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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية مـن اخلـامس إىل الـسابع                
نني املقدمة من قريغيزستان، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثانية والثما         

  )٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط١١يف الفترة (
نظرت اللجنة يف التقارير الدورية من اخلامس إىل السابع املقدمة من قريغيزستان، يف               -١

 CERD/C/SR.2215 (٢٢١٦ و ٢٢١٥، يف جلـستيها     )CERD/C/KGZ/5-7(وثيقة واحـدة    
 ٢٢٢٧ت يف جلـستها     واعتمد. ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩ و ١٨، املعقودتني يف    )SR.2216و
)CERD/C/SR.2227( املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣فرباير / شباط٢٦، املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها الدورية من اخلامس إىل السابع الـيت               -٢

كما ترحب اللجنة   . يرصيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقّحة اليت أقرهتا اللجنة إلعداد التقار         
باحلوار البّناء مع الدولة الطرف، وكذا مبا بذلته الدولة الطرف من جهود من أجـل تقـدمي                 

  .ردود شاملة على املسائل اليت أثارها أعضاء اللجنة خالل احلوار

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ولـة   يف الد  حـصلت ترحب اللجنة مبختلف التطورات التشريعية والسياساتية اليت          -٣

  :الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها ما يلي
بشأن محاية  اً   يتضمن أحكام  ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٧يف  اعتماد دستور،     ) أ(  

  حقوق اإلنسان، مبا فيها أحكام بشأن التمييز العنصري؛
الترويج  و ،اعتماد القانون اجلنائي الذي جيّرم التحريض على الكراهية اإلثنية          ) ب(  

  اإلبادة اجلماعية؛فضالً عن لدونية على أساس االنتماء اإلثين، لأو التفوق أو لتمّيز ل
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توفري فرص متساوية للجميع إلعمال حقوقهم وحرياهتم يف العمل مبوجب            ) ج(  
   من قانون العمل؛٩املادة 

 املمتدة  ،االجتماعيوالتماسك  تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالسياسات اإلثنية         ) د(  
  ؛٢٠١٥عام إىل 

  الشروع يف إصالح النظام القضائي؛  )ه(  
، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩وترّحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف، يف     -٤

على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        
، علـى الربوتوكـول     ٢٠١٠ديسمرب  /ل كانون األو  ٦القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويف       

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء             
  .عقوبة اإلعدام

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  

  األسباب الرئيسية الندالع الرتاعات اإلثنية    
 الطرف لكن يساورها قلق شديد      بالتوضيحات املقدَّمة من الدولة   اً  حتيط اللجنة علم    -٥

 يف الدولة الطرف بني غالبيـة       ٢٠٠٧إزاء اندالع نزاعات وصدامات إثنية متكررة منذ عام         
السكان وبعض اجملموعات اإلثنية، ال سيما األوزبكستانيني والدونغان واألكراد واملسخاتيني          

 إزاء الـرتاع    ةخاصبصفة  قلق  الويساور اللجنة   . األتراك، وإزاء األسباب الرئيسية الندالعها    
 بني األوزبـك والقريغيـز يف مـنطقيت أوش          ،٢٠١٠يونيه  /حزيران، يف   ثين الذي اندلع  اإل

. وعن تـدمري للممتلكـات  إصابات آباد وأسفر فيما أسفر عن مقتل الكثريين وعن        وجالل
الع تسّببها يف انـد   إمكانية  قلق إزاء إمكانية استمرار أسباب هذه الرتاعات و       اليساورها   كما

مجع إىل   حىت اآلن    اللجوءعدم  لوعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها        . صدامات أخرى 
  .األسلحة املوجودة يف حوزة السكان بصرف النظر عن أصوهلم اإلثنية

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة وفعالـة حلـل املـشاكل                
التعايش السلمي بني خمتلـف     ائقاً أمام   تشكل ع األساسية ومعاجلة األسباب اجلذرية اليت      

وهلذا الغرض، توصي اللجنة بـأن      . اليت تعيش يف إقليم الدولة الطرف     اجملموعات اإلثنية   
  :تقوم الدولة الطرف مبا يلي

مبادراهتا وإصالحاهتا الرامية إىل بناء جمتمـع دميقراطـي         املضي قدماً يف      ) أ(  
  حترام وتتمتع جبميع احلقوق؛تعيش فيه كل اجملموعات اإلثنية وحتظى باال

الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني اجملموعات اإلثنيـة وبـني         معاجلة    ) ب(  
  املناطق الريفية واحلضرية؛ 
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اختاذ تدابري عاجلة لزيادة مشاركة األقليات يف احليـاة الـسياسية ويف              )ج(  
  الشأن العام؛

األقليـات وإنـشاء    النظر يف اعتماد قانون خاص بشأن حقوق أفـراد            )د(  
  عاجلة مشاكل التمييز العنصري؛مكلفة خصيصاً مبمؤسسة 
تكثيف جهودها يف سبيل مجع األسلحة اليت ال تزال موجودة يف حـوزة               )ه(  

سيما يف منطقيت أوش وجالل آباد، مع مراعاة احلاجة إىل بناء الثقـة بـني                السكان، ال 
  .األغلبية واجملموعات اإلثنية األخرى

  ٢٠١٠يونيه /حزيرانالذي نشب يف  حقوق اإلنسان إّبان الرتاع اإلثين انتهاكات    
) ١٢، الفقرة   CERD/C/KGZ/5-7(تالحظ اللجنة بقلق ما جاء يف تقرير الدولة الطرف            -٦

 كانوا من األوزبك الذين     ٢٠١٠يونيه  /وغريه من التقارير من أن معظم ضحايا أحداث حزيران        
وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطـرف       . لمالحقات واإلدانات لاً  أكثر الناس تعّرض  اً  كانوا أيض 

إزاء التقـارير   للغاية   قلقة   تظلأقّرت هبذا الوضع من تلقاء نفسها وتنظر يف سبل معاجلته، فهي            
يف أحـداث   املـدانني   عمليات التحقيق مع املتهمني و    تتحدث عن التحيز ألسباب إثنية يف       اليت  

وإدانتـهم  يف عمليات مقاضاة هـؤالء      ل أوزبكي، و  ، ومعظمهم من أص   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
قلق إزاء املعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف بشأن وجود          الكما يساور اللجنة    . ومعاقبتهم

يقترفوها، والضغط الذي ميارسـه ممثلـو        أدلة على إكراه األشخاص على االعتراف جبرائم مل       "
، وانتـهاك   (...)من احلق يف حماكمـة عادلـة        هيئات إنفاذ القانون على األقارب، واحلرمان       

" إجراءات احملاكمة، وهتديد املتهمني وحماميهم وشتمهم، وحماوالت التهجم على املتهم وأقاربه          
تالحظ  وإذ.  إىل انتهاك احلق يف احملاكمة العادلة      ،حسب روايات الدولة الطرف    ،وهو ما أدى  

 تظل قلقة بشأن حالة أسخاروف، وهو أحد        اللجنة املعلومات املقّدمة من الدولة الطرف، فهي      
املدافعني عن حقوق اإلنسان، وقد ُحكم عليه بالسجن مدى احلياة يف أعقاب حماكمة مل تكفل               

  ). ٦ و٥ و٢املواد (عادلة المحاكمة لل الضمانات القانونية الالزمة مجيعله 
ييـز  بشأن منع التم  ) ٢٠٠٥(٣١رقم  مع توصيتها العامة    اً  توصي اللجنة، متشي    

العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، بأن تقوم الدولة الطـرف يف سـياق    
  :إصالح نظامها القضائي، مبا يلي

إطالق أو إنشاء آلية إلعادة النظر يف مجيع حاالت األشخاص املـدانني              ) أ(  
 ، من منظور احترام مجيع الضمانات الالزمـة إلجـراء         ٢٠١٠يونيه  /أحداث حزيران  يف

  حماكمة عادلة؛
مع مجيع املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان إّبان أحـداث           التحقيق  ) ب(  
 بصرف النظر عن أصلهم     ، ومقاضاهتم وإدانتهم، حسب االقتضاء،    ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  ؛ووضعهماإلثين 

  العدالة، بصرف النظر عن أصلهم اإلثين؛أخطاء تقدمي تعويضات إىل ضحايا   )ج(  



CERD/C/KGZ/CO/5-7 

GE.13-42801 4 

 إصالح نظام القضاء وقوات األمن والشرطة مع مراعاة احلاجة          املضي يف   )د(  
  إىل ضمان املصاحلة بني خمتلف اجملموعات اإلثنية وبناء ثقة الناس يف نظام القضاء؛

إعادة النظر يف قضية أسخاروف واحترام مجيع شروط احملاكمة العادلـة             )ه(  
  . النظر عن أصلهم اإلثيناملدافعني عن حقوق اإلنسان بصرف يستهدف  هتديد وجتنب أي

وتالحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف، لكنـها ال تـزال قلقـةً إزاء            -٧
من سيما   األقليات، ال من األشخاص، ومعظمهم من أفراد      اً  كبرياً  التقارير اليت تفيد بأن عدد    

ب أحـداث   ، اعُتقلوا وتعرضوا للتعذيب ولغريه من ضروب سوء املعاملة يف أعقـا           األوزبك
إزاء املعلومـات   اً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    .  بسبب انتمائهم اإلثين   ٢٠١٠يونيه  /حزيران

اليت تفيد بأن نساء األقليات تعّرضن ألعمال العنف، مبا يف ذلك االغتصاب، إّبان أحـداث               
حىت التحقيق  عدم  لخاص  بوجه  قلق  الوتعرب اللجنة عن    .  ويف أعقاهبا  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  ).٦ و٥املادتان (مقاضاة املتورطني فيها ومعاقبتهم لعدم  يف هذه األعمال واآلن

، بأن تتخذ الدولـة     )٢٠٠٥(٣١رقم  مع توصيتها العامة    اً  توصي اللجنة، متشي    
  :الطرف، دون أي متييز على أساس األصل اإلثين للضحايا، التدابري املناسبة من أجل

سوء املعاملة والعنف ضد نساء     تسجيل وتوثيق مجيع حاالت التعذيب و       ) أ(  
  األقليات، مبا يف ذلك االغتصاب؛

  إجراء حتقيقات سريعة وشاملة وحمايدة؛  ) ب(  
  مقاضاة املذنبني ومعاقبتهم، مبن فيهم قوات الشرطة أو األمن؛  )ج(  
  تعويض الضحايا؛  )د(  
   .اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع حدوث هذه األعمال مستقبالً  )ه(  
توصيتها العامـة   إذ تذكر ب   اللجنة،   فإنا يتعلق بالعنف ضد نساء األقليات،       وفيم  

بأن تعتمـد  توصي بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس،       ) ٢٠٠٠(٢٥ رقم
الدولة الطرف وتنفذ على الفور خطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النـساء   

  . مع اللجنةاليت أشار إليها وفدها يف حواره 

  ٢٠١٠يونيه /تبعات أخرى للرتاع اإلثين الذي شهده البلد يف حزيران    
قلق إزاء التقارير املتعلقة حباالت فصل أفراد من األقليات اإلثنيـة،           اليساور اللجنة     -٨
وإجبـارهم علـى مغـادرة وظـائفهم يف اإلدارة      اً  ، عن العمل تعسف   سيما من األوزبك   ال

 أغلقـوا  ينياليت تفيد بأن بعض األوزبك قلق إزاء التقارير    ال يساورها   كما. واحلكومات احمللية 
اً كما أهنا قلقة ألن أفـراد   . ٢٠١٠يونيه  /مشاريعهم حتت التهديد يف أعقاب أحداث حزيران      

من األقليات اإلثنية خسروا مشاريعهم التجارية بسبب الرتاع ومل يستفد مجيعهم من مساعدة             
  ). ٥ و٢املادتان (الدولة الطرف 
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  :توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مناسبة يف سبيل  
عن وظـائفهم يف    اً  التحقيق يف مجيع حاالت األشخاص املفصولني تعسف        ) أ(  

اإلدارة أو احلكومات احمللية بسبب انتمائهم اإلثين، ومراجعة هذه احلاالت، وإعادة هؤالء    
  ؛ شخاص إىل وظائفهم حسب االقتضاءاأل

إعـادة  من مشاريعهم و  اً  تحقيق يف عمليات جتريد أفراد األقليات قسر      ال  ) ب(  
  ؛النظر يف هذه احلاالت بغية رد املشاريع إىل أصحاهبا أو تعويضهم حسب االقتضاء

مواصلة تقدمي املساعدة إىل األشخاص الذين فقدوا مصادر دخلهم جّراء            )ج(  
  .لهم اإلثين، بصرف النظر عن أص٢٠١٠يونيه /الرتاع اإلثين حلزيران

  متثيل األقليات يف اهليئات السياسية واحلياة السياسية    
تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل إدماج األقليات يف احلياة                -٩

السياسية والشأن العام، مثل إدماجهم يف قوات األمن والشرطة، وما تبذله كذلك من جهود              
غـري أن   . سياسة توظيف متوازنـة   انتهاج  الذي يدعو إىل     ٥٦٧/٢٠١١لتنفيذ قرار الربملان    

اللجنة تظل قلقة إزاء تدين متثيل األقليات يف احلياة السياسية والشأن العام، مبـا يف ذلـك يف      
احلكومات احمللية، كما هو مبّين يف تقرير الدولة الطرف، وخباصـة يف الربملـان واهليئـات                

 ويف أعقاب أحـداث     ٢٠٠٧تفاقم منذ عام    الذي  الوضع  هو  التنفيذية والشرطة والقضاء، و   
  ).٥ و٢املادتان  (٢٠١٠يونيه /حزيران

بشأن معىن ونطـاق التـدابري       )٢٠٠٩(٣٢رقم  تذكر اللجنة بتوصيتها العامة       
اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وحتـث             

، علـى   )١١، الفقرة   CERD/C/KGZ/CO/4(سابقة  مع توصيتها ال  اً  الدولة الطرف، متشي  
على مجيع مستويات   اً  كافي  اختاذ تدابري ملموسة وشاملة لضمان متثيل أفراد األقليات متثيالً        

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطـرف       . الشرطة والقضاء واهليئات املنتخبة والتنفيذية    
ألقليات من جمموع سكان الدولـة      نسبة هذه ا  منسجماً إىل حد كبري مع        لألقليات متثيالً 

ثقة يف  ال وأن تضع يف اعتبارها كذلك احلاجة إىل بناء          ، من االتفاقية  ٥للمادة  اً  الطرف وفق 
  . مجيع شرائح السكان لدى الدولة

  الفوارق االجتماعية واالقتصادية    
جنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف خالل حواره مع الل         اً  حتيط اللجنة علم    -١٠

الفـوارق االجتماعيـة    أسباب متجذرة يف     مرّدها   ٢٠١٠يونيه  /وتفيد بأن أحداث حزيران   
واالقتصادية القائمة بني اجملموعتني اإلثنيتني الغالبة واألقلية وبني املناطق الريفيـة واحلـضرية             

غري أهنا قلقة ألن اسـتمرار هـذه        . اجملموعات اإلثنية، وخباصة القريغيز   بعض  حيث تتركز   
  ).٥ و٢املادتان (ارق ميكن أن يفضي إىل نزاعات إثنية أخرى الفو
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الرامية إىل معاجلة الفـوارق               
االجتماعية واالقتصادية بني خمتلف اجلماعات اإلثنية وبني املناطق الريفيـة واحلـضرية،            

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     تشجيع التمتع على قدم املساواة جبميع احل       وإىل
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها         . من االتفاقية ) ه(٥للمادة  اً  وفق

  .الدوري املقبل مبعلومات عما اختذته من تدابري حمددة يف هذا الصدد

  ٢٠١٠يونيه /يف أعقاب نزاع حزيراناً وضع األشخاص املشردين داخلي    
حظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود ملساعدة األشـخاص املـشردين             تال  -١١
حىت اآلن  مل تتحقق   اً   للمشردين داخلي  إعادة اإلدماج املستدام  ألن   لكنها ال تزال قلقةً      اً،داخلي

ال يزالون   ٢٠١٠يونيه  /أحداث حزيران بعد  إىل منطقيت أوش وجالل آباد      ألن الذين عادوا    و
  .)٥ و٢املادتان  ( بالسكن وامللكية وإعادة اإلدماجمشاكل متصلةيواجهون 
الكاملة ساعدة  املتقدمي  حتث اللجنة الدولة الطرف على متابعة جهودها يف سبيل            

العائدين إىل مكان نشأهتم يف منطقيت أوش وجالل آباد، وضمان إعادة           اً  لمشردين داخلي ل
  .الوصول إىل سوق العمللى السكن وسيما فيما يتعلق باحلصول ع  الاً،إدماجهم كلي

  لغات األقليات وثقافتها يف التعليم    
 نوقانون اللغات الوطنية يكفال   ) ١٠املادة  (تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف         -١٢

قلق إزاء االفتقار إىل معلمـني  الغري أن اللجنة يساورها  . حق أفراد األقليات يف التعلّم بلغاهتم     
لغات األقليات واللغات الوطنية وإىل كتب ولوازم لتدريس        مؤهلني ومترمجني متخصصني يف     

إزاء التقارير اليت تفيد بأن الكثري من مدارس مـنطقيت          بالغ  وتشعر اللجنة بقلق    . هذه اللغات 
 تقدم التعليم باللغـة القريغيزيـة       ٢٠١٠يونيه  /أوش وجالل آباد غدت منذ أحداث حزيران      

من التمويـل احلكـومي     مل تعد تستفيد    دارس  عن لغات األقليات، وأن بعض هذه امل      اً  عوض
إزاء املعلومات املتعلقة   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً     . الذي ميكّنها من التدريس بلغات األقليات     

ما يترتب  وهو  بقرار الدولة الطرف القاضي بإجراء اختبارات التعليم العايل باللغة القريغيزية،           
من تعليمهم بلغات األقليات والذين تعوزهم    اً  ا قسط عليه متييز ضد أطفال األقليات الذين تلقو      

الكفاءة اللغوية إلجراء االختبارات باللغة القريغيزية؛ وهو وضع ميكن أن حيول دون دخوهلم             
وعالوة علـى   . اجلامعات أو سوق العمل على قدم املساواة مع أفراد اجملموعة اإلثنية الغالبة           

كتب املدارس االبتدائيـة والثانويـة      ر الذي تفيد بأن     إزاء التقاري ذلك، ال تزال اللجنة قلقةً      
ومناهجها الدراسية ال تتضمن معلومات كافية عن تاريخ وثقافة خمتلف اجملموعات اإلثنيـة             

  ).٧ و٥ و٢املواد (اليت تعيش يف إقليم الدولة الطرف الوطنية 
هودها يف سبيل تعزيز تعليم أطفـال       حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ج        

كما توصي اللجنة   . سيما يف منطقيت أوش وجالل آباد، بلغات أمهم        األقليات اإلثنية، ال  
بأن تراجع الدولة الطرف قرارها القاضي بإجراء اختبارات التعليم العايل باللغة القريغيزية            
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 ت اليت تلقوا هبـا تعلـيمهم      وتتخذ التدابري املناسبة لضمان اختبار أطفال األقليات باللغا       
بأن تـدرج  ) ١٤، الفقرة CERD/C/KGZ/CO/4(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة   . أساساً

املدارس االبتدائية والثانوية معلومات عن تاريخ وثقافة       وكتب  الدولة الطرف يف مقررات     
قريرها تأن تقدم يف    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . خمتلف اجملموعات اإلثنية الوطنية   

  . لتنفيذ هذه التوصيةاإلجراءات اليت اختذهتا الدوري املقبل معلومات عن 

   ٢٠١٠يونيه /لغات األقليات يف وسائط اإلعالم يف أعقاب نزاع حزيران    
بعض حيث أفاد بأن    وفد الدولة الطرف    علماً بالتوضيحات اليت قدمها     اللجنة  حتيط    -١٣

البلـد  غادروا  مالكي بعض وسائط اإلعالم     أن  نية و على الكراهية اإلث  حترض  وسائط اإلعالم   
مزريـة إىل   حالة وسائط اإلعالم باللغة األوزبكيـة       "غري أن اللجنة قلقة ألن      . ألسباب أمنية 

وألن استخدام  " ٢٠١٠يونيه  /بسبب توقف معظمها عن العمل منذ أحداث حزيران       ما   حد
بـالغ  ويساور اللجنة قلق    . وشيف منطقة أ  خاصة   ،لغات األقليات يف وسائط اإلعالم تراجع     

 ،عن البث وشروع تلفزيون أوش يف البث باللغـة القريغيزيـة           Mezonإزاء توقف تلفزيون    
ن متتـع   باللغة األوزبكية، وهو وضع حيول دو     اليت كانت تصدر    وتوقف عدد من الصحف     

  ). ٧ و٥املادتان (تهم ية باحلق يف نشر املعلومات واحلصول عليها بلغأفراد األقلية األوزبك
سـيما   ال لألقليات،   تكفلحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مناسبة           
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بـأن       . نشر املعلومات واحلصول عليها بلغاهتا    ،  يةاألوزبك

تتخذ الدولة الطرف تدابري من أجل هتيئة ظروف مؤاتية تشّجع أفراد األقليـات علـى               
بأن تدّرب الدولة   اً  وتوصي اللجنة أيض  . ا يف ذلك يف منطقة أوش     امتالك وسائط إعالم، مب   

نع التحـريض علـى     مبفيما يتعلق   سيما   الالطرف الصحفيني يف جمال حقوق اإلنسان،       
  . التمييز العنصري

  تعزيز التسامح والتفاهم    
ة املواقف التمييزية والقوالب النمطية العنـصري     إذ ال يزال مناخ     تشعر اللجنة بالقلق      -١٤

منذ  مستمراً   بني اجملموعة اإلثنية الغالبة واألقليات وتفشي اخلطاب القومي والتهميش        والريبة  
عدم اختاذ تدابري فعالة تسمح     لاً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . ٢٠١٠يونيه  /أحداث حزيران 

يـة  بني األغلب تعزيزاً كامالً   بإنشاء جمتمع سلمي وشامل وبتعزيز التسامح واملصاحلة والتفاهم         
  ). ٧املادة (القريغيزية واألقليات اإلثنية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف ذلك عن طريـق                
التعليم والتثقيف ومحالت التوعية، ملكافحة القوالـب النمطيـة واملواقـف التمييزيـة             

ـ            صاحلة والتـسامح   واخلطابات القومية حىت وإن كان عرب وسائط اإلعالم، بغية تعزيز امل
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها       .  ولبناء جمتمع سلمي وشامل    ،والتفاهم

  .الدوري املقبل معلومات عن النتائج امللموسة هلذه التدابري
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  اعتماد حكم عام بشأن التمييز العنصري يف تشريع الدولة الطرف    
 ،)٦، الفقرة   CERD/C/KGZ/CO/4(بقة  توصيتها السا رغم   ،هقلق ألن اليساور اللجنة     -١٥
 ١ مع املادة    ظر التمييز العنصري متشياً   حياً عاماً   بعُد يف تشريعها حكم   الدولة الطرف   تدرج   مل

  ).٢ و١املادتان (من االتفاقية 
بـشأن خطـر    اً  عاماً  توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف تشريعها حكم          

  .  االتفاقية من١مع املادة التمييز العنصري متشياً 

  ٤ املادة متطلباتعدم امتثال مجيع     
 أحكـام   سـيما  التعرب اللجنة عن قلقها ألن القانون اجلنـائي للدولـة الطـرف،               -١٦

 مـن االتفاقيـة     ٤املادة  متطلبات  مجيع  يغطي  قانون العقوبات، ال     من   ١-٢٢٩ و ٢٢٩ املادتني
  ).٤املادة (

) ١٩٨٥(٧رقـم   و) ١٩٧٢(١رقـم   تشري اللجنـة إىل توصـياهتا العامـة           
طـابع وقـائي    ذات   من االتفاقية    ٤اليت تنص على أن أحكام املادة       ) ١٩٩٣(١٥ رقمو

 مـن االتفاقيـة   ٤وإلزامي، وتوصي بأن تعّدل الدولة الطرف تشريعها هبدف إنفاذ املادة       
  .كامالًاً إنفاذ

  وضع األشخاص عدميي اجلنسية وملتمسي اللجوء    
دولة الطرف من جهود لتسوية وضع األشخاص عـدميي         تالحظ اللجنة ما تبذله ال      -١٧

زات سـفر   اجلنسية املوجودين يف أراضيها من خالل منحهم اجلنسية، سيما ملن حيملون جوا           
، واملرسـوم   ٢٠٠٧ لعـام    قانون اجلنـسية  من ذلك إصدار    يت، و اصادرة عن االحتاد السوفي   

 الـيت   ،نسية واحلـد منـها    نع حاالت انعدام اجل   مل، وخطة العمل الوطنية     ٤٣٧الرئاسي رقم   
غري أن اللجنة تظل قلقة     . ٢٠١٢ديسمرب  / وُنقّحت يف كانون األول    ٢٠٠٩اعُتمدت يف عام    

. زالوا بال وثائق ، مبن فيهم عدميو اجلنسية، ما)شخص ٩٠ ٠٠٠(من األفراد كبرياً اً ألن عدد
يف إجـراءات   اليت تتحدث عن انتهاج هنـج متييـزي         قلق إزاء التقارير    الكما يساور اللجنة    

 واإليغـور األجانـب ممـا    األوزبكباألمر التسجيل واالعتراف بوضع الالجئ عندما يتعلق   
  ).٥ و٢املادتان (يعرضهم ملضايقات الشرطة وخلطر اإلعادة القسرية 

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها يف سبيل منح اجلنـسية                
فيذ اخلطة الوطنية املتعلقة مبنـع حـاالت منـع          القريغيزية لعدميي اجلنسية بطرق منها تن     

اً وتوصي اللجنة أيـض . ٢٠١٢ديسمرب /اجلنسية واحلد منها اليت ُنقّحت يف كانون األول       
بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري املناسبة لتيسري الوصول إىل إجراءاهتا املتعلقة بالتسجيل            

وينبغي للدولة الطرف . ّدميهاوالنظر يف طلبات التماس اللجوء بصرف النظر عن أصل مق         
أن متنح وثائق جلميع ملتمسي اللجوء وتتخذ التدابري الضرورية ملنع تعّرضهم خلطر            اً  أيض

  . اإلعادة القسرية
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  خطاب الكراهية    
الـيت  األعمـال   "قانون العقوبات تعاقب علـى       من   ٢٢٩تالحظ اللجنة أن املادة       -١٨

النيل من اعتزاز   الدينية أو فيما بني األقاليم، أو       التحريض على الكراهية العرقية أو      تستهدف  
أو انتمائهم هويتهم الدينية   املواطنني على أساس    الترويج للتميز أو لدونية     ، أو    بنفسها اإلثنيات

خطابات الكراهية  تتحدث عن انتشار    ، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت        "اإلثين أو العرقي  
تمييزيـة ضـد بعـض      البيانات  ، فضالً عن ال   عالمإلاسياسيني ووسائط   على لسان بعض ال   

  ).٧ و٦ و٤املواد (، وعن استمرار عدم مقاضاة ومعاقبة املتورطني يف هذه األفعال األقليات
بالبيانات التمييزية وخطابات   اً  قوياً  توصي اللجنة بأن تندد الدولة الطرف تنديد        

وتوصـي اللجنـة علـى      . بعض السياسيني ووسائط اإلعـالم    تصدر عن   الكراهية اليت   
اخلصوص بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مناسبة للتحقيق يف هذه األعمـال ومقاضـاة              
مرتكبيها ومعاقبتهم وتتخذ التدابري املناسبة ملنع حدوثها، بطرق منها التدريب التثقيفـي            

  .لوسائط اإلعالم

  معلومات عن احلاالت املتصلة بالتمييز العنصري    
لعـدم  باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف وتعرب عن قلقهـا           اًحتيط اللجنة علم    -١٩

معلومات شاملة ودقيقة عن حاالت التمييز العنصري املعروضة على اهليئات القـضائية            تقدمي  
والتعويـضات  العقوبات املفروضة   طبيعة تلك احلاالت و   فيما يتعلق ب  سيما   الواحملاكم احمللية،   

عدم تقدمي توضيحات بشأن سبل االنتصاف      لقلق  الاللجنة  كما يساور   . املقدمة إىل الضحايا  
  ).٦ و٥املادتان (املتاحة لضحايا التمييز العنصري ومدى فعاليتها الفعلية 

بشأن منع التمييز العنصري يف     ) ٢٠٠٥(٣١رقم  تشري اللجنة إىل توصيتها العامة        
ا التمييـز العنـصري     ضحايعدم تقدمي   إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، وتذكّر بأن         

فيـه   مبـا    ددغري حم تشريع  على وجود   يكون مؤشراً   ميكن أن   شكاوى أو دعاوى قانونية     
عدم أو عدم الوعي بسبل االنتصاف املتاحة أو اخلوف من لوم اجملتمع أو انتقامه، أو               الكفاية  

 وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطـوات . إقامة الدعوىيف السلطات  رغبة  
الالزمة لتيسري وصول أفراد كلّ اجملموعات اإلثنية إىل العدالة، ولنـشر القـانون املتعلـق              

كمـا  . بالتمييز العنصري هبدف توعية السكان جبميع سبل االنتصاف القانونية املتاحة هلـم        
  . توصي بأن تضّمن الدولة الطرف تقريرها الدوري املقبل معلومات شاملة عن هذا املوضوع

  يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيف     
عن تثقيف قوات األمـن يف      الدولة الطرف   اليت قدمتها   علومات  باملعلماً  اللجنة  حتيط    -٢٠

عـن التـدابري    جمال حقوق اإلنسان، لكنها تظل قلقة إزاء عدم توافر معلومات شاملة ودقيقة             
النتائج امللموسـة  عن  الدولة الطرف بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وااختذهتاليت الفعلية  

  ).٧املادة (يف املدارس سيما فيما يتعلق مبوظفي إنفاذ القانون و ، ال هذه التدابرياأفضت إليهاليت 
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توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها يف سبيل ضمان حصول موظفي              
 .إنفاذ القانون على تدريب يف جمال حقوق اإلنسان، سيما فيما يتعلق بأحكام االتفاقيـة             

أن تدرج الدولة الطرف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية  اً  وينبغي أيض 
  .وتنظم محالت توعية حبقوق اإلنسان، مبا يشمل مسألة التمييز العنصري

  قوق اإلنسانالوطنية حل ةؤسسامل    
عـضاء  عدم ضمان احتفاظ أ   إزاء  تعيني و الختيار و التشعر اللجنة بالقلق إزاء عملية ا       -٢١

وتالحظ اللجنة أن مؤسسة    . استقالليتهاوهو ما ال يضمن     هيئة إدارة أمانة املظامل مبناصبهم،      
ليست ممثلة متامـاً    ما يعين أهنا    وهو  ،  ٢٠١٢يف عام   " باء"أمانة املظامل اعتمدت ضمن الفئة      

) سمبادئ بـاري  (لمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          ل
  ).٢املادة (

مؤسسة أمانـة   جلعل  توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف اإلجراءات الالزمة           
مع على حنو منسجم    مبادئ باريس، أو تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         متتثل  املظامل  

  . انسجاماً تاماًمبادئ باريس

  توصيات أخرى  -دال  

  التصديق على املعاهدات األخرى    
يع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على           ألن مج اً  نظر  -٢٢

أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تـصّدق عليهـا بعـد،               
سيما املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً باجملتمعات احمللية اليت قـد تتعـرض               وال

 بشأن وضـع األشـخاص عـدميي        ١٩٥٤ على اتفاقية عام     للتمييز العنصري، كأن تصّدق   
  . ١٩٦١اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

  متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان    
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣رقـم   ، يف ضوء توصيتها العامة       الدولة الطرف  توصي اللجنة   -٢٣

مج عمـل ديربـان، املعتمـدين يف        إعالن وبرنا بإنفاذ  متابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان،      
 يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب      ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

وما يتصل بذلك من تعصب، واضعة يف اعتبارها الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر اسـتعراض نتـائج      
التفاقيـة يف نظامهـا     ، عند تنفيذ أحكام ا    ٢٠٠٩أبريل  /ديربان، املعقود يف جنيف يف نيسان     

وتطلب اللجنة أن ُتضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري املقبل معلومات          . القانوين الداخلي 
ج عمـل   حمددة عن خطط العمل وغريها من التدابري املتخذة من أجل تنفيذ إعالن وبرنـام             

  .ديربان على الصعيد الوطين
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  التشاور مع منظمات اجملتمع املدين    
 مع منظمات اجملتمع املدين     روااحلة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور و      توصي اللجن   -٢٤

العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، ال سيما يف جمال مكافحة التمييز العنصري، يف إطـار                
  .إعداد التقرير الدوري املقبل ومتابعة هذه املالحظات اخلتامية

  أهلية اللجنة املعنية بالشكاوى الفردية    
ث اللجنة الدولة الطرف على إصدار اإلعالن االختيـاري املنـصوص عليـه يف              حت  -٢٥
  .  من االتفاقية١٤ املادة

   من االتفاقية٨تعديل املادة     
 مـن   ٨ من املـادة     ٦توصي اللجنة بأن تصّدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة            -٢٦

لرابع عشر للدول األطراف     يف االجتماع ا   ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥االتفاقية، املعتمد يف    
ويف هذا الصدد، تـشري  . ٤٧/١١١يف االتفاقية والذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف قرارها    

 الذي حتث فيه اجلمعية العامة الدول األطراف بقوة         ٦١/١٤٨اللجنة إىل قرار اجلمعية العامة      
لعام كتابة وعلى وجه    على تعجيل إجراءاهتا الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار األمني ا         

  .السرعة مبوافقتها على التعديل

  النشر    
 وقـت   اجلمهورمتاحة ويف متناول    الدولة الطرف تقاريرها    جتعل  توصي اللجنة بأن      -٢٧

بأن تنشر مالحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرمسية وغريهـا    اً  ، وتوصيها أيض  تقدميها
  .ى احلالمن اللغات الشائع استخدامها، حسب مقتض

  الوثيقة األساسية املوّحدة    
 ٢٠٠٨إذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتـها األساسـية يف عـام                 -٢٨

)HRI/CORE/KGZ/2008(             ٢٠١٠، وإذ تأخذ يف احلسبان اعتماد دستور جديـد يف عـام 
ـ               وما اً تاله من حتديث للتشريع، تشجع الدولة الطرف على أن تقدم نسخةً حمّدثة منها وفق

للمبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ال سيما            
املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثيقة األساسية املوّحدة، بصيغتها اليت اعتمدها االجتمـاع            

 ٢٠٠٦يه  يون/اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران          
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  

  متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية    
 من النظام الداخلي املعدَّل للجنة،   ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -٢٩

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقّدم، يف غضون عام واحد من اعتماد هذه املالحظـات     
  . أعاله٩ و٦ و٥ومات عن مدى متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات اخلتامية، معل
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  فقرات ذات أمهية خاصة    
توّد اللجنة أيضاً أن توّجه انتباه الدولة الطرف إىل ما تنطوي عليه التوصيات الواردة                -٣٠

يف  أعاله من أمهيٍة خاصة، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم            ١٣ و ١٢ و ٨ و ٧يف الفقرات   
  .تقريرها الدوري املقبل معلومات مفّصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

  إعداد التقرير الدوري املقبل    
توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية مـن الثـامن إىل العاشـر                 -٣١

وجيهية اخلاصة بإعـداد    ، آخذة يف حسباهنا املبادئ الت     ٢٠١٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤ حبلول
، وبأن تتنـاول    )CERD/C/2007/1(التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني         

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن       . مجيع النقاط اليت أُثريت يف هذه املالحظات اخلتامية       
 ٦٠ ل معاهدة ومن   صفحة للتقارير اخلاصة بك    ٤٠تتقّيد باحلد األقصى لعدد الصفحات وهو       

  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6( صفحة للوثائق األساسية املوّحدة ٨٠ إىل

        


