراسة يف اخلارج ومؤسسة أوستوز            )    أمل (                           أنشئت بدمج مؤسسة أوميد     

  .                                                                                  فتضطلع مبهمة حتسني مؤهالت الواعدين من مدرسني وموظفني علميني من الشباب وإطالة مدة اختبارهم

      بشكل          سنوات    ٥ و   ٣                                                      يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني              ٢٠             يزيد عن              ويلتحق ما  -   ٤١٤
                                  ويتاح للجميع متابعة تعليم جماين       .                                                        برنامج تعليمي منظم لألطفال قبل سن االلتحاق باملدرسة                    مـن أشكال    

                                                                                                  الثـنيت عشرة سنة مبا فيه التعليم األساسي والتعليم الثانوي غري الكامل، وكذلك الدراسة يف أنواع جديدة    
             ونسبة اإلملام    .                                                                                        مـن املؤسسـات التعليمية هي املؤسسات الثانوية األكادميية واملؤسسات اإلعدادية املهنية           

                                   وجيري حتقيق أهداف وأغراض الربنامج       .            يف املائة      ٩٩,٢                                                      بالقـراءة والكتابة يف أوساط السكان الكبار تبلغ         
        واملرحلة   )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (      انية              واملرحلة الث   )     ٢٠٠١-    ١٩٩٧ (              املرحلة األوىل     :                         الوطـين على ثالث مراحل    

     ).-    ٢٠٠٥ (        الثالثة 

  .                                                                         ُّ                        واهلدف من التعليم ما قبل املدرسي أن تتكون لدى الطفل شخصية سليمة وكاملة تعدُّه للمدرسة               -   ٤١٥
                                                                                               ويـدوم التعلـيم ما قبل املدرسي حىت السن السادسة أو السابعة داخل األسرة ويف حضانات األطفال ويف        

  .                         بصرف النظر عن شكل ملكيتها                          غريها من املؤسسات التعليمية 

                                                                                                    اهلدف من التعليم األساسي إعداد أرضية لتعليم القراءة والكتابة وتلقي املعرفة واكتساب العادات              و -   ٤١٦
  . ُ                                                  وُيقبل األطفال يف الصف األول يف السن السادسة أو السابعة  .                                الضرورية ملواصلة تعليم ثانوي عام

             والقدرة على                            عادات التفكري املستقل        غرس                      املطلوب من املعرفة وي        قدر                              م التعليم الثانوي العام ال       ِّ يقدِّ و -   ٤١٧
  .                                                                                           التنظيم والتجربة التطبيقية ويسدي املشورة املهنية األولية وييسر اختيار املرحلة الالحقة من التعليم

                                                                                 تعليم ثانوي متخصص أو تعليم مهين، حيق لكل شخص أهنى التعليم الثانوي العام                          للحصول على    و -   ٤١٨
  .                                                           ل دراسي، مبحض إرادته، يف الثانوية األكادميية أو اإلعدادية املهنية         اختيار جما

             ً       ً       ً          ً      ً             املهنية تعليماً ثانوياً متخصصاً أو تعليماً مهنياً يتيح           ة           واإلعدادي       كادميية     األ  ة   نوي             املؤسسات الثا       تقدم   و -   ٤١٩
  .                                                  لألشخاص العمل يف املهنة اليت خيتاروهنا أو مواصلة دراستهم
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                تلك املرحلة،        أثناء    ويف    .                                               رحلة األوىل من الربنامج الوطين لتدريب املوظفني               ، متت امل      ٢٠٠١        يف عام    و -   ٤٢٠
ُ                                                                                                ُوضـع األساس القانوين والشروط املسبقة يف جماالت التوظيف واملنهجية والتمويل واملواد إلصالح وتطوير           

         لة األوىل                ، تنفيذ املرح      ٢٠٠١                                               وناقش مؤمتر املدرسني األول، الذي عقد يف عام           .                            نظام التعليم يف أوزبكستان   
           بشأن حتسني     ٢٠٠١       يوليه   /      متوز   ٢٥          املؤرخ    ٣ / ٧                                        واختذ جملس وزارة التعليم القرار رقم         .                   من الربنامج الوطين  

  .                                                    ووضعت التدابري املناسبة على أساس رصد تنفيذ املرحلة األوىل  .                                     املساعدة املنهجية يف نظام التعليم الوطين

                        ً     ً             فيذ الربنامج الوطين تنفيذاً كامالً وإدخال            هو تن   )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (                                واهلـدف مـن املرحلة الثانية        -   ٤٢١
                                 وبناء على قانون التعليم وعلى       .                                        ً                              حتسـينات أخـرى على التعليم والتدريب انطالقاً من احتياجات العصر          

                                                                  ً                              الربنامج الوطين لتدريب املوظفني، متت مراجعة مجيع القوانني واللوائح تقريباً السارية يف أوزبكستان املتعلقة 
  .    لعام                  بالتعليم الثانوي ا

                                                                                                وبغـية تنفيذ الربنامج الوطين لتدريب املوظفني، الذي يرمي إىل توزيع خرجيي الصف التاسع على                -   ٤٢٢
                                                                                                      املؤسسـات الـثانوية املتخصصة أو مؤسسات التعليم املهين، فقد قبلت مجيع املدارس الثانوية املتخصصة               

     ً    وفقاً      ٢٠٠٢ /    ٢٠٠١            الدراسي                                                                         ومؤسسـات التعليم املهين يف أوزبكستان الطالب يف الصف األول يف العام           
  .                                                 ملقررات املؤسسات الثانوية األكادميية واإلعدادية املهنية

                          القيام بأعمال جتريبية يف      :                         الوطين يف اجملاالت التالية                                                     جيـري اختاذ تدابري استراتيجية يف نظام التعليم          -   ٤٢٣
 ً                             اً ملتطلبات املواصفات التعليمية                                                                            مواضيع التعليم العام من أجل ضمان استمرارية وتوايل املراحل التعليمية طبق      

                                                               وجيري تعميم ودراسة نتائج هذه األعمال اليت سيتم على ضوئها            .                                            اليت حددهتا الدولة للتعليم الثانوي العام     
  :                                                  حتسني املقررات واخلطط األكادميية اجلديدة واعتمادها تدرجييا

                 املهين اإللزامي وإىل                                                                   االنـتقال بشكل كامل إىل التعليم الثانوي العام واملتخصص أو التعليم     −
                                         التدريس املتنوع حسب قدرات الطالب وكفاءاهتم؛

                                                                                         معـايري التعليم اليت وضعتها الدولة واليت حتدد املتطلبات الضرورية لضمان جودة تدريب              −
                                              الطالب ومؤهالهتم وتطورهم الثقايف والروحي واألخالقي؛

                     مية إىل جانب مبادئ     ُ  َّ                                                                 أُقـرَّ نظـام الترتيـب على درجات لتقييم مستويات الطالب التعلي            −
  .                                                                                         توجيهية إلعداد جيل جديد من الكتب املدرسية واملواد الدراسية للنظام الدراسي القائم           

                                                                               ويدعى لفيف من ذوي اخلربة املتخصصني يف املنهجيات واألكادمييني واألساتذة واملختصني           
     املني                                                                               األجانب إلعداد جمموعات من الكتب املدرسية ومن التوصيات املوجهة للمعلمني الع          

                                                                                يف مؤسسات ما قبل املدرسة ويف املدارس؛ كما جيري إصالح نظام إعادة التدريب وحتسني          
                                                                                    مؤهالت املعلمني؛ وجيري تطوير العمل التحضريي التربوي والنفساين لتحقيق التكامل بني           

  .                                                                  خمتلف املواد؛ وجيري إجناز أحباث هبدف حتديد عناصر االندماج ومناذج فعالة مثلى
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           نوي األساسي            التعليم الثا

                                                                                                      ال تـزال نسبة من يعرفون القراءة والكتابة يف أوزبكستان واحدة من أعلى النسب يف العامل وتبلغ                  -   ٤٢٤
                   ُ                                          من قانون التعليم، ُتكفل لكل شخص حقوق متساوية يف التعليم،     ٤     ً              وطـبقاً لـلمادة       .              يف املائـة        ٩٩,٣٤

                                          ين أو املعتقدات أو املوقف من الدين أو                                                                             بصرف النظر عن اجلنس أو اللغة أو السن أو العنصر أو األصل اإلث            
                                                                                                    األصـل االجـتماعي أو املهنة أو الوضع االجتماعي أو مكان اإلقامة أو مدة اإلقامة على أراضي مجهورية            

  .                                                 معلومات عن شبكة مدارس التعليم العام يف أوزبكستان  ١٦            ويورد اجلدول   .          أوزبكستان

    ٦٢                                        ن االلتحاق باملدرسة من املدارس، توجد             ً                                           وضـماناً السـتفادة مجيع السكان الذين هم يف س          -   ٤٢٥
  .                                مدرسة خاصة لألطفال املعوقني ذهنيا  ٢٢                                        مدرسة داخلية لألطفال ذوي القدرات احملدودة و

ُ                                                                          ُيزوَُّد تالميذ الصف األول يف دور األيتام واملدارس اخلاصة واملدارس الداخلية              ،      ١٩٩٧            مـنذ عام     و -   ٤٢٦ َّ   ُ
  ،     ١٩٩٧           ومنذ عام     .                                     ساعدة يف الدراسة على نفقة احلكومة                                                   جبمـيع الكتـب املدرسية الضرورية ووسائل امل       

                                                              أمثال ما كانت عليه عندئذ لتالميذ الصف األول والتالميذ             ٥,٧                                        زادت املخصصات من ميزانية الدولة إىل       
                                                    معلومات عن عدد األطفال الذين هم يف سن دخول            ١٧              ويورد اجلدول     .                               املنتمني إىل أسر منخفضة الدخل    

  .                                                                دد األطفال الذين هم يف سن دخول املدرسة املسجلني يف مدارس التعليم العام  وع  )   ١٥     إىل  ٧ (       املدرسة 

      ٩٥,٢                                                           ، التحق بالصفوف التسعة األوىل يف مدارس التعليم العام              ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠      راسي               يف العام الد   -   ٤٢٧
    ريب                                                      ومن أجل تنفيذ قانون التعليم والربنامج الوطين لتد         .                                                     يف املائـة مـن األطفال من الفئة العمرية املعنية         

                                                 صك تنظيمي، وبرامج أكادميية، وكتب مدرسية، وأدوات   ٥٠                                        املوظفـني، متـت املوافقة على ما يزيد عن     
ِ                                                                              مساِعدة على التدريس باحلروف الالتينية للصفني العاشر واحلادي عشر يف مدارس التعليم العام    .  

                               القاعدة املادية والفنية للمدارس

   ويف   .                            يف مبان من الطراز العصري      )  ٥     ٨٤٠ (              ارس القائمة                       يف املائة من املد      ٦١                    يف أوزبكستان، يقع     -   ٤٢٨
         مدارس     ١٠٧                               ويف املقابل، مل يبق منها إال         .                مدرسة طارئة     ٩٠١               ، كانت هناك        ١٩٩١       يناير   /               كانون الثاين   ١

                                                                    بفضل عمليات البناء اجلديدة وكذلك عمليات جتديد وتصليح املباين              ٢٠٠٣       يناير   /                   كـانون الـثاين     ١   يف  
                    بناء ما جمموعه،        ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١    و     ١٩٩١                         ، شهدت الفترة ما بني                      وزيادة على ذلك    .          القائمـة 

  .                                                          مقعدا، وقد فتحت هذه املدارس أبواهبا يف خمتلف أرجاء أوزبكستان   ٨٦٠     ٠٧٢             مدرسة توفر  ٢     ٢٥٥

     يسر ت     وقد           األرياف،                                                                               يف اآلونـة األخرية، حتسنت إىل حد كبري القاعدة املادية والفنية للمدارس يف               و -   ٤٢٩
                             ً                                                                   بفضل اعتماد جملس الوزراء قراراً بشأن برنامج يرمي إىل تطوير اهليكلية األساسية االجتماعية يف قرى              ذلك  

                                  ، بدأت الدراسة يف مبان مدرسية          ٢٠٠٠    و     ١٩٩٦                          ويف الفترة ما بني عامي        .     ٢٠٠٠                      أوزبكسـتان حىت عام     
         مدرسة     ٢٨٧    مد                                 مدرسة ريفية بالغاز وبدأ         ٦٣١                                        مقعد وخالل الفترة نفسها مت تزويد           ٢٣٧     ٥٠٠        توفـر   

  .            بأنابيب املاء
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      أغسطس  /          يوليه وآب  /                 برنامج يف متوز      وضع                                                           بغـية تعزيـز القاعدة املادية ملؤسسات التعليم العام،           و -   ٤٣٠
               وزراء مجهورية      جملس    من       بقرار                          ، واعـتمد ذلـك الـربنامج       ٢٠٠٥   و    ٢٠٠١                      للفـترة مـا بـني         ٢٠٠١

                                  الربنامج استبدال املدارس الطارئة           ويشمل    .                                                        كاراكالبكسـتان وخوكيميات مجيع الواليات ومدينة طشقند      
                                                                                                       القائمـة مبدارس جديدة ومبدارس قائمة بعد جتديد مبانيها، كما يشمل تصليح املدارس وتزويد املؤسسات               

                مدرسة بطاوالت   ٤     ٥٠٠                                         باإلضافة إىل ذلك، يشمل الربنامج تزويد         .                                        التعليمية باملاء الصاحل للشرب وبالغاز    
     ً                      وطبقاً لذات الربنامج لعام      .                               جهزة حاسوب تكون كلها جديدة                                          وسـبورات ومكاتب للمعلمني وكراسي وأ     

  .           ً                                          ، جتري حالياً أعمال ضخمة لتجديد جمموعة من املباين واملرافق    ٢٠٠٣

              الكتب املدرسية

                    تقوم على األخذ بنظام                  ت أوزبكستان جتربة    نفذ                     على الكتب املدرسية،        التالميذ     مجيع    صول      ً   ضماناً حل -   ٤٣١
                                                               تالميذ من الصف الثاين وحىت الصف الثامن يف أربع مقاطعات يف                       ، حصـل ال       ٢٠٠١           ويف عـام      .        اإلجيـار 

       ، حصل      ٢٠٠٢         ويف عام     .       ً       ً      ً                                       كتاباً مدرسياً خمتلفاً بلغت كلفتها اإلمجالية مليار سوم          ٣٩                    أوزبكسـتان عـلى     
                                                                        مقاطعة على عشرة كتب مدرسية خمتلفة باإلجيار بلغت كلفتها اإلمجالية              ١٥٦                            تالمـيذ الصـف التاسع يف       

  .           مليار سوم   ٤,٦

    يف   ٧٥            ، وجب تزويد     ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥           الصادر يف   ٣٣              الوزراء رقم       ار جملس ر    ً    وفقاً لق و -  ٣٢ ٤
            وحيتاج هؤالء    .                                                                                             املائـة مـن التالميذ املنتمني إىل أسر منخفضة الدخل بالكتب املدرسية من ميزانية الدولة              

     يف    ٧٨        ، حصل       ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                    ويف العام الدراسي      .       ً       ً    كتاباً مدرسياً    ١١     ٩٧٢     ١٣٦                        التالميذ إىل ما جمموعه     
       ً                    تلميذاً من أسر منخفضة        ٤٣١     ٠٢٩        ، حصل       ٢٠٠٢         ويف عام     .                                            املائة من أولئك التالميذ على كتب مدرسية      

  .                    الدخل على مالبس شتوية

         وعلى مدى   .                                                       دائرة تعليمية بأجهزة املودم واالتصال بالربيد اإللكتروين     ١٥٨ُ      ُجهز                 يف أوزبكستان،    و -   ٤٣٣
                                                                   تلميذ يف مباريات دولية مشهورة يف الرياضيات والكيمياء وعلم             ١٠٠   و                                 السنوات الست املاضية، شارك حن    

                                                                                                 األحياء واإليكولوجيا واملعلوماتية واللغة الروسية يف الواليات املتحدة األمريكية ويف اليابان واالحتاد الروسي 
  .                                                   وأملانيا ومجهورية كوريا وإندونيسيا وتركيا وبلدان أخرى

            مالك التدريس

     إمجايل           ويبلغ    ،           يف املائة      ٣,٧٢       بنسبة                       ، زاد عدد املدرسني         ٢٠٠٢    و     ١٩٩٧      عامي         ا بني                 الفـترة م    يف -   ٤٣٤
             ، زادت عدد    )    ٢٠٠٢-    ١٩٩٧ (                         ويف أثناء سنوات اإلصالح       .    ٤٥١     ٨٥٧                          املدرسـني يف العام احلايل             عـدد   

  ر    انظ (                                                    يف املائة من جمموع املدرسني يف نظام وزارة التعليم           ٦٥,٤                     يف املائة، فشكلن        ٢,٨    ِّ              املدرِّسـات بنسبة    
  )            يف املائة      ٦٩,٧ (    ِّ       مدرِّسة      ٣١٤     ٨٧١                ِّ                                        ؛ ويبلغ عدد املدرِّسات اللوايت أكملن تعليمهن العايل          )  ١٨         اجلـدول   

               ، بينما يبلغ    )           يف املائة     ٢,٨ (    ِّ       مدرِّسة     ١٢     ٨٧٣                                                           وعـدد اللوايت يواصلن دراستهن يف مؤسسات تعليمية عليا          
   ).       املائة   يف    ٢٧,٥ (    ِّ     مدرِّسة    ١٢٤     ٢٣٢                                       عدد اللوايت أمتمن التعليم الثانوي املتخصص 
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        موظف     ٤٠٠     ٠٠٠                          أو حتسني مؤهالت أكثر من                      ، أعيد تدريب        ٢٠٠٢    و     ١٩٩٧                   يف الفترة ما بني      و -   ٤٣٥
                                                                                       وحظيت مجيع املعاهد اليت يعاد فيها التدريب أو اليت جيري فيها مزيد من التدريب                .                     يف املؤسسات التعليمية  

                                   هيكلية املعاهد وحتولت إىل نظام              ومت تغيري    ".                                  مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل     "                      ملـالك التدريس مبركز     
ّ                    األقسام؛ ومت إقرار اللوائح املؤقتة ملعاهد إعادة التدريب وزيادة التدريب اخلاّص باملدرسني                          ويف إطار وضع     .                                                                       

             برنامج تطوير  "                                                    بالتعاون مع مصرف التنمية اآلسيوي، وهو املشروع املسمى     ١٩٦١  -                 املشروع أوزبكستان 
                          ، توجد خطط إلنشاء نظام      )    ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ١٩          املؤرخ     ٩٢         اء رقم                   قرار جملس الوزر     " (               قطـاع التعليم  

  .                                                         للتعلم عن بعد لفائدة املدرسني العاملني يف مدارس التعليم العام

        التمويل

       ً                                                                                     استناداً إىل مراسيم رئاسية وقرارات من جملس الوزراء بشأن حتسني ظروف عمل املدرسني أصبح               -   ٤٣٦
    ٢٤     ٥٠٠       ً     ً                                    ون سكناً خاصاً هبم توفره الدولة، بينما ميلك                     مدرس ميلك     ١١٩     ٠٠٠       ، حنو       ١٩٩١              مـنذ عـام     

ُ                                  وُخصصت قطع أرض لبناء منازل خاصة ل    .          ً                           مدرس سكناً خاص هبم توفره السلطة احمللية   .      مدرس  ٤٨     ٠٠٠ 

   ١      ومنذ    .                                           رواتب مديري املدارس حسب عدد التالميذ          ختتلف   ،      ٢٠٠١       سبتمرب   /          أيلـول   ١       مـنذ    و -   ٤٣٧
     مايو  /     ً                سوماً، ومنذ أيار     ١٣     ٤٩٤                         ً            درسون من الفئة األوىل راتباً قدره                   ، يتلقى امل      ٢٠٠٢       يناير   /              كـانون الثاين  

        ً                                           واستناداً إىل املراسيم الرئاسية، تضاعفت خالل عام         .      ً   سوماً   ٢٦     ٦٣٥                     ً            أصبحوا يتقاضون راتباً قدره          ٢٠٠٣
         مرة ويف     ١,١٥     مارس  /                                                                       رواتب العاملني الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، فارتفعت يف آذار    ٢٠٠٢

ـ   ١                                                                        وعالوة على ذلك، ارتفعت رواتب املدرسني ومديري مؤسسات نظام التعليم            .       مرة     ١,١٥       يوليه   /  وز      مت
   ويف   .       مرة    ١,٢                  ، ارتفعت ثانية        ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ١             وابتداء من     .     ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول  ١             مرة منذ       ١,٢
  ق         بتطبي     ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ١                    ً             ً                 ، أصـدر الرئـيس مرسـوماً لألخذ اعتباراً من               ٢٠٠٣        مـارس    /       آذار   ٢٧

  .                              ً                                            املدفوعات النقدية التعويضية بدالً عن مزايا دفع نفقات السكن واخلدمات االجتماعية

                                                                  عن عدد التالميذ يف مؤسسات التعليم الثانوية املتخصصة يف بداية                      معلومات     ١٩          اجلدول          ويـورد  -   ٤٣٨
        بداية                                           عدد الطالب يف مؤسسات التعليم العايل يف        ٢٠                    بينما يورد اجلدول      .     ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠                  العـام الدراسي    

   .     ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠              العام الدراسي 

ٍ      احلاصلون على تعليم عاٍل                        يـتلقى املتخصصون     و -   ٤٣٩        وهي       العايل       تعليم    ال        مؤسسات             مؤسسة من       ٦٣      ً     تدريباً يف                       
    ٢٠                                    ويضم جمموع مؤسسات التعليم العايل         ).   ٢١       اجلدول   (                                       هد وغريها من مؤسسات التعليم العايل        ا             اجلامعات واملع 

    ١٥                      مؤسسات اقتصادية و    ٣                   مؤسسة تقنية، و     ١٤                        التعليم العايل هذه                                 معهـدا؛ وتشـمل مؤسسات       ٤٣          جامعـة و  
   ٤                     متخصصة يف الطب و     ٧                                مؤسسات متخصصة يف التدريس و      ٦                                           مؤسسـة متخصصـة يف الشـؤون اإلنسانية و        

                                     بليخانوف لالقتصاد، وجامعة وستمنستر      .  ج  .      ً            وفرعاً ألكادميية ف    )       ً قطاعياً (           متخصصة     ١٢                     متخصصة يف الزراعة و   
            ٌ                                      مؤسسة ملحقةٌ بقسم التعليم العايل والتعليم الثانوي   ٣٣                                 ومن مؤسسات التعليم العايل تلك       .                      الدولـية يف طشـقند    

   ).  ٢٢      اجلدول  (                                                                    املتخصص يف الوزارة، وختضع املؤسسات األخرى لسلطة الوزارات املكلفة بكل قطاع 



E/1990/5/Add.63 
Page 85 

   لى                                        تدريب على مستويني لألخصائيني احلاصلني ع        ،      ١٩٩٨          منذ عام        ً                            ووفقـاً لقانون التعليم، يطبق       -   ٤٤٠
 ُ                                                    وُيقبل الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل على أساس          .                                                   التعليم العايل بدرجة البكالوريوس ودرجة املاجستري     

                                         ، تقدم قروض دراسية لتمكني الطلبة من           ٢٠٠١           ومنذ عام     .                                            منح حكومية وعلى أساس أداء رسوم دراسية      
  .                                     متابعة دراستهم يف مؤسسات التعليم العايل

       ُ                                  الذين قُبلوا يف السنة األوىل يف مؤسسات                                    عدد خرجيي املدارس الثانوية            ارتفع   ،      ١٩٩٤             ومـنذ عام     -   ٤٤١
      ٣٥٠                                                                                     ويف املتوسط، يتراوح عدد النساء من األلف طالب الذين يقبلون يف كل عام ما بني                  .                 التعلـيم العايل  

                                                                                        ويـتم التدريس يف مؤسسات التعليم العايل باللغات األوزبكية والروسية وكاراكالباكية؛             .           امـرأة     ٤٠٠ و
  .                                                                       كون لغة التدريس يف بعض االختصاصات هي الكازاخية أو الطاجيكية أو التركمانية  وت

       وهي   ،                                                   ، فتحت جامعة وستمنستر الدولية أبواهبا يف طشقند           ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                       يف العـام الدراسـي       و -   ٤٤٢
  .                              ولغة التدريس فيها هي اإلنكليزية  .                                     مؤسسة أوميد وجامعة وستمنستر اللندنية             جامعة أنشأهتا 

  ،    ٢٢٢     ٠٠٠                                               ، بلغ عدد الطالب يف مؤسسات التعليم العايل             ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢               لعام الدراسي          وخالل ا  -   ٤٤٣
  .                  ً                خرجيني تلقوا تدريباً ليصبحوا مدرسني ٨     ٨١٠       منهم   ٤٢     ٢٢٠           وعدد اخلرجيني 

        ة جملاالت             النموذجي      تدريس                 وكذلك خطط ال    ،                                  الدولـة اخلاصـة بالتعليم العايل              معـايري               مت إقـرار     و -   ٤٤٤
      وأعدت   .      ً   ختصصاً    ٦٦٤    ً                                         جماالً وجماالت درجة املاجستري البالغ عددها           ١٣١          عددها                             البكالويوس احلالية البالغ  

                                       وبدأ العمل على إعداد كتب مدرسية وأدوات   .                      ً                              برامج أكادميية استناداً إىل معايري الدولة لكل جمال وختصص
ِ                                                          مساِعدة على التدريس جديدة ومبتكرة ملؤسسات التعليم العايل              العايل                                   ومن أجل تزويد مؤسسات التعليم        .    

           من تلك    ٢     ٩٢٧      ونشر    .     ٢٠٠٧-    ١٩٩٩                                                              هبذه الكتب واألدوات، أعدت خطة مستقبلية لنشرها يف الفترة          
ِ                                   الكتـب واألدوات املساِعدة يف الفترة ما بني عامي                                             وقد بدأت مؤسسات التعليم العايل       .     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٨                  

      ٢٠٠٢    و     ٢٠٠٠    مي                        ويف الفترة ما بني عا      .                                                             وضـع كتب مدرسية إلكترونية واستخدامها يف عملية التدريس        
  .                     كتاب تدريسي إلكتروين   ٤٠٠        ُ    وحدها، أُعد 

                     ويطبق عدد من التدابري   .                              املوظفني هو حتسني نوعية التعليم                     لربنامج الوطين لتدريب   ل              اهلدف الرئيس    و -   ٤٤٥
                                                                                                  هبـدف إدخـال تكنولوجيات التدريس احلديثة وأساليب تطوير التفكري النقدي لدى الطالب واستعمال              

                                                            وجيري حتسني القاعدة الفنية ملؤسسات التعليم العايل من خالل           .                       لية يف عملية التعليم                         وسائل التدريس التفاع  
  .                           حتديث جمموع احلواسيب اليت متلكها

          وقد أنشئت   .             ً                                                                         وتشـترى حالياً كتب تضاف إىل جمموعات املكتبات تتعلق بالوسائل اجلديدة لنقل البيانات          -   ٤٤٦
                                             األدوات املساعدة وامللخصات واحملاضرات يف خمتلف                                                                   أول قـاعدة إلكترونـية أوزبكـية للكتـب التدريسـية و           

   ).tk.nuu.ails.www (                         مورد من موارد البيانات  ٢     ٥٠٠                                       التخصصات األكادميية، وتضم هذه القاعدة حنو 
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       ً    مركزاً    ١٥      ً     معهداً و    ٢٢                  يتني متخصصتني ويف     مي                                               يف أوزبكسـتان، يعـاد تدريب املدرسني يف أكاد         و -   ٤٤٧
  -                               وقد افتتحت أكادميية أوزبكية       .                وزارة وقسما    ٢٢       لسلطة      ضع    خت       وهي  ،             لتحسني املؤهالت     ً    قسـماً       ١٧ و

                                                         وجيري حتسني مؤهالت املدرسني بفضل جمموعة من املنح األجنبية           .                                    أمريكـية إلعـادة تدريـب املدرسني      
  .                                                      املختلفة واملشاريع واالتفاقات الثنائية وبفضل مؤسسة أوستوز

                  فقد أنشئت مراكز     .           املوهوبني      فتيان         طفال وال                                 أوزبكستان سياسة خاصة لدعم األ               الدولة يف          تنتهج   و -   ٤٤٨
                                               للتعرف على الشبان والشابات املوهوبني، واختذت        )                           أوميد وأولوغبيك وكامولوت   (                   ومؤسسـات خاصـة     

ِ                   الترتيبات لتعليم وتدريب هؤالء الشباب املوهوبني يف مراكز أكادميية وِعلمية أجنبية بارزة                                                              .  

    ١١     ٢٢٦        فلديها                 الثانوي املتخصص           العايل و               ارة التعليم                                            مؤسسـات التعليم العايل التابعة لوز           أمـا  -   ٤٤٩
                                ويزداد يف الوقت احلاضر عدد مشاريع   .      علمية                               يف املائة منهم على درجات وشهادات       ٤٧,١      حصل  ،     مدرسا

  ُ     وطُبقت   .                                                                                                األحبـاث اليت جتري يف مؤسسات التعليم العايل التابعة لوزارة التعليم العايل والثانوي املتخصص             
       ١٩٩٨           وبني عامي     .                                                    مشروع حبث يف قطاعات خمتلفة من قطاعات االقتصاد          ٠٠ ٦                           نـتائج مـا يـزيد عن        

         مقالة    ٢٤     ٦٣٩              دراسة، و       ٦٠٠                                       براءة اختراع، ونشر ما يزيد عن           ٦٢٠                           ، مت اسـتالم أكـثر من            ٢٠٠٢ و
                                              عدد طالب الدراسات العليا والطالب املرشحني         ٢٣              ويورد اجلدول     .                                    علمية يف منشورات أجنبية وأوزبكية    

  .    ٢٠٠٢-    ١٩٩٨                كتوراه يف الفترة              لنيل درجة الد

                            وحسب التوقعات، ستتطلب تلبية   .                                                          إن النفقات املخصصة للتعليم من ميزانية الدولة يف ارتفاع مطرد -   ٤٥٠
                     وتستند التوقعات بشأن   .            مليار سوم   ٢٤٨                          خمصصات من امليزانية قدرها     ٢٠٠٥                           احتـياجات التعليم يف عام    

            يف املائة      ٤,٥                                                ملعدل احلقيقي لنمو الناتج القومي اإلمجايل وهو                                                      خمصصات ميزانية الدولة للنفقات املقررة إىل ا      
                                                          وعلى ضوء هذا املعدل لنمو الناتج القومي اإلمجايل وجمموع           .     ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام       ٥    و     ١٩٩٩          يف عـام    

    ٨                                                                             يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل، يشكل اإلنفاق على التعليم ما بني                ٣٦                            نفقات الدولة الذي يقارب     
                  مليون سوم من      ٢٥       ٦٠٦,٤                  ، مت ختصيص مبلغ         ٢٠٠٢         ويف عام     .                                    يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل         ١١ و

   ).  ٢٤      اجلدول  (                                                            ميزانية الدولة لوزارة التعليم العايل والتعليم الثانوي املتخصص 

                                                                                        وخالل فترة اإلصالح االقتصادي، شكلت قدرة مؤسسات التعليم على اجتذاب أموال من خارج              -   ٤٥١
                                                       ً  ويف هذا الصدد، تبذل الوزارات ومؤسسات التعليم العايل جهوداً   .       ً     ً                    جانباً مهماً من جوانب أنشطتها        امليزانية

                        ، تلقت وزارة التعليم        ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                                  خاصـة لـزيادة سبل ووسائل اجتذاب األموال من خارج امليزانية          
  .      يزانية                               مليون سوم من أموال من خارج امل  ٢٧       ٧٤١,٤                                   العايل والتعليم الثانوي املتخصص مبلغ 

     ً  وفنياً    ً      ً   عماً مالياً           النمو د                                                                          تقـدم املـنظمات الدولية واملؤسسات املالية وحكومات البلدان املتقدمة            و -   ٤٥٢
                                                        البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي والصندوق الياباين        (                                           إلصـالحات التعلـيم اجلارية يف أوزبكستان        

                                                   اون التقين وهيئة املساعدة التقنية لرابطة الدول                                                                       للـتعاون االقتصادي فيما وراء البحار والوكالة األملانية للتع        
                                                                                                            املسـتقلة ووكالـة التنمية الدولية يف الواليات املتحدة واجمللس األمريكي للتعاون يف جمال التعليم ودراسة                
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ِ           وتقدم مساعدة شاملة يف شكل استثمارات ومشاريع وِمنح          ).                          اللغات وغريها من اهليئات          ٢٠٠٢         ويف عام     .                                             
  .                   مليون دوالر أمريكي   ٥,٨                    ستثمارات األجنبية حنو                  وحده، بلغ جمموع اال

      ً                                            مقعداً لطالب درجة املاجستري يف مؤسسات التعليم          ٢٠   ،   )    ٢٠٠٥         حىت عام    (                   خيصـص يف كل سنة       -   ٤٥٣
                    ويف كل سنة، يتابع       ).     ٢٠٠١                      مليون ين يف عام         ٢٤٢    و     ٢٠٠٠                      مليون ين يف عام         ١٢٧ (                     العـايل يف اليابان     

               ومت التوصل إىل     .                                                 سات التعليم العايل يف الصني على نفقتهم اخلاصة              ً        ً                      مواطـناً أوزبكياً دراستهم يف مؤس        ٢٠
      ً                                                                        مقعداً يف السنة للطالب وطالب الدراسات العليا والطالب املرشحني لنيل درجة              ٥٠                  اتفاق على ختصيص    

  .                                                                             الدكتوراه من أوزبكستان يف مؤسسات التعليم العايل يف االحتاد الروسي على نفقة حكومتهم

         بليخانوف   .  ف  .                                                           فـتح كـل من جامعة وستمنستر الدولية وفرع ألكادميية ج            ،      ٢٠٠٢           ويف عـام     -   ٤٥٤
                                                                                                     الروسـية لالقتصـاد أبواهبما يف طشقند وشرعت جامعة مسرقند احلكومية يف برنامج ملنح درجة املاجستري                

  ة           وفرع جلامع   )        اليابان (                                               ويتم اختاذ إجراءات لفتح فرع جلامعة واسيدا          .                                         بالتعاون مع جامعة بولونيا يف إيطاليا     
                                                                                   يف أوزبكستان، كما تتخذ ترتيبات لفتح قسم مشترك للغتني األوزبكية واإلسبانية يف              )       هولندا (          فونتـيس   

                    وعرض اجلانب اإلسباين      ).        إسبانيا (                                                                         اجلامعـة األوزبكية احلكومية للغات العاملية بالتعاون مع جامعة آلكاال           
                                            ع عدد من مراكز التعلم العاملية البارزة                                  ونشأ تعاون وثيق ومثمر م      .               مليون يورو    ٢٥       ً        ً          اعتماداً تفضيلياً قيمته    

  .                       كجامعة كامربدج والسوربون

 ١٤املادة 

 احلق يف التعليم االبتدائي اجملاين

ُ                                                  ُتكفل املساواة يف حقوق التعليم لكل فرد، بصرف         "   ،      ١٩٩٧       أغسطس   /     آب   ٢٩    ً                            وفقـاً لقانون التعليم املؤرخ       -   ٤٥٥
                                                            داته ومواقفه إزاء الدين واألصل االجتماعي واملهنة والوضع                                                                  الـنظر عن جنسه ولغته وعمره وعرقه وأصله اإلثين ومعتق         

  : ُ                          وُيكفل احلق يف التعليم من خالل   ".                                                    االجتماعي ومكان اإلقامة وطول مدهتا على أراضي أوزبكستان

                                        إنشاء مؤسسات تعليمية حكومية وغري حكومية؛ - 

                                              تنظيم التعليم على أساس التفرغ وجلزء من الوقت؛  - 

                                                                         اجملاين يف إطار برامج التعليم احلكومية وبرامج تدريب موظفي جهاز التعليم، وتوفري              توفري التعليم  - 
ٍ          التدريب املهين مقابل رسوم يف املؤسسات التعليمية على أساٍس تعاقدي؛                                                     

                                                                                        ضـمان حقـوق متسـاوية خلـرجيي مجـيع أنواع املؤسسات التعليمية ملواصلة دراساهتم يف                 - 
                   املؤسسات التعليمية؛ 

                                                                           املواطنني الذين حيصلون على التعليم يف املنازل أو يعلمون أنفسهم بأنفسهم احلق يف                مـنح مجيع     - 
  .                                         االلتحاق مبؤسسات تعليمية معتمدة كطالب خارجيني
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ٍ                                          ووفقاً لالتفاقات الدولية، حيق للمواطنني من دوٍل أخرى تلقي التعليم يف أوزبكستان            -   ٤٥٦                ويتمتع األشخاص    .      ً                                    
    ١٢    ً          وعمالً باملادة     .                                                            كستان بذات احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون األوزبكستانيون                                     عدميو اجلنسية املقيمون يف أوزب    

ّ                                 من قانون التعليم، تتكون املرحلة التعليمية االبتدائية من الصف األول حىت الرابع، وُتعّد مرحلة من مراحل التعليم          ُ                                                                            
                                   بالقراءة والكتابة واملعرفة والعادات                                                            ويكمن اهلدف من التعليم االبتدائي يف إرساء أساس اإلملام            .                   الـثانوي العـام   

   .  ُ                                                             وُيقبل األطفال يف الصف األول مىت بلغوا السادسة أو السابعة من العمر  .                                  الالزمة للحصول على تعليم ثانوي عام

     ً                                عاماً يشمل التعليم االبتدائي ومرحلة   ١٢                                                      وتتيح أوزبكستان إمكانية حصول اجلميع على تعليم جماين مدته  -   ٤٥٧
       املدارس   :                                                                                            ي غري الكامل، كما تتيح إمكانية الدراسة يف أنواع جديدة من املؤسسات التعليمية، منها                            التعليم الثانو 

                                                         ، يزود طالب الصف األول يف دور اليتامى واملدارس اخلاصة واملدارس     ١٩٩٧         ومنذ عام   .                        األكادميية واملعاهد املهنية
  .                                                الداخلية بالكتب واللوازم املدرسية على نفقة احلكومة

 ١٥املادة 

 احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي

ُ                                         ً                             ُتكفل لكل فرد حرية العمل العلمي والفين، فضالً عن حقه يف التمتع             "                 من الدستور،      ٤٢    ً            وفقـاً للمادة     -   ٤٥٨
   ".                                                وتعزز الدولة التطور الثقايف والعلمي والفين للمجتمع  .                  بالفوائد الثقافية

     من    ١٣٠               مليون شخص إىل   ٢٥                                             ماليني شخص من سكان أوزبكستان البالغ عددهم     ٥                  وينتمي أكثر من     -   ٤٥٩
             ، بلغ جمموع       ١٩٩٢         ويف عام     .                              يف املائة من جمموع السكان       ٢٠                                               القومـيات والشـعوب املختلفة ويشكلون نسبة        

           ألحياء اليت                                                                                                            املراكـز الثقافـية اإلثنية عشرة مراكز؛ أما اآلن فقد بلغ عددها يف مجيع الواليات واملدن واملناطق وا                 
                                            جمموعة إثنية خمتلفة وتنشط يف تعاوهنا وتفاعلها   ٢٨      ً       ً      ً         مركزاً ثقافياً اثنياً متثل    ١٣٥                               تتركز فيها بشدة األقليات اإلثنية 

   .                                                  مع اهليئات احلكومية على مجيع مستويات احلكم الذايت احمللي

                            لقوميات والشعوب اليت تعيش يف                                                                             والغرض من أنشطة املراكز الثقافية الوطنية هو إقامة عالقات وئام بني ا            -   ٤٦٠
                                                                                                                 أوزبكستان املتعددة اإلثنيات، وتعزيز الوفاق والوحدة فيما بينها، فهما ضمانة السلم واالستقرار، واحلفاظ على              
                                                                                                      اللغات األصلية واهلوية الثقافية والعادات والتقاليد وتطويرها، وتعليم الشباب مثل حب الوطن والتعاطف اإلنساين 

                                                                                      امل، وإيقاظ ما يف قلوهبم من شعور مقدس حبب أرض جدودهم، ومد جسور ثقافية تصلهم                                   واالنفـتاح على الع   
   .               بوطنهم التارخيي

                           ومن ضمن هذه األنشطة االحتفال   .                             ً     ً                                  وتويل املراكز الثقافية اهتماماً خاصاً لألنشطة املتصلة بالتقاليد الوطنية -   ٤٦١
                                          اف وعيد البورمي ويوم الطعام البارد ومهرجان                                                                برمضـان وعـيد األضحى وعيد امليالد وعيد الفصح وأيام االعتر          

ٍ                                     وقد احتفلت أوزبكستان على نطاٍق واسع بعدد من املناسبات منها الذكرى   .                             خوسيل بريمي وعيد الشكر الكوري                             
                                                                                                              السـنوية اخلامسة والعشرون بعد املائة إلنشاء أبرشية الكنيسة األورثوذكسية الروسية لطشقند وآسيا الوسطى،              

                                                                                             األلف مللحمة ماناس، والذكرى السنوية الستمائة جلدنا العظيم أمري تيمور، والذكرى السنوية                              والذكرى السنوية   
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ِ                      ِ        لكل من مجيل إمام البخاري، وأمحد الفرجاين، وبوشكني، وخمتومكويل، وشيفتِشنكو، وإسنني، وخمتار، وأِفزوف،                                                                
  .                          وتشينغيز، وآيتماتوف، وغريهم

ٍ                                    نشاء ُشعٍب خاصة بالشباب يف بعض املراكز                                                    وقـد متـثل أحـد التطورات اإلجيابية يف إ          -   ٤٦٢   ُ               رابطة املراكز   (     
   ).                      الكورية، ومركز الكازاخ

                                                                                                 وتوجه املراكز الثقافية الوطنية اهتمامها يف املقام األول إىل األنشطة اليت تضطلع هبا يف جمال السياسة احمللية -   ٤٦٣
                                هوض جبميع الشعوب اليت تعيش يف                                                                                 األوزبكـية والـيت ترمي إىل هتيئة ظروف مناسبة وإتاحة فرص متساوية للن            

ّ            مدرسة اللغة الروسية يف التدريس؛ وتدّرس           ٧٦٢                             وبفضل هذه السياسة، تعتمد       .          أوزبكستان                  مدرسة باللغة      ٥٨١                                   
ّ         الكازاخـية؛ بينما تدّرس                                               مدرسة اللغة التركامنية يف التدريس؛        ٦٤                                          مدرسة باللغة الطاجيكية؛ كما تعتمد          ٣١٨                   

ّ    وتدّرس        ً         ُ                                                       وإضافةً إىل ذلك، ُيوفر التدريس باللغة األم يف مدارس يوم األحد التابعة لكل   .  ة                      مدرسة باللغة القرييغي  ٥٦   
                                                                                                                        من املراكز الثقافية األرمنية واليهودية والكورية واألملانية والبولندية واألوكرانية واليوغورية والبخارية واليونانية            

   .                                                              واجلورجية والدونغانية والصينية وغريها من املراكز الثقافية اإلثنية

ٍ                                                      وبعد االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي، تتاح لكل خريٍج الفرصة ملتابعة دراساته يف مؤسسات ومعاهد                -   ٤٦٤                                                    
  .                                                           ومدارس التعليم الثانوي العايل واملتخصص داخل أوزبكستان وخارجها

                مة معارض لألعمال                                                                             ويويل كل من املركز الثقايف الدويل األوزبكي واملراكز الثقافية الوطنية أمهية كبرية إلقا -   ٤٦٥
ٍ                                                                                                       الفنـية والقطٍع اإلثنوغرافية ولوازم االستخدام اليومي وغريها من التحف ذات الصلة بالثقافتني املادية والروحية                            
                                                                                                                  واليت تثري االهتمام بالتراث الثقايف ألوزبكستان املتعددة اإلثنيات وترمي إىل ترويج وتطوير الفنون اجلميلة لفناين               

  "       وطين -           أوزبكستان   "                                   وقد أقيمت معارض فنية حتت شعار         .                         إىل جمموعات إثنية خمتلفة                             أوزبكستان الذين ينتمون    
  .                                           لغرس مشاعر حب الوطن يف قلوب املواطنني األوزبكيني

                                                     ً                                                 وقـد نظمت مراكز ثقافية وطنية، مبساعدة من السفارات، عدداً من املعارض أقامتها يف كل من مركز                  -   ٤٦٦
                                                  وتوفر وسائط اإلعالم تغطية منتظمة وكاملة ألنشطة         .                ألكادميية الفنون                                           الفـنون املعاصرة وصالة العرض املركزية       

                                                                           ويستطيع مشاهدو التلفزيون احلصول على أحدث املعلومات عن أنشطة املراكز الثقافية    .                            املراكـز الثقافية الوطنية   
              ن األوزبكي، مبا                                                                                  الوطنية وعن الصداقة والتضامن فيما بني اجملموعات اإلثنية وذلك من خالل مجيع حمطات التلفزيو

 ُ                            وُتغطى أنشطة املراكز الثقافية    ". Potait " و  " Assalom Uzbekistan " و  " Davr " و  " Akhborot "              يف ذلـك برامج  
ٍ                                                                                                         الوطنـية مبـزيٍد من التفصيل ومبختلف اللغات على القناة التلفزيونية الدولية؛ وهذه التغطية تشمل بث الربامج                             

                   باللغة اليوغورية،    "      يوميد "                   باللغة الروسية، و    "     ٍ           أسرٍة مشتركة   يف " و  "                 وطننا املشترك  -             أوزبكسـتان    "               التلفزيونـية   
       باللغة   "           راجنينكامون " و  "         ميخراجنيز "                    باللغة القريغزية، و    "       آيشورك "                       باللغـة الكازاخية، و     "        ديـدار  " و  " ِ       ِزتـيجن  " و

  .    ورية          باللغة الك  "       تشينسن "                  باللغة األوكرانية و  "            ف دوبري خايت "                 باللغة التترية، و  "    ِ        بيزِنن مرييس "            الطاجيكية، و

                                                                        ً      ً                      ويـتعاون كل من املركز الثقايف الدويل األوزبكي واملراكز الثقافية الوطنية تعاوناً وثيقاً مع حمطات البث       -   ٤٦٧
ٍ                                   الـتلفزيوين يف أوزبكسـتان، كما تعمل هذه املراكز مع مكاتب التحرير يف عدٍد من الصحف واجملالت الرائدة                                                                          .  
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       برافدا  " و  "               نارودنو سلوفو  "    ، و  "         خلق سوزي  "            لة يف صحف                                                           وحتظـى أنشـطة املراكز الثقافية بتغطية منتظمة وكام        
                    يف املراكز الثقافية    "                           وذلك يف عمود حيمل عنوان         " (                    طشقندنتسكايا برافدا  " و  "                 طشـقند أوكشومي   " و  "          فوسـتوكا 

  "             أوفزي طوجيك  "                     باللغة الكازاخية، و    "          نوريل جول  "                                              كما حتظى أنشطة هذه املراكز بتغطية يف صحف             ").        الوطنية
  .                باللغة الطاجيكية  "    كزي             فخرجني أوسي مر " و

  -     بريليك "                  صحيفتها الدورية     )                     وحدة الشعب األوزبكي   ( ُ                                           وُتصـدر احلـركة االجتماعـية خلق بريليجي          -   ٤٦٨
  .                                                                مببادرة من املركز الثقايف الدويل األوزبكي واملراكز الثقافية الوطنية    ١٩٩٥                ، اليت تأسست عام  )      الوحدة (         إدينستفو 

                                            ، يف حني يصدر املركز الثقايف الوطين الكوري صحيفة  "       فيستنيك "         ي دوريته                                  كما يصدر املركز الثقايف الوطين الروس
 ُ                  وُتنشر هذه الصحف      ).     األمل   " (     ناديا "                                                                        خاصـة بـه، كما يصدر املركز الثقايف األوكراين ملدينة ينجيول صحيفة             

    وقد   .     ستان                                                                                                      باللغـات الروسية والكازاخية والطاجيكية والكورية والقريغزية والتركمانية يف أقاليم ومناطق أوزبك           
  :                                                                                      أصدر املركز الثقايف الدويل األوزبكي حىت اآلن سبعة كتب ومنشورات باللغتني األوزبكية والروسية، هي

  ؛ )    ١٩٩٥                باللغة الروسية؛    (                                                          ثقافة العالقات بني اجملموعات اإلثنية يف مجهورية أوزبكستان املستقلة - 

  ؛ )    ١٩٩٦           ة الروسية؛      باللغ   (                                          أوزبكستان على درب الوئام بني اجملموعات اإلثنية - 

  ؛ )    ١٩٩٩                باللغة الروسية؛    (               ضمان لالستقرار-                         الوحدة بني اجملموعات اإلثنية  - 

 - Hamjihatlik va bagrikenglik - taraqqiet omili)    ،؛ )    ٢٠٠٠                        باللغة األوزبكية؛ طشقند  

  ؛ )    ٢٠٠١                باللغة الروسية؛    (        فكرتنا-               الفكرة الوطنية  - 

  ؛ )    ٢٠٠١                     للغة الروسية؛ طشقند،   با (               وطننا املشترك -          أوزبكستان  - 

 - Millatlararo totuvlik va diniy bagrikenglik - taraqqiet omili  )  ٢٠٠٣                 باللغة األوزبكية؛    .(   

ٍ                                            ويشـارك ممـثلون من خمتلف اجملموعات اإلثنية يف منتدياٍت عاملية تعقد يف أوطاهنم األصلية               -   ٤٦٩           فمنذ عام    :                                             
                                                        مندوب ميثلون املراكز الثقافية الوطنية البشكريية والتترية    ٢٠٠     د عن                                  فقط، شارك يف هذه املنتديات ما يزي    ٢٠٠١

  .                                                                   والكازاخية والطاجيكية والليتوانية والقريغيزيستانية واألرمنية والكورية

ٍ                 حسنوف، يف اجتماٍع موسع للجنة       .                                                               وقـد شارك رئيس املركز الثقايف البشكريي يف طشقند، السيد ي           -   ٤٧٠               
                                                                              لبشكري، وشارك ممثلون من اجلمعية الثقافية الليتوانية الطشقندية يف الربملان احلادي عشر                            التنفيذية للجمعية العاملية ل

       ً                    مندوباً يف اجلمعية العاملية   ٤٠              وشارك أكثر من   .     ٢٠٠٤      يونيه  /                                               لليثوانيني املغتربني، الذي عقد يف ليتوانيا يف حزيران
                              املراكز الثقافية األوكرانية يف           ناشطني من  ١٠        ، وشارك     ٢٠٠٤      أغسطس  /                                  للقريغيسـتانيني الـيت عقـدت يف آب     

  .                                        أوزبكستان يف اجمللس العاملي لألوكرانيني يف كييف

                                                                                                  ومتثلت إحدى املناسبات اليت نظمها املركز األوكراين واتسمت بأمهية خاصة يف مشاركة ممثلي املركز يف                -   ٤٧١
             رميوف، ورئيس                                                حتت رعاية رئيس أوزبكستان، السيد إسالم ك           ٢٠٠٢       ديسمرب   /                               حفـل أقـيم يف كـانون األول       

ٍ                                                أوكرانيا، السيد ليونيد كومشا، لرفع الستار عن نصٍب تذكاري لتاراس شيفتشينكو يف املدرسة                 .            يف طشقند     ١١٠                                              
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                                                                                                           والـتقى الناشطون يف املركز الثقايف الروسي رئيس أوزبكستان، السيد إسالم كرميوف، ورئيس االحتاد الروسي،               
            ً                    باكريوف، عضواً يف الوفد احلكومي       .  م  .                       الكازاخي، السيد م                            وكان رئيس املركز الثقايف     .                     السـيد فالدميري بوتني   

   .                                                        خالل الزيارة الرمسية اليت قام هبا الرئيس كرميوف إىل كازاخستان

ٍ                 ويتوىل املركز الثقايف الدويل األوزبكي التنسيق بني أنشطة املراكز الثقافية الوطنية، وهو مركز تأسس عمالً بقراٍر                 -   ٤٧٢      ً                                                                                            
                                        ً                   وهو يتوىل عملييت ختطيط وتنفيذ أعماله مستنداً يف ذلك إىل            .     ١٩٩٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٣                           اختـذه جملـس الوزراء يف       
                          ، الذي يتكون من مديري      )                                                            متت املوافقة على عضويته مبوجب قرار صادر عن جملس الوزراء          (                        توصيات اجمللس االجتماعي    

  .                                 الثقافية الوطنية وكبار األكادمييني                                                                   ونواب مديري الوزارات واإلدارات، ومن رؤساء منظمات طوعية ورؤساء املراكز

                                   ولكل مواطن احلق يف إظهار مواهبه        .                                                                 ويكفـل دسـتور أوزبكستان احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية           -   ٤٧٣
     ً                                                                               وعالوةً على ذلك، ينص القانون املدين على متتع املواطنني حبرية يف املشاركة يف احلياة                .                           وقدراته يف امليدان الثقايف   

            ً                                                                          د صيغت مؤخراً تشريعات تتعلق بالثقافة واملكتبات هبدف زيادة توضيح حقوق املواطنني وواجباهتم يف   وق  .         الثقافية
   .                     ميدان احلياة الثقافية

ٍ                                                                 وتشجع مؤسساٍت كثرية التنمية الثقافية واملشاركة العامة يف احلياة الثقافية          -   ٤٧٤                            فالرابطة األوزبكية لإلبداع     .            
                             ِ       ٍ                                        بينما تعمل مؤسسة مكرمة تورغونِبفا كجزٍء من الرابطة الوطنية األوزبكية                                               واإلنتاج قد أنشأت مؤسسة آرمتاداد،      

   .          لفن الرقص

                                             واملتعلق بتطوير الفنون املسرحية يف أوزبكستان،     ١٩٩٨     مارس  /      آذار  ٢٦    ً                        وعمالً باملرسوم الرئاسي املؤرخ  -   ٤٧٥
      ً             مسرحاً للمحترفني     ٣٧    اك                                                                                      وبقـرار جملـس الوزراء اخلاص بإنشاء الرابطة األوزبكية لإلبداع واإلنتاج، بات هن            

                                           وهناك مسرح واحد لعروض األوبرا والباليه        :                                    ً                           ومسـارح كـثرية للمتدربني، وهي تشكل جزءاً من تلك الرابطة          
                        مسارح تستخدم اللغة     ٣          مبا فيها    (                           مسارح للعروض املسرحية      ٧    ، و  )                    األوزبكـية والروسية   (                    يسـتخدم اللغـتني     

                                     مبا فيها مسرح يستخدم اللغة الروسية     (                      املسرحية املوسيقية          ً                             مسرحاً للحفالت املوسيقية وللعروض      ١٤    ، و  )       الروسية
              مبا يف ذلك مسرح  (                                           مسارح للشباب ومسرح واحد للمشاهدين الشباب  ٤   ، و )                               وآخر يستخدم اللغة الكراكالباكية

                                             مبا فيها مسرح واحد يستخدم اللغة الكراكالباكية  (            مسارح دمى   ١٠   ، و )                                        باللغة الروسية وآخر باللغة الكراكالباكية
              باستثناء والية  (                                 وتوجد هذه املسارح يف عواصم الواليات    ).                                                مسـارح تستخدم لغتني مها األوزبكية والروسية       ٤ و

   .                        ويف مجهورية كراكالباكستان  )      نافوي

                                               ً                                                 وتوجد يف أوزبكستان مسارح كثرية للتدريب، ومنها مثالً مسارح إيلهوم، وعالء الدين، ومولوكوت،              -   ٤٧٦
       ً                                               ً                وإضافةً إىل ذلك، توجد يف مجيع مؤسسات التعليم العايل تقريباً مسارح         . ِ                                وِإسـكي ماشـيت، وتورون، وغريها     

   .              ً                                               وتتناوب سنوياً فرقة نيهول وفرقة هزينة على إقامة مهرجان مسرحي  .             خاصة للتدريب

         مليون     ١,٥                                               وتتكون جمموعات اآلثار املوجودة يف املتاحف من          .       ً   متحفاً   ٨٥                            وتشرف وزارة الثقافة على      -   ٤٧٧
                                                                                         هذه اآلثار وثائق تارخيية وقطع تعود حلضارات وشعوب قدمية وعمالت وأعمال من الفنون                   وتشمل  .            قطعة أثرية 

                                                      وتوجد يف أوزبكستان عشرة متاحف للفنون، منها متحف          .                                                    التطبيقـية ومن النحت والرسم والفنون التخطيطية      
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      ً             ة شهرةً عاملية تعزى                                                                            ساتفيتسكي احلكومي للفنون يف كراكالباكستان، وقد اكتسبت هذه املتاحف يف اآلونة األخري
   .                               لغناها باآلثار وجملموعاهتا الفريدة

                                  وختصص املعارض اليت تقام يف هذه املتاحف   .       ً                                    متحفاً لآلداب وإلحياء ذكرى األدباء والفنانني  ٣١      ويوجد  -   ٤٧٨
ّ      الكتاب وامللّحنون   :                                                                                        للشخصـيات األوزبكسـتانية الـبارزة يف مـيداين الثقافة والفنون، ومن هذه الشخصيات                        

ٍ                                       وتوجد يف املتاحف جمموعاٍت أثرية فريدة وتعمها أجواء دافئة محيمة   .                                    يقيون ومؤدو األعمال الفنية والفنانون     واملوس                     
ٍ                             تعزى إىل إقامة هذه املتاحف يف بيوٍت عاش وعمل فيها أولئك األشخاص                                .   

    ففي    ).      كاال-     إيشان (                                                                        وتفتخر أوزبكستان بأماكن العبادة األثرية الثالثة الكربى يف مسرقند وخبارى وخيفا  -   ٤٧٩
                                                                                                                مسرقـند أفروسياب بلوحاته الرائعة؛ ويف خبارى املوقعان األثريان فاراخشا وبايكند؛ ويف خيفا بلدة من العصور                

                            أنواع خمتلفة من املتاحف على  ٩   و ٨                                          ويلحق بأماكن العبادة األثرية يف مسرقند وخبارى   .          ُ             املتوسطة أُحسنت صيانتها
ٍ                     اليت تقيمها املتاحف هو ضمان إطالع أكرب عدٍد ممكن من األشخاص                                  والغرض من مجيع أنواع األنشطة      .         الـتوايل                                        

                                                       ، قام عدد يزيد عن مليوين شخص بزيارة املتاحف اليت              ٢٠٠٢         ويف عام     .                                       على التراث الثقايف املوجود يف املتاحف     
     قامة            حماضرات وإ ٤     ٤٠٧                                      رحلة سياحية، إىل هذه املواقع وإلقاء     ٥٨     ٧٢٤                                         تشرف عليها وزارة الثقافة، ومت تنظيم       

   .       ً  معرضاً   ٥٢٤

                    ، ارتفع العدد إىل        ٢٠٠٣                     مكتبات؛ ويف عام      ٥     ٧١٠                                      ، كانت وزارة الثقافة تتوىل إدارة           ٢٠٠١         ويف عام    -   ٤٨٠
                            ومن ضمن هذا، العدد هناك      .       جملد   ٧٥     ٩٢٨     ٨٠٠                                       ويـبلغ جممـوع مقتنـيات املكتـبات           .           مكتـبة   ٥     ٧٣٥
           جملد من     ٤٥     ٧٩٦     ٥٠٠              ت السياسية و                    جملد من املؤلفا     ١١     ٠٠٠     ٥٠٠                            جملد باللغة األوزبكية، و      ٢٧     ٧٢٦     ١٠٠

  .                        جملد تتناول مواضيع أخرى  ١٢     ٣٤٧     ٨٠٠                  املؤلفات الروائية و

                        وبصفة خاصة، تسعى جمالت      .                                                                        وتؤمن وسائط اإلعالم تغطية واسعة ألنشطة احلياة الثقافية يف أوزبكستان          -   ٤٨١
  ،  )                      آداب وفنون أوزبكستان   (  "                              أوزبكستان أدابيييت فا سانايت    "        وصحيفة    "         غوليستون " و  "     تيتر " و  "                موزيـدان سادو   "

  .                                                                                                  وهي كلها منشورات رمسية تصدر عن وزارة الثقافة، إىل تغطية مجيع جوانب تعزيز احلياة الثقافية واملشاركة فيها

                                                                                                          ويـتوىل املركـز الوطـين للتنبؤات والتقنيات واملعلومات مجع املواد من خمتلف واليات أوزبكستان ومجهورية                 -   ٤٨٢
             ً   وهو يقيم أيضاً     .                                                                      يقوم مبعاجلتها وإرساهلا إىل وسائط اإلعالم األوزبكية ملزيد من التوضيح                                      كراكالباكسـتان وطشقند، مث     

ٍ                                                                                 ً                               صـالٍت وثـيقة مـع شركة التلفزيون والبث اإلذاعي األوزبكية ومع حمطات إذاعية حكومية وخاصة، فضالً عن إذاعة                      
  .VS                أوزودليك وإذاعة 

                               ُ            ر املعلومات عنه عرب وسائط اإلعالم، ُتنشر                                                                ومـن أجـل صـون وتطوير التراث الثقايف األوزبكي ونش           -   ٤٨٣
                                                                                                    مقاالت، وتصور بانتظام أفالم وثائقية تبثها احملطات التلفزيونية، وتعقد اجتماعات مع األكادمييني، وتنظم ندوات، 

  .                  وتصدر إعالنات مرئية
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            ضح أن قانون         ومن الوا  .                                                                     وتعد حتف التراث الثقايف يف أوزبكستان ملكية عامة يتوجب على الدولة محايتها -   ٤٨٤
  .                                                                            محاية واستخدام حتف التراث الثقايف ينظم محاية هذه التحف وحفظها وتروجيها واستخدامها

  .  ُ                                                                                                   وُيلـزم القانون املالكني اخلاصني بأن حيافظوا على حتف التراث الثقايف اليت توجد يف عقارات ميتلكوهنا                -   ٤٨٥
                                                  ا أن يسجلوا املمتلكات الثقافية والتارخيية ويقدموا يف                           ً                           ويتعني على الذين ميتلكون حتفاً من التراث الثقايف ميكن نقله

                           ً                                    وعلى اخلواص الذين ميتلكون حتفاً من التراث الثقايف أن حيافظوا على      .                                       الوقـت املناسـب معلومات عن حركتها      
                                           ويتعني على املالكني اخلاصني أن حيصلوا على        .                    ً                                              ظاهـرها وحمتواها طبقاً للمواصفات الرمسية للقطعة األثرية احملمية        

ٍ                                                   تراخيص من وزارة الثقافة حلفر أية أرض توجد فيها أي حتٍف من التراث الثقايف أو للبناء عليها، شريطة أال يلحق                                                    
   .               ً           هذا العمل ضرراً هبذه التحف

                                                                                 ً               وجيوز لوزارة الثقافة أن تقيد احلق يف استخدام حتفة من التراث الثقايف مىت وجدت ذلك ضرورياً لضمان         -   ٤٨٦
                                                                                 وبيئتها املباشرة وحلفظها واستخدامها وتروجيها، وملراعاة احلقوق واملصاحل املشروعة للمواطنني                    محاية التحفة املعنية 

                                                                                 ويف حالة إمهال صون أي حتفة من حتف التراث الثقايف، جيوز للوزارة أن تصادرها                .                               وللكيانات القانونية والدولية  
  .                        من املالك مبوجب قرار قضائي

ٍ                      يب املوظفني وكذلك االعتماد التدرجيي لنظاٍم تعليمي حكومي جديد                                     وقـد أتـاح الربنامج الوطين لتدر       -   ٤٨٧                                     
   .                                                         إنشاء شبكة متكاملة من التعليم املهين يف جمال الثقافة والفنون

ٍ                                  ويف أوزبكستان اليوم، تشكل الثقافة والفنون جزءاً من كٍل من التعليم االبتدائي              -   ٤٨٨                     مثل مدارس املوسيقى    (                                             ً     
    ومن   )                                                        مثل مدارس أكادميية للموسيقى ومعاهد الفنون والثقافة       (               نوية املتخصصة                    ومن املدارس الثا    )               ومدارس الفنون 
   ).                                                                                                مثل معهد املوسيقى واملعهد الثقايف ومعهد الفنون واملعاهد العليا للرقص الشعيب ولفنون الرقص             (                التعليم العايل   

        مدرسة   ٢٥   لى                                                     مدرسة من مدارس تعليم املوسيقى ومن مدارس الفنون، وع    ٣١١                                وتشـرف وزارة الـثقافة على       
      ً      ً     طالباً حائزاً     ٥٨                                  ، دربت هذه املؤسسات التعليمية          ٢٠٠٣         ويف عام     .                          مؤسسات للتعليم العايل    ٤                 ثانوية متخصصة و  

      ً      طالباً من  ٢     ٣٢٠      ً      ً                                         طالباً حائزاً على درجة البكالوريوس يف الفنون و           ٥٢٧                                      عـلى درجـة املاجسـتري يف الفنون و        
      ً                           طالباً يف برنامج يؤهل لنيل درجة   ٣٥                  حددهتا الدولة قبول         ً      ، مت وفقاً حلصص     ٢٠٠٤       ويف عام   .                املتخصصني املبتدئني

ٍ                                          طالـباً يف برنامٍج يؤهل لنيل درجة البكالوريوس، و            ٣٧٦             املاجسـتري، و   ٍ                   طالباً يف برنامٍج يؤهل لدخول       ٢     ٧٤٤      ً                 ً      
ٍ         وجيري إحصاء عدد املقبولني يف هذه املؤسسات على أساٍس تعاقدي  .                              مؤسسات التعليم الثانوي املتخصص                                             .  

                                                                                           الوقت احلايل إنشاء مراكز معلومات قانونية يف مجيع مكتبات الواليات واحملافظات واملناطق                      وجيـري يف   -   ٤٨٩
                                                               والغرض من هذه املراكز حتسني املعرفة العامة بالقانون وتعزيز           .                                                     واملكتبات املركزية اليت تتوىل إدارهتا وزارة الثقافة      

                                              الرئاسية وقرارات جملس الوزراء واملعلومات عن                                             وتقـوم هذه املراكز بتفسري ونشر املراسيم        .                       الـثقافة القانونـية   
  .                                                     الشواغل القانونية اليت حتتل مركز األولوية يف سياسة الدولة
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                                                                                                   وجيوب موظفو املراكز واملستشارون القانونيون، بالتعاون مع جملس شيوخ احملليات، أرجاء البلد إلطالع              -   ٤٩٠
                           ً     وتقدم املشورة القانونية جماناً      .                         يدهم باملشورة القانونية                                                           السـكان احمللـيني على القوانني والقرارات اجلديدة ولتزو        

  .                     لألسر ذات الدخل املنخفض

                                                            ً      ً                                       ولضمان احملافظة على حتف التراث الثقايف، تقيم وزارة الثقافة اتصاالً دائماً مبؤسسات إبداعية مثل احتاد                -   ٤٩١
                            م علماء يعملون يف جمال اهلندسة                                                               املهندسني املعماريني ألوزبكستان، وأولتني مريوس، وكذلك مبنظمات طوعية تض

  .                                                                                  املعمارية وتدعيم األساس اهليكلي للمباين، وعلماء متخصصني يف علم اجليولوجيا وجيولوجيا املياه

                                                                                                    وجيـري تشـجيع وتطوير االتصاالت الدولية والتعاون الدويل يف امليدان الثقايف من خالل اختاذ تدابري                 -   ٤٩٢
     ً                                                                ، فضالً عن تنفيذ أحكام الوثائق ذات الصلة مثل املراسيم الرئاسية وقرارات                                   تشريعية وتدابري أخرى تعتمدها الدولة

  .           جملس الوزراء

               ُ   ّ                                                                                        وإضـافة إىل ذلك، ُينظّم التعاون يف اجملال الثقايف مع دول خمتلفة مبوجب االتفاقات الثنائية واملعاهدات                 -   ٤٩٣
                               لتعاون على أساس متعدد األطراف يف                كما جيري تطوير ا  .                                              املربمة بني حكومة أوزبكستان وحكومات الدول املعنية

  .                                                                               إطار منظمات ورابطات دولية خمتلفة مثل كومنولث الدول املستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون

                                                                                               من قانون محاية واستخدام حتف التراث الثقايف على التعاون الدويل يف إطار محاية واستخدام                ٢                وتـنص الفقرة     -   ٤٩٤
                       ُ                                                           ينص فيها أي اتفاق دويل أُبرم مع أوزبكستان على أنظمة ختتلف عن تلك املنصوص                              ويف احلالة اليت      .                   حتف التراث الثقايف  

              ويف إطار هذه     .                                                                                                       عليها يف تشريعات أوزبكستان، يصبح لألنظمة الواردة يف االتفاق الدويل األسبقية على التشريعات احمللية             
  .                      ونان ومع ممثلي اليونسكو                                     ً      ً                        االتفاقات، تتعاون وزارة الثقافة تعاوناً وثيقاً مع إيطاليا وأملانيا والي

       كوري -                       ٍ                                                               وقـد حـدث هذا التعاون بوجٍه خاص يف جمال التدعيم البنيوي للواجهة الغربية ملدرسة طليا       -   ٤٩٥
ِ                                                                    املطلـة على ساحة ِرجيستان، ويف ترميم عدد من املزارات املوجودة يف جممع شاخي                      وتنفذ   .                   زيندا يف مسرقند   -               

ٍ             رٍح ملعبد فاياز                                      أشغال للحفاظ على بنية أحد أقدم وأشهر ص    .                                  تيبا البوذي يف والية سورخان داريا- 

ٍ                    ، على دراسة اقتراٍح يتعلق بترميم       "  ّ              مرّممون بال حدود   "                                                         وتعكـف أوزبكستان اآلن، بالتعاون مع املنظمة الدولية          -   ٤٩٦                  
      واهلدف   .        ملعمارية                                                                                                          اخلصائص الفنية لآلثار القابلة للنقل واحلفاظ عليها وكذلك ترميم الرسوم الفخمة املنقوشة على اآلثار ا              

ٍ                              من هذا التعاون هو إنشاء مركٍز دويل يف أوزبكستان لترميم اآلثار    .                                 وتوجد يف تركيا وفرنسا مراكز مماثلة  .                            

                      ً       ً                                                ً                               وتعد أوزبكستان، تارخيياً، وريثةً ملدارس العلوم الطبيعية واإلنسانية املعترف هبا عاملياً واليت أجنبت للعامل               -   ٤٩٧
                          ومتتلك هذه املدارس اليوم      .                                                 ات حددت مسار التقدم احلضاري لقرون من الزمن                                       عـلماء متميزين كانت هلم إجناز     

   .                                                                                                 إمكانات علمية هائلة حلل املشكالت املعقدة اليت تواجهها أوزبكستان يف ميادين التنمية االجتماعية واالقتصادية

              البحث العلمي                              بشأن حتسني عملية تنظيم          ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ٢٠                                    وحيـدد املرسوم الرئاسي الصادر يف        -   ٤٩٨
                                     ً                                                         ً     ً    النهج والطرائق التنظيمية اجلديدة أساساً الستخدام اإلمكانات العلمية والتكنولوجية ألوزبكستان استخداماً كامالً 
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                                                                                                         مـن خـالل ربطها على حنو وثيق بعمليات اإلصالح اليت تنفذ يف النظام اإلداري احلكومي، وإنشاء مؤسسات                  
  .                                      دميقراطية وبعملية التحول اهليكلي لالقتصاد

                                                                                     ً                        ومثـة قـرار بـالغ األمهية يرقى مبستوى تنظيم األنشطة العلمية والتقنية يف أوزبكستان ليتواءم متاماً مع                   -   ٤٩٩
                                                                                                              االحتـياجات الكبرية املعاصرة يف جمال العلوم والتكنولوجيا، وهو قرار تشكيل جملس تنسيقي تابع جمللس الوزراء               

                                                           مؤسسة لتمويل األنشطة العلمية والتقنية االبتكارية من                       وقد أنشأ اجمللس    . ُ                                     ُيعـىن بالـتطور العلمي والتكنولوجي     
  .                     ً مصادر متويل متنوعة جداً

                                                                                                وقد حدد مركز العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع الوزارات واإلدارات املعنية، امليادين اليت حتظى بأولوية  -   ٥٠٠
                          فيذ هذه البحوث يف إطار                ، وجيري تن   )             مليون سوم   ١       ٩١١,٥           ً          خصص هلا متويالً قدره      (                       يف جمال البحث األساسي     

                 ً       ً     وأربعة عشر برناجماً حكومياً      )              مليون سوم   ٥       ٦٤٤,١              بتمويل قدره    (            ً      ً           ً       ً      عشرين برناجماً علمياً وتكنولوجياً حكومياً      
     ً                                   عاماً، مت توفري مجيع مبالغ التمويل         ١٢                 وعلى مدى فترة       ).              مليون سوم     ٧٠٠              بتمويل قدره    (                     للعمـل االبـتكاري     

   .                                             يوليه الرئيس كرميوف للنهوض بالعلم يف أوزبكستان                               الالزمة بفضل االهتمام الكبري الذي 

       ، توىل   )                  تصل إىل مخس سنوات    (                                                                          ويف جمـال الـبحوث األساسية اليت جتري على مدى فترة طويلة من الزمن                -   ٥٠١
                                                                                                                      األولويـة لتمويل اجلهود الرامية إىل زيادة املعارف واإلمكانات العلمية، ولدعم البحوث ذات األمهية االستراتيجية من                

      وسيلة   )                   تصل مدهتا ثالث سنوات (                                                           وتعد الربامج العلمية والتقنية التطبيقية املتوسطة األجل          .                      ً     تطبيق النتائج مستقبالً      حيث
                                                                                                                  إلجـراء البحوث التطبيقية على أساس نتائج البحوث األساسية؛ ويتمثل اهلدف من هذه الربامج يف استحداث تقنيات                 

ٍ                       وتكنولوجـيات جديدة تفضي إىل فتٍح جديد يف ميادي                 والتقدم   .                                                      ن منتقاة للتطور العلمي والتكنولوجي حتظى باألولوية                                  
  .                             ً                                                                    العلمي والتقين املعترف به عاملياً كأهم عامل للتنمية االقتصادية يرتبط يف أغلب األحيان بالتنمية االبتكارية

       وترتكز   .    ارة                                                                                           وتعد هذه عملية فريدة ألهنا جتمع بني العلم والتكنولوجيا واالقتصاد وتنظيم املشاريع واإلد             -   ٥٠٢
                                  إىل مبدأ حتديد الربامج املستهدفة، وهي   )                 تصل مدهتا إىل سنتني (                                             الربامج احلكومية االبتكارية املعتمدة القصرية األمد 

                                                            البحوث األساسية والتطورات التطبيقية واملشاريع االبتكارية إلتقان  "                                      تكفل درجة عالية من االستمرارية يف سلسلة 
   ".                   استخدام التكنولوجيا

                                                                                                        للمرة األوىل يف أوزبكستان، وضعت آلية ابتكارية لتنفيذ نتائج البحوث التطبيقية املنجزة؛ وتقوم هذه               و -   ٥٠٣
                                                                                                        اآللية على أساس مبدأ التمويل املشترك وإعادة املوارد إىل مركز العلوم والتكنولوجيا من أجل إعادة استثمارها يف   

ِ َ                                   ً                 ِقَبل الوزارات واإلدارات والدوائر وسيلةً تكفل أن                                  ويعد التمويل املشترك من       .                                مشاريع ابتكارية جديدة وواعدة   
                        وقد تتخذ املوارد املشتركة   .                                                                                     تـؤدي نـتائج البحوث إىل تلبية احتياجاهتا وتطبيق هذه النتائج يف عمليات اإلنتاج           

  .                                                   شكل املعدات واملواد اخلام وغريها من املواد ومصادر الطاقة

                                             التجربة االبتكارية للعديد من البلدان األوروبية                                                  وإلنشـاء نظامهـا االبـتكاري، درسـت أوزبكستان        -   ٥٠٤
ّ                                                               والواليـات املـتحدة األمريكـية واالحتاد الروسي؛ وقد أُقّر هذا النظام يف مخس حلقات دراسية دولية عقدت                    ُ                                             

                                          واملراكز العلمية التابعة للبلدان األوروبية،   )       الناتو (                                                         باالشـتراك مع جلنة العلوم التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي     



E/1990/5/Add.63 
Page 96 

 

                                           ويشبه النظام األوزبكي، يف طريقة تطبيقه،        .                                                                 شاركة كبار اخلرباء يف جمال سياسة االبتكار يف البلدان األوروبية           ومب
  .                                                                  اآلليات االبتكارية املعتمدة يف الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا وفرنسا

                       وانب اهلامة للسياسة اليت                                                                               وتتمتع يف مناطق كثرية من أوزبكستان بإمكانات علمية عظيمة، وتتجسد إحدى اجل          -   ٥٠٥
  .                                                                                                          تتبعها احلكومية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا يف إزالة التباينات يف اإلمكانات العلمية والتقنية فيما بني خمتلف املناطق

                                         ً       ً     ً                                                    وتـتعاون املنظمات العلمية يف أوزبكستان حالياً تعاوناً فعاالً مع نظرياهتا يف الواليات املتحدة األمريكية                -   ٥٠٦
ٍ                                                                           بـا وآسيا، وتفوز كل عام مبنٍح يف مسابقات للمشاريع العلمية اليت ينظمها كل من الرابطة الدولية لالحتاد           وأورو                          

                                                 ، ومؤسسة البحث والتطوير املدنيني يف الواليات املتحدة،  )Inco Copernicus (                           األورويب، وإيـنكو كوبرنيكوس  
                                            مم املتحدة اإلمنائي، وغريها من املنظمات واملؤسسات                                                        واملركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا يف أوكرانيا، وبرنامج األ

                   مبشاركة العلماء       ٢٠٠٣                                                                وقد جتاوزت قيمة جمموع املنح املخصصة للمشاريع املنفذة يف عام             .                     العلمـية الدولـية   
                                                                     وبالنظر إىل التجربة اإلجيابية هلذا التعاون فقد دأبت أوزبكستان يف            .                                       األوزبكـيني سـبعة ماليني دوالر أمريكي      

             وقد طبقت هذه   .                                                                             ت األخرية على العمل من أجل زيادة تنفيذ املشاريع املشتركة على أساس التمويل املشترك      السنوا
ٍ              الربامج بالتعاون مع مؤسسة البحث والتطوير املدنيني يف الواليات املتحدة ومع وكاالت علمية يف بلداٍن مثل أملانيا                                                                                        

   .                          ومجهورية كوريا والصني واهلند

                                                                                              بني أوزبكستان وجلنة العلوم التابعة حللف الناتو دور هام يف الروابط العلمية والتقنية                                وللـتعاون القائم   -   ٥٠٧
  .                                                             الواسعة مع املنظمات واملؤسسات العلمية والتقنية الدولية واألجنبية

                                 فقد كان للحلقات الدراسية دور خاص   .                                                       ومن أهم جوانب هذا التعاون عقد حلقات دراسية علمية دولية -   ٥٠٨
                                                                                                     عاون الدويل الذي يسهم فيه العلماء األوزبكيون ويف إجياد منفذ لتسويق منتجات أوزبكستان العلمية                           يف تعزيز الت  

   .                                         والتقنية يف السوق الدولية للملكية الفكرية

      يونيه  /                                                                                      ويف هذا الصدد، كان الجتماع جلنة العلوم التابعة للناتو الذي عقد خارج املقر الرئيسي يف حزيران -   ٥٠٩
                                                                              إذ قام وفد متثيلي يرأسه نائب األمني العام حللف الناتو بزيارة أوزبكستان للمشاركة يف   .    مهية             دور بالغ األ    ٢٠٠٣

                                                                             وتزامن هذا االجتماع مع انعقاد حلقة دراسية بشأن املشاكل اإلقليمية آلسيا             .                                       اجتماع يتناول قضايا العلوم البيئية    
                                        ة اليت تواجه آسيا الوسطى واليت مشلت ميادين                                                         وناقش هذا املنتدى العلمي أهم املشاكل العلمية والتقني        .         الوسـطى 

                                                                                                                  مـثل الطاقة واإليكولوجيا ومشاكل املياه واالهتزازات األرضية والسالمة البيئية ودراسة للحالة الراهنة للتعاون              
                                                                                                                 الـتقين وآفاقه فيما بني البلدان األعضاء يف حلف الناتو وشركائه يف املشاريع املشتركة والتعاون بني املؤسسات،                 

                                                                                                    ادل االختصاصيني واالطالع على طرق تنفيذ مشاريع مشتركة تضطلع هبا منظمات علمية أوزبكية يف إطار                    وتـب 
  .                     منح يقدمها حلف الناتو

                                                                                            وسوف تنظر احللقة الدراسية يف قضايا تتعلق باألمن والتنمية املستدامة يف منطقة آسيا الوسطى، ويف اختاذ  -   ٥١٠
  .                           إجراءات ملكافحة اإلرهاب الدويل
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                                                                                          ً  وقد استقبلت البشرية القرن احلادي والعشرين حتدوها آمال عظيمة، ولكنه من املؤسف أهنا تستقبله أيضاً  -   ٥١١
ٍ               ً                                   وهي تواجه الكثري من املشاكل العويصة اليت جيب إجياد حلوٍل هلا، ومنها مثالً املشاكل البيئية والصحية والرتاعات                                                   

                                                    ولعل أشد هذه املشاكل صعوبة ما يتمثل يف اإلرهاب           .                                                     االجتماعية واإلقليمية والتطرف الديين واإلرهاب الدويل     
ّ                    الدويل الذي يهّدد استقرارنا وأمننا              .  

 ُ                                                                                             وُتجرى اآلن حبوث يف جماالت الفيزياء النووية واإللكترونيات والتكنولوجيا األحيائية والبيولوجيا اجلزيئية  -   ٥١٢
                                  ث ميكن االستفادة منها يف مكافحة                       وهي مجيعها حبو   -                                                         وعـلم املورثـات والعلـوم البيطرية واألمراض املعدية          

                                                                                         وهلـذا الغـرض، وجهت الدعوة إىل علماء ومتخصصني كانوا يف السابق يعملون مع اجليش وذلك              .         اإلرهـاب 
ٍ                                                                                                    للمشاركة يف عدٍد من املشاريع املشتركة، وال سيما املشاريع اليت تنفذ يف جماالت التكنولوجيا األحيائية والفيزياء                              

           ، باالشتراك     ٢٠٠٢                                                           وعلى أساس هذه العالقات، أعلن مركز العلوم والتكنولوجيا يف عام   .                        والتكنولوجيا الكيميائية
                                                                                                مع مؤسسة البحث والتطوير املدنيني يف الواليات املتحدة، عن مسابقة للمشاريع اليت ترمي إىل التخفيف من وطأة 

   .                                       تأثري األعمال اإلرهابية على السكان املدنيني

                                                                       مركز العلوم والتكنولوجيا على متويل وتنسيق البحوث لتكثيف التدابري                                       ويف السـنوات األخـرية، دأب        -   ٥١٣
                                                                     ً                                       الرامـية إىل احلـد من اإلدمان على املخدرات، ذلك ألن االجتار باملخدرات يشكل جزءاً ال يتجزأ من اإلرهاب                   

          لألفيون يف       ُ                                           وقد أُجريت اختبارات ميدانية يف مزارع كبرية          .                  ً                      وميول املركز مشروعاً ملنع زراعة األفيون       .        الـدويل 
                                         ومول هذه البحوث املركز املذكور ووزارة        .                                                            أوزبكسـتان وطاجيكستان وقريغيزستان أسفرت عن نتائج جيدة       

                                                                                                 الزراعة يف الواليات املتحدة ووكالة إنفاذ قوانني املخدرات يف الواليات املتحدة؛ ووصل مبلغ التمويل اإلمجايل إىل 
  .      دوالر   ٥٦٠     ٠٠٠

                                                                            التابع ألكادميية العلوم يف أوزبكستان بالتعاون مع علماء أملان، على تطوير                                     ويعمـل معهد اإللكترونيات      -   ٥١٤
    فقد   .                                                                                                        أجهـزة للكشـف عن املخدرات بكمياهتا املتناهية الصغر، واملوضوعة يف أعيان مادية ويف مواد بيولوجية               

ٍ            ي بلٍد آخر من     ُ                                                                                               طُورت للمرة األوىل أجهزة من هذا القبيل يف أوزبكستان، وهي أجهزة ال يوجد ما يشاهبها يف أ                     
   .                            بلدان كومنولث الدول املستقلة

                                          ً                              ّ                                     وجيري معهد العلوم البيطرية يف أوزبكستان حبوثاً هامة تتعلق باإلنتاج الصناعي للّقاحات واملعدات املستخدمة               -   ٥١٥
      ا ميول   كم  .                                                                                          يف التشخيص، وهي ترمي بصفة خاصة إىل منع انتشار األمراض اخلطرية املعدية بني احليوانات املرتلية والبشر

                                                                                                                      املركز مشاريع ينفذها معهد العلوم البيطرية لريصد حالة انتشار األمراض اخلطرية بصفة خاصة بني احليوانات املرتلية يف                 
  .                                                                                 مجيع أرجاء أوزبكستان ويف مناطق احلدود مع قريغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان

                ً                                         آسيا الوسطى جمهزاً بقاعدة مادية متطورة إلجراء البحوث                                  ً      ً     ً          وتعد أوزبكستان اليوم مركزاً علمياً كبرياً يف         -   ٥١٦
   .                   ً                                        ومبوظفني مؤهلني علمياً حاز عملهم على التقدير يف مجيع أحناء العامل

                                         مؤسسة من املؤسسات األكادميية ومؤسسات         ٣٦٢                                                  ويـتكون جممع البحوث العلمية يف أوزبكستان من          -   ٥١٧
   :   لى                                            التعليم العايل واملؤسسات القطاعية، وهي تشتمل ع
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              مؤسسة حبثية؛   ١٠١ - 

                                    وحدة حبثية يف مؤسسات التعليم العايل؛  ٥٥ - 

                              منظمة خمتصة يف تصميم املشاريع؛  ٦٥ - 

                                          رابطة لإلنتاج العلمي واملشاريع التجريبية؛  ٣٢ - 

  .      ً                              مركزاً من املراكز اإلعالمية واحلاسوبية  ٣٠ - 

                                               كانات أوزبكستان العلمية، فهي املركز العلمي                                                           وتشكل األكادميية األوزبكية للعلوم املصدر الرئيسي إلم       -   ٥١٨
                                      وقد أنشئت مراكز علمية فريدة داخل        .                                                           ً                والـتجرييب الـرائد يف املنطقة، وقد أنشئ منذ ما يزيد عن مخسني عاماً             
  :                                                           أكادميية العلوم، وهي جتري أحباثها بنجاح؛ وتشتمل هذه املراكز على

                       معهد الفيزياء النووية؛ - 

                   سيه لإلنتاج العلمي؛       سولنت-             رابطة فيزيكا  - 

                               رابطة اإلنتاج العلمي البيولوجي؛ - 

  .                                      جممع مراصد فلكية عالية على جبل مايداناك - 

                   مرشح للدكتوراه     ١٦     ١٠٠                طبيب وزهاء     ٢     ٨٠٠                                   شخص يف جمال العلوم، مبن فيهم          ٤٦     ٠٠٠           وينشط حنو    -   ٥١٩
                                               وتتمثل مهمة هذه اللجنة يف تدريب الشباب                                  ُ                                 وللمرة األوىل يف أوزبكستان، أُنشئت جلنة ملنح درجات عليا؛          .          يف العلوم 

  .                            ً      ً       ً                    ً      ً     ويتلقى املوظفون املؤهلون تأهيالً علمياً متقدماً التدريب يف عشرين جماالً علمياً  .                        العاملني يف امليدان العلمي

       وقد مت    .                               ً     ً                                                                 وجيـري العـلماء يف أوزبكستان حالياً حبوثاً أساسية وتطبيقية يف ميادين كثرية من العلوم املعاصرة                -   ٥٢٠
                                        العلوم الرياضية، والنظرية االفتراضية،      :                                                                            يس مدارس علمية عاملية املستوى جترى فيها حبوث مثمرة يف امليادين التالية              تأس

  .                                                                                            وتطبيق النماذج الرياضية على العمليات الطبيعية واالجتماعية واستخدام تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب

                                    ِ          لك، وهي مدرسة تأسست أيام بريوين وأولوجِبك                                                         ولدى أوزبكستان مدرسة خاصة هبا لدراسة علم الف        -   ٥٢١
                                                                          وقد اكتسبت أعمال الفلكيني األوزبكيني الذين درسوا حركة األجرام السماوية، حىت يف    .                     وغياث الدين جامشيد  

                                                                                 وكان الفلكيون األوزبكيون أول من قام بتجميع صورة دقيقة عن السماء املرصعة              .                    ً         العصور القدمية، شهرةً عاملية   
              ويشارك علماء    .                                                                               أت أوزبكستان شبكة فلكية ميكن االعتماد عليها يف دراسة طبيعة مناخ املنطقة               وأنش  .          بالـنجوم 

 Ulugbek Kitab International Latitude (                         ِ                                أوزبكيون يعملون يف حمطة أوجلِبك كتاب الدولية لرصد اجملال اجلوي 
Station(        ات املتحدة األمريكية وإيطاليا                                            ، إىل جانب علماء واختصاصيني من الوالي          ١٩٣٠                         ، الـيت أقيمت يف عام                               

   .                                                             واليابان، يف إعداد دراسة دولية حلركة قطيب األرض على امتداد سطحها

ٍ                                                                                              ومثة تطبيقاٍت صناعية للبحوث املتعلقة بأمناط العمليات اجليولوجية املؤدية إىل تشكل موارد من املعادن               -   ٥٢٢           
                                           لم الفيزياء اجليولوجية وعلم الزالزل وغريها من                  ُ                                       واملواد اخلام؛ كما ُتجرى حبوث يف جمال علم تشكل الصخور وع     
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  -                           اجليولوجية والكيميائية    -                                             وقد أسهمت الدراسة اجليولوجية والفيزيائية        .                                 العلـوم اخلاصـة بكوكـب األرض      
                                                                                                     اجليولوجـية الشاملة اليت أعدها جيولوجيون أوزبكيون عن قشرة األرض وعن تشكيل الركازات يف إطار دراسة         

  .                                                                                      وعن تشكل النفط، يف إنشاء قاعدة عريضة من موارد املعادن واملواد اخلام يف أوزبكستان                                 عـلم تكوين املعادن،     
                                                                                                وشارك العلماء واجليولوجيون مشاركة مباشرة يف اكتشاف الترسبات املعدنية ودراستها واستغالهلا يف أوزبكستان 

  .                              ويف مجيع أرجاء منطقة آسيا الوسطى

                                                                واهلندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية تشكل األساس الالزم لضمان                                  والـبحوث يف علم املورثات اجلزيئية    -   ٥٢٣
  .                                                                                                     حتقيق التقدم العلمي والتكنولوجي يف ميادين الزراعة، والصناعة املرتبطة بعلم األحياء اجملهرية، واحلماية البيئية

                   ري العضوية، وكيمياء                                                                      وقد مت يف أوزبكستان تأسيس وتطوير مدارس علمية يف جماالت الكيمياء العضوية وغ -   ٥٢٤
                                      وقد أرست هذه املدارس األسس النظرية        .                                                                           النـباتات، والكيمـياء البيولوجية والوراثية، والتكنولوجيا البيولوجية       

                                                                                                                      وطـورت التكنولوجيا الالزمة إلنتاج أنواع جديدة من األمسدة النظيفة بالغة الفعالية ومن املواد الكيميائية قليلة                
                         وتشتمل هذه البحوث على      .                                                       اجلديدة، واملواد احملفزة لنمو النباتات ومواد حلمايتها                                   السمية، واملستحضرات الطبية    

  .                                                دراسة شاملة للخصائص الفيزيائية الكيميائية للمواد

                                                                                            وتعد البحوث األساسية يف جماالت فيزياء نواة الذرة واجلزيئات األولية والفيزياء اإلشعاعية وعلم األجسام  -   ٥٢٥
  .      ُ                                                         وقد أُدخل اختصاص علمي جديد هو الفيزياء النووية النسبية          . ٍ                     ٍة خاصة يف أوزبكستان              ً              الصلبة حبوثاً متقدمة بصف   

  .                                      ً      ً                                                         والغرض من هذا االختصاص هو أن يكون أساساً نظرياً للبحث يف جمايل الطاقة النووية والفيزياء النووية التطبيقية

                               لفعال للطاقة الشمسية وإتقان                       التحويل الشامل وا    :                                                      وتبذل جهود لتطوير مصادر غري تقليدية للطاقة، مثل        -   ٥٢٦
   .                                                فهي مصدر بالغ األمهية حلل مشاكل الطاقة يف أوزبكستان  .          استخدامها

                                                                                              ولقـد أسهم علماء االجتماع، ويف مقدمتهم املؤرخون وعلماء اآلثار واملتخصصون يف علم السالالت               -   ٥٢٧
                               وزبكستان الفكرية ويف توسيع نطاق                                         ً     ً                           البشـرية ويف علم اللغويات ويف اآلداب، إسهاماً كبرياً يف تطوير إمكانات أ      

ّ          ومن الدراسات اليت تثري االهتمام بصفة خاصة تلك الدراسات اليت ُتعّد يف جمال   .                                  الروابط العلمية والثقافية الدولية   ُ                                                        
                                                                                                             عـلم نشوء السالالت البشرية وإعادة كتابة تاريخ الشعب األوزبكي كتابة موضوعية، ودراسة تقاليده وطريقة               

  .             حياته وثقافته

      َّ                                                                                                    وقد صدَّقت أوزبكستان على إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري               -   ٥٢٨
                                                                                                                   املـناخ، واتفاقـية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية فيينا            

                                                              قبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها، واتفاقية                                                         حلمايـة طبقة األوزون، واتفاقية بال املتعلقة مبرا       
                                                                                                              حظـر اسـتخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى، ومن مث فقد انضمت                   

       ً      ً                   اتفاقاً دولياً بشأن التعاون       ١٢                                          وباإلضافة إىل ذلك، وقعت أوزبكستان على         .                                أوزبكستان إىل مجيع هذه الصكوك    
  .                    جمال احلماية البيئية يف
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      ١٩٩٩                      وقد أرسلت يف بداية عام   .                                                        وتشـارك أوزبكسـتان مـع جملس األرض يف صياغة ميثاق األرض      -   ٥٢٩
  .                                    مشروع امليثاق الوطين إىل أمانة جملس األرض

               بوضع واعتماد     ١٩٩٤    ً                                                                  وبناًء على مبادرة من حكومة أوزبكستان، قام رؤساء دول آسيا الوسطى يف عام  -   ٥٣٠
                                                                                     يمي حلل املشاكل املرتبطة ببحر آرال وبربنامج التدابري احملددة لتحسني الوضع اإليكولوجي يف حوض                إطـار مفاه  

                          ً                                                                            وقد شكلت هذه التدابري أساساً لعمل املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة يف حوض حبر آرال، الذي عقدته                  .         حبر آرال 
                                 ن نوكوس الذي أكد من جديد التزامه                     واعتمد هذا املؤمتر إعال  .     ١٩٩٥                                      األمـم املـتحدة يف نوكـوس يف عـام         

                                                                                                                   باالتفاقـيات الدولـية املـتعلقة باالمتثال ملبادئ ريو األساسية وحدد استراتيجية وتدابري أساسية تضمن التنمية                
  .                         املستدامة لدول آسيا الوسطى

ٍ                                                                           ووضـعت أوزبكستان خطة عمٍل وطنية حلماية البيئة، واستراتيجية وخطة عمل وطنيتني للحفاظ على               -   ٥٣١                       
                                                                                                   لتنوع البيولوجي يف أوزبكستان، إضافة إىل برنامج وطين لوقف استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وبرنامج  ا

ٍ                                                              يتضمن تدابري ملنع تغري املناخ ومكافحة التصحر، وخطة عمٍل وطنية للحفاظ على بيئة نظيفة، ومشروع ينفذ عرب                                                                   
                                                     اين شان الغربية الواقعة يف كازاخستان وقريغيزستان                                                                 احلـدود للحفاظ على التنوع البيولوجي يف سلسلة جبال ت         

   .                                                        وتبذل اجلهود إلنشاء حدائق وأماكن حممية وحمميات طبيعية وطنية  .           وأوزبكستان

                      ً                                                                              وقـد جتـد أوزبكستان حلوالً لألغلبية الساحقة من مشاكلها املتعلقة بالتحديث التكنولوجي لفروع               -   ٥٣٢
                                                                     مة برناجمها لتطوير إمكانات التصدير وملواصلة اندماج أوزبكستان يف                                                  االقتصاد األساسية وذلك عندما تنفذ احلكو     

     ً                                                   ، فضالً عن الربامج اخلاصة اليت ستوضع كجزء من إطار للتغيريات       ٢٠٠٥                                      اجملـتمع االقتصـادي العاملي حىت عام        
  .    ٢٠١٠                                اهليكلية يف االقتصاد املقررة حىت عام 

                      وما بعدها، تتضمن        ٢٠٠٥-    ٢٠٠١           ً           بيقها حالياً للفترة                                                        والسياسـة العلمية والتقنية للدولة، اليت جيري تط        -   ٥٣٣
  :    ً         ً                                                              دعماً انتقائياً للبحث والتطوير العلميني واملشاريع االبتكارية يف امليادين التالية

                                                                                                 إجـراء حبـوث أساسية، بالتعاون مع مراكز علمية عاملية رائدة، بشأن تطور الطبيعة واجملتمع،                - 
                                                         لتنمية االجتماعية واالقتصادية، واحلماية البيئية، وتطور                                                وإنشاء نظام للقيم األخالقية يف ميادين ا      

                 حالة الغالف اجلوي؛

                                                ً                                           وضع الشروط التقنية املسبقة للزيادة السليمة بيئياً إلنتاج الوقود والطاقة واملعادن واملواد اخلام؛ - 

  ق                                                                                          تطوير تكنولوجيات تنافسية ومواد ومشاريع مصممة وتكنولوجيا من شأهنا أن تسهم يف حتقي             - 
                                                                                    زيادة حادة يف إمكانات أوزبكستان التصديرية، وال سيما يف جمال اهلندسة ذات التقنية العالية؛

                                                                                            الـتطوير واالستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات األساسية اليت تكفل إدخال حتسينات هامة             - 
    ية؛                                                                        على نوعية اإلنتاج وتعزز السالمة البيئية وختفض تكاليف اإلنتاج وتشبع السوق احملل
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                                                                                         إحـداث تغـيريات تدرجيية يف التقنيات والتكنولوجيا هتدف إىل االحتفاظ مبا يكفي من املوارد            - 
                                                                 للتعويض عن زيادة تكاليف املواد اخلام والوقود ومصادر الطاقة واملواد؛ 

                                                                            انتقاء سالالت عالية اإلنتاج من احملاصيل الزراعية وسالالت عالية اإلخصاب من احليوانات؛ - 

       مكافحة                                                ً                                 ر تكنولوجيات حديثة شديدة الفعالية وسليمة بيئياً، وتطوير اإلنتاج الزراعي، ووسائل     تطوي - 
          الزراعية؛                                                                         األمراض اليت تصيب احملاصيل الزراعية واحليوانات، ووسائل وسبل فعالة لري األراضي 

               ً   ة تطبيقها بيئياً،                                                                      استحداث عمليات ملعاجلة األغذية تتميز بفعالية شديدة وبتوفري يف املوارد وبسالم - 
           الصناعي؛-                                                   وإجياد تكنولوجيات مالئمة لقطاع املعاجلة يف اجملمع الزراعي  

                                                                                              إرسـاء قواعد علمية ووضع توصيات ترمي إىل حتقيق انتقال تدرجيي لالقتصاد يف أوزبكستان إىل                - 
              نية االجتماعية                                                                            اقتصاد سوقي اجتماعي املنحى، وإدماجه يف النظام االقتصادي العاملي، وإىل تغيري الب   

                                                                                    والتنظيم السياسي للمجتمع، وحتسني نظام الدولة وقوانينها أثناء االنتقال إىل اقتصاد السوق؛

                                                                                                 تقـدمي الدعـم العلمي والتقين للتدابري الالزمة لبلوغ األهداف االجتماعية اليت حددهتا أوزبكستان،             - 
  .      البيئة                             ة االجتماعية والثقافية ومحاية                                                    تطوير نظامي الصحة العامة والتعليم العام وإنعاش احليا  :    وهي 

                                                                                                        وسـيتم تنفيذ اجلوانب ذات األولوية من التطور العلمي والتقين من خالل برامج علمية وتقنية حكومية                 -   ٥٣٤
  .           متوهلا الدولة

  :  يا                                                                                             ويف الفترة القادمة، ستدعم الدولة اجملاالت التالية ذات األولوية يف سياستها املتعلقة بالعلم والتكنولوج -   ٥٣٥

                                                                                            االضطالع بأنشطة مشتركة بني القطاعات ترمي إىل إجياد وإدخال ونشر تقنيات وتكنولوجيات من              - 
                  ً      ً                                                                   شأهنا أن تغري تغيرياً جذرياً قاعدة أوزبكستان التكنولوجية وختفف من وطأة تأثري الصناعة على البيئة؛

                  ليات تكثيف كبرية                                                                             العمـل على إجناز مشاريع علمية وتقنية مشتركة بني القطاعات تتطلب عم            - 
                                                           للموارد ويتجاوز تنفيذها اإلمكانات املتاحة لألفراد من الزبائن؛ 

       من خالل  (                                  ِّ                                            تقـدمي الدعم العلمي والتقين لتدابري متكِّن أوزبكستان من حتقيق أهدافها االجتماعية      - 
  ؛ ) ة                                                                                تطوير نظم الصحة العامة والتعليم والثقافة واحلماية البيئية وما يتصل هبا من بىن أساسي 

                                                                                                إجـراء حبـوث تـتعلق بإقامـة دولة دميقراطية تتوفر فيها ضمانات اجتماعية قوية، وإجراء                 - 
                                                                                       إصالحات اقتصادية، وإدماج أوزبكستان يف اجملتمع االقتصادي العاملي وإجياد حلول للمشاكل            

                            اليت تواجه إنشاء سوق مكتملة؛

                             ل استخدام املتاحف اليت تشارك يف                           َ                              صون وتطوير جمموعة جينات عاملَي النبات واحليوان من خال        - 
  .                                                           البحوث العلمية، واملعلومات العلمية والتقنية اليت جتمعها الدولة
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                                   مؤسسة علمية تعمل حتت إشراف وزارات    ٢٩٦                                                     وتتمثل إمكانات أوزبكستان العلمية والتقنية من خالل      -   ٥٣٦
                    خص حائزون على شهادة    ش ٣     ٠٠٠             موظف، منهم   ٢٥     ٥٠٠                                                  وإدارات حكومـية يـبلغ عدد العاملني فيها حنو         

                             وتتألف النواة األساسية جملمع      .                                                        شخص مرشحون للحصول على درجة الدكتوراه يف العلوم          ١٧     ٠٠٠          دكتوراه و 
                                                               ، واملركز الوطين للزراعة العلمية والتطبيقية التابع لوزارة         )               مؤسسة علمية    ٥٠ (                                    أوزبكستان العلمي أكادميية العلوم     

                        ومؤسسات وزارة التعليم     )   ٢٩ (                                                ت العلمية والتعليمية التابعة لوزارة الصحة                 ، واملؤسسا  )  ١٦ (                        الزراعة وإدارة املياه    
  .                                                                       ، وهي مؤسسات تدعم الدولة أنشطتها ضمن إطار برامج البحوث العلمية والتقنية )  ٣٦ (      العايل 

                                                مؤسسة من املؤسسات العاملة يف خمتلف ميادين البحوث    ٤٠٠                     وحده، حصلت على منح     ٢٠٠٤       ويف عام  -   ٥٣٧
                                                                        ومن األمثلة على ذلك أن علماء يف الفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا            .                          إشراف أكادميية العلوم                 الـيت جترى حتت   

    وقد   .       ً      ً    منتجاً جديداً    ٧١                               وحده، أنتج هؤالء العلماء          ٢٠٠٣          ففي عام     .                                         يقدمـون مسامهات كبرية يف التقدم التقين      
                     وخالل العام املنصرم، مت   .      سوم ٣     ٧٤٥     ٤٩٥     ٤٠٠                                                    رصدت هلذه األنشطة أموال من خارج امليزانية يبلغ مقدارها 

  .             دوالر أمريكي ١     ٥٦٥     ٠٠٠                         تصدير منتجات بلغت قيمتها 

 احلواشي

                                      ً                                                                   ترد املعلومات اليت قدمتها أوزبكستان وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة باجلزء األول من تقارير الدول                ) ١ (
   ).HRI/CORE/1/Add.129 (                         األطراف يف الوثيقة األساسية 

     يف  (CCPR/C/UZB/99/1)                                                                       نظـرت اللجـنة املعنـية حبقوق اإلنسان يف التقرير األويل ألوزبكستان               ) ٢ (
  .    ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان ٤            املعقودة يف     ١٩١١   و    ١٩١٠   و    ١٩٠٨       جلساهتا 

    ٧٤٣               يف جلستيها    (CRC/C/41/Add.8)                                                       نظـرت جلنة حقوق الطفل يف التقرير األويل ألوزبكستان            ) ٣ (
   ).744   وCRC/C/SR.743   (    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ٩             املعقودتني يف    ٧٤٤ و

     ٥٠٠           يف جلساهتا (CEDAW/C/UZB/1)                   يف التقرير األويل                                             نظرت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        ) ٤ (
  .    ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين  ٣٠   و  ٢٥            املعقودة يف    ٥٠٧   و   ٥٠١ و

                                                                                                  نظـرت جلـنة القضـاء عـلى التميـيز العنصري يف التقريرين األويل والدوري الثاين ألوزبكستان                   ) ٥ (
(CERD/C/327/Add.1) ١٤٢٨           يف جلستها      (CERD/C/SR.1428) ويف جلستها     ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب  ١٨            املعقودة يف            

١٤٣٣      (CERD/C/SR.1433) ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب  ٢٣            املعقودة يف    .  
     ٤٠٥           يف جلساهتا (CAT/C/32/Add.31)                                                      نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير األويل ألوزبكستان        ) ٦ (

  ة            ونظرت اللجن   ). 409   و408   وCAT/C/SR.405   (    ١٩٩٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩   و  ١٨   و  ١٧            املعقودة يف    ٤٠٩   و   ٤٠٨ و
   ٨    و  ٢    و  ١               املعقودة يف       ٥١٨    و    ٥٠٩    و    ٥٠٦              يف جلساهتا    (CAT/C/53/Add.1)                                        يف الـتقرير الدوري الثاين ألوزبكستان       

   ).518   و509   وCAT/C/SR.506   (    ٢٠٠٢     مايو  /    أيار
  .    ٢٠٠٣                                                              التقييم القطري املوحد، أعده مكتب األمم املتحدة يف أوزبكستان يف عام   :          أوزبكستان  ) ٧ (
                                       الصلة بني السياسة االقتصادية الكلية واحلد   .                       مركز البحوث االقتصادية                                برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و      ) ٨ (

  .    ٢٠٠٣                      من الفقر يف أوزبكستان، 
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  .    ٢٠٠٣                                                                 التقييم القطري املوحد، إعداد مكتب األمم املتحدة يف أوزبكستان يف عام  :         أوزبكستان  ) ٩ (
  .    ٢٠٠٣             البنك الدويل،   :      املصدر  )  ١٠ (
  .                      التقييم القطري املوحد :         أوزبكستان   :     املصدر  )  ١١ (

  .                      التقييم القطري املوحد :   تان      أوزبكس  )  ١٢ (

  .    ١٩٩٨                               للمحافظة على التنوع البيولوجي،         الوطنية            وخطة العمل   ة         ستراتيجي  اال  )  ١٣ (

  .    ٢٠٠٣                                                               التقييم القطري املوحد، إعداد مكتب األمم املتحدة يف أوزبكستان يف عام   :          أوزبكستان  )  ١٤ (
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 املرفقات

 ٢٥ إىل ١ اجلداول من -املرفق األول 

 ١اجلدول 

 اسم النقابة عدد األعضاء

                     احتاد عمال النقل اجلوي ٢٠ ٤١٥
                                  احتاد عمال النقل الربي وصيانة الطرق ١٠٧ ٩٨٦
                      لقطاع الصناعي الزراعي           احتاد عمال ا ٢ ٨٥٦ ٨١٢
          االجتماعية                                             احتاد العاملني يف مؤسسات الدولة ويف قطاع اخلدمات ٢٦٣ ٩٤٩
                                      احتاد عمال السكك احلديدية ومهندسي النقل ٧٠ ٦٨٤
                            احتاد العاملني يف امليدان الصحي ٦٤٠ ٢٠٧
                             احتاد العاملني يف امليدان الثقايف ٩٥ ٧٠٢
                                        ت اخلفيفة، ويف صناعة األثاث واملنافع العامة                      احتاد العاملني يف الصناعا ٣٦١ ٨٨١
      اخلاصة                                               التعاونيات االستهالكية والتجارة، ومنظمي املشاريع                                                احتاد العاملني يف املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ويف ٤١٧ ٩٢١
                                              احتاد العاملني يف جمال املعادن واملهندسني امليكانيكيني ١٢١ ٠٢١
                          امليدان التعليمي والعلمي              احتاد العاملني يف ١ ٣٦٧ ٢٠٠
                             احتاد العاملني يف ميدان االتصاالت ٥٢ ٤٦٠
                                              احتاد عمال البناء والعاملني يف صناعة مواد البناء ١١٠ ٠٤١
            والكيميائية           اجليولوجية                                                احتاد العاملني يف قطاع الوقود والطاقة ويف الصناعات ٢١٥ ٠٥٤
      اجملموع  ٦ ٧٠١ ٣٣٣

 . عمال أوزبكستانجملس احتاد نقابات: املصدر 

 ٢اجلدول 

 عدد املتقاعدين املسجلني لدى دوائر الضمان االجتماعي،
 حبسب اجلنس ونوع املعاش التقاعدي

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

  امرأة رجل امرأة رجل امرأة رجل امرأة رجل
   ين                جمموع عدد املتقاعد  ١       ٥١٢,٣  ١       ٣٩٥,٩ ١       ٦٠٤,٧  ١       ٣٦٧,٠  ١       ٦٤٩,٥  ١       ٤٠٥,١ ١       ٦٣٦,١  ١       ٤٥٠,٩

          بسبب السن  ١       ١١٤,٨      ٦٨٣,٦ ١       ١٦٥,٧      ٦٤٢,٢  ١       ١٧٤,١      ٦٤٤,٢ ١       ١٣٦,٩      ٦٩٦,٨
            بسبب اإلعاقة      ٢٧٣,٥      ٢٠٣,٢      ٢٨٥,٢      ٢٢٦,٤      ٣٠٣,٨      ٢٩٤,٤      ٣١٠,٢      ٢٦٤,٢
                         بسبب فقدان املعيل، لكل فرد -      ٤٥٧,٩ -      ٤٥٦,٣ -      ٤٦٢,٠ -      ٤٦٢,٤

                             غري عامل من أفراد األسرة
      آخرون      ١٢٤,٠   ٢,  ٥١      ١٥٣,٨     ٤٢,١      ١٧١,٦     ٤٩,٥      ١٨٩,٠     ٢٧,٥

 .وزارة العمل والرعاية االجتماعية: املصدر 
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 ٣اجلدول 

 متوسط قيمة املعاشات التقاعدية واالستحقاقات االجتماعية
 اليت تقدمها احلكومة للسكان

 )بالسومات( ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
          بسبب السن  ١     ٩٧٢  ٣     ١٠١  ٥     ١٠٠  ٧     ٤٣٣
            بسبب اإلعاقة  ١     ٩٢٦  ٢     ٩١٣  ٤     ٧٣٠  ٧     ١٠٩
  ١      الفئة    ٢     ٧٧٦  ٤     ٢٩٠  ٦     ٧٩٠  ٩     ٨٤٠
  ٢      الفئة    ٢     ٠٥٧  ٣     ١١٥  ٥     ١١٨  ٧     ٨١٨
  ٣      الفئة    ١     ١٣١  ١     ٦١٥  ٢     ٥٤٤  ٣     ٦٧٥
                 بسبب فقدان املعيل  ١     ٨٢٦  ٢     ٨٢٠  ٤     ٤٥٨  ٦     ٦٣٥
                     االستحقاقات االجتماعية  ١     ٢٦٩  ١     ٩٣٨  ٣     ١٣١  ٤     ٤١٣

                    املعاقون منذ الطفولة    
  ١      الفئة    ١     ٤٠٠  ٢     ١٠٠  ٣     ٣٤٠  ٤     ٦٧٥
  ٢      الفئة    ١     ٤٠٠  ٢     ١٠٠  ٣   ٠  ٣٤    ٦٧٥
      ً          عاماً وما فوق  ٦٥     ً                            عاماً وما فوق والرجال البالغون   ٦٠                النساء البالغات     ٨٥٠  ١     ٢٦٩  ٢     ٠٢٤  ٢     ٨٣٥
ٍ               اإلعالة الشهرية لكل طفٍل حىت سن السنتني  ١     ٠١٣  ١     ٣٨٨  ٢     ٢٤٩  ٣     ٠٦٣                       

  )      أكتوبر /            تشرين األول ١ (                احلد األدىن للمنحة     
                          الب يف مؤسسات التعليم العايل   للط   ١     ٤٠٠  ٢     ٥٦٠  ٣     ٥٨٥  ٥     ٣٧٧
                                      للطالب يف مؤسسات التعليم الثانوي املتخصص   ١     ٣٧٥  ٢     ٤٤٠  ٣     ٤٦٥  ٥     ٢٠٠

  .                              وزارة العمل والرعاية االجتماعية  :      املصدر 

 ٤اجلدول 

 عدد النساء والرجال املسجلني كمعاقني للمرة األوىل

   من السكان١٠ ٠٠٠اجملموع لكل 
١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

  امرأة رجل امرأة رجل امرأة رجل رأةام رجل
 أوزبكستان  ٤٠     ٢٩٤   ٤٠     ٦٨٨   ٤١     ٣٢١   ٤٠     ٣٧٢     ٣٣,٧     ٣٤,٤     ٣٤,١     ٣٣,٦
 مجهورية كراكالباكستان  ٢     ٣٣٥  ٢     ٥٧٩  ٢     ٤٥٠  ٢     ٨٣٢     ٣١,٩     ٣٦,٨     ٣٣,١     ٣٨,٤

 :الواليات        
      أندجيان  ٤     ٨٨١  ٤     ١٤٢  ٤     ٩٦٧  ٤     ٢٤١     ٤٦,٠     ٣٩,٣     ٤٦,٠     ٣٩,٦
      خبارى  ٢     ٢٧٩  ٢     ٢٢٩  ٢     ٢٣٣  ٢     ١٤٦   ٨,  ٣٢     ٣٢,٥     ٣١,٧     ٣٠,٨
      دجيزاك  ١     ٣٦٦  ١     ٣٠٣  ١     ٣٤١  ١     ٣٤٣     ٢٩,٥     ٢٨,٣     ٢٨,٥     ٢٨,٧
      كاشا داريا  ٢     ٥٢١  ٢     ٦٤٢  ٢     ٦٦٠  ٢     ٧٠٢     ٢٤,٣     ٢٥,٤     ٢٥,١     ٢٥,٥
      نافوي  ١     ٣٠٣  ١     ١٧٤  ١     ٣١٨  ١     ١٠٩     ٣٤,٠     ٣٠,٥     ٣٤,١     ٢٨,٥
      نامانغان  ٢     ٥٢٢  ٢     ٦٢١  ٢     ٧٩١  ٢     ٥٣٢     ٢٧,٢     ٢٨,٢     ٢٩,٦     ٢٦,٧
      مسرقند  ٤     ٣١٦  ٤     ٣٢٧  ٤     ٢٧٢  ٤     ١٤٨     ٣٣,٢     ٣٣,٦     ٣٢,٤     ٣١,٧
      سورخان داريا  ١     ٨٣٠  ٢     ٣٠٩  ١     ٨٤٥  ٢     ٣٦٩     ٢٢,١     ٢٧,٦     ٢١,٨     ٢٧,٧
      سري داريا  ١     ٦٣٠  ١     ٠٧٥  ١     ٤٣٨  ١     ٠٤٩     ٥٠,٣     ٣٣,٢     ٤٣,٩     ٣١,٩
      طشقند  ٣     ١٨٦  ٣     ٨٠٣  ٣     ٠٦١  ٣     ٦٠١     ٢٧,٤     ٣٣,٣     ٢٦,١     ٣١,٢
      فريغانا  ٥     ٥١٨  ٥     ٥٧١  ٦     ٣٣٣  ٥     ٢٦٦     ٤٢,٤     ٤٣,٣     ٤٨,٠     ٤٠,٣
      خورزم  ٢     ١٣٢  ١     ٦٥٢  ١     ٩٨٨  ١     ٧٥١     ٣٣,١     ٢٦,١     ٣٥,٤     ٢٧,٢
      مدينة طشقند  ٤     ٤٧٥  ٥     ١٦١  ٤     ٦٢٤  ٥     ٢٨٣     ٤٠,٨     ٥٠,٢     ٤١,٩     ٥٠,٨

  .    ٢٠٠٠         ، طشقند،   ")                    نساء ورجال أوزبكستان    (" Zhenshchiny I muzhchiny Uzbekistana               الدليل اإلحصائي   :      املصدر 



E/1990/5/Add.63 
Page 106 

 

 ٥اجلدول 

 عدد املعوقني املسجلني لدى هيئات الرعاية االجتماعية

 يف هناية العام

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  
  امرأة رجل امرأة  رجل امرأة رجل امرأة رجل

           عدد املعوقني        
                     اجملموع، باآلالف      ١٤٤,٧     ١٦١,٨      ١٦٠,٨   ١٦٦           ١٦٦,٧     ١٦٦,٣      ١٦٦,٤     ١٦٠,٨

            من السكان  ١٠     ٠٠٠            لكل       ١٢١,١     ١٣٦,٩      ١٣٢,٦     ١٣٨,٣     ١٣٥,٦     ١٣٦,٤      ١٣٣,٦    ١٣٠    
                                    عدد األشخاص املعترف بإصابتهم باإلعاقة          

           للمرة األوىل
                     اجملموع، باآلالف      ١٣٩,٤     ٨٤,١      ١٤٥,٨     ٩٧,٣     ١٦٣,٧     ١٠٤,٥      ١٥٦,٥     ١٠٥,٤
        ، منهم               من السكان    ١٠     ٠٠٠               لكـل        ١١,٨    ٧,٢     ١٢,١    ٨,١     ١٣,٣    ٨,٦     ١٢,٦    ٨,٦

                                       عـدد األطفال املعاقني حىت سن السادسة       
                                  عشرة الذين يتلقون معاشات اجتماعية

                     اجملموع، باآلالف     ٧٢,٤     ٣٣,٦     ٧٨,٦     ٤٥,١     ٩٤,٤     ٥٣,٢     ٨٨,٥     ٥٥,٣
            من السكان  ١٠     ٠٠٠            لكل     ٦,١    ٢,٩    ٦,٥    ٣,٨    ٧,٧    ٤,٤    ٧,١    ٤,٥

 .٢٠٠٠، طشقند، Zheschiny I muzhchiny Uzbekistanaالدليل اإلحصائي : املصدر 

 ٦اجلدول 

 توزيع األشخاص املشمولني بالدراسة االستقصائية  حبسب الفئة
ٍ                ومتوسط الدخل السنوي لكل فرد  من أفراد األسرة                            

 اسم الفئة  عدد الرجال عدد النساء اجملموع النسبة املئوية من اجملموع
    ١الفئة  
١٠,٠ 
٦,٠ 
١٦,٠ 

٢٣٢ 
١٣٦ 
٣٦٩ 

١٢١ 
٧٥ 
١٩٦ 

١١١ 
٦١ 
١٧٢ 

   ضر ح
       قرويون

 

                   أصحاب الدخل املنخفض
 

      اجملموع
    ٢الفئة  
١١,٩ 
١٦,٦ 
٢٨,٥ 

٢٧٣ 
٣٨١ 
٦٥٤ 

١٤٤ 
١٨٦ 
٣٣٠ 

١٢٩ 
١٩٥ 
٣٢٤ 

    حضر
       قرويون

                      أصحاب الدخل غري الثابت
 

      اجملموع
    ٣الفئة  
٢١,٥ 
٢١,٤ 
٤٢,٩ 

٤٩٦ 
٤٩٠ 
٩٨٦ 

٢٥٦ 
٢٤٧ 
٥٠٣ 

٢٤٠ 
٢٤٣ 
٤٨٣ 

    حضر
       قرويون

                   أصحاب الدخل املتوسط
 

      اجملموع
    ٤لفئة ا 
٦,٦ 
٦,١ 
١٢,٧ 

١٥٢ 
١٤٠ 
٢٩٢ 

٧١ 
٦٧ 
١٣٨ 

٨١ 
٧٣ 
١٥٤ 

    حضر
       قرويون

                   أصحاب الدخل املرتفع
 

      اجملموع
 

٥٠,١ 
٤٩,٩ 

١ ١٥٣ 
١ ١٤٧ 

٥٩٢ 
٥٧٥ 

٥٦١ 
٥٧٢ 

    حضر
       قرويون

      اجملموع

 .وزارة الصحة: املصدر 
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 ٧اجلدول 

 ددفئات مصنفة على أساس مؤشر منظمة الصحة العاملية للكتلة البدنية  حبسب ع
 األشخاص املشمولني بالدارسة االستقصائية وحبسب الفئة

 الرقم              معايري التقييم ١الفئة  ٢الفئة  ٣الفئة  ٤الفئة  املتوسط
القيمة  % 

 املطلقة 
القيمة  %

 املطلقة
القيمة  %

 املطلقة
القيمة  %

 املطلقة
  

  ١                  دون الوزن الطبيعي    ٢٤٢     ٦٥,٥    ٢٥٤     ٣٨,٨    ١٨٤     ١٨,٧   ١٤    ٤,٨     ٣٠,١
  ٢              الوزن الطبيعي    ١١٠     ٢٩,٨    ٢٦٢     ٤٠,٠    ٥٠٢     ٥٠,٩   ٦٤   ٩,  ٢١     ٤٠,٨
  ٣                  فوق الوزن الطبيعي   ١٢    ٣,٢    ١١٢     ١٧,٣    ٢٣٤     ٢٣,٧    ١٦٦     ٥٦,٨     ٢٢,٨
  ٤             مصاب بالسمنة  ٦    ١,٥   ٢٦    ٣,٩   ٦٦    ٦,٧   ٤٨     ١٦,٥    ٦,٣

 .وزارة الصحة: املصدر 
 ٨اجلدول 

 ائيةنتائج تقييم متوسط االستهالك اليومي للغذاء باالستناد إىل دراسة استقص
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢لسكان القرى واملدن يف أوزبكستان خالل الفترة 

والية 
 طشقند

 
 والية سورخان داريا

 
      ِ      والية ف رغانا

 
 كراكاباكستان

  

      الرقم          اسم املنتج حضر قرويون حضر قرويون حضر قرويون 

  ١                   خبز ومنتجات الدقيق    ٤٨٥    ٥٦٧    ٥٧٢    ٥٨٤    ٤٧٤    ٥٥٨      ٥٤٠,٥
  ٢   مح        دقيق الق   ٧٠   ٨٧   ٦٥   ٧٢   ٧٨   ٨٩   ٧٥
  ٣          أرز مقشور   ٣٢   ٣٨   ٢٨   ٣٦   ٣٢   ٣٨   ٤٥
  ٤          حبوب أخرى   ١٥   ٢٥   ١٠   ١٥   ١٢   ١٥   ٢٠
  ٥     بقول  ٨   ١٢   ١٤   ١٨   ١٥   ٢٠   ٢٥

  ٦                  حلوم من مجيع األصناف     ٤٥,٢     ٢٢,١     ٤٢,٦     ٣٥,٥     ٤٦,٧     ٣٢,٧     ٦٢,٨
  ٧                   أمساك من مجيع األصناف     ٢٢,٥     ٢٠,٠     ١٤,٠     ١٢,٠     ٢٤,٠     ١٠,٠     ١٥,٠
  ٨         زيت نبايت     ٣٢,٠     ٢٦,٠     ٣٤,٠     ٢٥,٠     ٢٨,٠     ٢٦,٠     ٣٤,٠
  ٩     زبدة     ٢٢,٠     ٢٨,٠     ١٨,٠     ٣٠,٠     ٢٥,٠     ٣٠,٠     ٢٨,٠
   ١٠    سكر     ١٥,٠    ٥,٠     ١٠,٠     ١٠,٠     ١٢,٥     ١٠,٠     ١٤,٠
   ١١          حليب، كفري     ١٥٠,٠      ٢٥٠,٠      ٢٠٠,٠      ٢٨٠,٠      ١٨٠,٠      ٢٥٠,٠      ٤٠٠,٠
   ١٢              خمتثرات، أجبان     ١٠,٠     ٢٠,٠     ١٥,٠     ٢٠,٠     ٢٥,٠     ٢٥,٠     ٢٠,٠
   ١٣  )        لكل بيضة (    بيض     ٠,٥     ٠,٢٥     ٠,٧٥    ٠,٥    ٠,٥     ٠,٧٥     ٠,٧٥
   ١٤              منتجات املقانق     ٢٠,٠ -     ٣٠,٠     ١٥,٠     ٢٥,٠     ١٠,٠     ١٨,٠
   ١٥            فضالت اللحوم     ٢٠,٠     ١٢,٥     ١٠,٠     ٢٥,٠     ١٥,٠     ١٠,٠     ٢٠,٠
   ١٦      بطاطس     ١٠٠,٠     ٥٠,٠      ١٥٠,٠     ٦٠,٠     ٧٥,٠     ٥٠,٠      ١٢٠,٠
   ١٧    بصل     ٥٠,٠     ٤٠,٠     ٥٠,٠     ٣٠,٠     ٧٠,٠     ٥٠,٠     ٣٥,٠
   ١٨    جزر     ٢٠,٠     ٤٠,٠     ٣٠,٠     ٥٠,٠     ٣٠,٠     ٥٠,٠     ٥٠,٠
ُ     كُُرنب (      ملفوف      ٢٠,٠     ١٥,٠     ٣٠,٠     ٢٥,٠     ٣٠,٠     ٢٥,٠     ٣٥,٠ ُ (  ١٩   
   ٢٠     مشندر     ١٠,٠    ٨,٠     ١٢,٠    ٥,٠     ١٥,٠     ١٠,٠     ١٠,٠
   ٢١           فواكه جمففة    ٥,٠     ١٠,٠     ١٠,٠     ١٠,٠     ٢٠,٠     ١٠,٠     ١٠,٠
   ٢٢     بطيخ     ٢٠,٠     ٢٥,٠     ١٥,٠     ١٠,٠     ١٠,٠     ١٥,٠     ١٠,٠
   ٢٣    عصري     ٢٥,٠     ٣٠,٠     ٢٠,٠     ٣٠,٠     ٢٥,٠     ٣٠,٠     ١٨,٠
  ٤ ٢     خضار    ٥,٠ -    ٥,٠     ١٠,٠     ١٠,٠     ١٥,٠     ١٥,٠

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 



E/1990/5/Add.63 
Page 108 

 

 ٩اجلدول 
 صحة املرأة

 ٢٠٠٠باالستناد إىل دراسة استقصائية لعينة من النساء يف عام 

              بالنسب املئوية
  مبا يف ذلك

  اجملموع سكان احلضر سكان األرياف
          حاالت أخرى ٠,٤ ٠,٢ ٠,٦                      يشكون من مرض خطري مزمن ٣,٠ ٥,٠ ١,٥                  مشاكل صحية مستمرة ٥,٢ ٨,٠ ٣,٢          نة واألخرى                  مشاكل صحية بني الفي ٢٠,٩ ٢٩,٦ ١٤,٤             ال مشاكل صحية ٧٠,٥ ٥٧,٢ ٨٠,٣      اجملموع ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

  . Zhenshchiny i muzhchiny Uzbekistana Tashkent, 2002              الدليل اإلحصائي  :      املصدر 

 ١٠اجلدول 

  القطاع الطيباملؤسسات الطبية وموظفو

             يف هناية العام
١٩٩٧     ١٩٩٨     ١٩٩٩     ٢٠٠٠      
              عدد املستشفيات ٢٣٠ ١ ١٧٥ ١ ١٧٨ ١ ١٦٢ ١
  )     باآلالف (                   عدد أسرة املستشفيات  ١٥٥,٣ ١٤٠,٥ ١٣٨,١ ١٣٨,٦
            من السكان  ١٠     ٠٠٠    لكل  ٦٥,٣ ٥٨,٢ ٥٦,٤ ٥٥,٩
  )     باآلالف (               َّ                     َّ                        من جمموع عدد أسرَّة املستشفيات، عدد األسرَّة املخصصة لألطفال املرضى  ٣٥,١ ٣٠,٥ ٢٩,٨ ٣٠,١
  )     سنة  ١٤  �    صفر  (      طفل   ١٠     ٠٠٠    لكل  ٣٧,٢ ٣٢,٤ ٣١,٨ ٣٢,٥
  )     باآلالف (                                   النساء احلوامل والنساء يف حالة الوضع  ٢٧,٩ ٢٧,٧ ٢٦,٨ ٢٦,٢
  )     سنة  ٤٩-  ١٥ (        امرأة   ١٠     ٠٠٠    لكل  ٤٧,٠ ٤٥,٣ ٤٢,٦ ٤٠,٥
  )     باآلالف (                      مراكز األمراض النسائية  ٥,٥ ٥,٠ ٥,١ ٤,٩
        امرأة  ١٠     ٠٠٠    لكل  ٤,٦ ٤,١ ٤,٢ ٣,٩

                            عدد العيادات اخلارجية العامة ٠٧٤ ٤ ٢٩١ ٤ ٦٤٣ ٤ ٨٤٧ ٤
  )     باآلالف (                                                 القدرة االستيعابية، عدد الزيارات أثناء نوبة العمل  ٣٥٣,٥ ٣٦٨,٠ ٣٨٠,٣ ٣٩١,٤
            من السكان  ١٠     ٠٠٠    لكل  ١٤٨,٧ ١٥٢,٥ ١٥٥,٣ ١٥٧,٧
                                         عدد عيادات االستشارة الطبية املخصصة للنساء ٨٥٢ ١ ٩٨٠ ١ ٠٢٠ ٢ ٠٧٤ ٢
                                   عدد العيادات اخلارجية املخصصة لألطفال ٠١٨ ٢ ٠٧٢ ٢ ٢٠٥ ٢ ٥١٩ ٢

                 عدد مصحات األطفال ٣٥ ٣٢ ٣٠ ٣٠
         َّ                 عدد األسرَّة يف مصحات األطفال ٢٧٥ ٥ ١٧١ ٥ ٩٣٠ ٤ ٥٨٥ ٤
  )     باآلالف (                   عدد األطفال املتعافني  ٣٢,٧ ٢٠,٦ ٢١,٩ ٢٢,١
                  عدد وحدات التوليد ٢٣٥ ٥ ٤٩٥ ٤ ٠٩٨ ٤ ٨٠٠ ٣
  )     باآلالف (  ء          عدد األطبا ٨١,٦ ٨١,٨ ٨١,٢ ٨١,٥
            من السكان  ١٠     ٠٠٠    لكل  ٣٤,٣ ٣٣,٩ ٣٣,٢ ٣٢,٨
  )     باآلالف (             أطباء األطفال  ١٣,٢ ١٢,٩ ١٢,٨ ١٢,٩
      طفل  ١٠     ٠٠٠    لكل  ١٤,٠ ١٣,٧ ١٣,٧ ١٣,٩
  )     باآلالف (                                   دور التوليد ومراكز األمراض النسائية  ٦,٠ ٦,٢ ٦,٤ ٦,٤
        امرأة  ١٠     ٠٠٠    لكل  ٥,٠ ٥,١ ٥,٢ ٥,٢

  )     باآلالف (                         املوظفون الطبيون املساعدون  ٢٥٦,٤ ٢٥٤,٢ ٢٥٦,٩ ٢٥٩,٧
            من السكان  ١٠     ٠٠٠    لكل  ١٠٧,٩ ١٠٥,٣ ١٠٤,٩ ١٠٤,٧
  )     باآلالف (        القابالت  ٢٠,٨ ٢٠,٥ ٢٠,٥ ٢٠,٩
                      عدد النساء يف سن اإلجناب ٣٥,١ ٣٣,٦ ٣٢,٦ ٣٢,٨
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 ١١اجلدول 

                 ُّ َّ             مؤشرات وفيات الر ض ع يف أوزبكستان
 الواليات ١٩٩١ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 أندجيان ٣٠,١ ١٤,٨ ١٣,٤
 خبارى ٢٩,١ ١٨,٢ ١٥,٠
 دجيزاك ٣٧,٤ ١٦,٧ ١٤,٣
 كاشكا داريا ٣٥,٣ ١٩,٢ ١٦,٠
 نافوي ٣١,٢ ١٧,٢ ١٤,٤
 نامانغان ٣٧,٤ ١٧,٦ ١٦,٢
 مسرقند ٣٣,٣ ١٥,٨ ١٤,٠
 ياسورخان دار ٤١,٢ ١٨,٧ ١٥,٧
 سري داريا ٤٨,٣ ٢٠,٠ ١٨,٢
 طشقند ٢٩,٤ ١٧,٠ ١٦,٨
 ِ      ف رغانا ٣٦,٥ ١٩,٩ ١٧,٩
 خوريزم ٣٨,٩ ١٩,٨ ١٩,٤
 مدينة طشقند ٢٥,١ ٢١,٠ ١٩,٥
 مجهورية كراكالباكستان ٥١,٢ ٢٢,٣ ١٩,٩
 يف مجيع أرجاء البلد ٣٥,٥ ١٨,٣ ١٦,٣

  .             وزارة الصحة :     املصدر 

 ١٢اجلدول 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١صرف الصحي يف أوزبكستان حىت إمدادات املياه وحالة ال
مزودة بشبكة صرف 

 صحي
)(٪ 

مزودة بشبكة إمدادات 
 مياه مركزية

)٪( 

 
 

 عدد املستوطنات
 حضر أرياف حضر أرياف حضر أرياف حضر أرياف

 
 
 

 اسم الوالية

 
 
 
 الرقم

 -١            مدينة كشقند  ١  ٢     ١٤٣     ٧٠٠ - -     ٩٩,٠ -     ٧٥,٢ 
 -٢       أندجيان   ١٨    ٦٣٧     ٦٠٠    ٥٤٠  ١     ٤٩٥     ٧٠٠   ٦,  ٩٥     ٨٩,٢     ٣١,٤ 
 -٣     خبارى   ١١    ٤٣٨     ١٠٠  ١     ٥٠٨    ٩٥٢     ٧٠٠     ٩٥,٠     ٣١,٠     ٤١,٠ 
 -٤       دجيزاك   ١٥    ٢٨٩     ٩٠٠    ٥٣٠    ٦٤٠     ٦٠٠     ٨٦,١     ٧٠,٦     ٣٢,٠ 
 -٥            كاشكا داريا   ١٣    ٥٣٨     ٦٠٠  ١     ٠٩٦  ١     ٥٥٩     ١٠٠     ٨٦,٨     ٧٨,٩     ١٥,٣ 
 -٦      نافوي  ٨    ٣١٣     ١٠٠    ٦٣٤    ٤٥٨     ٧٠٠     ٨٢,٨     ٣٦,٤     ١٢,١ 
 -٧         نامانغان   ١٢    ٧٠٥     ٧٠٠    ٥١٢  ١     ١٦٨     ٦٠٠     ٨٤,٠   ٩,  ٧٧     ١٦,٤ 
 -٨      مسرقند   ٢٠    ٧١٨     ٩٠٠  ١     ٩٣٢  ١     ١٨٨     ١٠٠     ٦٨,٣     ٧٩,٢     ٤٠,١ 
 -٩             سورخان داريا   ١٢    ٣٣٧     ٣٠٠    ٨٥٠  ١     ٣٤٦     ٨٠٠     ٩٥,٠     ٦٧,٧     ٤٤,٠ 
 -١٠         سري داريا   ١٥    ٢٠٢     ٧٠٠    ٣٠٥    ٤٤٩     ٣٠٠     ٩٧,٥     ٧٨,٢     ٢٥,٠ 
 -١١   ند   طشق   ٢٩    ٩٤٤     ٠٠٠    ٩٥٦  ١     ٣٧١     ١٠٠     ٩٣,٠     ٩١,٣     ٥٣,٤ 
رغانا   ١٨    ٧٥٩     ٨٠٠  ١     ١٨١  ١     ٨٤٦     ٨٠٠     ٩٨,٠     ٨٣,٠     ٣٨,٥   -١٢ ِ       ِف
 -١٣       خوريزم   ١٣    ٣١٠     ٢٠٠    ٦١٢    ٩٧٧     ٤٠٠     ٩٢,٣     ٥٥,٨     ٤٤,٣ 
 -١٤                     مجهورية كراكالباكستان   ١٩    ٧٠٧     ٩٠٠  ١     ١٨٨    ٧٦١     ١٠٠     ٧٣,٦     ٤٦,١     ١٢,١ 

  اجملموع     ٢٠٤  ٩     ٢٢٢     ٠٠٠   ١١     ٨٤٤   ١٥     ٥٩٩     ٣٠٠     ٨٩,٠     ٦٨,١     ٤٥,٤    ٥,٥
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 ١٣اجلدول 

 متوسط العمر املتوقع يف أوزبكستان
١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 جمموع السكان ٦٩,٣ ٧٠,٢ ٧٠,٢ ٧٠,٢٥ ٧٠,٣ ٧٠,٣  ٧٠,٠٨ 
   الرجال ٦٦,١ ٦٧,٨ ٦٧,٨ ٦٨,١ ٦٨,٢ ٦٨,٢  ٦٧,٥٧ 
   النساء ٧٢,٤ ٧٢,٦ ٧٢,٧ ٧٢,٧ ٧٣,٠ ٧٣,١  ٧٢,٦٤ 
 سكان املدن ٦٩,٣ ٧١,٥ ٧١,٥ ٧١,٥ ٧١,٦ ٧١,٦   
   الرجال ٦٥ ٦٩ ٦٩ ٦٩,١ ٦٩,١ ٦٩,١   
   النساء ٧٣,٢ ٧٣,٩ ٧٤ ٧٤ ٧٤,١ ٧٤,٢   
 سكان األرياف ٦٩ ٦٩,١ ٦٩,١ ٦٩,٣ ٦٩,٥ ٦٩,٥   
   الرجال ٦٦,٤ ٦٦,٧ ٦٦,٧ ٦٦,٨ ٦٦,٩ ٦٦,٩   
   النساء ٧٠,٤ ٧١,٤ ٧١,٤ ٧١,٤ ٧١,٦ ٧١,٦   

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 

 ١٤اجلدول 

 ٢٠٠٢-١٩٩١مؤشرات وفيات األمهات للفترة 
 الواليات ١٩٩١ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 أندجيان ٤٤,١ ٢٠,٥ ١٧,٣
 خبارى ٣٥,٦ ٥٤,٤ ٣٧,٣
 دجيزاك ٩٩,٩ ٤٢,٥ ٢٩,٧
 كاشا داريا ٦٩,٩ ٤٠,٦ ٣٧,١
 نافوي - ٩١,٥ ٥١,٥
 نامانغان ٤٥,٤ ٢٩,٣ ١٨,٤
 مسرقند ٤٣,٤ ١٧,٩ ٢١,٩
 سورخان داريا ٩١,٥ ١٩,٣ ٢٠,٤
 سري داريا ٢٣,٦ ٣٥,٧ ٢٦,٤
 طشقند ٤٣,٢ ٤٤,٢ ٥٩,٨
 ِ      ف رغانا ٦٢,٨ ٢٥,٣ ٢٥,٨
 خوريزم ٤٦,٠ ٣٦,٢ ٣٢,٣
 مدينة طشقند ١٤١,١ ٣٦,٤ ٥٩,٩
 مجهورية كراكالباكستان ١٠٨,٥ ٤١,٩ ٢٦,٦
 يف مجيع أرجاء البلد ٦٥,٣ ٣٤,١ ٣٢,٠
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 ١٥اجلدول 

 شطة التثقيف الصحي الرامية إىل زيادة الوعي بشأن سبل الوقاية منأن

 ٢٠٠٢-٢٠٠١اإلصابة بأمراض شىت يف أوزبكستان، للفترة 
٢٠٠١ ٢٠٠٢  

       حماضرات ٤٤٩ ٢٣٢ ٦٤٢ ٨٠٠
       حمادثات ٤ ٧٦٩ ٠٠٢ ٤ ٤٩١ ٦٧٢
              لقاءات إذاعية ٨ ١٠٣ ١٧ ٩٩٨
                    أمسيات أسئلة وأجوبة ٢٢ ٢٤٥ ٣٥ ٢١٢
       ض أفالم   عرو ٣ ٤٥٢ ٢ ٢٧٤
  "          زوايا صحية " ٧٠ ٤٤٦ ٦٩ ٩٢٤
                برامج تلفزيونية ٥٨٣ ٦٦٥
                  مقاالت يف صحف دورية ١٢٩ ٩٤
                          اجتماعات بني موجهني واجلمهور ١١ ٧٢١ ١٦ ٠٢٩

  .           وزارة الصحة  :      املصدر 

 ١٦اجلدول 

 شبكة مدارس التعليم العام يف أوزبكستان
    وات    السن         املكان ٢٠٠٣-٢٠٠٢ التالميذ مبن فيهم التلميذات

       املدينة ٢ ٠٠٦  
       القرية ٧ ٦٨٦  

      اجملموع      ٩ ٦٩٢ ٦ ٢٦٦ ٣٧١ ٣ ٠٧٤ ٦٤٧

  .                                      اللجنة اإلحصائية احلكومية ووزارة التعليم  :      املصدر 

 ١٧اجلدول 

 وعدد األطفال يف سن الدراسة) ١٥-٧(عدد األطفال يف سن الدراسة 
 املسجلني يف مدارس التعليم العام

 
معدل 
 ***احلضور

 
 الشمولية

)٪( 

عدد التالميذ الذين تتراوح أعمارهم
     ً                عاما  يف بداية السنة ١٥ و٧بني 

 **٢٠٠١-٢٠٠٠الدراسية 

 
عدد األطفال يف سـن الدراسة

)١٥-٧*( 

 
 
 الوالية

 الرقم

                   يف مجيع أرجاء البلد ٥ ٧٩٨ ٢٣٣ ٥ ٥١٩ ٢٧٩ ٩٥,٢ ٩٨,٨

  .                                        اللجنة اإلحصائية احلكومية ووزارة التعليم :     املصدر 
  .    ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١     ً     عاماً يف   ١٥   و ٧                             سكان الذين تتراوح أعمارهم بني       عدد ال  * 
                                                                                           هـذا ال يشـمل عدد التالميذ دون اخلامسة عشرة الذين يتابعون الدراسة يف الصف العاشر أو               ** 

           لألطفال ذوي                                                                                          الذين انتقلوا إىل الثانويات األكادميية أو املعاهد املهنية، أو التالميذ يف الصفوف واملدارس املخصصة 
  .                          اإلعاقات الذهنية أو البدنية

  .    ٢٠٠٠                                                    نتائج رصد احلضور املدرسي من قبل وزارة التعليم خالل عام     *** 
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 ١٨اجلدول 

 عدد املعلمني يف املدارس

 العام الدراسي ١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣

                جمموع عدد املدرسني ٤٣٥ ٠٤٦    ٤٤٥     ٨٥٣    ٤٤٢     ٣٠٣    ٤٤٣     ٠١٦    ٤٤٣     ٦٨١    ٤٥١     ٨٥٧

                       النسبة املئوية للمدرسات ٦٢,٦     ٦٣,٦     ٦٣,٣     ٦٤,٥     ٦٥,٢     ٦٥,٤

                           متوسط عدد التالميذ لكل مدرس ١٢   ١٣   ١٣   ١٤   ١٤   ١٤

 .اللجنة اإلحصائية احلكومية ووزارة التعليم: املصدر

 ١٩اجلدول 

 عدد الطالب يف املؤسسات التعليمية الثانوية املتخصصة
 ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسي يف بداية العام 

 اجملموع حبسب اجلنس النسبة املئوية من اجملموع )٪(التوزيع حسب اجلنس 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 

                                    عدد الطالب يف املدارس الثانوية املتخصصة    ١٣٣     ٥٥٢    ١٢١     ٢٦٩      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠     ٥٢,٠     ٤٨,٠

ُ            يف الُشعب النهارية    ١٠٩     ٩٥١   ٨٣     ٤٣٠     ٨٢,٣     ٦٨,٨     ٥٦,٠     ٤٤,٠      

ُ           يف الُشعب املسائية    ٧٤٠  ١     ٨٥٨    ٠,٦    ١,٥     ٢٨,٥  ٥ ,  ٧١      

ُ           يف ُشعب املراسلة   ٢٢     ٨٦١   ٣٥     ٩٨١     ١٧,١     ٢٩,٧     ٣٨,٩     ٦١,١    
            من السكان  ١٠     ٠٠٠            الطالب، يف كل     ١٠٨   ٩٨    

               الطالب املقبولون   ٤١     ٦٧٣   ٣١     ٨٦٦      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠     ٥٦,٧     ٤٣,٣

ُ            يف الُشعب النهارية   ٣٤     ٦٠٧   ٢٢     ١٣٦     ٨٣,٠     ٦٩,٥     ٦١,٠     ٣٩,٠      

ُ           يف الُشعب املسائية    ١٦٠    ٣٥٢    ٠,٤    ١,١  ٠ ,  ٣١     ٦٩,٠      

ُ           يف ُشعب املراسلة  ٦     ٩٠٦  ٩     ٣٧٨     ١٦,٦     ٢٩,٤     ٤٢,٠     ٥٨,٠    

                  املتخصصون املتخرجون   ٤٤     ٦٧٦   ٣٤     ٦٢٣      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠     ٥٦,٣     ٤٣,٧

ُ            من الُشعب النهارية   ٣٦     ٢٨٩   ٢٢     ٦٣٧     ٨١,٢     ٦٥,٤     ٦١,٦     ٣٨,٤       

ُ           من الُشعب املسائية    ٢٢٨    ٤٥٢    ٠,٥    ١,٣     ٣٣,٥     ٦٦,٥       

ُ           من ُشعب املراسلة  ٨     ١٥٩   ١١     ٥٣٤     ١٨,٣    ٣,٣ ٣     ٤١,٤     ٥٨,٦     
            من السكان  ١٠     ٠٠٠                        املتخصصون املتخرجون، يف كل    ٣٦   ٢٨    

 .Zhenshchiny i muzhchiny Uzbekistana, Tashkent, 2002الدليل اإلحصائي : املصدر
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 ٢٠اجلدول 

 مؤسسات التعليم العايل

 يف بداية العام الدراسي
 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ة املئوية من اجملموعالنسب )٪(التوزيع حبسب اجلنس 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 

               جمموع عدد الطالب     ٦٢,٢      ١٠٤,٢     ٦٩,٤      ١١٤,٢      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠     ٣٧,٨     ٦٢,٢

ُ            يف الُشعب النهارية     ٤٩,٧     ٧٥,٧     ٥٥,٢     ٨٦,٧     ٧٩,٥     ٧٥,٩     ٣٨,٩     ٦١,١      
ُ        يف الُشعب املسا    ٠,١    ٠,٣    ٠,٠    ٠,١    ٠,١    ٠,١     ٢٣,١     ٧٦,٩     ئية    
ُ           يف ُشعب املراسلة     ١٢,٤     ٢٨,٢     ١٤,٢     ٢٧,٤     ٢٠,٤     ٢٤,٠     ٣٤,١     ٦٥,٩    

                      عـدد الطـالب يف كل           ٥١,٠     ٨٦,٠     ٥٦,٠     ٩٣,٠    
            من السكان  ١٠     ٠٠٠    

 .Zhenshchiny i muzchiny Uzbekistana, Tashkent,2002الدليل اإلحصائي : املصدر 

 ٢١اجلدول 

                         عدد مؤسسات التعليم العايل ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

٦٣ 
٣١ 

٦١ 
٢٩ 

٦١ 
٢٩ 

٦١ 
٢٩ 

٦٠ 
٢٨ 

٦٠ 
٢٨ 

٥٨ 
٢٧ 

٥٧ 
٢٧ 

٥٥ 
٢٦ 

٥٥ 
٢٦ 

٥٤ 
٢٥ 

      اجملموع
              يف مدينة طشقند

 .اللجنة اإلحصائية احلكومية :املصدر 

 ٢٢اجلدول 
 توزيع مؤسسات التعليم العايل حسب اهليئات اليت تتبع إليها

 وزارات واإلداراتال اجملموع اجلامعات املعاهد
            جملس الوزراء  ١  ١    صفر
              وزارة اخلارجية  ١  ١    صفر
                                    وزارة التعليم العايل والثانوي املتخصص   ٣٣   ١٥   ١٨
              وزارة التربية  ٥    صفر  ٥
             وزارة الصحة   ٧    صفر  ٧
              وزارة الثقافة  ٤    صفر  ٤
               أكادميية الفنون  ١    صفر  ١
                               اللجنة احلكومية لأللعاب الرياضية  ١    صفر  ١

                   يئة الربيد واالتصاالت ه  ١  ١    صفر
            وزارة العدل  ١    صفر  ١
  "                     أوزباكستان تيمري يوالري "     شركة   ١    صفر  ١
تالولتني "      مؤسسة   ١    صفر  ١ ِ         كيزيلكومنوديرِم              "  
                         وزارة إمداد الريف باملياه  ٤  ١  ٣
                                  فروع مؤسسات التعليم العايل اخلارجية  ١    صفر  ١

               اجلامعة الدولية  ١  ١    صفر
      اجملموع    ٦٣   ٢٠   ٤٣

 .اللجنة احلكومية لإلحصاء: املصدر 
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 ٢٣اجلدول 

 عدد طالب الدراسات العليا واملرشحني لنيل شهادة الدكتوراه 
 ٢٠٠٢-١٩٩٨للفترة 

 عدد الطالب
١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

مؤسسات التعليم العايل التابعة لوزارة التعليم العايل 
 والثانوي املتخصص

٤٩ 
٣٦٥ 

٧٦ 
٣٩٢ 

٤٣ 
٣٩٦ 

٧٠ 
٦٥٤ 

٦١ 
٥٩٩ 

            الدكتوراه   طالب
                    طالب الدراسات العليا

 .جلنة منح الشهادات اجلامعية العليا: ملصدرا 

 ٢٤اجلدول 

 )مباليني السومات(
١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

٢٥       ٦٠٦,٤   
 
 
 

١       ٤٨٥,٥  

١٧       ٠١٧,٩  
 
 
 

٤٢٢,٦      

١١       ٢١٣,١  
 
 
 

١٦٦,٧      

٧       ١٩٤,٩  
 
 
 

٨٢,٦     

٥       ٣٥٥,٣  
 
 
 

٦٠,٢     

٢       ٦٥١,٩  
 
 
 

٢٧,٨     

                       من ميزانية الدولة                     الـنفقات املخصصة  
                                           لـوزارة التعلـيم العـايل والثانوي     

             املتخصص
   :         مبا يف ذلك

                                        النفقات على الكتب املدرسية ومواد التدريس

 .وزارة التعليم العايل والثانوي املتخصص: املصدر 

 ٢٥اجلدول 

  )            مباليني السومات (

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

٢٧       ٧٤١,٤   
 
 
 

٢٥       ٠٥٣,٣   
 
 

٢ ,   ٢٥٤  
٢       ٤٣٣,٩  

١٦       ٣٧٤,٨   
 
 
 

١٤       ٥٤٣,٤   
 
 

      ١٨٧    
١       ٦٤٤,٤  

      ٩     ٠٥٠ 
 
 
 

٧       ٨٢٠,٧  
 
 

      ١٤٢    
١       ٠٨٧,٣  

٤       ٨٤٣,٣  
 
 
 

٤       ١٤٥,٧  
 
 

١١٠,٣      
٥٨٧,٣      

٢       ٥٧٥,٧  
 
 
 

١       ٩٦٤,٣  
 
 

٩٣,٩     
٥١٧,٥      

      ١     ٤٢٢  
 
 
 

      ١     ٠٤٧  
 
 

٦٣,٢     
٣١١,٨      

                                   جمموع األموال اخلارجة عن امليزانية     
                                          الـيت تلقتها وزارة التعليم العايل     

                      والثانوي املتخصص
   :         مبا يف ذلك

ــابل  ــني مق ــب املوظف                          تدري
ــاس   ــلى أس ــوم وع                             رس

                    تعاقدي مدفوعة
                          تنفيذ مشاريع علمية وتقنية
                       توفري اخلدمات مقابل رسوم

 .وزارة التعليم العايل والثانوي املتخصص :املصدر 
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 املرفق الثاين

 تكوين الفريق العامل الذي أعد تقرير أوزبكستان األويل
 عن تنفيذ أحكام العهد

 سعيدوف. خ. أ
 مدير املركز الوطين حلقوق اإلنسان

 يونسوف. ت. أ
 مدير إدارة تعليم حقوق اإلنسان

 توراييف. ب. د
 كبري املتخصصني يف إدارة تعليم حقوق اإلنسان

 ماماسالييف. ر. ي
 .كبري األخصائيني يف إدارة تعليم حقوق اإلنسان
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 املرفق الثالث

 كومية واملنظمات غري احلكومية اليت شاركت يف تقدمياهليئات احل
ٍ                   مواد  إلعداد هذا التقرير     

 اهليئات احلكومية

 اللجنة احلكومية لإلحصاءات يف أوزبكستان -١

 وزارة املالية -٢

 وزارة العمل والرعاية االجتماعية -٣

 وزارة التربية -٤

 وزارة الثقافة -٥

 وزارة الصحة -٦

 وزارة االقتصاد -٧

 مركز العلوم والتكنولوجيا التابع جمللس التنسيق املعين بالتطور العلمي والتقين والعامل حتت إشراف جملس الوزراء -٨

 مكتب املدعي العام -٩

 املنظمات غري احلكومية

 جملس احتاد نقابات العمال يف أوزبكستان -١

 مركز أويال للدراسات العلمية والتطبيقية -٢

 يف الدويلمركز أوزبكستان الثقا -٣

 .مؤسسة أوزبكستان لرعاية الطفولة -٤
----- 


