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  وطينبنية التقرير ال  - والًأ  

به يف إعداد هذا التقرير هو تقدمي معلومات وبيانـات           املبدأ الرئيسي الذي اسُترشد     -١
موضوعية وشاملة ودقيقة عن اإلجراءات اليت اختذهتا حكومة مجهورية قريغيزستان لـضمان            

  .حلمايتهاو ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٦حقوق اإلنسان خالل الفترة املمتدة من عام 
 منهجياً للمنجزات واملشكالت القائمة يف جمال محاية حقوق         ويتضمن التقرير حتليالً    -٢

اإلنسان واحلريات، واللتزام قريغيزستان املستمر بتحسني اجلهود املبذولة يف هـذا الـشأن             
  .وزيادة فعاليتها

  اإلعداد املنهجي للتقرير الوطين  - ثانياً  
، ُعهد إىل اللجنة    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥ املؤرخ   ١٥٥عمالً باملرسوم الرئاسي رقم       -٣

املسؤولة عن إعداد التقارير الوطنية اليت تقدم وفقاً لالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان             
  .بإعداد التقارير الوطنية لتقدميها إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة

وقامت وزارة الشؤون الداخلية، بالتعاون مع سائر الـوزارات واإلدارات املعنيـة،              -٤
  .نسيق صياغة التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشاملبت
وقد أتاح املعلومات األساسية الواردة يف هذا التقرير أمُني املظامل، والنائب العـام،               -٥

واللجان املركزية املسؤولة عن االنتخابات واالستفتاءات، واللجنة الوطنيـة لإلحـصاءات،           
ألمن الوطين، ووزارة العدل، ووزارة الـشؤون الداخليـة، ووزارة          واحملكمة العليا، ودائرة ا   

الدفاع، ووزارة املالية، ووزارة التنظيم االقتصادي، ووزارة العمل واالسـتخدام واهلجـرة،            
ووزارة الضمان االجتماعي، ووزارة التربية والعلم، والوكالة الوطنية لألمـن االجتمـاعي،            

  .حلراجة، والوكالة الوطنية للثقافةوالوكالة الوطنية حلماية البيئة وا
وعقد، أثناء إعداد التقرير، اجتماعان استشاريان مشتركان مع املكتـب اإلقليمـي             -٦

. آلسيا الوسطى ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات غـري حكوميـة            
سة اجتماع،  وخالل إعداد االستعراض الدوري الشامل، عقد برملان مجهورية قريغيزستان جل         

مببادرة من اجملموعة الربملانية للحزب الدميقراطي االجتماعي القريغيزستاين، بـشأن امتثـال            
ونوقش مشروع نص التقرير الوطين مع أعـضاء        . القانون ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات    

  .اللجنة املسؤولة عن إعداد التقارير الوطنية ومت االتفاق عليه
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  ة عن البلدمعلومات أساسي  - ثالثاً  
مجهورية قريغيزستان هي دولة احتادية دميقراطية علمانية اجتماعية ذات سيادة، قائمة             -٧

         ١٩٩٦املعـدل يف عـام    (١٩٩٣على سيادة القانون، كما هو مـبني يف دسـتور عـام            
  ).٢٠٠٧-٢٠٠١ ويف الفترة ١٩٩٨وعام 

لد يف إطـار اعتمـاد       أعلن الرئيس باكييف حتديث الب     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤ويف    -٨
منهاج عمل للتجديد الوطين، يستند إىل مفهوم إنشاء دولة تقوم على سيادة القانون وهتدف              
إىل ضمان أسبقية القانون، وتعزيز الشرعية، وحتقيق توازن معقول بـني جوانـب القـانون            

  :األساسية، وعلى سبيل املثال
لتعدي على حقـوق     يف إطار القانون، ولكن من دون ا       احترام حقوق اإلنسان   •

 األشخاص اآلخرين واجملتمع والطبيعة؛

 يف أن ُيحمى من تدمري ركائزه وقيمه ومن املصلحة الشخصية  احترام حق اجملتمع   •
جملموعات فردية، وذلك، مثالً، عندما يتم تعريض صحة األطفال أو أخالقيـات            

 أفراد اجملتمع للخطر من أجل منفعة شخصية؛

 تباره أساساً الستقرار العالقات االجتماعية؛ باعاحترام احلق يف التملك •

 يف أن ُتحمى من الكوارث البيئية ومن تقويض الظروف اليت           احترام حق الطبيعة   •
 تتيح التعايش بشكل متناغم بني اإلنسان والبيئة؛

 يف أن ُتحمى من تدمري التراث الـوطين والتقاليـد           احترام حق األجيال السالفة    •
مجيع أولئك الذين منحونا احلياة ونقلـوا إلينـا         الوطنية، وفوق كل شيء، حق      

 حكمة العصور يف أن حيظوا بالتبجيل؛

 يف مستقبل تنعم فيه بالكرامة، وباهلواء واملاء النقـي          احترام حق األجيال املقبلة    •
 . ويف املشاركة يف التنمية الشاملة،واألرض اخلصبة

ائم على االحتـرام املتبـادل      إجياد جمتمع خيِّر ق   واهلدف األخري للمنحى اجلديد هو        -٩
ومتشياً مع منحى التجديد هذا، جيري تنفيذ إصالح إداري لتعزيز          . واملساعدة املتبادلة للجميع  

  .مبادئ الدميقراطية
أسبقية سلطة الـشعب،    : وتقوم السلطة السياسية يف قريغيزستان على املبادئ التالية         -١٠

ية قريغيزستان، الذي ينتخب يف انتخابات      اليت ميثلها ويكفلها رئيس دولة، هو رئيس مجهور       
وطنية؛ وتقسيم السلطة إىل سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، تعمل وتتفاعـل             
على حنو منسق؛ ومسؤولية اهليئات احلكومية والسلطات احمللية جتاه اجلمهور وإنفاذ سلطتها            

  .سلطات احمللية وصالحياهتا للمصلحة العامة؛ وحتديد وظائف اهليئات احلكومية والخدمةً
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  الركائز القانونية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات  - رابعاً  
. يتمتع الدستور، يف قريغيزستان، بالسلطة القضائية العليا ويطبق بـصورة مباشـرة             -١١

. وُتعتمد القوانني والتشريعات الدستورية وسائر األحكام املعيارية والتنظيمية وفقاً للدسـتور          
التفاقيات واالتفاقات الدولية اليت انضمت إليها قريغيزستان واليت دخلت حيز النفاذ        وتشكل ا 

وفقاً للقانون، إىل جانب مبادئ وقواعد القانون الدويل املسلم هبا عموماً، جزءاً من النظـام               
  .القانوين يف قريغيزستان

ساسية جلميـع   ووفقاً للدستور، ُيطلب من الدولة تعزيز محاية احلقوق واحلريات األ           -١٢
وجيب أن يرتكز األمن    . األشخاص، بصرف النظر عن عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم          

  .الوطين والتنمية، إىل أقصى قدر من احترام كرامة اإلنسان
وتشكل املثابرة على تعزيز املؤسسات الدميقراطية وأسبقية القانون ومحاية حقـوق             -١٣

  .يزستانالفرد ومصاحله سياسة وطنية يف قريغ

  االلتزامات الدولية  - ألف  
انضمت قريغيزستان إىل معظم االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف إطـار              -١٤

األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وإطار منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، ومعظـم              
ـ   . اتفاقيات منظمة العمل الدولية    وق اإلنـسان،  ومن هذه الصكوك اإلعـالن العـاملي حلق

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والعهد الدويل اخلاص            
باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             

تاميـة ملنظمـة    القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، ووثيقة هلسنكي اخل          
األمن والتعاون يف أوروبا، وغري ذلك من الصكوك املتعلقة حبقوق املرأة والطفل والالجـئني              

  .والقضاء على التمييز واإلبادة اجلماعية
، قدمت تقاريرهـا املرحليـة      ٢٠٠٦ففي عام   . وتفي قريغيزستان بالتزاماهتا الدولية     -١٥

ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        الثاين والثالث والرابع بشأن تنفيذ االتفاق     
وتقريريها األوليني بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال            
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبشأن الربوتوكول االختياري التفاقيـة            

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عـامي    . يف الرتاعات املسلحة  حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال      
، يف إطار   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٩يف  : قدمت تقارير إىل هيئات حقوق اإلنسان التالية      

الدورة الرابعة واألربعني للجنة حقوق الطفل، قدمت تقريريهـا الـدوريني بـشأن تنفيـذ               
ات املسلحة وبشأن بيـع األطفـال   الربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاع  

  .وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
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 ١٧يوليـه إىل    / متوز ٣٠ونظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف الفترة من            -١٦
 يف دورهتا احلادية والسبعني املعقودة يف جنيف، يف التقارير الدوريـة            ٢٠٠٧أغسطس  /آب

ونظرت جلنة القضاء علـى     . بع لقريغيزستان، اليت قدمت يف وثيقة واحدة      الثاين والثالث والرا  
املعقودة يف   يف دورهتا الثانية واألربعني٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول  ٢٣ يف   ،التمييز ضد املرأة  

، أقر  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف  . جنيف، يف التقرير الدوري الثالث لقريغيزستان     
 الوثيقة األساسية املتعلقة بتنفيذ قريغيزستان ألحكام اتفاقيـات         ٦٨٥املرسوم احلكومي رقم    

وأرسل التقرير الوطين إىل األمانة العامة لألمـم املتحـدة يف           . األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول

وستقدم قريغيزستان قريباً تقارير قطرية بشان تنفيذ العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              -١٧
دنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية          امل

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               
         واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين               

  .فراد أسرهموأ
جلنـة  (وقريغيزستان عضو يف اللجنة األوروبية إلقامة الدميقراطية عن طريق القانون             -١٨

، وهي تأخذ يف احلسبان توصيات اللجنة املتعلقة بالقـانون الدسـتوري وبـإجراء              )البندقية
  .االنتخابات واالستفتاءات

 حلقوق اإلنـسان معـين   وأتاح افتتاح مكتب إقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية      -١٩
   بآسيا الوسطى يف بيشكيك مبوجب اتفاق وقعته حكومة مجهورية قريغيزسـتان واملفوضـية            

  . تعزيز وتوسيع التعاون بني قريغيزستان واملفوضية٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠يف 

  مكتب أمني املظامل  - باء  
اإلنسان واحلريات يف   أمني املظامل مسؤول، وفقاً للدستور، عن مراقبة احترام حقوق            -٢٠

 يف إطار تنفيذ الربنامج الـوطين       ٢٠٠٢وقد أنشئ مكتب أمني املظامل يف عام        . قريغيزستان
  .٢٠١٠-٢٠٠٢حلقوق اإلنسان للفترة 

  الربامج واالستراتيجيات الوطنية يف جمال محاية حقوق اإلنسان  - جيم  
           اإلنـسان  ، برناجمـاً وطنيـاً حلقـوق        ٢٠٠٢اعتمدت قريغيزسـتان، يف عـام         -٢١

ى إىل إجراء حتسني تدرجيي يف التشريعات وإىل األخذ بآليـات           فض أ ٢٠١٠-٢٠٠٢للفترة  
وضمنت استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر، نفذت بني عـامي          . ومؤسسات يف هذا اجملال   

، االستقرار على صعيد االقتصاد الكلي وحتقيق معدل منو اقتصادي سـنوي   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣
وازداد اإلنفاق احلقيقي للسكان، وحتسنت عدة مؤشرات يف جمايل الرعاية          .  املائة  يف ٥قدره  
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وجيري العمـل   . الصحية والتعليم، وأفضى كل ذلك إىل اخنفاض ملحوظ يف مستوى الفقر          
  .على صياغة استراتيجية حلماية حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية

 ٢٠١٠-٢٠٠٧ األجل للفترتني    تاط متوس تان وطني تان إمنائي تانواعتمدت استراتيجي   -٢٢
التجديد املستمر يف قريغيزسـتان، وإنـشاء     و هبدف حتقيق تنمية مستقرة،      ٢٠١١-٢٠٠٩و

الفرد، والقضاء على   طاقات  ا يف العمل على تنمية      مويتمثل هدفه . نظام حكم دميقراطي حقاً   
توفري العمـل   الفقر، وحتسني مستوى معيشة السكان ونوعية حياهتم بتهيئة الظروف الالزمة ل          

 وبيئة تفضي إىل حياة صحية، وإشراك اجملتمع، ومحاية القيم الثقافية واألخالقية لألمة             ،الالئق
 وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وضمان احلكم الـدميقراطي         ،وتعزيزها، ومحاية احلقوق املدنية   

 حقيقـي علـى     تخذ يف إطار هذه املبادرات تـأثري      ويتوقع أن يكون للتدابري اليت تُ     . الفعال
 اإلصالحات االجتماعية اليت تستهدف املساعدة على ضمان توزيع مثار النمـو االقتـصادي          

ـ       يفضي ذلك إىل    وس. توزيعاً منصفاً   ستحقاتإنشاء بنية حتتية اجتماعية لتوفري املساعدة وامل
 وسيتم حتسني آلية تنظيم وتوفري هذه املساعدة كما سيتم إنشاء         . االجتماعية لفئات مستهدفة  

ويعكس الربنامج الوطين بـشأن الركـائز       . نظام مستدام لتخصيص املستحقات االجتماعية    
الشاملة للتنمية هنجاً وطرقاً جديدة ملعاجلة املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية حىت           

  .٢٠١٠عام 

   قريغيزستانقامت هبااملبادرات اليت   - دال  
اجللسة العامة السابعة واخلمسني مـن دورهتـا    اعتمدت اجلمعية العامة باإلمجاع يف        -٢٣

 ٦٢/١٠، القـرار     رئيس قريغيزسـتان   الثانية والستني، بناء على مبادرة من الرئيس باكييف       
فرباير اليوم العاملي للعدالة االجتماعية، توخيـاً للقـضاء علـى           / شباط ٢٠بشأن اعتبار يوم    

واشتركت يف تقدمي هذا    .  الدميقراطية الالمساواة االجتماعية ولتعزيز احترام احلقوق واحلريات     
واهلدف من سياسة العدالة االجتماعية هو حتقيق تنمية مستدامة لإلمكانات          .  دولة ٧٧القرار  

البشرية، وتنشيط التعاون بني الدول يف جمال القضاء على الفقر، وحتقيق التوازن بني اجلنسني،      
ويساعد احتفـال   .  وما إىل ذلك   ،خدراتومعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة، وكبح انتشار امل      

مجيع البلدان سنوياً باليوم العاملي للعدالة االجتماعية على تسليط الضوء على اجلهود الدوليـة     
  .املبذولة لتحقيق العدالة االجتماعية
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  املنجزات يف جمال محاية حقوق اإلنسان واحلريات   -خامساً  

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -ألف   
حيق ملواطين قريغيزستان تنظيم التجمعات السياسية واالجتماعات الشعبية احلاشـدة            -٢٤

واملسريات واملظاهرات واألعمال الصناعية بصورة سلمية وبدون محل سالح، بشرط إخطار           
وحيدد القانون ذو الصلة األنظمة والشروط اخلاصة       . السلطات الوطنية أو احمللية مسبقاً بذلك     

  . هذه األعمالبالقيام مبثل
 قانوناً يقضي بإدخال تعـديالت علـى        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥ووقع الرئيس يف      -٢٥

القانون املتعلق حبرية عقد االجتماعات السلمية غري املسلحة واحلق يف تنظيم االجتماعـات             
وأزالت التعديالت الثغرات القانونية اليت تشوب القـانون، وعـززت          . الشعبية واملظاهرات 

 ونصت على حظر األحداث     ،يَّنة يف الدستور بشأن اإلخطار بعقد األحداث العامة       األنظمة املب 
 الظروف اليت جييز فيها اإلعالن      احلسبانخذت يف   وأُ. العامة يف أماكن معينة حددها القانون     

العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ودستور مجهوريـة            
يود قانونية على حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية بغية ضـمان حقـوق            قريغيزستان فرض ق  

واألمن العام وتنظيم األحداث العامة، مع إيالء االعتبار الواجب حلمايـة           وحرياهتم  اآلخرين  
  .حقوق مجيع املواطنني

ويتواصل العمل اهلادف إىل حتسني أحكام التشريع املتعلق بعقد االجتماعات الشعبية             -٢٦
  .املسريات السلميةواحلاشدة 

  احلق يف التصويت والترشح لالنتخابات  -باء   
ينص الدستور على أنه حيق ملواطين قريغيزستان أن يصوتوا وأن يترشحوا النتخابات              -٢٧

. اهليئات احلكومية الوطنية واحمللية وأن يشاركوا يف االستفتاءات وفقاً للقـانون الدسـتوري            
           سـتان شـروطاً واحـدة للحمـالت االنتخابيـة          ويكفل قانون االنتخابـات يف قريغيز     

  .لكافة املرشحني
لمرشحني، فضالً عـن    لوجييز القانون ختصيص فترة بث حر يف التلفزيون واإلذاعة            -٢٨

  .لهيئات الوطنية واحملليةلحيز حر يف املنشورات املطبوعة 
نتخابـات  دخل عدد من التعديالت على قـانون اال       ، أُ ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي     -٢٩

وقانون املسؤولية اإلدارية يف قريغيزستان بغية حتسني إجراءات االنتخابـات واالسـتفتاءات            
  .وإعمال احلقوق االنتخابية ملواطين قريغيزستان
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          /ومل تظهــر أي انتــهاكات ذات شــأن خــالل االســتفتاء يف تــشرين األول  -٣٠
، أو انتخـاب    ٢٠٠٧ديـسمرب   /األول، أو االنتخابات الربملانية يف كـانون        ٢٠٠٧أكتوبر  

يوليـه  /، أو االنتخابات الرئاسية يف متـوز      ٢٠٠٨أكتوبر  /اجلمعيات احمللية يف تشرين األول    
ت احلمالت االنتخابية يف قريغيزستان بقانون االنتخابات       دوعلى وجه اإلمجال، تقيَّ   . ٢٠٠٩

ري عن إرادة الشعب حبريـة      هتيئة أفضل الظروف املمكنة للتعب    : وباملعايري الدولية لالنتخابات  
وصراحة، ورصد مجيع اإلجراءات الدميقراطية من خالل السماح ملراقبني بالوصول إىل دوائر            

  .االقتراع خالل عملية االقتراع

  احلماية من التعذيب وسوء املعاملة  -جيم   
بناًء علـى   إال  يكفل الدستور عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه              -٣١

وجيب عرض أي شخص حمتجز     .  ألسباب تتوافق مع القانون    ، وحصراً ،در عن حمكمة  أمر صا 
.  ساعة من اعتقاله كي يتخذ قراراً بشأن شرعية احتجـازه          ٤٨على أحد القضاة يف غضون      

طالعهم على حقوقهم، وجيب إوجيب إبالغ احملتجزين على الفور بأسباب احتجازهم، وجيب 
 جيب أن يساعدهم أحد احملامني منـذ حلظـة إلقـاء      و ،هم فرصة للدفاع عن أنفسهم    ؤإعطا

   .القبض عليهم
 على انضمام مجهورية قريغيزستان إىل      ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٦ ؤرخونص القانون امل    -٣٢

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  
، صـك االنـضمام إىل الربوتوكـول        ٢٠٠٨أبريل  /ان نيس ٥ووقع رئيس قريغيزستان، يف     

  .االختياري لالتفاقية
 فريق عامل مشترك بني الوكاالت يرأسه أمني املظامل         ئ، أنش ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -٣٣

لوضع مناذج وأسس قانونية معيارية آللية وقائية وطنية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية 
اآلليات القائمة املتعلقة حبماية املـواطنني مـن اسـتخدام        مناهضة التعذيب من أجل حتسني      

وتشارك يف عمل الفريـق  . زها القانون يرية ال جي  سالسلطات املكلفة بإنفاذ القوانني أساليب ق     
قوق اإلنسان ومنظمات دولية، مبا فيها املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحـدة            حلمنظمات  

  .السامية حلقوق اإلنسان
 يوضـع انون اإلجراءات اجلنائية، حيق ألي شخص يلقى القبض عليه أو           ومبوجب ق   -٣٤

 اعتبـاراً مـن   احتجز، وإذا ، االستجواب األويل  ءرهن التحقيق التماس حمامي دفاع حال بد      
وإذا استخدمت السلطات   . اللحظة اليت يسلم فيها فعلياً إىل السلطات اليت جتري االستجواب         

ا الشخص فإنه خيضع لفحص طيب إلزامي حيرر يف إثره  جري االستجواب العنف ضد هذ    اليت تُ 
  .تقرير وحيق له أيضاً االتصال بأفراد أسرته
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وعمالً بقانون اإلجراءات اجلنائية، جيب تسجيل شكاوى وتصرحيات املواطنني اليت            -٣٥
 القوانني يف سجل للجرائم     ذتزعم التعرض ملعاملة غري إنسانية على يد السلطات املكلفة بإنفا         

  .ويتم التحقيق يف االدعاءات واختاذ قرار قانوين بشأهنا. تصرحيات والبالغاتوال
 ١-٣٠٥ووفقاً للبيانات اإلحصائية للنائب العام، رفعت ثالث دعاوى مبوجب املـادة              -٣٦

  .٢٠٠٩-٢٠٠٧من القانون اجلنائي بني عامي ) التعذيب(

  حقوق األقليات اإلثنية والدينية  -دال   
يزستان مجيع الشروط واآلليات الالزمة للحماية من التمييز اإلثـين  يضع دستور قريغ   -٣٧

ووفقاً للدستور، تعترب القريغيزية لغة الدولـة، وتـستخدم         . أو الديين أو التعصب أو العداوة     
مثلي مجيع القوميات اليت تتكون منـها       ملوتكفل قريغيزستان   . الروسية بوصفها اللغة الرمسية   

ى لغتها األم ويف هتيئة الظروف اليت تؤمن تـدريس هـذه اللغـة              األمة احلق يف احملافظة عل    
وال جيوز انتهاك حقوق املواطنني وحرياهتم ألسباب تتعلق بعدم معرفة لغة الدولة            . وتشجيعها

، على تشجيع التفاهم بـني  ١٩٩٤ بنشاط، منذ عام   وطنيةوتعمل اجلمعية ال  . أو اللغة الرمسية  
  . بدعم من الدولة،ووحدة شعب قريغيزستاناجلماعات اإلثنية والوئام املدين 

ويؤمن القانون املتعلق باحلرية الدينيـة والتنظـيم الـديين، الـصادر يف كـانون                 -٣٨
 آليات  ئ، مجيع الشروط الالزمة حلماية احلقوق واحلريات الدينية وينش        ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  . األديان واألمن العاملتنظيم أنشطة املنظمات الدينية بغية ضمان منو مستقر للعالقات بني
ويف نظر قريغيزستان، امللتزمة مببدأي التسامح واالحترام املتبادل بـني القوميـات              -٣٩

غ احملافظة على التجربة العملية املتمثلة يف التعايش السلمي         واألديان، هناك أسباب قوية تسوِّ    
  .افيةبني الطوائف التقليدية يف البلد وعلى خصوصيات البلد الدينية والثق

  حقوق الالجئني واملهاجرين  -هاء   
 الالجئني على العودة    إلعانةم مساعدة   ملعاجلة املشكالت القائمة يف هذا اجملال، تقدِّ        -٤٠

ضطلع بربامج دمج الالجـئني     وُي. بصورة طوعية إىل بلدهم وعلى اندماجهم يف اجملتمع احمللي        
جئني؛ ويشمل ذلك إتاحـة التعلـيم       بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال       

وقـد  . والرعاية الطبية والعمل وتوفري األماكن املناسبة للسكن وقطـع األرض لالسـتئجار           
 اللجوء فيما يتعلق بالتعليم والعمل      طالبوعوجلت بنجاح املشكالت اليت يواجهها الالجئون و      

    اسـتقبال   واختذت خطوات لتحـسني ظـروف     . والنشاط املدر للدخل واحلاجات اليومية    
  . اللجوءطاليب
 الجئ،  ٢٤٥ ٠٠٠، بلغ عدد الالجئني يف البلد       ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف    -٤١

ويف إطار التدابري الطويلة األجل املتخذة مبوجب برنامج العودة         .  من األطفال  ٣٩ ٠٠٠منهم  
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ىل  شـخص إ ٥ ٠٠٠الطوعية للوطن الذي أعدته مفوضية شؤون الالجئني، عاد أكثر مـن    
 ٧٠٠ شخص على اجلنسية القريغيزستانية، وأرسـل أكثـر مـن            ٩ ٠٠٠ وحصل   ،بلدهم

، مت، يف سياق مشروع للمفوضـية األوروبيـة،         ٢٠٠٨ويف عام   . شخص إىل بلدان أخرى   
     وبدعم من مفوضية شؤون الالجئني، افتتاح مركـز السـتقبال طـاليب اللجـوء يتـسع                

  . شخصا٤٥ً إىل ٤٠الستقبال 
 اهلجـرة    الداخلية للقوى العاملة يف قريغيزستان قانونُ      لدستور، ينظم اهلجرةَ  ووفقاً ل   -٤٢

وينص الدستور على حق    .  األحكام املعيارية واالتفاقات الدولية    الداخلية للقوى العاملة وسائرُ   
وبغية . أي شخص يف العمل واختيار مهنة أو جتارة، ويضمن محاية ودعم املواطنني يف اخلارج          

 بسياسة فعالة بشأن اهلجرة، مت وضع وتطبيق عدد من األحكام املتعلقة بتنظيم اضطالع الدولة 
تدفقات اهلجرة، مبا يف ذلك تشريع بشأن اهلجرة إىل اخلارج، واهلجرة الداخلية، والالجئني،             

، أقر الرئيس استراتيجية لـسياسة وطنيـة        ٢٠٠٤ويف عام   . ومنع االجتار باألشخاص وقمعه   
، اعتمدت احلكومة برناجماً لتنظيم عمليات      ٢٠٠٧ لتنفيذها، ويف عام     للهجرة وبرنامج تدابري  

  .٢٠١٠-٢٠٠٧اهلجرة للفترة 

  حقوق الطفل  -واو   
ينص الدستور على مسؤولية اجملتمع ككل عن رعاية األسرة والطفـل، ويـبني أن                -٤٣

علـى  ملقـاة   املسؤولية عن األطفال وتعليمهم هي حق طبيعي للوالدين ومسؤولية مدنيـة            
 وأن على الدولة أن تكفل إعالة وتعليم وتربية اليتامى واألطفال الذين فقد والداهم              ،اتقهماع

 حالة  إال يف وعمل األطفال حمظور، شأنه شأن العمل القسري للمواطنني الراشدين،          . احلضانة
احلرب، ويف سياق معاجلة عواقب الكوارث الطبيعية واألوبئة وغري ذلك من الظروف غـري              

  .ة، ويف حاالت إنفاذ قرار صادر من احملكمةاالعتيادي
وينظم الدستور وقانون الطفل وقانون األسرة والقانون املدين وغريه من األحكـام              -٤٤

  .القانونية املعيارية محاية حقوق الطفل
وتنص الدولة على توفري مستحقات إضافية لليتامى، واألطفال الذين فقد والـداهم              -٤٥

ووفقاً للقانون، حيـق لألطفـال ذوي       . جئني واألشخاص املشردين  األطفال الال واحلضانة،  
  . اإلعاقة احلصول على عالوة شهرية وتعويض مايل وجمموعة متنوعة من خدمات االستشفاء

بشأن إعمال حقوق الطفل للفتـرة      " اجليل اجلديد "وصدقت احلكومة على برنامج       -٤٦
 بشأن  ٢٠١١-٢٠٠٩كاالت للفترة    وعلى خطة العمل املشتركة بني الو      ٢٠١٠املمتدة حىت   

  .إصالح نظام محاية الطفل وتعزيز اخلدمات االجتماعية للسكان
 ٢٠١١-٢٠٠٨واعتمدت احلكومة برنامج العمل الوطين للشركاء االجتماعيني للفتـرة            -٤٧

للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، كجزء من التزاماهتا مبوجب اتفاقية منظمة العمـل              



A/HRC/WG.6/8/KGZ/1 

 

GE.10-11151 12 

 

 . املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها ١٨٢الدولية رقم   
، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ، مركز موارد يساعد أطفال            ٢٠٠٩وافتتح يف عام    

  .الشوارع على إجياد عمل
 ١ويف  . وتضمن احلكومة توفري جمموعة متنوعة من اخلدمات االجتماعية لألطفـال           -٤٨
 ٤٣٩ ٩٠٠الدولة يبلغ   من  وا معونة   تلق، كان عدد األطفال الذين      ٢٠٠٩يناير  /نون الثاين كا

 طفالً فقدوا   ١١ ٥٥٠ طفالً مصابني بإعاقات و    ٢٠ ٨٤٢ومن أصل هذا العدد، تلقى      . طفل
  . رعاية اجتماعيةمستحقات أطفال فقدوا كال الوالدين، ٣٠٨أحد والديهم و

 ٢٠ مدرسة داخلية تقليدية، و    ٦٨م تابعة للدولة، و    دور أيتا  تسعولدى قريغيزستان     -٤٩
 لألطفال املعوقني،   دور رعاية  مدرسة لألطفال املعوقني، وأربع دور رعاية لألطفال، وثالث       

 دار رعايـة   ١٩وثالث مدارس داخلية لليتامى واألطفال الذين فقد والـداهم احلـضانة، و           
  .لألطفال غري تابعة للدولة وذات نوع عائلي

ينت وزارة الشؤون الداخلية أفراداً من الشرطة اخلاصة ملنع جرائم األحـداث            وقد ع   -٥٠
  .ت يف املدارس الثانوية وظيفة مفتش مدرسي لشؤون األحداثأومكافحتها، وأنش

 بروتوكول بشأن التفاهم والتعاون بني وزارة العدل واحملكمة         ٢٠٠٨ووقع يف عام      -٥١
واالستخدام واهلجرة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة      العليا وإدارة محاية الطفل بوزارة العمل       

وجيري حالياً إعداد مـشروع قـانون       . بشأن املسائل املتعلقة بقضاء األحداث    ) اليونيسيف(
  .بشأن تنظيم قضاء األحداث

وابتداء . وتقوم احلكومة بتحسني اآللية املؤسسية حلماية حقوق األطفال ومصاحلهم          -٥٢
 اللجان املعنية بشؤون الطفل واملكاتب املعنية باألسرة والطفل،         ، أعيد تشكيل  ٢٠٠٨من عام   

  .وهي تعمل اآلن على املستويني اإلقليمي واحمللي
وبغية جعل السجون أكثر إنسانية وإدارهتا وفقاً للتوصيات املقدمة مبوجب املعـايري              -٥٣

 احلمايـة   الدولية، وبالنظر إىل ضرورة اتباع هنج متايزي إزاء شخصية الـسجناء وحتـسني            
االجتماعية والقانونية للنساء والقصَّر، فإنه جيري وضع برنامج إلصالح نظام الـسجون يف             

  .٢٠١٠قريغيزستان حبلول 

  احلق يف العمل  - زاي  
يكفل الدستور حق املواطنني يف العمل، ويف استخدام قدراهتم املهنيـة ويف اختيـار                -٥٤

 جمال العمل وبظروف عمل تتمشى مع متطلبات        ماية يف باحلوحيق هلم التمتع    . مهنة أو جتارة  
حيق هلم تقاضي أجر ال يقل عن احلد األدىن لألجر املعمول به قانونياً،  كما  السالمة والصحة،   

وتلقي احلد األدىن القانوين من احلماية االجتماعية ومساعدة الدولة لتحسني املؤهالت املهنية؛            
  .وحيظر استخدام عمل األطفال
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ألجر وقانون االتفاقـات  لريعات العمل قانون العمل وقانون احلد األدىن   وتشمل تش   -٥٥
  .اجلماعية وقانون الشراكة االجتماعية يف عالقات العمل وقانون املساعدة يف جمال االستخدام

 املتعلقة  ٩٥وتفي قريغيزستان بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم            -٥٦
 املتعلقـة بـالتمييز يف      ١١١ املتعلقة بإلغاء العمل اجلربي، ورقم       ١٠٥حبماية األجور، ورقم    

االهتمام خاصة  ألجور، مع   ل املتعلقة بتحديد املستويات الدنيا      ١٣١االستخدام واملهنة، ورقم    
  .بلدان الناميةبال
وتلقت الدائرة الوطنية لتفتيش العمل، اليت تشرف على تطبيق تـشريعات العمـل               -٥٧

 شكوى شفوية تـزعم  ٧ ٢٠٠ شكوى خطية و٤٢٠مني وتراقبهما، ستخَدومحاية حقوق امل 
، ٢٠٠٨يف عـام  شكوى  ١ ٠١٥ و٥٢٣، و٢٠٠٧وقوع انتهاكات حلقوق العمل يف عام       

  .٢٠٠٩يف عام شكوى  ١٣ ٥٠٠ و٦٦٩و
وبلغ العدد اإلمجايل لألشخاص املسجلني رمسياً      . وتعمل الدولة على احلد من البطالة       -٥٨

يف عـام   شـخص    ١٠٤ ٦٠٠، و ٢٠٠٦ شخص يف عام     ١٠٤ ٥٠٠كعاطلني عن العمل    
ويتلقى . ٢٠٠٩ شخص يف عام     ٩٧ ٥٠٠، و ٢٠٠٨ شخص يف عام     ١٠٢ ٢٠٠، و ٢٠٠٧

 صغرية وميكن أن يعملوا لقاء أجر بتأدية        قروضاًاألشخاص العاطلون عن العمل مستحقات و     
  .لعملميكن أن خيضعوا لدورات تدريب وإعادة تدريب يف جمال اكما خدمة جمتمعية 

  حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني  - حاء  
ريـات وعلـى   احلقوق واحل رأة يف الرجل واملينص دستور قريغيزستان على تساوي   -٥٩

 ٢٠ املؤرخ   ١٣٦وأصدر املرسوم الرئاسي رقم     . تكافؤ فرص إعمال هذه احلقوق واحلريات     
يـة تنفيـذ التزامـات       املتعلق بتدابري حتسني السياسات اجلنـسانية بغ       ،٢٠٠٦مارس  /آذار

جيب أال تقل نسبة النساء : قريغيزستان الدولية يف جمال املساواة بني اجلنسني، التعليمات التالية   
جيب و يف املائة؛    ٣٠يف اهليئات الوطنية واحمللية، مبا يف ذلك على مستوى اختاذ القرارات، عن             

الشتراك يف املـسابقات    تطبيق الشروط املتساوية وتكافؤ الفرص على كال اجلنسني خالل ا         
أن اهلادفة إىل شغل الوظائف الشاغرة يف اخلدمة املدنية على املستويني الوطين واحمللي؛ وجيب              

  .م مشاريع القوانني واألنظمة اليت تضعها اهليئات احلكومية من منظور جنساينتقيَّ
عـل  جللية  نة تعديالت تأخذ يف احلسبان االلتزامات الدو      وأدخلت على قانون املواطَ     -٦٠

 مع اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة جبنسية املرأة املتزوجة، كمـا أدخلـت             مشىهذا القانون يت  
مع االتفاقية املتعلقة بالرضى بالزواج والسن الدنيا       يتمشى  تعديالت على قانون األسرة جلعله      

مع اتفاقيـات منظمـة العمـل       يتمشى  للزواج وتسجيل الزواج، وعلى قانون العمل جلعله        
 املؤرخ  ٦٢ومتثلت أهم خطوة مت اختاذها لتحسني التشريعات يف اعتماد القانون رقم            . الدولية
 بشأن احلماية االجتماعية والقانونية من العنف املرتيل والقانون رقـم   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥
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 احلقـوق   ملـساواة يف  تأمني ا  بشأن ضمانات الدولة ل    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤ املؤرخ   ١٨٤
  .وتكافؤ الفرص للرجال والنساء

 خطـة العمـل     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٠ املؤرخ   ٣٦٩وأقر املرسوم الرئاسي رقم       -٦١
، وهي وثيقة مبدئية حتـدد سياسـات      ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفترة      

نـسانية يف   احلكومة وأهدافها ومهامها ومبادئها وتوجهاهتا وأولوياهتا فيما يتعلق بالشؤون اجل         
وتتوخى خطة العمل الوطنية تنفيـذ      . ٢٠١١-٢٠٠٩إطار استراتيجية التنمية الوطنية للفترة      

حتسني اآللية املؤسسية لتعزيـز     : تدابري ومبادرات سياساتية يف سبعة جماالت استراتيجية هي       
 املساواة بني اجلنسني، وضمان التوازن بني اجلنسني على مجيع مستويات اختـاذ القـرارات،             

وإدراج منظور جنساين يف اجملال االجتماعي االقتصادي، والتركيز على اجلوانب اجلنـسانية            
للصحة والرعاية الصحية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم والثقافة، واحلد من العنـف      

  .اجلنس، وإذكاء الوعي بقضايا املساواة بني اجلنسنيالقائم على نوع 
أجري تعزيـز مؤسـسي ومعيـاري       :  عن النتائج التالية   اتت هذه اإلجراء  وأسفر  -٦٢

أنشئ أساس منهجي   و تقييم مشاريع القوانني واألنظمة من منظور جنساين؛         ةإلجراءات وآلي 
 الدستور وعدد مـن املـدونات والقـوانني         وأصبحإلجراء عمليات تقييم من هذا القبيل؛       

اجمللس الوطين املعين باملـسائل     أصبح  واآلن للتقييم من منظور جنساين؛      ختضع  والتشريعات  
 الربملان اآلن ودرج يعمل اآلن؛ ، املنظور اجلنساين التابع للرئيسميمعوتاملتعلقة باملرأة واألسرة 

ازدادت اإلحصاءات املفصلة حبـسب     و؛   لتشريع مقترح  على تلقي تقييم من منظور جنساين     
ضعت مؤشرات جنـسانية    ُووأنشئ نظام آليات وطنية لرصد وتقييم وضع املرأة؛         واجلنس؛  

 مجيع أشكال التمييـز     القضاء على موحدة استناداً إىل منهاج عمل بيجني واالتفاقية املتعلقة ب        
  .العنصري ضد املرأة واألهداف اإلمنائية لأللفية

 يف املائة من الوظائف احلكومية على املـستويني الـوطين           ٥٢وتشغل النساء اليوم      -٦٣
يف  ٣٨، عندما كان هذا الرقم يبلغ ٢٠٠٧ يف املائة منذ عام      ١٤ة  واحمللي، ما ميثل زيادة بنسب    

.  يف املائـة   ٣٠ لتمثيل املرأة يف برملان قريغيزستان، البالغة        وقد مت حتقيق النسبة اإللزامية    . املائة
وعلى الرغم من التدابري اليت اختذت على املستوى الوطين، فإن متثيل املرأة يف املناصب العليـا                

  .بلغ املستوى املنشود بعديع احلكومة مل يف مجيع فرو
وبغية تنفيذ القانون املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية من العنف املـرتيل، مـن               -٦٤

 ليةاملزمع وضع أحكام مؤقتة بشأن املعايري املتعلقة بالعنف املرتيل وتدابري الوقاية، بدعم من ممث             
منـاطق  يف  خترب األحكام املؤقتـة     وسوف تُ . صندوق األمم املتحدة للسكان يف قريغيزستان     

  .منوذجية يتم اختيارها استناداً إىل مؤشرات العنف املرتيل
وما زالت هناك بعض املشاكل القائمة واملتعلقة بالزواج املبكر، وخطف العـروس،              -٦٥

عنـف   وتقدمي املساعدة القانونية والطبية واالجتماعية إىل ضحايا ال        ،والعنف املرتيل ضد املرأة   
 قضية تتعلق بانتـهاك     ٥٩، رفعت   ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٦ويف الفترة املمتدة من عام      . املرتيل
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 ١٦إقامة عالقة زوجية قسراً مع شخص يقل عمـره عـن         ( من القانون اجلنائي     ١٥٤املادة  
إكراه امرأة على الزواج أو     ( من القانون اجلنائي     ١٥٥ قضية تتعلق بانتهاك املادة      ٦٢و) سنة

  ).جعرقلة زوا

  السجن واحلق يف احلياة  - طاء  
وال جيـب   . ينص الدستور على أن لكل إنسان احلق غري القابل للتصرف يف احلياة             -٦٦

وحيق لكل إنسان أن حيمي حياته وصحته وحياة اآلخرين وصحتهم          . حرمان أحد من احلياة   
  .من األفعال غري املشروعة

 ٩١ملؤبد عمالً بالقـانون رقـم       وقد استعيض عن عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن ا         -٦٧
 الذي أدخل تعديالت على القـانون اجلنـائي، وقـانون           ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٥املؤرخ  

اإلجراءات اجلنائية، وقانون املسؤولية اإلدارية، وقانون إنفاذ األحكام اجلنائية، وقانون احملكمة      
ملتعلق باألنظمة والشروط اخلاصة العليا واحملاكم احمللية، وقانون مكتب النائب العام، والقانون ا

باحتجاز األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم واملتهمني به، والقانون املتعلق باملبادئ العامة            
  .للعفو العام والعفو اخلاص، والقانون املتعلق ببدء نفاذ القانون اجلنائي

ة  ضـد حيـا    جـداً وتفرض عقوبة السجن املؤبد يف حال ارتكاب جرائم جسيمة            -٦٨
الشخص أو شرفه أو كرامته أو القيام بأعمال ترمي إىل تدمري مجاعات قومية أو إثنية أو دينية               

  .تدمرياً جزئياً أو كلياً
 ألي شخص حكم عليه بالـسجن املؤبـد تقـدمي      قووفقاً لقوانني قريغيزستان، حي     -٦٩

 إذا كـان     مـا  ،يف كل حالة على حدة    ،  ويقرر الرئيس . التماس عفو عندما يبدأ نفاذ احلكم     
وجيوز اإلفـراج عـن     . سيأمر بالعفو عن األشخاص احملبوسني احملكوم عليهم بالسجن املؤبد        

  .اجلاين أو تقصري احلكم أو حتويله إىل عقوبة أخف
 ١٧٢، حتويل أحكام اإلعدام الصادرة حبـق      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ومت، حىت     -٧٠

  .شخصاً إىل أحكام بالسجن مدى احلياة

  ق يف الضمان االجتماعياحل  - ياء  
ينص الدستور على ضمان مستحقات اجتماعية ملواطين مجهورية قريغيزستان يف سن             -٧١

الشيخوخة ويف حالة املرض أو العجز املهين أو فقدان املعيل، ويف احلاالت اليت ينص عليهـا                
ال يقل عن   وجيب أن توفر املعاشات التقاعدية واملساعدة االجتماعية مستوى معيشة          . القانون

. املستوى الذي يؤمنه احلد األدىن القانوين لألجر، مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية للمجتمع           
مني وإنشاء أشكال إضافية من املساعدة والرعاية       عقد تأمني اختياري للمستخدَ   على  ع  ويشجَّ

واقع أن املتطلب   وال. غري أن التدابري اليت اختذت يف هذا اجملال ما زالت غري كافية           . االجتماعية
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الدستوري املتعلق بتوفري الرعاية الطبية اجملانية للمواطنني مل ينفذ بصورة كاملة بسبب االفتقار             
  .إىل التمويل

واألمـن  وهتدف سياسة احلماية االجتماعية يف قريغيزستان إىل تـأمني االسـتقرار              -٧٢
ت اجتماعية مـضمونة    ر اخلدمات االجتماعية من خالل مدفوعا     وتوفَّ. االجتماعي للسكان 

شكل معونة إىل األسر املنخفضة الدخل اليت تعيل أفراداً وإىل األشخاص املـصابني             تقدم يف   
 ،بعجز واملفتقرين إىل خربة يف جمال العمل، ودعم مايل يقدم إىل فئات معينة مـن الـسكان                

وخدمات رعاية اجتماعية تقدم لألشخاص الذين حيتاجون إىل رعايـة متـريض خاصـة يف        
ملستشفى، ولألشخاص املسنني الذين يعيشون وحدهم يف البيت، ولألشخاص املصابني بعجز   ا

  . واملواليد اجلدد، وكذلك يف حاالت الدفن،مؤقت، والنساء احلوامل
وبغية حتسني نظام املستحقات وتقدمي دعم إضايف إىل الشرائح املنخفضة الدخل من              -٧٣

، دعم  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١عتباراً من   السكان، ينص مرسوم رئاسي على أن يقدم، ا       
 ٢٥ وعلى زيادة مقدار معونة الدولة بنسبة ،مايل لفئات حمددة من السكان بدالً من اإلعانات   

  .يف املائة يف املتوسط
 ٧٩,٥( مليار سوم    ٣,٥وبلغ اإلنفاق املخصص يف امليزانية للمستحقات االجتماعية          -٧٤

 ٨١,٨( مليار سـوم     ٣,٦، و ٢٠٠٦يف عام   ) ات املتحدة مليون دوالر من دوالرات الوالي    
 مليـار   ٣,٩، و ٢٠٠٦ يف املائة عن عام      ٣، أي بزيادة قدرها     ٢٠٠٧يف عام   ) مليون دوالر 

 يف املائة عـن عـام       ١٠,٠٨ بزيادة قدرها    ي، أ ٢٠٠٨يف عام   )  مليون دوالر  ٨٨,٦(سوم  
 ٢٠٠٧ائة بـني عـامي       يف امل  ٤٣وازداد اإلنفاق على الضمان االجتماعي بنسبة       . ٢٠٠٧

 مليون  ١,٦( مليون سوم    ٦٩,٥إىل  )  مليون دوالر  ١,١( مليون سوم    ٤٨,٦، من   ٢٠٠٨و
 يف الوقت احملدد وبصورة كاملة، وعلى       ةاإلعالعالوات  وتدفع املعاشات التقاعدية و   ). دوالر

لـدفع  وال حيتاج األمر إىل تكبد ديـن        . لسنة املعنية لحنو يتفق مع تقدير التكاليف الذي أُقر        
  .ات اإلعالةعالواملعاشات التقاعدية أو 

وجيري اختاذ تدابري إلنشاء خمططات معاشات تقاعدية غري تابعة للدولة وصـناديق              -٧٥
تقاعدية، وقبل كل شيء، إلنشاء وتطوير إطار تنظيمي لضمان أنشطتها ومحاية االشتراكات            

  . التقاعدية للسكان

  الرعاية الصحية   -كاف   
وتقـدم جمانـاً   . ر على أن ملواطين قريغيزستان احلق يف الرعاية الصحية     ينص الدستو   -٧٦

مساعدة طبية طارئة جلميع املواطنني ومساعدة طبية بشأن أمراض معينة ولفئات ضعيفة مـن          
وينظم القانون  ). .النساء احلوامل، واألطفال دون سن مخس سنوات، واملسنون إخل        (السكان  

  .شروط تلقي املساعدة الطبية
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 ٩ املـؤرخ    ٦مدت قوانني وأنظمة لتحسني صحة السكان، منها القانون رقم          واعُت  -٧٧
 بشأن توفري الرعاية الصحية ملواطين مجهورية قريغيزستان، والقانون  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

 بشأن احلقوق اإلجنابية للمواطنني وضـمانات       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠ املؤرخ   ١٤٧رقم  
 بشأن فريوس نقص املناعـة      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٣املؤرخ   ١٤٩إعماهلا، والقانون رقم    

 ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٣ املؤرخ   ٣٨اإليدز يف مجهورية قريغيزستان، والقانون رقم       /البشرية
 ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٤بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضماناهتم، والقانون املؤرخ         

  .بشأن الرعاية الصحية العامة
قدمي ضمانات حكومية لتوفري الرعايـة الـصحية ملـواطين          وجيري تنفيذ برنامج لت     -٧٨

 ٢٤ املـؤرخ    ٣٦٣ مبوجـب املرسـوم احلكـومي رقـم          ئ وهو برنامج أنش   ،قريغيزستان
واهلدف من الربنامج هو ضمان حق مواطين قريغيزسـتان يف تلقـي           . ٢٠٠٧أغسطس  /آب

دولة مبوجب خمطط التأمني الرعاية الطبية والوقائية جماناً وبشروط مواتية يف مرافق طبية تابعة لل
  . طراد الصحية يف امليزانية الوطنية باويتزايد اإلنفاق على الرعاية. الطيب اإللزامي األساسي

  احلق يف التعليم  -الم   
والتعلـيم  . ينص الدستور على أن لكل مواطن يف قريغيزستان احلـق يف التعلـيم              -٧٩

ي التعليم يف مدارس الدولـة واملـدارس        األساسي العام إلزامي وجماين، وحيق ألي إنسان تلق       
 قبل املدرسي والتعليم    وتضع الدولة الشروط اليت يتلقى مبوجبها مجيع املواطنني التعليم        . البلدية

وجيوز لكل مواطن أن خيتار التعلم يف مدارس     .  لغة الدولة ولغتني أجنبيتني    ونعلماألساسي ويت 
  . جمانية أو غري جمانية

يم وقانون التعليم قبل املدرسي وقانون التعليم املهين األويل مبادئ          وحيدد قانون التعل    -٨٠
السياسات العامة األساسية يف جمال التعليم قبل املدرسي ومناء الطفـل والركـائز القانونيـة            

  . والتنظيمية واملالية لنظام التعليم قبل املدرسي يف البلد
ر نظام التعليم منواً ملحوظاً خالل      وقد منا اإلنفاق املخصص يف امليزانية لدعم وتطوي         -٨١

وازداد نصيبه من الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار مرة ونصف املرة خالل . ٢٠٠٨-٢٠٠١الفترة 
ويوفر التعلـيم املهـين   . ٢٠٠٨ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ٦تلك الفترة وبلغ    

 ١٠٣ مؤسسة تعلـيم، تـضم       ١١٠وتوجد  . التدريب على املهن املطلوبة يف سوق العمل      
  . مدارس ثانوية يف السجون٦مدارس ثانوية، وكلية واحدة، و

  اخلدمة العسكرية   -ميم   
 العـسكرية    واخلدمـةَ   التجنيد العام واخلدمة العسكرية والبديلة التجنيدَ      ينظم قانونُ   -٨٢

دسـتوري  ها واجبهم والتـزامهم ال    اسطتالبديلة، اليت يؤدي مواطنو مجهورية قريغيزستان بو      
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، وقع الرئيس مرسوماً يتعلـق بإصـالح        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ويف  . بالدفاع عن الوطن  
  .القوات املسلحة يف قريغيزستان

إلصالح، يقوم وزير الدفاع مبراجعة مبادئ تنظيم وتكوين القـوات          ومبقتضى هذا ا    -٨٣
ويعطي . رية الطوعية املسلحة وبتنفيذ التحول من اخلدمة العسكرية اإللزامية إىل اخلدمة العسك         

قانون التجنيد العام واخلدمة العسكرية والبديلة املواطنني احلق يف اختيار األنواع التالية مـن              
، أو اخلدمة التطوعية،    )خدمة عسكرية لفترة حمددة   (التجنيد اإللزامي   : اخلدمة يف وقت السلم   

انون، ميكن للنساء اللـوايت     ووفقاً هلذا الق  .  أو خدمة بديلة   ،أو اخلدمة يف القوات االحتياطية    
 سنة واللوايت حصلن على تدريب طيب أو غـري ذلـك مـن              ٤٠ و ١٩يتراوح عمرهن بني    

 وجيوز أن يتجنـدن     ،التدريب املتخصص أن يتسجلن لدى السلطات العسكرية وقت السلم        
وتتمتع النساء اللوايت يؤدين اخلدمة العسكرية بنفس    . يف اخلدمة العسكرية على أساس التطوع     

ولديهن، إضافة إىل ذلك، حقـوق ومـستحقات        . حلقوق واحلريات اليت يتمتع هبا الرجال     ا
  .مرتبطة حبماية األمومة واألطفال

  احلق يف الوصول إىل املعلومات  -نون   
يكفل الدستور احلق يف حرية اختيار املعلومات واالحتفاظ هبا واستخدامها وكذلك             -٨٤

وهناك قانونان ساريان يف هذا الـشأن  . ية وسيلة أخرىاحلق يف نشرها شفوياً أو كتابة أو بأ      
 بـشأن حريـة الوصـول إىل        ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٥ املؤرخ   ٨٩مها القانون رقم    

 بشأن  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ املؤرخ   ٢١٣والقانون رقم   ) الضمانات(املعلومات  
ومها يهـدفان إىل    .  واحمللية الوصول إىل املعلومات ضمن الوالية القضائية للسلطات الوطنية       

ضمان إعمال ومحاية احلق يف الوصول إىل املعلومات، مبا يف ذلك املعلومات اليت تقع ضـمن           
يوليه / متوز ٢٠ املؤرخ   ٢٤١وعمالً بالقانون رقم    . الوالية القضائية للسلطات الوطنية واحمللية    

 ع للتشاور العـام مجيـعُ      واملتعلق بالقوانني واألنظمة يف مجهورية قريغيزستان، ختض       ٢٠٠٩
مشاريع القوانني واألنظمة اليت تتعلق مباشرة مبصاحل املواطنني والكيانات القانونية، فضالً عن            

  . مشاريع القوانني واللوائح الناظمة لألنشطة التجارية
عترب معلومات معينة معلومات خصوصية أو سرية ألسباب تتعلق         ويف الوقت ذاته، تُ     -٨٥

 بشأن ١٩٩٤أبريل / نيسان١٤ثاين عشر املؤرخ   -١٤٧٧عمالً بالقانون رقم    باألمن الوطين،   
  .محاية أسرار الدولة

وتنظر احملاكم يف الدعاوى املقامة بسبب رفض السلطات الوطنية أو احملليـة تقـدمي         -٨٦
 على حدة، تبعاً مللف القضية ووفقاً للتشريع املتعلق باحلصول علـى   ىاملعلومات يف كل دعو   

  .  وغريه من القوانني اليت تنظم هذه املسألةاملعلومات
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  حرية النشاط االقتصادي  -سني   
 حرية اسـتخدام  ينص الدستور على أن لكل إنسان احلق يف احلرية االقتصادية ويف              -٨٧

  .مجيع إمكانياته وممتلكاته ملمارسة أي نشاط اقتصادي غري حمظور مبوجب القانون
لكية اخلاصة وملكية الدولة وامللكية البلدية وغـري        وتعترف مجهورية قريغيزستان بامل     -٨٨

 املمتلكـات ومحايتـها     امـتالك وتضمن خمتلف أشكال    . ذلك من أشكال امللكية، وحتميها    
وال جيوز حرمان أحد بصورة تعسفية      . وحرمة املمتلكات مصونة  . القانونية على قدم املساواة   

. ه إال بناء على قرار يصدر عن حمكمـة        من ممتلكات عنوة  من ممتلكاته، وال جيوز جتريد املالك       
وحتمي الدولة حق مواطنيها والكيانات القانونية يف امتالك املمتلكات، مبا يف ذلك يف إقلـيم               

  .دول أخرى
وتويل قريغيزستان أمهية على سبيل األولوية لتعزيز القطاع اخلاص وجلعل البلد مغرياً              -٨٩

 التجارية الدولية، الـذي     األعماللرئيس وجملس   ويساهم جملس االستثمار التابع ل    . لالستثمار
يضم مجيع الشركات األجنبية الرئيسية تقريباً، مسامهة هامة يف تعزيز إمكانات االستثمار يف             

وتشمل أنشطتهما رصد مناخ االستثمار بانتظام وصياغة مقترحات وتوصيات         . قريغيزستان
  . لزيادة حتسينه

ييب واجلمركي واألنظمـة التجاريـة ككـل يف         وجيري حترير تدرجيي للنظام الضر      -٩٠
وجدير بالذكر أن التشريعات التجاريـة يف  . قريغيزستان بغية حتسني مناخ االستثمار يف البلد 

قريغيزستان أصبحت، بفضل عضوية قريغيزستان يف منظمة التجارة العاملية وعقـب تنفيـذ             
  .اإلصالحات، التشريعات األكثر حترراً يف املنطقة

تعزيز املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم إحدى األولويـات االقتـصادية يف           ويعد    -٩١
دخلت قيود صارمة على مراقبـة الـسلطات التنظيميـة          وحتقيقاً هلذه الغاية، أُ   . قريغيزستان

  . للكيانات التجارية

   املرتبطة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات والتدابري اهلادفـة         تاملشكال  - سادساً 
  هاإىل معاجلت

  اجلهود اهلادفة إىل مكافحة التطرف واإلرهاب  - ألف  
قريغيزستان طرف يف اتفاقات دولية وإقليمية تتعلق مبكافحة اإلرهاب، وهي تتعاون             -٩٢

منولث الدول املستقلة   وتعاوناً نشطاً مع األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وك          
  .لتطرف واإلرهاب مكافحة فعالةومنظمة شنغهاي للتعاون يف جمال مكافحة ا
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وحيدد القانون اجلنائي املسؤولية عن اجلرائم ذات الطابع اإلرهايب وعن التحـريض              -٩٣
على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو الطائفية، واحتياز أو امتالك أو نقل أو إرسـال            

 مـد لرمـوز أو نعـوت    مواد متطرفة بغرض نشرها أو اإلعداد لنشرها، واالسـتخدام املتع       
  .منظمات متطرفة

وبغية محاية حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية، اليت تشكل ركيزة النظـام              -٩٤
الدستوري وضمانة وحدة قريغيزستان وأمنها، يبني القانون املتعلق مبكافحة األنشطة املتطرفة،           

ملكافحة األنـشطة   ، األساس القانوين والتنظيمي     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٧الذي اعتمد يف    
  .املتطرفة وحيدد املسؤولية عن تنفيذه

 املبـادئ   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨وحيدد قانون مكافحة اإلرهاب املؤرخ        -٩٥
اليت تشمل ضـمان حقـوق اإلنـسان واحلقـوق     هداف األساسية ملكافحة اإلرهاب،    واأل

 املعرضني للخطر نتيجـة      وإعطاء األولوية حلماية حياة األشخاص     ،واحلريات املدنية وصوهنا  
  .لألفعال اإلرهابية، وصحتهم وحقوقهم ومصاحلهم القانونية

 قانون مكافحة متويـل اإلرهـاب    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٣١وأصدرت قريغيزستان يف      -٩٦
 الدخل الذي يتم احلصول عليه بوسائل إجرامية، وهو يهدف           على )تبييض(وإضفاء الشرعية   

نونية للمواطنني واجملتمع والدولة، وكذلك سالمة النظام املايل        إىل محاية احلقوق واملصاحل القا    
 من خالل إنشاء آلية قانونية ملكافحة متويل اإلرهاب         ،يف قريغيزستان، ضد األفعال اإلجرامية    

  .وإضفاء الشرعية على الدخل الذي يتم احلصول عليه بوسائل إجرامية

ـ        - باء      ى املخـدرات واالجتـار غـري       اجلهود املبذولة ملكافحة انتشار اإلدمان عل
  املشروع باملخدرات

يف السنوات األخرية، ساءت باطراد احلالة يف كردستان فيما يتعلق باإلدمان علـى               -٩٧
املخدرات، وتزايد األثر السليب لالجتار غري املشروع باملخـدرات علـى األمـن الـداخلي              

  .واالستقرار االجتماعي
 وحتسني احلالة يف هذا اجملـال،       اتلمخدرل املشروع   وبغية القضاء على االنتشار غري      -٩٨

 استراتيجية لكبح انتشار اإلدمان على املخـدرات يف البلـد           ٢٠٠٤اعُتمدت يف أواخر عام     
واالجتار غري املشروع باملخدرات، ومت األخذ بربنامج وطين ملكافحة اإلدمان على املخدرات            

  .٢٠١٠متدة حىت عام واالجتار غري املشروع باملخدرات خالل الفترة امل
معاجلة املشكالت املرتبطة مبكافحة االجتار باملخدرات عرب احلدود، تتعـاون          بغية  و  -٩٩

سلطات قريغيزستان تعاوناً وثيقاً مع دوائر استخبارات دول أخرى يف إطار منظمة معاهـدة              
. يئاتاألمن اجلماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكومنولث الدول املستقلة، وغريها من اهل          

اليت تدخل البلد من اخلارج أو اليت متـر      املخدرات  وتعمل هذه الشراكة على وضع اليد على        
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وقريغيزسـتان  . وقد أنشئ مكتب وطين لإلنتربول، وهو يعمل بنجـاح        . عرب اإلقليم الوطين  
عضو يف املركز اإلقليمي لإلعالم والتنسيق آلسيا الوسطى املعين مبكافحة االجتار غري املشروع             

لعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية وسالئفها، وهو هيئة حكومية دولية أنشئت بدعم مـن             با
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف إطـار اتفـاق أبـرم بـني أذربيجـان                 
وكازاخستان وقريغيزستان واالحتاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ودخل 

  .٢٠٠٩ارس م/حيز التنفيذ يف آذار

  مكافحة الفساد  - جيم  
، ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١ويف  . هناك مؤسسة معنية مبنع الفساد تعمل يف قريغيزستان         -١٠٠

وحيدد القانون املتعلق بالقوانني واألنظمـة      . فذت استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف البلد      ُن
وسائر مـشاريع القـوانني     يف مجهورية قريغيزستان التزاماً يقضي بإجراء تقييم للتشريعات         

  .واألنظمة املقترحة من حيث أثرها على مكافحة الفساد

  االجتار باألشخاص  - دال  
ُسنَّ يف قريغيزستان عدد من القوانني اهلادفة إىل تنفيذ أحكام اتفاقية قمـع االجتـار                -١٠١

اء باألشخاص واستغالل بغاء الغري، وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وال سـيما النـس            
     واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين بطريـق الـرب              

  .والبحر واجلو
، املتعلق بتدابري مكافحـة     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢١وعمالً باملرسوم الرئاسي املؤرخ       -١٠٢

. هتريب األشخاص واالجتار هبم، أنشئ جملس وطين برعاية الرئيس ملكافحة هـذه الظـواهر             
وتتمثل مهمته الرئيسية يف مراقبة وتنسيق أنشطة اهليئات احلكومية يف تنفيذ تدابري لكبح مثل              

  .هذه املمارسات
 التنظيمية والقانونيـة ملنـع      وينظم القانون املتعلق مبنع االجتار باألشخاص وقمعه الركائزَ         -١٠٣

افحة هـذه الظـاهرة     ومكافحة االجتار باألشخاص، وقواعد تنسيق عمل اهليئات الناشطة يف مك         
باألشخاص  ويعترب القانون اجلنائي االجتار   . ووضع جمموعة من التدابري حلماية الضحايا ومساعدهتم      

ووفقاً لإلحـصاءات، مت    .  عن ذلك   من القانون املسؤولية   ١٢٤جرمية يعاقب عليها؛ وحتدد املادة      
 قضية  ٣٤ و ،٢٠٠٦عام  يف  ) االجتار باألشخاص  (١٢٤ جنائية مبوجب املادة     ية قض ٣٦النظر يف   
  .٢٠٠٩ قضايا يف عام ٦، و٢٠٠٨ قضية يف عام ٢٥، و٢٠٠٧يف عام 
، الـيت   ٢٠١١-٢٠٠٨ومبوجب خطة العمل ملكافحة االجتار باألشخاص للفتـرة           -١٠٤

، جيري تنظيم محالت    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٣ املؤرخ   ٥١٥قرت باملرسوم احلكومي رقم     أُ
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 وبـشأن   مواالجتار هب األشخاص  شأن موضوع هتريب    إعالمية ومحالت توعية بني الشباب ب     
  .التوظيفاألنظمة املتعلقة ب

  احلق يف بيئة صحية  - هاء  
 اتفاق واتفاقية بيئية دولية، منها االتفاقية املتعلقة بالوصول         ١٣قريغيزستان طرف يف      -١٠٥

اليت  ،سائل البيئية إىل املعلومات واملشاركة العامة يف اختاذ القرارات والوصول إىل العدالة يف امل           
  .اعتمدهتا اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة

وينص الدستور على أن ملواطين مجهورية قريغيزستان احلق يف بيئة تفضي إىل حيـاة                -١٠٦
 مـن  م أو ممتلكـاهت تهمصحضي تعويض عن األضرار اليت تلحق ب      وحيق هلم أيضاً تقا   . صحية

  .لى استخدام املوارد الطبيعيةجراء األنشطة املنطوية ع
وقد سنت قريغيزستان عدداً من القوانني اليت تنظم محاية البيئة واالستخدام الرشـيد           -١٠٧

 قانون محاية البيئة، األنظمة التقنية العامة لضمان محايـة البيئـة يف             تشملللموارد الطبيعية،   
عية لعامل احليوان والنبات، وقانون     قريغيزستان، والقانون املتعلق برسوم استخدام املواقع الطبي      

محاية الغالف اجلوي، وقانون التقييم البيئي، وقانون مناطق احمليط احليوي، وقـانون عـامل              
  .احليوان، وقانون النفايات الصناعية واالستهالكية، وقانون محاية عامل النبات واالنتفاع به

 ٢٠٠٧نـوفمرب   /لثـاين  تـشرين ا   ٢٣ املـؤرخ    ٥٠٦قر املرسوم الرئاسي رقم     وأَ  -١٠٨
درجت املسائل املتعلقة حبماية البيئة يف استراتيجية التنمية        وأُ. االستراتيجية الوطنية حلماية البيئة   

  . بوصفها واحدة من مخس أولويات خاصة بالتنمية الوطنية٢٠١١يف قريغيزستان حىت عام 
كعب من النفايات    مليون متر م   ١٤٥ موقعاً خيزن فيها أكثر من       ٧٥ويوجد يف البلد      -١٠٩

ـ  ٦,٥( هكتـاراً    ٦٥٠املشعة املتأتية من صناعة تعدين الفلزات، على مساحة تبلغ           ). ٢م ك
البقايا  مليون متر مكعب من      ٦٢,١٢ مرفق ختزين حتتوي على      ٣٨وينجم اخلطر األكرب عن     

 مليون متر مكعب    ٤١أكثر من   اليورانيوم حتتوي على    بقايا   مرفقاً لتخزين    ٢٩ها  مناملشعة،  
 مليون متر مكعب مـن الركـاز        ٨٣وإضافة إىل ذلك، خيزن أكثر من       . ن النفايات املشعة  م

ولوحظ تدهور .  موقع إغراق لنفايات التعدين غري املعاجلة٣٧يف ) الفقري(املشع دون القياسي 
 بسبب تردي األغطية واهلياكل الوقائيـة وحاجتـها إىل   بقاياملحوظ يف حالة مرافق ختزين ال  

ا يزيد احلالة خطورة أن معظم مرافق ختزين النفايات يف قريغيزستان تقع يف مناطق ومم. الترميم
 اهنيارات التربة واهنيارات الوحـل والفيـضانات، ويف         تتكرر فيها ذات نشاط اهتزازي عالٍ     

مناطق حتتوي على نسبة عالية من املياه اجلوفية، وهذا األمر يشكل خطراً، ال علـى البيئـة                 
  .قة آسيا الوسطى برمتها أيضاًفحسب، بل على منط

ونظراً إىل األمهية اخلاصة اليت توليها قريغيزستان حلماية الصحة وغريها من حقـوق               -١١٠
اإلنسان األساسية من عواقب الكوارث الطبيعية والكوارث البشرية املنشأ، فقد أنـشأت يف             
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 اليورانيوم يف آسـيا  بقايا حمفالً دولياً رفيع املستوى بشأن ، برعاية األمم املتحدة،  ٢٠٠٩عام  
وأفضى احملفـل إىل وضـع      . املشكالت احمللية والعواقب اإلقليمية واحللول العاملية     : الوسطى

  .خارطة طريق حتدد أخطر املناطق احملتوية على نفايات مشعة وخطة عمل لضمان سالمتها
ة مواقع التخلص من    وال متلك قريغيزستان حالياً املوارد املالية والتقنية الالزمة لصيان          -١١١

وال ميكن تفادي كارثة بيئية إال بتقـدمي        . على النحو املناسب  وإعادة تأهيلها   النفايات هذه   
  .دعم كبري ومركز ومنسق من جانب اجملتمع الدويل

  كلمةحرية ال  - واو  
 والتعبري بدون قيود عن     ،يكفل الدستور حرية الفكر وحرية الكلمة وحرية الصحافة         -١١٢

  .وال جيوز إجبار أحد على اإلجهار بآرائه أو معتقداته. عتقداتاآلراء وامل
لفت انتباه اجلمهور بشكل خاص إىل مادة القانون املتعلقة حبماية شرف املواطنني            وُي  -١١٣

وكرامتهم والسمعة التجارية للكيانات القانونية، وكذلك مواد القـانون اجلنـائي املتعلقـة             
  .باملسؤولية عن القذف والتشهري

فه بأنه فعل يتمثل يف     وينص القانون اجلنائي على املسؤولية اجلنائية عن التشهري، ويعرّ          -١١٤
تعمد نشر معلومات زائفة متس شرف شخص آخر وكرامته أو تسيء إىل مسعته من خـالل                
تصرحيات علنية أو كتابات يف املنشورات أو وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك فيما يتصل باالهتام               

  .جسيم أو بالغ اجلسامةبارتكاب جرم 
ووفقاً للتشريع الوطين، حتقق السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني يف االهتامات املتعلقـة              -١١٥

وجيري حبث التوصيات القاضية بإلغـاء األحكـام   . باألفعال اجلرمية املوجهة ضد الصحفيني  
، مع مراعاة احلاجة إىل     املتعلقة مبقاضاة الصحفيني بتهمة التشهري يف قانون اإلجراءات اجلنائية        

  .اتباع هنج موضوعي إزاء التزامات الدولة املتمثلة يف ضمان حقوق مجيع مواطنيها

  حرية التنقل  - زاي  
يكفل الدستور احلق يف حرية التنقل ويف اختيار مكان اإلقامة يف إقليم قريغيزسـتان                -١١٦

 البلد والعودة إليـه دون      ويف التمتع باحلماية والدعم يف اخلارج؛ وحيق ألي شخص مغادرة         
وجيوز لقريغيزستان منح حق اللجوء وفقاً للقانون للمواطنني األجانب واألشـخاص           . عائق

  .عدميي اجلنسية الذين يضطهدون ألسباب سياسية
ووفقاً للتشريع املعمول به يف قريغيزستان، حتدد مستحقات الرعايـة االجتماعيـة              -١١٧

 -ا غري املواطنون مؤقتاً مكان إقامتهم داخل البلد، جيوز          وإذ. وتدفع يف مكان تسجيل اإلقامة    
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 حتديد ودفع مستحقات الرعاية االجتماعية      -على أساس التسجيل املؤقت     وبصورة استثنائية   
  .يف مكان اإلقامة حىت هناية فترة التسجيل املؤقت

  النتائج املتوقعة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريات  - سابعاً  
عتزم قريغيزستان حتسني التشريع املتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريات واختـاذ           ت  -١١٨

تدابري لتحسني احلالة يف جمال املساواة بني اجلنسني وحقوق الطفل وتعزيز فعالية إنفاذ القوانني    
  .الوطنية يف ميدان محاية حقوق اإلنسان

 جديدنهاج الرئيس اخلاص بالت   وتعلق مجهورية قريغيزستان آماالً كبرية على تنفيذ م         -١١٩
الوطين واستراتيجيات التنمية املتوسطة والطويلة األجل يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             

  .القضاء على الفقر، وتدابري حفز النمو االقتصادي ومحاية البيئة
وتأمل قريغيزستان أن تسهم اجلهود اليت تبذهلا للحفاظ على التنوع اإلثـين لألمـة                -١٢٠
       قريغيزستان كدولـة دميقراطيـة حقـاً قائمـة علـى      تطوير زيز تراثها الثقايف يف زيادة  وتع

  .سيادة القانون

  خامتة  - ثامناً  
استناداً إىل هذا املوجز وإىل تقييم التقدم احملرز، ميكن اخللـوص إىل أن مجهوريـة                 -١٢١

ظروف املواتية السـتقرار     حنو حتقيق التحول الدميقراطي وضمان ال      تقدم باطراد قريغيزستان ت 
  .النمو والعمالة واالزدهار والرخاء، تلبية لتطلعات كل فرد من أفراد اجملتمع وقدراته

قريغيزستان على نفسها يف جمـال حقـوق        وستنفذ االلتزامات الدولية اليت أخذهتا        -١٢٢
  .اإلنسان يف إطار منهاج التجديد الوطين

       


