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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال١٠ و٢البندان 
 حلقوق اإلنـسان    ة األمم املتحدة السامي   ةالتقرير السنوي ملفوض  

  املساعدة التقنية وبناء القدرات وتقريرا املفوضية واألمني العام

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان عـن تقـدمي         
   املساعدة التقنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنسان

  موجز    
 ١٨ املؤرخ   ١٤/١٤حيدد هذا التقرير، املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان            
الوفـاء  علـى   قريغيزستان  ستعني  ، جماالت املساعدة الرئيسية اليت      ٢٠١٠يونيه  /حزيران

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف        وتبّين   .بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان    
 بشأن التعاون التقين مـن خـالل املكتـب          هاهذا التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا مكتب      

  .وشاإلقليمي آلسيا الوسطى وبعثته يف أ
. ٢٠١١فربايـر   / إىل شباط  ٢٠١٠يونيه  /ويغطي هذا التقرير الفترة من حزيران       

وهو يركز على التطورات يف العمليات التشريعية واالنتخابية، وال سيما يف جمال حقـوق              
وُيحدد يف هذا السياق عدد من املسائل احلامسة يف جمال حقوق اإلنسان، وُتناقش  .اإلنسان

ت املساعدة هبدف دعم قريغيزستان يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال           على هذا األساس جماال   
  .حقوق اإلنسان

ويوجز هذا التقرير جمموعة من االستنتاجات والتوصيات حلكومة قريغيزسـتان            
اهلدف منها حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد من خالل تنفيذ أحكام القواعد الدوليـة   

  .حلقوق اإلنسان
  .ومكتبهاة اخلاصة بروح التعاون بني احلكومة املفوضتنوِّه و  
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
   ٢٠١٠يونيـه   /التطورات املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف الفترة بـني حزيـران            - ثانياً  

  ٣  ١٥-٣  .......................................................٢٠١١فرباير /وشباط     
  ٤  ١٢-٨  ...............................................اإلصالحات القانونية  - ألف     
  ٥  ١٥-١٣  ........................................................باتاالنتخا  -  باء     

  أنشطة حقوق اإلنسان واملساعدة التقنية اليت تقدمها مفوضـية األمـم املتحـدة               - ثالثاً  
  ٦  ٧١-١٦  .....................................................السامية حلقوق اإلنسان     
  ٦  ٣٠-١٦  .........................املساعدة التقنية وبناء قدرات النظراء الوطنيني  - ألف     
  ٩  ٣٤-٣١  .........................................التعاون مع النظراء الدوليني   -  باء     
  ١٠  ٧١-٣٥  .............................................وق اإلنسانمسائل حق  -  جيم     

  ١٨  ٨٣-٧٢  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة -أوالً   
 ١٨ املـؤرخ    ١٤/١٤م هذا التقرير وفقاً لقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان             ُيقدَّ -١

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         مبوجبه ، الذي طُلب  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
نية عن طريق مكتبها يف بيشكيك، والعمل مع حكومة قريغيزستان  تقدمي املساعدة التقةواصلم

وغريها من اجلهات الفاعلة، حسب احلاجة، لتحديد جماالت مساعدة إضافية من شـأهنا أن              
تساعد قريغيزستان يف قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وتقدمي تقرير عن      

  .ته السابعة عشرةذلك إىل اجمللس لينظر فيه خالل دور
وأنشأت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مكتبها اإلقليمـي آلسـيا             -٢

يف مقره  وجد  يويغطي املكتب اإلقليمي، الذي     . ٢٠٠٨  يف عام  )املكتب اإلقليمي  (الوسطى
وتشمل مهامـه    .قريغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان   كالً من   بيشكيك،  
زيز قدرات احلكومات الوطنية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمـات      الرئيسية تع 

اجملتمع املدين لزيادة امتثال الدول املعنية للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وحتسني احلماية من             
مم املتحدة القطرية   املكتب اإلقليمي أيضاً الدعم ألفرقة األ      ويقدم   .انتهاكات حقوق اإلنسان  

   . وتنفيذها قائم على حقوق اإلنسان يف ختطيط الربامججيف دمج هن

 /التطورات املتصلة حبالة حقوق اإلنـسان يف الفتـرة بـني حزيـران             -ثانياً  
  ٢٠١١فرباير / وشباط٢٠١٠ يونيه

 يف جنـوب    ٢٠١٠يونيه  /رداً على اندالع العنف بني اجلماعات اإلثنية يف حزيران         -٣
. ٢٠١٠يوليه /ان، أرسلت املفوضية بعثة إىل أوش يف متوزالبلد وآثاره على حالة حقوق اإلنس

وتراقب البعثة وتقدم تقارير عن التحديات املستمرة يف جمال حقوق اإلنسان هبدف حتديـد              
  .اجملاالت الرئيسية ملساعدة قريغيزستان

وأشارت احلكومة إىل التزامها باختاذ بعض اخلطوات لتحسني النظام الوطين حلمايـة    -٤
وهبدف إصالح وتعزيز املؤسسات يف القطاع التشريعي، تعهدت احلكومـة        .نسانحقوق اإل 

 املقبلة ويعزز زيـادة   إلصالحات القضائية   من شأنه أن حيدد ا    مفهوم للتطور القانوين    ببلورة  
  .امتثال القوانني الوطنية للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان

زال هناك عدد من الشواغل     ما ورغم جهود احلكومة ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان،       -٥
، مثل زيادة حاالت اإلبالغ عن ممارسات متييزية من جانب اهليئات احلكوميـة جتـاه               اهلامة

 املعاملة والتعذيب لسوءاألقليات، واستمرار استخدام اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون وممارستها 
  .ن قيد احلبس االحتياطيياحملتجزحبق 
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جيـب   و . إقامة العدل عائقاً رئيسياً الستعادة سيادة القانون       وتشكل االختالالت يف   -٦
على النظام القضائي أن حيافظ على نزاهته بغض النظر عن األصل اإلثين للضحايا واحملـامني               

 وا حـصراً لقضاة، بوصفهم ضامين سيادة القـانون، أن يـسترشد       لوينبغي   .واملدعى عليهم 
زالت حالة السكن الالئق     وما . اإلنسان املعمول هبا   بالدستور اجلديد واملعايري الدولية حلقوق    

مصدراً للقلق نظراً لعدم كفاية متويل الدولة واستثماراهتا، والصعوبات العامة اليت يعرفها النمو    
االقتصادي ومستويات املعيشة املتدنية، وحتديات النمو احلضري السريع واهلجرة الداخليـة،           

ضاف إىل مجيع هذه اجلوانب عدم      ُيو .ةاألخرييف اآلونة   والفساد، وعدم االستقرار السياسي     
فر املعلومات وعدم إمكانية الوصول إليها، واحلاجة إىل حتسني مشاورات جامعـة بـني              اتو

منـرب  ويف هذا الصدد، تتمثـل إحـدى املبـادرات اجليـدة يف              .السلطات واجملتمع املدين  
  .ة قريغيزستان وأعضاء حكومتهااالجتماعات الشهرية بني منظمات اجملتمع املدين ورئيس

، استعرض جملس حقوق اإلنسان احلالة يف قريغيزستان، يف         ٢٠١٠مايو  / أيار ٣ويف    -٧
 / أيلـول ٢١وخـالل اعتمـاد الوثيقـة اخلتاميـة يف          .سياق االستعراض الدوري الشامل   

 توصية، مبا فيها توصية أن تكفل احلكومة املؤقتـة          ١٥٢، قبلت قريغيزستان    ٢٠١٠ سبتمرب
 يف هذا الصدد، جبميع التزاماهتا      ،تتقيدأن  و االحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق اإلنسان     

 منها دون موقـف     ٦ التعليق على    ومت توصيات،   ٣ قريغيزستانورفضت   .وتعهداهتا الدولية 
  .)١( منها معلقة١٢ وبقيت ،واضح

  اإلصالحات القانونية  - ألف  
 عن اإلطاحة بـالرئيس كورمانبيـك       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٧أسفرت اضطرابات     -٨

احلكومة االنتقالية اليت جاءت إىل السلطة دستوراً جديداً اعُتمد عن طريق           عرضت  و .باكييف
نشئ فريـق عامـل     ، أُ ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ويف  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٧االستفتاء يف   

  .ور اجلديد العدل املؤقت لتكييف التشريعات الوطنية مع الدسترحكومي برئاسة وزي
 قانوناً جيب مراجعتها وتعديلها على وجه       ٣٠وحدد الفريق العامل قائمة مكونة من        -٩

 انفتاحاً واستعداداً لضم خرباء مـن اجملتمـع املـدين           ة العدل املؤقت  ةرا وز توأظهر .العجلة
  .كأعضاء كاملي العضوية يف الفريق العامل

، مبساعدة  ٣٠ قانوناً من أصل     ١٥وعه  واسُتعرض وُعّدل وقُّدم إىل احلكومة ما جمم       -١٠
من املشروع املشترك بني االحتاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن دعم اإلصالح  

 بارامترات االستعراض التشريعي، مت تعزيز جدول أعمـال حقـوق           حدودويف   .الدستوري
طنـيني مـشاركني    اإلنسان والشؤون اجلنسانية بشكل ملموس بدعم من خرباء دوليني وو         

__________ 

التوصيات الثالث املرفوضة بإنشاء مؤسسة حمددة لكفالة التنفيذ الصحيح للتـدابري املتخـذة بـشأن       تتعلق   )١(
 .املساواة بني اجلنسني والعنف اجلنساين
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الربنامج اإلمنائي، واملفوضية، واالحتاد األورويب، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات           يف
  .واجلرمية، ومؤسسة سوروس

وُبذلت جهود إضافية لوضع مشاريع قوانني جديدة بشأن حرية التجمع والـدين،             -١١
علومـات وقـانون    وكذلك جمموعة من مشاريع التعديالت على قـانون الوصـول إىل امل           

 بضمانات حقوق اإلنسان الـيت يقتـضيها        ذه املشاريع ه وتتصل مجيع  .اإلجراءات اجلنائية 
وعلى إثر   .القانون الدويل وقد ُعرضت كلها على الفريق العامل يف إطار وزارة العدل املؤقتة            

ت ، وافق رؤساء الوزارا   ٢٠١٠تشكيل احلكومة وإعادة ترتيب جملس الوزراء يف أواخر عام          
والوكاالت اجلدد على مشاريع القوانني املعنية وقدموها إىل املكتب التنفيذي جمللس الـوزراء             

ووفقاً للحكومة، سُتقدم مشاريع القوانني وجمموعـات مـشاريع التعـديالت            .اللنظر فيه 
  .الربملان عما قريب إىل
وين بدعم من اإلدارة الرئاسية مفهوماً للتطور القانطرحت  ،  ٢٠١١فرباير  /ويف شباط  -١٢

لتحديـد  ويشكل مفهوم التطور القـانوين أداة هامـة          .احلكومة، والربملان، واجملتمع املدين   
، ودفع عملية اإلصالح الدستوري، وتعزيز زيادة امتثـال         لقبستامليف  إلصالحات القانونية   ا

سـطى  وجيري املكتب اإلقليمي آلسـيا الو  .القوانني الوطنية للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان
حالياً، مع خمتلف املنظمات الدولية، استعراضاً لسبل دعم هذه العملية مـن أجـل كفالـة                

  .للمساءلةوخضوعها مشوليتها وشفافيتها 

  االنتخابات   -باء   
 السلطات الرئاسية   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٧قلص االستفتاء الدستوري املعقود يف       -١٣

 يف  ٩٠لتعديالت املقترح إدخاهلا على الدستور      وقبل ا  .وعزز سلطات الربملان ورئيس الوزراء    
وكان هدف االستفتاء، الذي جرى دون اضطرابات كربى، هو احلماية           .املائة من املصوتني  

   .من النظام االستبدادي السابق وإنشاء أول حكومة برملانية يف آسيا الوسطى
 تـشرين   ١٠نيـة يف     لتنظيمها انتخابات برملا   قريغيزستانوأثىن اجملتمع الدويل على      -١٤

 شارك فيها حوايل مليون من الناخبني املسجلني الذين يناهز عـددهم            ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 تـشرين  ١ويف  .متيزت مبستوى غري مسبوق من الشفافية واالنفتاحو، شخص مليون ٢,٨
، أعلنت اللجنة املركزية لالنتخابات أن األحزاب الرئيـسية اخلمـسة           ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

، بعد كثري من    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف   .ى املستوى األدىن املطلوب   حصلت عل 
املشاورات بني األحزاب، أعلن أوموربيك بابانوف، رئيس حزب ريسبوبليكا، عن حتـالف            

وأقـر   .جورت -  الدميقراطي االشتراكي، وحزب أتا    قريغيزستان بني ريسبوبليكا، وحزب  
  . وزيراً وثالث جلان حكومية١٨ملكونة من يدة، اهيكل وتشكيلة احلكومة اجلدالربملان 
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ويـنص املرسـوم    . ٢٠١١وسُتجرى االنتخابات الرئاسية يف الربع األخري من عام           -  ١٥
الذي ُعّينت مبوجبه الرئيسة احلالية، روزا أوتونباييفيا، على أنه ال ُيسمح هلا بالتقدم لواليـة               

  .٢٠١١ ديسمرب/جديدة عندما تنقضي واليتها يف كانون األول

أنشطة حقوق اإلنسان واملساعدة التقنية اليت تقدمها مفوضية األمـم            -ثالثاً   
  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  املساعدة التقنية وبناء قدرات النظراء الوطنيني   -ألف   

  مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اإلقليمي آلسيا الوسطى  -١  
، املـشورة   ٢٠٠٨ منذ إنشائه يف عام      بانتظام، الوسطىقدم املكتب اإلقليمي آلسيا      -١٦

، على الصعيدين الوطين واحمللي، بـشأن طريقـة          إىل السلطات القريغيزية   التقنية والتوصيات 
   .مواجهة شواغل حمددة يف جمال حقوق اإلنسان

وبعد مساعدة احلكومة يف إعداد االستعراض الدوري الشامل، الـذي أُجـري يف              -١٧
ر ، أسهم املكتب اإلقليمي آلسيا الوسطى يف نشر الوثيقة اخلتاميـة ويـسَّ            ٢٠١٠مايو  /أيار

أنشطة املتابعة، مبا فيها املشاورات مع املسؤولني احلكوميني، واملنظمات غـري احلكوميـة،             
، عقد املكتب اإلقليمي اجتماع عمل مـع        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٦ويف   .واملنظمات الدولية 

 غري احلكومية بشأن إعداد خطة عمل وطنية بـشأن تنفيـذ            السلطات احلكومية واملنظمات  
توصيات االستعراض الدوري الشامل املتصلة بالتنمية، واألمن، وسيادة القـانون، وحقـوق      

   .٢٠١١وسُتنظم اجتماعات للمتابعة طوال عام  .اإلنسان
 صـياغة الدسـتور اجلديـد يف      أثناء  وباإلضافة إىل تقدمي الدعم وتعليقات اخلرباء        -١٨
ع قوانني بديلة بـشأن     يرا، دعم املكتب اإلقليمي شريكاً حملياً يف وضع مش        ٢٠١٠مايو  /أيار

ع تعديالت علـى القـانون اجلنـائي وقـانون          يراحرية التجمع وحرية الدين وكذلك مش     
  .اإلجراءات اجلنائية، ودعم تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة

، دعم املكتب اإلقليمي    ٢٠١٠ديسمرب  /يوليه وكانون األول  / متوز ويف الفترة ما بني    -١٩
أربع دورات تدريبية ملمثلي اجملتمع املدين وحمامي الدفاع، بشأن جمموعة واسعة من مواضـيع      

اسـتراتيجيات   :حقوق اإلنسان املركزة على زيادة معرفة املشاركني يف اجملـاالت التاليـة           
ن، ورصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك االتصاالت، والسالمة واألمن الشخصيا

وُنظمت هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمات وطنيـة وإقليميـة            .رصد احملاكمات 
ودولية، مبا فيها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق             

  .اإلنسان، وشركاء حمليني ودوليني من اجملتمع املدين
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، قام املكتب اإلقليمي، بالتعاون مع عـدد مـن          ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول   -٢٠
املنظمات الدولية واجملتمع املدين، بدعم منتدى مدين بشأن سيادة القانون كضمان لألمن يف             

ومجع احلدث مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى، وأحزاب سياسية، ومنظمـات        .بيشكيك
، ومنظمات دولية ملناقشة عدد من التطـورات الرئيـسية يف           غري حكومية، وخرباء مستقلني   

واالعتداءات اليت  نتائج االنتخابات،   عن  عالن  اإلتأخريات يف   الومشلت هذه التطورات     .البلد
 الدفاع الذين ميثلون مصاحل املدعى عليهم من اإلثنية األوزبكية يف           و يف اجلنوب حمام   تعرض هلا 

سهل املكتب اإلقليمـي مـشاركة      و .٢٠١٠يونيه  /رانحزيبأعمال العنف يف    قضايا تتصل   
وأسفر احلدث عن مناقشة مفتوحة وعلنية، ُعرضـت         . الدفاع من اجلنوب يف املنتدى     يحمام

 شواغل احملاكمة العادلة اليت يسببها انعدام        عن خالهلا على السلطات الوطنية روايات مفصلة     
  .بني اجلماعات اإلثنية ٢٠١٠عام بأعمال العنف يف األمن خالل احملاكمات املتصلة 

، قام املكتـب    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  إىل   نوفمرب/ين الثاين رتشالفترة من   ويف    -٢١
اإلقليمي، مع املفوض السامي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعـين باألقليـات الوطنيـة       

مع خمتلف أصحاب   اءها  أثنوشركاء اجملتمع املدين، بدعم جمموعة من املوائد املستديرة لُيناقش          
 الـذي تقـوم بوضـعه إدارة    اجملتمعاملصلحة مشروع املفهوم الوطين للتنمية اإلثنية وتكامل   
وأسهم  .)٢( اإلدارة الرئاسية  حتت رعاية السياسات اإلثنية والدينية والتفاعل مع اجملتمع املدين        

 بشأن معـايري األمـم       أدوات رباء ووزع اخلاملكتب اإلقليمي بالتحديد يف املناقشات مبشورة       
ومول املكتب اإلقليمي أيضاً خبرياً وطنياً شارك        .املتحدة فيما يتعلق حبقوق األقليات الوطنية     

يف املناقشات واجتماعات الفريق العامل حيث متت معاجلة مشروع املفهـوم مبزيـد مـن               
ؤمتر، سيساعد  زال املكتب اإلقليمي يدعم تطوير املفهوم، ومبجرد أن يعتمده امل          وما .التفصيل

   .كفالة تعزيز ومحاية حقوق األقلياتمن أجل  هعلى تنفيذ
 باليوم العاملي حلقوق اإلنـسان،      احتفاالً، و ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٣ويف    -٢٢

عقد املكتب اإلقليمي مائدة مستديرة ناقش خالهلا مسؤولون حكوميون، وخرباء من اجملتمع            
توصياهتم بشأن  وخرجوا ب  ٢٠١٠ق اإلنسان يف عام      وخرباء مستقلون تطورات حقو    ،املدين

   .٢٠١١األولويات الرئيسية لعام 
، عقد املكتب اإلقليمي مائدة مستديرة بشأن       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ويف    -٢٣

التحقيق يف التعذيب، حضرها مسؤولون حكوميون، مبن فيهم شـرطة وقـضاة ومـدعون              
وركزت  .نع التعذيب، وحمامون، وخرباء مستقلون    مب ةمعنيدين  املتمع  من اجمل عامون، وهيئات   

املائدة املستديرة على احلاجة إىل تغيري يف التشريعات واملمارسات، وهو أمر ستستمر مناقشته             
  .٢٠١١يف مشاورات مقبلة يف عام 

__________ 

 . أدناه ملزيد من التفاصيل٧١ و٧٠ انظر الفقرتني )٢(



A/HRC/17/41 

GE.11-12404 8 

 وزيـادة الـوعي فيمـا يتعلـق       وأدى املكتب اإلقليمي دوراً رئيسياً يف الـدعوة           -٢٤
ري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            الربوتوكول االختيا ب

، وقدم مشورة اخلرباء بشأن مشروع القانون املتعلـق          وتنفيذه القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
ومـا زال املكتـب      .باآللية الوطنية ملنع التعذيب، من خالل توظيف مستشار قانوين وطين         

انونية اجلارية وغريها من الربامج احلكومية ذات الصلة هبدف         اإلقليمي يرصد اإلصالحات الق   
ها املنظمـات    بين  جهات من  عن طريق كفالة تقدمي مشورة موجهة يف جمال حقوق اإلنسان،         

  .غري احلكومية الشريكة
وباإلضافة إىل ذلك، يقدم املكتب اإلقليمي حالياً املساعدة التقنية إىل مؤسسة أمني               -٢٥

برامج األمم املتحدة املشتركة للمساعدة التقنية يستمر حـىت كـانون           حد  أاملظامل يف إطار    
وحيتفظ املكتب اإلقليمي باتصاالت مستمرة مع مؤسسة أمني املظامل         . ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .هبدف إبراز ومناقشة تطورات حقوق اإلنسان الرئيسية يف البلد

   إىل أوش الساميةبعثة املفوضية  -٢  
 لرصد حالة حقوق اإلنـسان      ٢٠١٠يوليه  /فوضية إىل أوش يف متوز     بعثة امل  وفدتأُ  -٢٦

وتوثيقها واإلبالغ عنها، وتقدمي محاية إضافية من خالل حضورها ومـساعدهتا القانونيـة،             
عنـف  نية اليت مت تفعيلها عقـب       واملشاركة يف االستجابة املتكاملة حلاالت الطوارئ اإلنسا      

   .٢٠١٠يونيه /حزيران
ـ  بعثتها إىل موظفاً يف٢٢وضية   املف وقد أوفدت   -٢٧ ، حيـث ُتعقـد   اد أوش وجالل أب

اجتماعات منتظمة مع السلطات احمللية إلبراز ومناقشة التدخالت املمكنة من حيث محايـة             
  .حقوق اإلنسان

حقـوق  و احلماية    عمل وقد شارك موظفو املفوضية يف أوش وجالل أباد بنشاط يف           -٢٨
، وُيقدر أنه، حىت    خط هاتفي للمساعدة تابع للمفوضية     ٢٠١٠يوليه  /وأُقيم يف متوز   .اإلنسان
وفيما يتعلق حباالت اإلبالغ عـن       . مكاملة ١ ٥٠٠، مت تلقي أكثر من      ٢٠١١فرباير  /شباط

انتهاكات حقوق اإلنسان اجلارية أو الوشيكة أو التهديدات املتعلقة هبـا، فـإن املفوضـية               
 يب على الفور من خالل نشر أفرقـة        الوطنيني من املنظمات غري احلكومية تستج      اوشركاءه
ها أحياناً إثـارة الـشواغل مـع         مجلت  حسب احلالة، اإلجراءات املناسبة، بوسائل من      تتخذ،

 الـضحايا،   فإنويف حاالت أخرى،     .احمللية القضائيةاهليئات  اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون و    
 مباشرة إىل مـوظفي     ونيتوجهيلتمسون استشارات    للخطر، وغريهم ممن     نيواألفراد املعرض 
  .حقوق اإلنسان

وقد أقامت املفوضية شراكات مع منظمات غري حكومية قانونيـة حمليـة يف أوش                -٢٩
 أبلغوا عن انتهاكات حلقـوق  ملن مساعدة قانونية جمانية    املنظماتوجالل أباد، وقدمت هذه     
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 تارخيـه،   وحىت .ها أو بعد  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانأعمال العنف يف    ل  اإلنسان حدثت إما خال   
  . استشارة٧ ٠٠٠أُجري ما يزيد عن 

، كان املكتب اإلقليمي قد أنشأ شبكة       ٢٠١٠ املاضية، قبل أزمة عام      واتويف السن   -٣٠
 عـدة   وقامـت  .قريغيزستانمن الشركاء احملليني املوثوق هبم يف قطاع حقوق اإلنسان يف           

ـ بدورمنظمات من اجملتمع املدين  وحقـق   .وق اإلنـسان  آليات استجابة فعالة لشواغل حق
ن للمفوضية على اخلصوص عمالً هاماً يف جماالت املساعدة القانونية، ومنـع            وكاء احمللي الشر

  .الرتاع، واملصاحلة، وحقوق األقليات

  التعاون مع النظراء الدوليني   -باء   
 مع وكـاالت األمـم      ةتعاون وتبادل معلومات مستمر   عالقة  املكتب اإلقليمي   يقيم    -٣١

سيما مع الربنامج اإلمنائي، ومفوضية      ، ال قريغيزستانبراجمها وصناديقها ومكاتبها يف     املتحدة و 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،             

، ومنظمـة   )لمرأةلهيئة األمم املتحدة    (وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة         
، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنـامج         )اليونيسيف (األمم املتحدة للطفولة  

 مـن خـالل      على حنـو منـتظم     ملعلومات مع اجملتمع الدويل   اوُيكفل تبادل    .األغذية العاملي 
  .اجتماعات تنسيقية أسبوعية ينظمها مركز منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف بيشكيك

 وكفالة دمج حقوق    قريغيزستانضافة إىل دعم فريق األمم املتحدة القطري يف         وباإل  -٣٢
 بدور رئيسي داخل الفريق القطري اإلقليمياإلنسان يف أنشطة األمم املتحدة، اضطلع املكتب   

وكـان  . ٢٠١٠يونيـه  /اإلنساين استجابة لألزمة اليت تسبب فيها اندالع العنف يف حزيران         
على بفضل قدرته   ملكتب  ا ومتكن ؛٢٠١٠يونيه  /أحداث حزيران مسة عقب   للتوقيت أمهية حا  

 بأنشطة محائية ضرورية لـدمج حقـوق        واالضطالع دور وقائي ب القيام مناختاذ إجراءات   
  .اإلنسان يف االستجابة اإلنسانية على نطاق أوسع

، رئـيس   لألمني العام  املمثل اخلاص     إحاطة إىل   املكتب اإلقليمي أيضاً بانتظام    وقدم  -٣٣
مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى، بشأن حالة حقـوق             

 ومع االحتاد   قريغيزستانشارك املكتب اإلقليمي، باسم منظومة األمم املتحدة يف         يو .اإلنسان
األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يف رئاسة الفريق العامل املنشأ للتنـسيق بـني               

احنني بشأن املصاحلة ومنع الرتاع الذي يهدف إىل توجيه وحتليل اجلهود املبذولـة يف هـذا    امل
  .وستواصل املفوضية تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية .اجملال
بني اجلماعات اإلثنية، جرى تفعيل نظام      ٢٠١٠يوليه  /متوزأعمال العنف يف     على   رداًو  -٣٤

أس املفوضية اجملموعة الفرعية حلقوق اإلنسان، وتكفل       وتتر .اجملموعات لتنسيق أنشطة الطوارئ   
تنسيق اجلهات الفاعلة الدولية والوطنية يف جمال حقوق اإلنسان ألنشطتها، وتتقاسم املعلومات            
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ويشمل أعضاء اجملموعة الفرعية حلقوق اإلنسان املنظمات غـري          .املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان   
وشجعت املفوضـية أيـضاً      . األمم املتحدة املعنيني   احلكومية حلقوق اإلنسان وكذلك شركاء    

تعميم حقوق اإلنسان يف أعمال فريق األمم املتحدة القطري باملشاركة يف خمتلـف األنـشطة               
  .املتصلة باجملموعات، مبا فيها اجتماعات ختطيط الطوارئ والتنسيق بني اجملموعات

   مسائل حقوق اإلنسان  -جيم   

  يةاحلقوق املدنية والسياس  -١  

  إقامة العدل  )أ(  
دم مشروع مشترك بـني االحتـاد       ، قُ ٢٠١٠بعني الثاين والثالث من عام      خالل الرُّ   -٣٥

 مشروع قانون ١٥األورويب والربنامج اإلمنائي املساعدة التقنية إىل وزارة العدل املؤقتة إلعداد 
  مـن القـوانني  تنظم هذه اجملموعةسو .جيب تقدميه إما من خالل احلكومة أو أعضاء الربملان

 مـشروع    ذلك املتصلة بالنظام القضائي، مبا يف    ، يف حال اعتمادها، خمتلف املسائل       التشريعية
جمموعة من التعديالت على القانون املتعلق بوضع القضاة، والقانون املتعلق باحملكمـة العليـا       

ورية واحملاكم احمللية، ومشروع قانون بشأن جملس اختيار القضاة وبـشأن الغرفـة الدسـت             
 هذه التعديالت، من املتوخى أن يزيد نظام تعيني القضاة اجلديد وعقب إقرار .للمحكمة العليا

 فصل مرسوم صادر عن احلكومة املؤقتة لعشرات من القضاة        بعدمن ثقة اجلمهور يف القضاء،      
  .الذين ُعّينوا حتت والية الرئيس السابق باكييف

ذت السلطات خطوات للتحقيق وتقـدمي      ، اخت ٢٠١٠يونيه  /عنف حزيران وعلى إثر     -٣٦
ـ  .املشبوه يف مشاركتهم يف األحداث إىل العدالة دعي العـام يف  وتفيد التقارير بأن مكتب امل

وكان معظم املدعى علـيهم يف       . حالة ٥ ٠٠٠ حتقيقات يف أكثر من      أوش وجالل أباد بدء   
داً كبرية من األشـخاص  ويبدو أن أعدا .احلاالت اليت قُدمت للمحاكمة من اإلثنية األوزبكية

  . ما زالوا طلقاء٢٠١٠يونيه /حزيرانأعمال العنف يف املطلوبني ملشاركتهم يف 
أعمـال العنـف يف      يف   بالـضلوع  حماكمات املدعى علـيهم املتـهمني        تراع ومل  -٣٧

 وأ األوىل   ةيف حماكم الدرج  سواء  ،  العادلةة   املعايري األساسية للمحاكم   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 التعذيب وإساءة املعاملة، وعـدم      العادلةوتشمل االنتهاكات املزعومة ملعايري احملاكمة       .الثانية

احلـصول   التمكن من ، وعدم    يف ظروف مالئمة   احملامني وأفراد األسرة  ب التمكن من االتصال  
، والتخويـف،   االعتداءات البدنيـة   منع   من السلطات   وعدم متكن   مالئمة؛ رعاية طبية على  

عالن اإل وعدم مراعاة تكافؤ وسائل الدفاع والرتاهة،       وعدمكمة ويف حميطها،    واملضايقة يف احمل  
وبدا يف بعض احلاالت أن أحكام اإلدانة تعتمد  . االعترافات املنتزعة باإلكراهعن عدم مقبولية

  .التعذيب أهنا انُتزعت حتت ُيّدعىكثرياً على اعترافات 
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بـأهنم  هم من اإلثنية األوزبكية متهمني ويواجه حمامو الدفاع الذين ميثلون مدعى علي      -٣٨
وتفيـد   . القيام بعملـهم يف خماطر خاصة ٢٠١٠يونيه /حزيرانبأعمال العنف يف على صلة 
أمـام املـوظفني      على هؤالء احملامني حـدثت     ات بأن االعتداء  ، يف بعض احلاالت،   التقارير

 للتهديد واملضايقة داخـل     وتعرض احملامون أيضاً   .املكلفني بإنفاذ القانون، الذين مل يتدخلوا     
ماية احملامني، اختذت السلطات عدداً مـن  حلوعلى إثر الدعوة الوطنية والدولية  . احملكمة قاعة

لمشاركني يف اإلجراءات، بوسائل منها تغيري مواقع       لالتدابري، مثل توفري األمن للمحاكمات و     
اعة احملكمـة، كمـا     ورغم ذلك، تواصلت الشتائم الشفوية واملضايقة داخل ق        .احملاكمات

 .احملـامني علـى   العتداء على املدعى علـيهم و     لتواصلت حماوالت املدنيني من حني آلخر       
  . أي من األفراد املزعوم أهنم اعتدوا على حمامنيدعوة قضائيةيواجه  ومل
رئيس اللجنة الربملانية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،         طرح  ،  ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٣٩

معيات العامة مشروع تعديالت على القانون املتعلق بـأمني مظـامل           وتساوي الفرص، واجل  
وال ترقى التعديالت املقترحة     . متابعة الجتماعات سابقة عقدهتا اللجنة     قريغيزستانمجهورية  

إىل مستوى املبادئ الدولية املتصلة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان             
 لن تعاجل جبدية مـسألة عـدم         فإهنا ها يف صيغتها احلالية،   ، ويف حال اعتماد   )مبادئ باريس (

  .استقالل وفعالية هذه املؤسسة

  نظام السجون  )ب(  
 جملس الرقابة العامة،    ٢٠١١فرباير  /كما ورد يف تقرير الرصد الذي نشره يف شباط          -٤٠

هناك عدد من املـشاكل     ما زال   ،  ٢٠٠٧ دائرة سجون الدولة منذ عام       يف إطار الذي عمل   
، وخمصـصات  السجونالسيئة يف ظروف الوتشمل هذه املشاكل  .طرية يف جمال السجوناخل

امليزانية غري الكافية لنظام السجون، وعدم وجود موظفني طبيني وأطباء نفـسيني مـدربني،              
 حيكـم ويتطلب اإلطار التشريعي الذي  .وضعف الضمان االجتماعي ملوظفي نظام السجون

   .حتسينات جادةنظام السجون وتنفيذ العقوبات 
وهناك شواغل جدية تستحق االهتمام على صلة بالسجناء مدى احلياة، ال سيما تطبيق               -٤١

بأعمال السلطة القضائية هلذا النوع من العقوبة فيما يتعلق باملدعى عليهم يف قضايا جنائية تتصل               
 ٢٤٢، كـان هنـاك      ٢٠١١فرباير،  /ويف شباط  .يف اجلنوب  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانالعنف يف   

 إحلاحاً فيما يتصل بالسجن مدى       األكثر املسائلو .شخصاً حمكوماً عليهم بالسجن مدى احلياة     
 عامـاً   ٢٥احلاجة إىل االستعاضة عن السجن مدى احلياة باحلرمان من احلرية ملدة             :هياحلياة  

 مـدى احليـاة     الـسجناء كعقوبة ثابتة؛ واحلاجة إىل استعراض القواعد القانونية اليت متيز ضد           
أمور منها حقهم يف أن ُينظر يف اإلفراج عنـهم   مجلة  ، يف   فئات أخرى من السجناء   باملقارنة مع   

وتضع احلكومة حاليـاً     .إفراجاً مشروطاً؛ واحلاجة إىل بناء مرافق إضافية للسجناء مدى احلياة         
 ليحل حمل الربنامج السابق الذي انقـضت  ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة (”Umyt II“)برناجماً وطنياً 

  .عن إطار مفاهيمي لتطوير نظام السجونهذا الربنامج سيعلن و ؛٢٠١٠ته يف عام مد
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   احلقيقة واملساءلة  )ج(  
 /حزيـران أعمال العنـف يف      بعض اخلطوات للتحقيق يف أسباب       اختذت احلكومة  -٤٢
  .بني اجلماعات اإلثنية ٢٠١٠ يونيه
لتحقيق اليت أنشأهتا الرئيسة   ، قدمت اللجنة الوطنية ل    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١ويف    -٤٣

ووفقاً للجنة، حرض على العنف زعمـاء الطائفـة          . تقريرها ٢٠١٠يوليه  /أوتونباييفا يف متوز  
 اللجنـة إىل أن أعـضاء حكومـة         وتشري .اإلثنية األوزبكية ومساندو الرئيس السابق باكييف     

أعـضاء   جنة أيضاً أن  ورأت الل  .نع العنف ملاملقاطعة وقوات األمن أخفقت يف االستجابة فوراً        
  .معظمهم من اإلثنية األوزبكيةالذين كان اهليئة املكلفة بإنفاذ القانون عذبوا احملتجزين، 

 تقريره عن التحقيق    قريغيزستان، قدم أمني مظامل     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٣ويف    -٤٤
 الوطنيـة لجنة ال إىل أن مكتبه يدعم استنتاجات    مشرياًيونيه،  /الذي أجراه يف أحداث حزيران    

ووفقـاً السـتنتاج    .سيما أن الرتاع بدأ بفعل مستفزين من اإلثنية األوزبكيـة  ، اللتحقيقل
االقتـصادية يف    - الرتاع نتيجة للحالة االجتماعيـة    التحقيق الذي أجراه أمني املظامل، كان       

اتية، عندما كان األشخاص مـن اإلثنيـة        املنطقة اجلنوبية اليت يعود أصلها إىل الفترة السوفي       
   .األوزبكية يتمتعون مبستويات معيشة تفوق مستويات معيشة األشخاص من اإلثنية القرغيزية

يقل عـن    ال وأعرب ما  .هناك شواغل بشأن عدم استقالل ونزاهة كال التحقيقني       و  -٤٥
حقيق عن قلقهم إزاء سبل     ثالثة أعضاء من اجملتمع املدين كانوا بني أعضاء اللجنة الوطنية للت          

 اآلراء   كـثرياً مـن    وتضمن كال التقريـرين    .عمل اللجنة الوطنية وتشكيلتها واختصاصاهتا    
املناقـشات يف    ومتيزت   . وأغلبية اجلمهور  ية القريغيز  من اإلثنية  املتداولة بني بعض السياسيني   

ظات املنحازة  تفزة واملالح  املس القوميةد من البيانات    يعدالالربملان بشأن نتائج اللجنة الوطنية ب     
، ٢٠١١ينـاير   /ويف كانون الثاين   .العنفأعمال   اإلثنية األوزبكية يف     يفيما يتعلق بدور ذو   

ُيحدد بعد   ومل .بني اجلماعات اإلثنية   ٢٠١٠يونيه  /أنشأ الربملان جلنة للنظر يف عنف حزيران      
  .أي تاريخ لنشر تقريرها

) قريغيزسـتان جلنة التحقيـق يف  (ة مستقلة   دوليحتقيق  وفوضت احلكومة أيضاً جلنة       -٤٦
يونيـه، وتـصنيف اجلـرائم      / يف حزيران  تاندلعاليت  العنف  مالبسات أعمال   للتحقيق يف   

سيما بشأن   واالنتهاكات مبوجب القانون الدويل، وحتديد املسؤوليات، وتقدمي توصيات، ال        
وأهنـت   .الستقرار واملصاحلةتدابري املساءلة لكفالة عدم التكرار واإلسهام يف حتقيق السالم وا  

تقدم  ، وكان من املتوقع أن    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣١اللجنة حتقيقاهتا يف عني املكان يف       
ُينـشر   ومن املتوقع أن  . ٢٠١١فرباير  / تعليقاهتا حبلول هناية شباط    إلبداءتقريرها إىل احلكومة    

  .٢٠١١مارس /التقرير يف آذار
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  باالحتجاز التعسفي والتعذي  )د(  
 مـن  العديـد ، تلقت املفوضـية    ٢٠١٠يونيه  /حزيرانأعمال العنف يف    يف أعقاب     -٤٧

ويف معظم احلاالت اليت وثقها املكتب،       .التقارير عن االحتجاز التعسفي يف أوش وجالل أباد       
 أوامـر يقدم أفراد قوات األمـن   ويف بعض احلاالت، مل   .إلثنية األوزبكية ا منكان الضحايا   

وكانـت هنـاك     .أوضحوا أين اقتيد احملتجزون     أسباب االحتجاز، وال   ، وال فسروا  ةقضائي
وتضيف التقارير   .تقارير عديدة عن أعمال ابتزاز ارتكبتها الشرطة يف حاالت االحتجاز هذه          

 من احملتجزين أو ذويهم دفع املال لضمان اإلفراج عنهم أو جتنـب             وااط الشرطة طلب  بأن ضب 
 الساحقة من احلاالت، رفض الضحايا رفع شـكاوى         ويف األغلبية  .بدء التحقيقات ضدهم  

  .خوفاً من العواقب
 .وخالل الفترة قيد االستعراض، وثقت املفوضية حاالت تعذيب أو سـوء معاملـة        -٤٨

ويف حني انطوت معظم احلاالت على خمتلـف         .وأثار تردد االدعاءات وخطورهتا قلقاً بالغاً     
ت تعذيب وصف فيها الضحايا خـضوعهم   املفوضية وثقت أيضاً حاال  فإن أشكال الضرب، 
 والتهديـد   ؛ والضرب املستمر  ؛ واالختناق ؛بائية، حىت يف األعضاء التناسلية    للصدمات الكهر 

وتفيد التقارير بأن التعذيب غالباً ما كان مصحوباً باملضايقة واإلهانة علـى أسـاس        .بالقتل
  .االنتماء اإلثين

يب وسوء املعاملة املتكررة عـدم اختـاذ        وزاد من شدة القلق بشأن ادعاءات التعذ        -٤٩
السلطات اخلطوات الالزمة للتحقيق يف هذه االدعاءات، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة، وتوفري            

يواصل املدعي العام يف أوش      وخالل الفترة قيد االستعراض، مل     .وسائل االنتصاف للضحايا  
فرت فيها أدلـة كـثرية      اليت تو التحقيقات يف ادعاءات التعذيب، رغم العديد من احلاالت ا        

  .وُرفعت بشأهنا شكاوى
وترغم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان السلطات القريغيزية على ضمان حتقيق كامل             -٥٠

يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة واختاذ التدابري الالزمة ضد أي شخص يثبت أنه شـارك               
والقـضاة واملـدعون العـامون       .ياوينبغي تقدمي تعويض كاٍف للضحا     .يف هذه املمارسات  

ملزمون باألحكام ذات الصلة يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية القريغيزيني ومن            
مث ينبغي هلم أن يفتحوا حتقيقات جنائية بشأن حاالت التعذيب وسوء املعاملة املزعومة إمـا               

تتصرف الشرطة    تارخيه، مل  وحىت .خالل جلسات احملكمة أو أثناء تفتيشهم ملرافق االحتجاز       
واملدعون العامون وأعضاء السلطة القضائية على أساس ادعاءات التعـذيب عقـب عنـف              

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٢  

  احلق يف السكن الالئق  )أ(  
واإلداريـة  أخذت قريغيزستان على عاتقها االلتزام بأن تتخذ التـدابري التـشريعية              -٥١

والقضائية وغري ذلك من التدابري املناسبة، بأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للتقدم تـدرجيياً              
 مـن   ٤٦ و ١٢وهلذا الغرض، أرست املادتان      .مال الكامل للحق يف السكن الالئق     حنو اإلع 

 متتثل ألحكام الدسـتور اجلديـد       وجعلهاالدستور األساس الستعراض التشريعات الوطنية      
 مرهونـة  بعض االلتزامات الفوريـة      وليست .املعايري الدولية بشأن احلق يف السكن الالئق      و
  . التحقيق التدرجيي، مبا فيها تلك املتصلة باإلخالء القسري وعدم التمييزأواملوارد املتاحة ب

، استعراضـاً عـاجالً ألنـه       ١٩٨٣ويتطلب قانون السكن، الذي اعُتمد يف عام          -٥٢
  .ري والضمانات الدوليةيستويف املعاي ال

وما زالت حالة السكن الالئق مصدراً للقلق نظراً لنقص متويل الدولة واستثماراهتا،              -٥٣
 ومستويات املعيشة املتدنية، وحتديات النمو ة االقتصاديتواجهها التنمية والصعوبات العامة اليت    

 . يف اآلونة األخـرية    ياحلضري السريع واهلجرة الداخلية، والفساد، وعدم االستقرار السياس       
 بني اجلماعات اإلثنية يف أوش وجالل أباد من       ٢٠١٠يونيه  /حزيرانأعمال العنف يف     توزاد

  .التجاريةللممتلكات واحملال تفاقم الوضع ألنه أسفر عن دمار واسع 
 عوائق فيما يتعلـق     ٢٠١٠يونيه  /حزيرانأعمال العنف يف     من ضحايا    كثريويواجه    -٥٤

وُشـرع يف    .التسجيل للمآوي االنتقالية، اليت ُبنيت بدعم من ماحنني دوليني        بالقبول التقين و  
بناء هذه املنازل عند موافقة احلكومة املركزية دون احلصول مسبقاً على تـراخيص البنـاء               
املطلوبة يف احلاالت غري الطارئة ومع العلم بأن تسجيل املنازل اجلديدة سـُيجرى يف نفـس                

ومت ذلك للسماح ببناء املآوي االنتقاليـة فـوراً    .بناء أو بعده بقليلالوقت الذي ينتهي فيه ال   
  .وكفالة إهنائها قبل فصل الشتاء

تدعم هذه املوافقة وقد أشارت إىل أنه ينبغي         سيما يف أوش، ال    والسلطات احمللية، ال    -٥٥
ة وهي ترى أنه ينبغـي إعـاد     .عدم السماح لضحايا العنف أن يعيدوا بناء سكنهم التقليدي        

توطني أولئك الذين ُدمرت ممتلكاهتم يف مباين شقق جديدة يف إطار املخطط العـام، الـذي                
ويثري ذلك شواغل بـشأن     .)٣(يتوخى إعادة تنمية املناطق املأهولة أساساً باألقليات األوزبكية       

سيما إذا نفذت السلطات عمليات إخالء ال تستويف  عدم احترام حقوق األراضي وامللكية، ال
  .ايري املعترف هبا عاملياًاملع

__________ 

، خطة إمنائية طويلة األجل للمدينة وتتـوخى        ١٩٩٩يف عام   تشمل اخلطة الرئيسية، اليت اعتمدهتا احلكومة        )٣(
 .إعادة بنائها
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  التعليم  )ب(  
 أثر مباشر على األطفال، يف أمور من        ٢٠١٠يونيه  /حزيرانألعمال العنف يف    كان    -٥٦

 يف املائة من األطفال ٩٤العنف، كان أعمال ففي أعقاب  .مجلتها إمكانية وصوهلم إىل التعليم
يعـانون  )  شخصاً ٣٦٨(لتركيز   اليت أجرهتا جمموعات ا    ات االستقصائية الذين مشلتهم الدراس  

فر الكتـب الدراسـية،     اومشلت األسباب املذكورة عدم تو     .من خمتلف املشاكل األكادميية   
أو عـدم   / املعلمني، وفقدان االهتمام بالدراسـة و      ونقصواخلوف من الذهاب إىل املدرسة،      

الظـروف  القدرة على التركيز على الدراسة، والتعب، واإلهانة يف املدرسة، وعدم مالءمـة             
وكشفت جمموعات التركيز مع اآلباء أن العديد مـن األطفـال            .)٤(إلجناز الواجبات املرتلية  

أهنم قلقون من   وخيشون التهديدات، والطلقات النارية، واألصوات املدوية، واأللعاب النارية         
  .احتمال جتدد العنف

ملدارس للمطالبة   سلسلة من اإلضرابات اليت قام هبا معلمو ا        ٢٠١٠وشهد شتاء عام      -٥٧
ومن  .، اختذت احلكومة قراراً مبضاعفة أجر املعلمني      ٢٠١١فرباير  /ويف شباط  .بزيادة األجور 

  .٢٠١١مايو /املتوقع أن ُينفذ هذا القرار يف أيار

  العمالة  )ج(  
بوجـه  وحلـق    . يف التجارة والزراعة   ٢٠١٠يونيه  /حزيرانأعمال العنف يف     تأثر  -٥٨

املرافق التجارية، وضرر   يف  دمار   )٥(لصغرية يف أوش وجالل أباد     ا  التجارية خاص املؤسسات 
وجالل أباد وكارا سو عن اخنفـاض  وأبلغت الشركات يف أوش    .وأماكن العمل املعدات  يف  

يف عدد العمال نظراً ملغادرهتم أو فصلهم أو عدم قدرهتم على مواصلة العمل بسبب ما حلقهم            
  .من إصابات

 ميثل ثلث   الذي يف القطاع الزراعي،     قريغيزستانعاملني يف   ويعمل أكثر من نصف ال      -٥٩
ويف املناطق الريفية، ميثل الدخل املكتسب عن طريق اإلنتاج الزراعي          . )٦(الناتج احمللي اإلمجايل  
، بني اجملموعات اإلثنيـة  ٢٠١٠يونيه /حزيرانأعمال عنف ويف أعقاب  .دخالً ثانوياً أساسياً  

__________ 

تقييم معمق الحتياجات األطفال والنساء ووضعهم احلايل يف مرحلة ما بعـد            "اليونيسيف وإنقاذ الطفولة،     )٤(
 .٢٥، الصفحة "الرتاع يف منطقة جنوب قريغيزستان

" لى قطاع املؤسسات التجارية يف أوش وجالل أباد        ع ٢٠١٠يونيه  /أثر أحداث حزيران  "منظمة العمل الدولية،     )٥(
 ).٢٠١٠يوليه /متوز(

، )٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول" (أبعاد الفقر يف سوق العمل: ٢ اجمللد -تقييم الفقر : اجلمهورية القريغيزية"البنك الدويل،  )٦(
: ُمتاح على املوقع التايل. ٢٧الصفحة 

http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/454763-

1191958320976/Poverty_assessment_Vol2.pdf. 
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وقد كان   .نشاطهم الزراعي نظراً لتدمري نقاط مجع احملاصيل      يف تسويق   واجه الناس صعوبات    
  .سبل عيش العديد من األسر املعيشيةيف لذلك أثر سليب 

 إىل حد ما انقطاع الـدورات العاديـة         ٢٠١٠يونيه  /عنف حزيران أعمال  وسبب    -٦٠
للتجارة واألعمال التجارية، مع إبالغ العديد من أصحاب املشاريع عن اخنفـاض هـام يف               

وزيادة يف  اض يف األنشطة التجارية الصغرية      وكانت هناك أيضاً تقارير عن اخنف      .)٧(يراداتاإل
للدخل مثل  املدرة  وأبلغت النساء عن مواجهة صعوبات يف مواصلة أنشطتهن          .عدد العاطلني 

 .)٨( قيوداً علـى تنقلـهن     فرضاألسواق نظراً لسوء الوضع األمين، الذي       والعمل يف املزارع    
م، خفض انعدام األمن الذي يشعر به املزارعون من قـدرهتم علـى اسـتغالل               وبشكل عا 

   .أراضيهم ومجع حماصيلهم ورعي ماشيتهم
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقت بعثة املفوضية إىل أوش جمموعة من التقـارير               -٦١

أن حـاالت الفـصل هـذه       ب وتدعي التقارير  .بشأن حاالت فصل تعسفي على أساس إثين      
دثت يف خمتلف منظمات القطاع العام، مبا فيها شركات البـث اإلذاعـي، والـشرطة،               ح

وينتمي كثري ممـن    .ومؤسسات التعليم العايل، واإلدارات احمللية، ومؤسسات الرعاية الصحية       
وتفيد التقارير  " استقاالت طوعية "واختذت حاالت الفصل شكل      .فُصلوا للطائفة األوزبكية  
وهنـاك   .أو السلطات احمللية لتقدمي رسالة اسـتقالة / لضغط اإلدارة وبأن املوظفني يتعرضون

أو / املساعدة القانونية و   التماسأيضاً تقارير تفيد بأن املفصولني عن العمل ُيردعون أيضاً عن           
يـديرها  وتعرضت األعمال التجارية اليت      . منازعات العمل  تنظر يف التظلم لدى اهليئات اليت     

  .وطنية أيضاً للضغطقليات ألأشخاص ينتمون 

  الشؤون اجلنسانية  -٣  
وينص الدسـتور    . هو أول بلد يف رابطة الدول املستقلة ينتخب رئيسة         قريغيزستان  -٦٢

لتمييز على أساس اجلنس وغريه من      ل قريغيزستان أن يتعرض أحد يف      ميكن اجلديد على أنه ال   
ق واحلريـات وفـرص     اخلصائص ويشري صراحة إىل أن الرجال والنساء متساوون يف احلقو         

 عدداً من القوانني الوطنية ذات الصلة لتعزيز ومحاية تساوي          قريغيزستانواعتمدت   .إعماهلما
 .النساء والرجال يف احلقوق والفرص، وبشأن احلماية االجتماعية والقانونية من العنف املرتيل           

نتخايب يتعلـق   ويف هذا السياق، مت االحتفاظ خالل اإلصالح الدستوري حبكم يف القانون اال           
 يف املائة من العـدد اإلمجـايل        ٢٣يقل عن    ال بتدابري خاصة مؤقتة لكفالة تشكيل النساء ملا      

  .ألعضاء الربملان
__________ 

 على قطاع املؤسسات التجارية يف أوش وجـالل         ٢٠١٠يونيه  /أثر أحداث حزيران  "منظمة العمل الدولية،     )٧(
 ).٢٠١٠يوليه /متوز" (أباد

، مـشروع   "ب قريغيزيـستان  تقييم احتياجات املرأة بعد انتهاء الرتاع يف جنو       "لمرأة،  لهيئة األمم املتحدة     )٨(
 .٤٢ و٢٥ ، الصفحتان)٢٠١٠( تقرير
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وقد أعاق غياب آلية مؤسسية وطنية قوية ذات والية مناسبة وموارد مالية وضـع                -٦٣
تزال مثـة    وال .سياسات وممارسات وطنية متسقة وشاملة بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني         

ُتـزود   ومل .فجوة بني االلتزامات الدولية والوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني وبني املمارسة          
ملساواة بني اجلنسني مبا يكفي من املوارد املالية الـضرورية مـن            بشأن ا خطة العمل الوطنية    

  .ميزانية الدولة لتنفيذها تنفيذاً كامالً
ف القائم على نوع اجلنس واملمارسات التمييزية ضد        وما زالت خمتلف أشكال العن     -٦٤

وهناك انتشار واسع للعنف القائم على نوع        .املرأة تشكل التحديات الرئيسية حلقوق اإلنسان     
توجد مآوي ومراكز أزمات حكومية ممولة متويالً كـامالً          وال .اجلنس، مبا فيه العنف املرتيل    

ى أساس خمصص حسب توفر املنح املتاحـة مـن   وتعمل املآوي القائمة عل .للنساء والفتيات 
  .ملنظمات واجلهات املاحنة الدوليةا

 عن العديد من ادعاءات وتقـارير       ٢٠١٠يونيه  /حزيرانأعمال العنف يف     توأسفر  -٦٥
ويف حني مت توثيق عدد من احلاالت وإبالغها إىل          .العنف البدين ضد النساء والرجال والقّصر     

  .املة حمدودة بسبب الطبيعة احلساسة هلذه املسألةاملفوضية، فإن البيانات الش
، مبا فيه   ٢٠١٠يونيه  /ويربز العنف القائم على نوع اجلنس الذي حدث يف حزيران           -٦٦

وعلى اخلـصوص،    .العنف اجلنسي، حاجة احلكومة إىل معاجلة هذه املشكلة معاجلة هيكلية         
الريفية، الذين تتـوفر لـديهم       املناطقسيما يف    هناك حاجة إىل زيادة عدد األخصائيني، وال      

املعارف واملهارات الكافية لتقدمي املساعدة الطبية والنفسية إىل الضحايا؛ وتدريب مـوظفي            
الدولة حبيث ميكنهم االستجابة بفعالية حلاالت العنف القائم على نوع اجلنس؛ وختـصيص              

سـيما   ي جديدة، ال  الدعم املايل لتشغيل مراكز األزمات واملآوي القائمة وفتح مراكز ومآو         
املناطق النائية؛ وتقدمي مساعدة قانونية جمانية جيدة إىل السكان؛ وكفالة تـساوي مجيـع               يف

  .الفئات والطوائف يف الوصول إىل هذه اخلدمات

  األقليات  -٤  
أعمـال العنـف يف     سيما عقب    ، وال ٢٠١٠أبريل  /منذ اضطرابات نيسان  هناك،    -٦٧

 اإلثنية، قلق متزايد إزاء زيادة املمارسات التمييزية الـيت          بني اجلماعات  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وينعكس ذلك على حنو متزايد يف املواقف        .يواجهها أعضاء األقليات على الصعيد املؤسسي     

إلثنية األوزبكية، بوجه خـاص،     ل األشخاص املنتمون وقد واجه    . عامة اجلمهور  بنياملتخذة  
  . بني اجلماعات اإلثنية٢٠١٠يونيه /حزيران أعمال العنف يفمتييزاً مستمراً يف أعقاب 

وقد زاد مستوى القلق يف األشهر األخرية إزاء التوترات املتزايدة بـني اجلماعـات                -٦٨
وغالبـاً   .اإلثنية يف البلد، اليت تسهم بشكل غري مباشر يف زيادة اهلجرة الداخلية واخلارجيـة        

 وأسهمت  القوميمناطق البلد اخلطاب     املسؤولني يف خمتلف     عدد قليل من  جت بيانات   أجَّ ما
  . األقلياتبنياالستضعاف يف مشاعر 
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 ةوبدأت التقارير عن احلاالت اليت تتعرض فيها األقليات للمصادرة غـري الـشرعي              -٦٩
االستيالء غري القانوين على أعماهلا التجارية، أو التهديدات البدنية أو الـشفوية    وألألراضي،  

ونظراً للخوف املتفشي بني ضحايا هذه األعمال        .من ذي قبل  تتحول إىل شيء مألوف أكثر      
املرتكبة بدوافع إثنية، فإن هناك عزوفاً عاماً عن رفع الشكاوى لدى اهليئات املكلفة بإنفـاذ               

وحىت تارخيه، مل تقدم السلطات املكلفة بإنفاذ القانون أي قضية جنائيـة مبوجـب              . القانون
  ". بني اجلماعات اإلثنيةيةهاالتحريض على الكر"يت حتظر  من القانون اجلنائي، ال٢٩٩ املادة
، بدأت إدارة السياسات اإلثنية والدينية والتفاعل       ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٧٠

. تكامل اجملتمـع   للتنمية اإلثنية و   اًضع مفهوم ت اإلدارة الرئاسية،    حتت رعاية مع اجملتمع املدين،    
سيادة القانون، واحترام حقـوق اإلنـسان        :املقترح هي واملبادئ األساسية ملشروع املفهوم     

والتنوع الثقايف، واحلفاظ على هوية اجلماعات اإلثنية وعدم التمييز، وكفالة تكافؤ الفـرص             
  .للمشاركة السياسية، واالنتقال من اهلوية اإلثنية إىل اهلوية املدنية

دف إىل التنمية املـستدامة     وينبغي ملشروع املفهوم املقترح أن يكفل تنفيذ تدابري هت          -٧١
 مجيع اجلنـسيات يف اجملتمـع ويف العمليـات          واشتراكللمجتمع على أساس قيم مشتركة      

وجتري حالياً مشاورة خمتلف أصحاب املـصلحة علـى          .االقتصادية والثقافية  - االجتماعية
يف أواخر  مشروع املفهوم املقترح إىل الربملان      ُيحال  ومن املتوقع أن     .نطاق واسع هبذا الشأن   

  .٢٠١١يونيه /يرانزمارس وأن ُينظر يف اعتماده يف ح/آذار

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
ترحب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعـاون املـستمر بـني               -٧٢

 واملفوضية، وتدعم التزام احلكومة باختاذ بعض اخلطـوات لتحـسني   قريغيزستانحكومة  
بذهلا لتكييف قوانينها الوطنية    توتوضح اجلهود اليت     .ماية حقوق اإلنسان  النظام الوطين حل  

 حلقوق اإلنسان رغبة احلكومة يف االمتثال اللتزاماهتا، ونيتها يف تنفيـذ            الدوليةمع املعايري   
ي الـشامل، وهيئـات املعاهـدات،       رالتوصيات اليت حددهتا آلية االسـتعراض الـدو       

  .واإلجراءات اخلاصة
حديات الرئيسية يف جدول األعمال الوطين تنظيم انتخابات رئاسية حرة           الت ومن  -٧٣

، ينبغـي أن يكـون مجيـع مـواطين          ٢٠١١ ونزيهة وسلمية يف الربع األخري من عام      
ومما يثري القلق يف هذا      . مبوجبها قادرين على ممارسة حقهم يف اختيار رئيسهم        قريغيزستان

 أن يعـوق  ومن شـأن ذلـك   .ياسينيالصدد اخلطاب القومي الذي يستخدمه بعض الس  
مصداقية االنتخابات، وهناك فعالً آثار ملموسة لذلك ألن العديد مـن ممثلـي خمتلـف               

وينبغي للحكومة أن تـضاعف      . أو ينوون مغادرهتا   قريغيزستانوا  راجلماعات اإلثنية غاد  
  . محاية مجيع املقيمني يف البلدوتكفلجهودها يف هذه اجملاالت احلساسة 
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شأن شواغل حقوق اإلنسان الوارد وصفها يف التقرير، مبا فيها عدم إقامـة             ومن    -٧٤
العدل بطريقة مستقلة وفعالة وكذلك املمارسات القائمة على نوع اجلنس والتمييزية ضد            

ويتطلب اإلطاران القانوين    .املرأة، أن تقوض اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل املصاحلة         
وينبغي أن يكون إصالح القوانني والـسياسات        .ياً أبعد مدى  والسياسايت استعراضاً فور  

  .ملشاركةاأحرص على القائمة اليت تعزز وحتمي حقوق اإلنسان أكثر مشوالً و
 قريغيزسـتان وتدعم املفوضة السامية توصيات االستعراض الدوري الشامل بشأن           -٧٥

مم املتحـدة القطـري،     وتعرض تعاوهنا على احلكومة يف تنفيذها، بتعاون وثيق مع فريق األ          
  .ضاءتواملنظمات اإلقليمية، وجمتمع املاحنني، حسب االق

 بعد على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص          قريغيزستانومل تصدق     -  ٧٦
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             

 ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري        وبروتوكوهلا االختياري، أو االتفاقي   
، ٢٠١٠  منذ عام   جلنة القضاء على التمييز العنصري     وقد انقضت مهلة تقدمي التقارير أمام       

، واللجنة املعنية   ٢٠٠٥ منذ عام      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       و
، واللجنة املعنية   ٢٠٠٢  منذ عام    ة مناهضة التعذيب  جلن ، و ٢٠٠٤حبقوق اإلنسان منذ عام     

  .٢٠٠٥ حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم منذ عام
، قريغيزسـتان ومن أجل تعزيز التقدم احملرز يف حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف               -٧٧

  .قدمت املفوضة السامية التوصيات التالية
  :فيما يتعلق بإقامة العدل  -٧٨

ينبغي للحكومة أن تتخذ خطوات فورية ملعاجلة االخـتالالت يف محايـة              )أ(  
ويف هذا الصدد، ينبغي للمحكمة العليا أن تكفـل،          .حقوق احملاكمة العادلة للمحتجزين   

 األحكام الصادرة عن احملاكم الدنيا يف احلاالت اليت قـد تكـون             إبطالوفقاً لسلطاهتا،   
وينبغي  .إلعادة البت فيها  ردها  لقضايا اجلنائية أو    انقض  اسُتعملت فيها أدلة غري مقبولة      

للمحاكم العليا عالوة على ذلك أن تكفل تقييماً كامالً الدعاءات التعـذيب ومقبوليـة              
  األدلة اليت قد تكون انُتزعت باإلكراه؛

أن يسترشدوا حـصراً    لقضاة، بوصفهم ضامين سيادة القانون،      لينبغي    )ب(  
ويف  . اإلنـسان  املنطبقة يف جمال حقـوق     واملعايري الدولية    نقريغيزستا ل بالدستور اجلديد 

، ينبغي أال ُتنظم اجللسات     ٢٠١٠يونيه  /حاالت إعادة احملاكمة املتصلة بأحداث حزيران     
وينبغي للقضاة أن حيافظوا علـى       .يف حماكم جنوب البالد من أجل ضمان نزاهة القضاة        
ولكفالة هـذه    .امني واملدعى عليهم  نزاهتهم بغض النظر عن األصل اإلثين للضحايا واحمل       

 العمليات القضائية   الرتاهة، ينبغي اعتماد آليات تناوب القضاة وغريهم من املشاركني يف         
  ؛يف املقاطعات
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، ٥٧-٧٦ و ٥٢-٧٦مبوجب توصييت االستعراض الدوري الـشامل         )ج(  
يع مهامهم  ، ينبغي للحكومة أن تكفل قدرة احملامني على أداء مج         قريغيزستانمن  املؤيدتني  

 للتهديد  وعدم تعرضهم ، أو تدخل غري مناسب،      مضايقةاملهنية دون ختويف، أو إعاقة، أو       
باملقاضاة أو العقوبات اإلدارية أو االقتصادية أو غريها من العقوبـات ألي إجـراءات              

  يتخذوهنا وفقاً للواجبات واملعايري واألخالقيات املهنية املعترف هبا؛
 الذين ُيحـاكمون     أولئك  تضمن حماكمة عادلة جلميع    ينبغي للحكومة أن    )د(  

أعمـال العنـف يف      ويف قـضايا متـصلة ب      ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٧على صلة بأحداث    
   يف اجلنوب؛ما أعقبها بني اجلماعات اإلثنية و٢٠١٠يونيه /حزيران

 وتكثـف ينبغي للحكومة أن تعاجل حقوق مجيع الـضحايا دون متييـز              ) ه(  
ضع الضحايا يف   تآلراء بشأن سياسات متسقة مع املعايري الدولية، و       جهودها لبلوغ توافق ا   
 متتع مجيع الضحايا فعالً باحلق يف معرفة احلقيقـة وإقامـة            وتكفلصميم جدول أعماهلا،    

  .العدل واحلصول على تعويضات
  :وفيما يتعلق بالتعذيب واالحتجاز  -٧٩

بري عاجلة ملنع مزيد    ينبغي للسلطات املكلفة بإنفاذ القانون أن تتخذ تدا         )أ(  
 بعملية لتسجيل مجيع احملتجـزين      وتضطلعمن حاالت االحتجاز غري القانوين والتعسفي       

  وكفالة مثوهلم بانتظام أمام حمكمة خمتصة للبت يف قانونية مواصلة احتجازهم؛
ينبغي للحكومة، قبل إنشاء وبدء مهام اآللية الوقائية الوطنية مبوجـب             )ب(  

ري التفاقية مناهضة التعذيب، أن تضمن وصول جمموعات الرصـد          الربوتوكول االختيا 
التابعة للمجتمع املدين غري املقيد إىل مجيع أماكن احلرمان من احلرية، مبا فيهـا مراكـز                 
االحتجاز قبل احملاكمة التابعة إلدارة األمن الوطين، كتدبري لبناء الثقة سيضمن كسب ثقة             

   عمل إدارة األمن الوطين؛ يفبشكل عاماجملتمع املدين واجلمهور 
ينبغي للحكومة أن تكفل إجراء حتقيقات يف الوقت املناسب وفعالـة يف              )ج(  

  ادعاءات التعذيب؛
ينبغي للحكومة أن تضع يف صيغتها النهائية التغيريات التشريعية الـيت              )د(  

  .تزيد تكييف القوانني الوطنية مع معايري حقوق اإلنسان املتصلة حبظر التعذيب
  :وفيما يتعلق باحلق يف السكن الالئق  -٨٠

ينبغي للحكومة أن تستعرض وتبسط تشريعاهتا وسياساهتا بشأن السكن           )أ(  
  هبدف كفالة اتساقها مع القواعد واملعايري الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان؛

ينبغي للحكومة أن تضع استراتيجية وطنية شاملة للسكن لكفالة إدراج            )ب(  
 أكثر تنوعاً من السكن الذي جيب توفريه للجماعات املستضعفة، مثـل األسـر              أشكال
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املعيشية املنخفضة الدخل، واألسر الكبرية، واألمهات الوحيدات مع أطفـال صـغار،            
واألقليات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملـسنني، والعمـال املهـاجرين الـداخليني،            

  والالجئني، وطاليب اللجوء؛
حبـصول  مة أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة السماح         ينبغي للحكو   )ج(  

أفراد وأسر معيشية   من  ُيحتمل أن يتضرروا من املخططات العامة ألوش وجالل أباد          من  
مـا  على  لى املعلومات املتعلقة باملخططات املقترحة قبل الوقت احملدد بكثري، وكذلك           ع

ى التماس املشورة القانونية وغـري      جيب من الوقت ليطلعوا على املعلومات، وقدرهتم عل       
القانونية واحلصول عليها واختاذ تدابري للتفاوض من جديد على املخططات املقترحـة أو             

  الطعن فيها؛
ينبغي للحكومة أن تكفل أال حتدث حاالت اإلخـالء القـسري إال يف               )د(  

ـ       .ظروف استثنائية وأن تستوجب مربرات كاملة      سري وجيب أن تتم حاالت اإلخالء الق
باشر هبـا إال    ُيبترخيص من القانون، وأن ُتنفذ وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأال            

هبدف تعزيز الرفاه العام، وتكون معقولة ومتناسبة، وُتنظم حبيث تكفل التعويض وإعـادة             
  .التأهيل الكاملني والعادلني

  :وفيما يتعلق باملسائل القائمة على نوع اجلنس  -٨١
 أن تتخذ مجيع التدابري لتقدم إىل العدالة        قريغيزستانللسلطات يف   ينبغي    )أ(  

مرتكيب العنف القائم على نوع اجلنس، حىت يف سياق العنف الذي حدث يف اجلنوب يف               
  ، يف حماكمات تليب املعاير الدولية للمحاكمة العادلة؛٢٠١٠يونيه /حزيران

سـيما   والختلف توصيات االسـتعراض الـدوري الـشامل،         وفقاً مل   )ب(  
، ينبغي للحكومة أن تتخذ، على سبيل العجلة،        قريغيزستانمن  املؤيدة   ٩١-٧٦ التوصية

التدابري الالزمة لكفالة زيادة إدماج ومشاركة ومتثيل اجملتمع املدين، وخباصـة املنظمـات             
  ؛النسائية، يف جهود بناء السالم واملصاحلة

في من املـوارد لكفالـة       أن تقدم ما يك    قريغيزستانينبغي للسلطات يف      )ج(  
  .الكافيةحصول ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس على الرعاية الطبية والنفسية 

  :وفيما يتعلق حبقوق األقليات -٨٢
 لبناء الثقة واالطمئنان فيما بني الطوائـف يف         األمهيةينبغي إيالء أقصى      )أ(  

 . يؤجج مزيداً من التوتراتمجيع أحناء البلد وكفالة منع خطاب الكراهية، الذي ميكن أن

وينبغي للحكومة، على أعلى مستوياهتا، أن تشدد على أن تعزيز ومحاية حقوق األقليات             
جزء ال يتجزأ وأولوية رئيسية من عملية السالم واملصاحلة وركن حموري مـن أركـان               

  استراتيجيات البلد السياسية واالقتصادية واألمنية؛
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مة أن تعطي األولوية ملـشروع املفهـوم        كخطوة فورية، ينبغي للحكو     )ب(  
   للقواعد الدولية حلقوق اإلنسان؛امتثالهاملقترح للتنمية اإلثنية وتكامل اجملتمع وأن تكفل 

 من االسـتعراض الـدوري      ١٢١-٧٦ و ٢٠-٧٦مبوجب التوصيتني     )ج(  
 ، ينبغي للحكومة أن تتخذ مزيداً من التدابري لتحمـي         قريغيزستانمن  املؤيدتني  الشامل،  

وينبغي التشديد بشكل    .بفعالية حقوق األقليات وتعزز إدماجها يف مجيع قطاعات اجملتمع        
خاص على املشاركة يف صنع القرارات على مجيع املستويات والنهوض حبقوق األقليـات        

  .يف جماالت رئيسية مثل السياسات التعليمية واللغوية
  :وفيما يتعلق بآليات حقوق اإلنسان  -٨٣

   مؤسسة أمني املظامل متاماً ملبادئ باريس؛مطابقةحكومة أن تكفل ينبغي لل  )أ(  
مـن  املؤيدة   من االستعراض الدوري الشامل،      ٤٤-٧٦لتوصية  ل وفقاً  )ب(  

، ينبغي للحكومة أن تقدم يف أقرب وقت ممكن تقاريرها العالقـة املـستحقة              قريغيزستان
لبالغات املقدمـة مـن     ها على ا  دمبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك ر      

  اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان؛
ينبغي للحكومة أن تصدق على الصكوك اليت ليست بعد طرفـاً فيهـا               )ج(  

تنضم إليها، مبا فيها تلك اليت تنص على إجراءات الشكاوى الفردية، مثل الربوتوكول       أو
عية والثقافيـة، واتفاقيـة     االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما      

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع           
  األشخاص من االختفاء القسري؛

املنبثقة عـن    أن تكفل إجراءات متابعة التوصيات        أيضاً ينبغي للحكومة   )د(  
قوق اإلنسان واإلجـراءات    املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها هيئات معاهدات ح        

  .اخلاصة

        


