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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسابعةالدورة 

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/٢٠  
قنية إىل قريغيزستان والتعاون معها يف جمال حقـوق         تقدمي املساعدة الت  

  *اإلنسان
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك حقـوق           إذ يسترشد   

  اإلنسان املنطبقة األخرى، 
  ، ٢٠٠٦مارس /آذار ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
/  حزيـران  ١٨ املؤرخ   ٥/١قرار جملـس حقـوق اإلنـسان     إىل   أيضاً   وإذ يشري   

  ،٢٠٠٧يونيه 
 أن على مجيع الدول التزاماً بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان            وإذ يؤكد من جديد     

واحلريات األساسية على حنو ما ينص عليه امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدان             
سان وصكوك حقوق اإلنسان األخرى املنطبقـة الـيت هـي                       الدوليان اخلاصان حبقوق اإلن   

  طرف فيها،
__________ 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسابعة                  *  
 .، الفصل األول)A/HRC/17/2(عشرة 
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  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ١٤/١٤إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري   
 باستمرار حكومة قريغيزستان يف تعاوهنا مع اجملتمع الدويل على حتـسني       وإذ يرحب   

  حالة حقوق اإلنسان،
 حكومة قريغيزستان إنشاء جلنة دولية وجلان وطنية مـستقلة          بقراروإذ يرحب أيضاً      

 يف جنـوب    ٢٠١٠يونيـه   /بقصد التحقيق يف الوقائع والظروف املتعلقة بأحداث حزيـران        
  قريغيزستان، وإذ يرحب بتقارير هذه اللجان،

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بدون متييـز يـستند إىل اجلـنس،                        إىل أمهية  وبالنظر  
لعرق، أو اللغة، أو الدين، أو األصل اإلثين، أو الرأي السياسي أو غـريه مـن اآلراء، أو    أو ا 

األصل القومي أو االجتماعي، أو امللكية، أو املْولد أو مركز آخر، وبالنظر إىل مسامهة هـذا                
  ،التعزيز وهذه احلماية يف االستقرار السياسي واالجتماعي يف البلد

عن تقدمي  ضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       بتقرير مفو حييط علماً     -١  
مبـا يف ذلـك      ،)١(تعاون معها يف جمال حقوق اإلنـسان      املساعدة التقنية إىل قريغيزستان وال    

  التوصيات الواردة يف التقرير؛
مواصلة التقّيد بالتزامها حبقـوق اإلنـسان        حكومة قريغيزستان إىل     يدعو  -٢  

املي حلقوق اإلنسان، وإىل تنفيذ مجيع التزاماهتا الدولية يف جمال          املنصوص عليها يف اإلعالن الع    
  اإلنسان؛ حقوق

 ٢٧ باإلصـالح الدسـتوري الـذي أُجـري يف           حييط علماً مع التقدير     -٣  
 والذي جيعل نظام احلوكمة ال مركزياً بدرجة أكرب، وبالطريقة املنفتحة           ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٠نية يف اليت أُجريت هبا االنتخابات الربملا
 باجلهود اليت تبذهلا حكومة قريغيزستان، بالتعاون مع منظمـة األمـن           ينّوه  -٤  

والتعاون يف أوروبا، واملفوض السامي املعين باألقليات يف تلك اهليئة والشركاء من اجملتمـع              
التـابع ملفوضـية    املدين ومكتب حقوق اإلنسان اإلقليمي ملنطقة آسيا الوسطى يف بشكيك           

حقوق اإلنسان، من أجل وضع مشروع مفهوم وطين للتنمية اإلثنية واالندماج االجتماعي،            
  مع التأكيد على احلاجة إىل اعتماده وتنفيذه مبكراً؛

 ضرورة تعزيز احلق يف حرية التجمع السلمي، ويف حريـة           يؤكد من جديد    -٥  
 ٧ال اليت أدت إىل قتـل احملـتجني يف          التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، ويدين بشدة األعم      

، وحيث حكومة قريغيزستان على اختاذ تدابري خاصة لـضمان محايـة            ٢٠١٠أبريل  /نيسان
  حقوق اإلنسان؛

__________ 
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 باملشاركة اإلجيابية من جانب حكومـة قريغيزسـتان يف عمليـة            يرحب  -٦  
  قريباً؛االستعراض الدوري الشامل، وحييط علماً مع التقدير بقبوهلا مجيع التوصيات ت

 باجلهود املستمرة حلكومة قريغيزستان من أجل مواصلة املضي         أيضاًيرحب    -٧  
يف اإلصالح الدستوري والتشريعي اجلاري وتعزيز محاية حقوق اإلنسان ومنع التمييز والعنف            

تقدمي مرتكيب العنف اجلنساين إىل العدالة وضمان وصـول   اجلنسانيني، مبا يف ذلك عن طريق       
  مجيع الضحايا إىل الرعاية الطبية والنفسية؛

عن دعمه وتشجيعه للجهود املبذولة من أجل إصالح وحتسني فعالية          يعرب    -٨  
إنفاذ القانون واحترام سيادة القانون، مبا يف ذلك النظر يف االحتياجـات اخلاصـة للنـساء                

هم من الفئات الضعيفة، كأن ُينشأ على سبيل املثال جملس إشراف عام مستقل     واألطفال وغري 
  خبصوص قوات الشرطة يف قريغيزستان؛

حكومة قريغيزستان على مواصلة جهودها من أجل مواءمـة نظامهـا           حيث    -٩  
القضائي مع التزاماهتا الدولية وضمان استقاللية القضاء ونزاهته وضمان أن تعمـل الـسلطات             

على مالحقة مرتكيب انتهاكات واعتداءات حقوق اإلنسان قضائياً وإنصاف الضحايا،          بكفاءة  
  مع االحترام الكامل ألصول اإلجراءات وسالمة الضحايا، واملدعى عليهم، واحملامني والشهود؛ 

حكومة قريغيزستان على ضمان التقدم يف حتسني حالة حقـوق       أيضاً حيث  -١٠  
، والتعذيب، واالحتجاز التعسفي، واحلق يف السكن الالئـق،  اإلنسان يف جماالت إقامة العدل 

  وحقوق املرأة، وحقوق األقليات، وآليات حقوق اإلنسان؛
 حكومة قريغيزستان إىل العمل، بالتعاون مـع أصـحاب املـصلحة            يدعو  -١١  

اً السجون وتنفيِذ العقوبات مطابق  احملّدد لقواعد نظام    املعنيني، على أن يكون اإلطار التشريعي       
  اللتزاماهتا الدولية؛

 حكومة قريغيزستان على تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات           حيث  -١٢  
ال سيما التصدي ملا جيري من عمليات احتجاز تعسفي وتعذيب وفساد           واألساسية للجميع،   

  موظفي إنفاذ القانون واملسؤولني احلكوميني؛جانب من 
قريغيزستان رداً على تقرير اللجنـة       بالتعليقات اليت أبدهتا حكومة      يرحب  -١٣  

  ال سيما بالتزامها بتنفيذ توصيات التقرير وإنشاء جلنة خاصة لذلك الغرض؛والدولية املستقلة، 
 حكومة قريغيزستان على ضمان حرية الصحافة وإتاحة مناخ يتسىن          يشجع  -١٤  

  فيه جلميع وسائط اإلعالم العمل حبرية؛
بـني اجلماعـات اإلثنيـة،             املصاحلة  عزيز   حكومة قريغيزستان على ت    حيث  -١٥  

اجلهات الفاعلة داخل البلـد     مجيع  ، ويدعو   ٢٠١٠يونيه  /ال سيما يف ضوء أحداث حزيران     و
  وخارجه إىل الكف عن العنف؛
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 حكومة قريغيزستان ومجيع األطراف على بذل مزيد مـن اجلهـود     يشجع  -١٦  
تقويةً ر املفتوح تعزيزاً للمصاحلة الوطنية و     قصد مواصلة االخنراط يف عملية حقيقية من احلوا       ب
  عملية الدميقراطية من أجل توطيد السالم لشعب قريغيزستان؛لل

تقـدمي املـساعدة    مواصلة   املنظمات الدولية والدول ذات الصلة إىل        يدعو  -١٧  
واجلهات الفاعلة األخرى، حسب االقتضاء، من      تها  والعمل مع حكوم  إىل قريغيزستان   التقنية  
حتديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت سُتعني قريغيزستان على الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال             أجل  

  حقوق اإلنسان؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقـدمي            يطلب  -١٨  

حكومة قريغيزسـتان واجلهـات   املساعدة التقنية عن طريق مكتبها يف بشكيك، والعمل مع       
فاعلة األخرى، حسب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت ستعني قريغيزستان           ال

بالتقدم علماً  على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وأن حتيط جملس حقوق اإلنسان             
  .تقريراً عن ذلك إىل اجمللس لكي ينظر فيه يف دورته العشريناحملرز يف هذا الصدد وأن تقدم 

  ٣٤لسة اجل
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧

  .]اعُتمد بدون تصويت[

        


