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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤- ٣جنيف، 

ة حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامي        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  قريغيزستان    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات،   
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف            

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو  . ثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلةغري ذلك من و 
وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باستثناء ما ورد 

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت      . منها يف التقارير العامة الصادرة عن املفوضية      
ذُكرت بصورة منهجية مراجع املعلومات الواردة يف       و. اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   
وأُعّد التقرير مع مراعاة وترية االستعراض يف اجلولـة         . التقرير يف حواشي هناية النص    

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار         . األوىل وهي أربع سنوات   
 وملا كان هذا التقريـر    . أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة         

ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن االفتقـار إىل               
املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة              

 .إلنسانأو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق ا/ما و
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   العاماملعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
      تاريخ التصديق أو االنضمام  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة   التحفظات/اإلعالنات

  هليئات املعاهدات
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال توجد   ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥ دولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية ال

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       
 والثقافية 

  -  ال توجد  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧

الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال توجد  ١٩٩٤أكتوبر /ألول تشرين ا٧  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص        
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال توجد  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧

  -  ال توجد  ١٩٩٧فرباير / شباط١٠  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع         

  أشكال التمييز ضد املرأة
 ٨املادتان (إجراءات التحقيق     ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢

  نعم): ٩و
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو         

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 املتبادلة بني الدول الشكاوى  ال توجد  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥

  ال): ٢١املادة (
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  نعم

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ديسمرب / كانون األول٢٩
٢٠٠٨  

  -  ال توجد

  -  ال توجد  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٧  قية حقوق الطفلاتفا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       

  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
اإلعالن امللزم مبوجب   ٢٠٠٣أغسطس / آب١٣

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع        
   وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال

  -  ال توجد  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٢

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        
  وأفراد أسرهم

الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال توجد  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣
  ال): ٧٦املادة(

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
الربوتوكول ، و)٣(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      : طرفاً فيها  دات األساسية اليت ليست قريغيزستان    املعاه

تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والربوتوكـول        ، وا االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام             
  .االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة       صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      عاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وامل

  )١٩٩٨(التوقيع فقط       نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو

نعم باستثناء اتفاقييت عامي       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  ١٩٦١ و١٩٥٤
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      تاريخ التصديق أو االنضمام  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة   التحفظات/اإلعالنات
  هليئات املعاهدات

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  )٦(والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا

نعم، باستثناء الربوتوكول     
  اإلضايف الثالث

  نعم      )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم      (اتفاقية اليونسكو   

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) والثقافة
  نعم    

زستان علـى النظـر يف      شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قريغي          -١
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع               

ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري قريغيزسـتان        . )٨(األشخاص من االختفاء القسري   
على  من االتفاقية الدولية للقضاء      ١٤عالن االختياري املنصوص عليه يف املادة       اإل إصدارإىل  

وأوصت جلنة حقوق الطفل قريغيزسـتان بـأمور منـها          . )٩(مجيع أشكال التمييز العنصري   
 التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتـدمري            

  .)١٠( األلغام، وتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذاً كامالًتلك

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
بالنصوص  أن قانوناً جديداً يتعلق      )١١( فريق األمم املتحدة القطري يف قريغيزستان      بيَّن  -٢

 سـابقاً نـص علـى سـيادة        حكما ستثىنا ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز القانونية األساسية اعتمد    
املعاهدات الدولية واملعايري املعترف هبا عامة يف القانون الدويل عندما تكون هناك فوارق بني              

 القانون الدويل يف عـدد    بسيادةكما ُيعترف   . أحكام القوانني التشريعية الوطنية   هذه املعايري و  
مـع  ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٧ويف عام   .  التشريعية النصوصمن  

يف القوانني احمللية   إدماج االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           االرتياح
  .)١٣(مباشرة احملاكم الوطنية تطبيق هذه االتفاقية بصورة وأنه بات بإمكان

 نـوع أن الدستور اجلديد حيظر أي      إىل   جلنة القضاء على التمييز العنصري       وأشارت  -٣
التمييز القائم على أساس األصل اإلثين أو نوع اجلنس أو العرق أو األصل القومي              أنواع  من  

                  روط أو الظـروف ذات الطـابع الشخـصي        أو اللغة أو املعتقد الديين أو غريه مـن الـش          
  .)١٤(أو االجتماعي

، الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اعتماد قانون الطفـل يف            ٢٠٠٧ويف عام     -٤
 اً إطاراً قانونياً واسـع    يضعوأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن قانون الطفل        . )١٥(٢٠٠٦عام  

التزام قريغيزستان حبقوق   وشددت على   . ت الطفولة الطفل وخدما حلماية  لنظام غري مركزي    
أمور منها اعتماد قانون يتعلق ببدائل الرضاعة الثديية وقانون يتعلق بالتعليم           الطفل، عن طريق    

  .)١٦(اإللزامي ما قبل املدرسي
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  اإلنسان اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق   - جيم  
، مؤسسة وطنية حلقوق    ٢٠٠٩ديسمرب  /ول حىت كانون األ    متلك  قريغيزستان مل تكن   -٥

                   اإلنسان معتمدة لدى جلنـة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة            
  .)١٧(حقوق اإلنسان

، شجعت جلنة حقوق الطفل قريغيزستان على تعزيز دور مكتـب           ٢٠٠٤ويف عام     -٦
من اليت ترد   شكاوى  الوق الطفل من معاجلة     أمني املظامل وفقاً ملبادئ باريس ومتكني إدارة حق       

بأن يـستأنف   أن خبريين مستقلني أوصيا     القطري  ألمم املتحدة   فريق ا والحظ  . )١٨(األطفال
مـشروع  مثـة   والحظ الفريق أن    . )١٩(املساعدة التقنية إىل مؤسسة أمني املظامل     تقدمي  الفريق  

 مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية     قانون حيدد أمني املظامل بصفته اآللية الوقائية الوطنية       
  .)٢٠(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قريغيزسـتان           ٢٠٠٨ويف عام     -٧
والحظ الفريق  . )٢١(حتديداً بسرعة هيئة متخصصة مسؤولة عن قضايا نوع اجلنس          تنشئبأن  

  .)٢٢(القطري أنه بالرغم من هذه التوصية مل ُتنشأ هذه املؤسسة

   العامةتدابري السياسة  - دال  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     املعنية ب لجنة  الشجعت  ،  ٢٠٠٠يف عام     -٨

  .)٢٣(قريغيزستان على إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان
             القطـري أن االسـتراتيجية اإلمنائيـة القطريـة          األمـم املتحـدة    الحظ فريق و  -٩

 تركز على أمور منها حتسني نوعية اخلدمات االجتماعية وعلى احلد           ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  
املتاحة من الفقر، وتسلِّم باحلاجة إىل اعتماد تدابري خاصة ترمي إىل زيادة الفرص االقتصادية              

  .)٢٤( املرأةأمام
            القطري أن خطة العمل الوطنية املعنيـة بنـوع اجلـنس             األمم املتحدة   فريق وذكر  -١٠

  .)٢٥( هي الوثيقة الربناجمية الرئيسية املعنية بسياسات نوع اجلنس٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 
                  حلقـوق الطفـل   " اجليـل اجلديـد   " القطري أن برنامج      األمم املتحدة  وأفاد فريق   -١١

، رحبت جلنة حقوق الطفل بربنامج      ٢٠٠٧ويف عام   . )٢٦( قد اعُتمد  ٢٠١٠-٢٠٠١للفترة  
 بيد أهنا أعربت عن القلق      ،جنسياًجتارياً و ستغالهلم  وبااملعين باالجتار باألطفال    " اجليل اجلديد "

 يف   األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال     بيعمكافحة  إزاء عدم وجود خطة حمددة بشأن       
 ٢٠٠٨ القطري أن قريغيزستان اعتمدت يف عام         األمم املتحدة  وأبلغ فريق . )٢٧(اد اإلباحية املو

                  أشـكال عمـل األطفـال      أبرنامج العمل احلكومي للشركاء االجتماعيني املعـين بأسـو        
  .)٢٨(٢٠١١-٢٠٠٨للفترة 
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 للربنـامج ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت قريغيزستان خطة عمـل       ٢٠٠٥ويف عام     -١٢
                    نظـام الحقوق اإلنـسان، وهـي اخلطـة الـيت تركـز علـى              يف جمال   العاملي للتثقيف   

  .)٢٩( الوطينياملدرس

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٠(هيئة املعاهدة
 قُدم آخر تقرير   
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه

تأخر تقدميه منـذ      ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  ٢٠٠٨عام 

حيل موعد تقدمي التقرير    
املوحد من اخلامس إىل    

  ٢٠١٠السابع يف عام 
اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية 

  واالجتماعية والثقافية
تأخر تقدمي التقرير الثاين      -  ٢٠٠٠أغسطس /آب  ١٩٩٨

  ٢٠٠٥منذ عام 
تأخر تقدمي التقرير الثاين      -  ٢٠٠٠يوليه /متوز  ١٩٩٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٤منذ عام 
  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز

  ضد املرأة
تأخر تقدمي الـرد      ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٧

ــشرين   ــذ ت من
ــوبر /ألولا أكتـ

٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقرير    
  ٢٠١١الرابع يف عام 

تأخر موعد تقدمي التقرير      -  ١٩٩٩نوفمرب /تشرين الثاين  ١٩٩٩  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٢الثاين منذ عام 

حيل موعد تقدمي تقريـر       -  ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل
موحد يضم التقريـرين    

ــث والرا ــع يف الثال  ب
  ٢٠١٠عام 

 الربوتوكـول   -جلنة حقـوق الطفـل      
االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

  الرتاعات املسلحة

    -  ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٦

 الربوتوكـول   -جلنة حقـوق الطفـل      
االختياري املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء       
ــال يف   ــتغالل األطف ــال واس   األطف

  املواد اإلباحية

      ٢٠٠٧رباير ف/شباط  ٢٠٠٦

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمـال       
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 تأخر تقدمي التقرير األويل     -    
  ٢٠٠٥منذ عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 تشرين  ١٧-٨(ضد املرأة   املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف        آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٣١()٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقـل وإلقـاء املنتجـات           
والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتـع         

  / تـشرين األول   ٩ -سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩(حبقوق اإلنسان   
  )٣٢()٢٠٠٩أكتوبر 

 ٢٤-١٨(ل القـضاة واحملـامني      املقرر اخلاص املعين باستقال   
  )٣٣()٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

  )٢٠٠٨(املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٤(املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

عدام خارج القضاء أو بإجراءات املقرر اخلاص املعين حباالت اإل
  )٢٠٠٨(موجزة أو تعسفاً 

أعربت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة عـن             التعاون أثناء البعثات/التيسري
اجلهات اليت  امتناهنا للمساعدة والتعاون املقدمني هلا من مجيع        

وأعرب املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة       . )٣٤(التقت هبا 
  .)٣٥(واحملامني عن تقديره لتعاون احلكومة

    متابعة الزيارات
 رسالة، وردت   ٤١أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت        الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  . رسالة١٢احلكومة على 
 اسـتبياناً   ٢١تبيان من أصـل     مل ترد قريغيزستان على أي اس       الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  . )٣٦(أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 ملؤسسة أمني املظامل للوقوف علـى       ٢٠٠٨الحظ األمني العام إجراء تقييم يف عام          -١٣

 املفوضية عدداً من حلقـات      دتعق كذلك،   ٢٠٠٨ويف عام   . اهتاقدروالثغرات يف   فعاليتها  
العمل مع مؤسسة أمني املظامل بشأن أمور منها اآللية الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكـول              

. االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والتخطيط االسـتراتيجي، وإجـراءات الـشكاوى          
توكـول   املفوضية حلقات دراسية مع أصحاب املصلحة الوطنيني بشأن تنفيذ الربو          وعقدت

توعية باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة     لل ا مؤمتر ونظمتاالختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
  .)٣٧(والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية    - باء

  املساواة وعدم التمييز  -١  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن الضمانات         ، الحظت   ٢٠٠٨يف عام     -١٤

ودعـت  . القانونية لتحقيق املساواة مل تؤد إىل إعمال حقوق املرأة يف املساواة بصورة عملية            
 متكنقريغيزستان إىل اعتماد حكم تشريعي وبيَّنت أنه تقع على قريغيزستان مسؤولية ضمان             

  .)٣٨(ة عملياًحقها يف املساوامن ممارسة املرأة 
الرمسية املبذولـة    اجلهود   عنية مبسألة العنف ضد املرأة أن     والحظت املقررة اخلاصة امل     -١٥

استثمارات وإصـالحات كافيـة يف جمـال         مل ترافقها     والسياسات على صعيد التشريعات  
 علـى املـرأة،     للسيطرةالتقاليد والقيم اليت عززت النظم األبوية       أن  اخلدمات االجتماعية، و  

وبـيَّن   .)٣٩( قد برزت من جديـد القوالب اجلاهزة لنوع اجلنس والتمييز حبكم األمر الواقع       و
 تـها   يف األرض أو محاي    حبقوقهااملطالبة  القطري أن فرص املرأة الريفية يف       األمم املتحدة   فريق  

جنـة  وأوصت الل. )٤٠("عاداتال"سم لقانون التقليدي الذي يطلق عليه ا ايدة حبكمقمال تزال   
ضد املرأة بتعزيز السياسات وتنفيذ الربامج الرامية إىل القضاء على          عنية بالقضاء على التمييز     امل

 . )٤١( املرأة والرجل يف اجملتمع ويف األسرةبأدوارالقوالب النمطية املتعلقة 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء استمرار التمييز اجملتمعي           ٢٠٠٤ويف عام     -١٦
ال الضعيفة وأوصت باعتماد استراتيجية نشطة وشاملة للقضاء على التمييـز    األطف فئاتضد  

مؤسسات عدة  وركز الفريق القطري على أن      . )٤٢(هأساسكان   اأي ضد مجيع الفئات الضعيفة   
فكار واألفريوس نقص املناعة البشرية     ب التمييز ضد األشخاص املصابني      تألمم املتحدة ربط  ل

سوء نوعيـة بـرامج     باإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   بتصل  تتعلق بقضايا ت  اليت  اطئة  اخل
  .)٤٣(التعليم والتوعية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ القلق إزاء األطفال ضحايا اجلرائم اليت يغطيها               -١٧
تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل        الالربوتوكول االختياري   

واد اإلباحية وأوصت بأن تكفل قريغيزستان عدم جتـرمي األطفـال ضـحايا             األطفال يف امل  
االستغالل واإلساءة وعدم مقاضاهتم واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتفادي وصم هؤالء األطفال          

  .)٤٤(وهتميشهم اجتماعياً
 تعريـف  الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري عدم وجود          ،٢٠٠٧ويف عام     -١٨

ق القانون مع االتفاقية الدولية للقـضاء       اتسوجوب ا نصري يف القانون وأوصت ب    للتمييز الع 
  .)٤٥(على مجيع أشكال التمييز العنصري يف هذا الصدد
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أنـه حيـق    بقلـق   ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنـصري         ٢٠٠٧ويف عام     -١٩
بري لـضمان   للمواطنني فقط ممارسة بعض احلقوق اليت يكفلها الدستور وأوصت باختاذ تـدا           

  .)٤٦(املساواة بني املواطنني وغري املواطنني

  ويف أمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
             أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن عقوبة اإلعدام ألغيت مبوجـب دسـتور               -٢٠
وقـانون   اجلنائيقانون  ال التعديالت املدخلة على     استعاضت،  ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٦عام  

                 /ويف تـشرين الثـاين    . الـسجن املؤبـد   بعقوبـة   عقوبة اإلعـدام    عن  اإلجراءات اجلنائية   
، قدم عدد من أعضاء الربملان حججاً خمتلفة تدعم إعـادة العمـل بعقوبـة               ٢٠٠٩نوفمرب  
أن على اجلهات الفاعلـة الدوليـة أن ترصـد      واقترح فريق األمم املتحدة القطري      . اإلعدام

ناقشة العامة اليت جتري بشأن هذا املوضوع وأن تعرب عن عدم قبول العـودة إىل العمـل                               امل
  .)٤٧(اإلعدامبعقوبة 
ـ            -٢١ ل االختيـاري   ووأوضح فريق األمم املتحدة القطري أن التصديق علـى الربوتوك

آلية وطنيـة    نقاشاً عاماً بشأن صياغة التشريع الذي سينشئ         حفزالتفاقية مناهضة التعذيب    
 أحكـام مع  متماشية   أحكام القانون اجلنائي     فضالً عن ذلك، حيتاج األمر إىل جعل      و. وقائية

وقام املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، بالتعـاون يف بعـض   . )٤٨(اتفاقية مناهضة التعذيب  
مبمارسـة   الرسائل تتعلـق باالدعـاء    من مع مكلفني آخرين بواليات، بإحالة عدد احلاالت

أشخاص يعملون يف جمال الـدفاع عـن حقـوق          على  لحصول على اعترافات،    لالتعذيب،  
أنشطة متطرفة، مبا يف ذلك     بالضلوع يف   اإلنسان، وأشخاص يشتبه فيهم أو يف أفراد أسرهم         

ويف بعض احلاالت، تناولت الرسائل ادعـاءات       . األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم عادية     
 أعربـت جلنـة     ،٢٠٠٤ويف عام   . )٤٩(عزى للتعذيب الحتجاز تُ اأثناء   حاالت وفاة بوقوع  

 عامـاً للتعـذيب     ١٨  سـن  حقوق الطفل عن القلق إزاء ادعاءات بتعريض أشخاص دون        
الـشرطة أو يف انتظـار      أثناء وجودهم يف حراسـة      وللمعاملة القاسية، ويف حاالت عديدة      

أعمال يع التدابري الالزمة ملنع وأوصت اللجنة قريغيزستان بأمور منها االضطالع جبم  . احملاكمة
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، والتحقيق فيها، ومقاضاة             

وأوصت اللجنة املعنية حبقـوق     . )٥٠( هذه األعمال  ورطني يف ارتكاب  تاألشخاص امل ومعاقبة  
ل منع التعذيب وغريه مـن  اإلنسان بإنشاء نظام مستقل لرصد مجيع أماكن االحتجاز من أج        

  .)٥١( موظفي إنفاذ القانونمن جانبأشكال إساءة استخدام السلطة 
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء بشأن بـالغ فـردي            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٢

، واحلق يف سبيل فعال     )فرط استخدام القوة  (انتهاك للحق يف احلياة     إىل حدوث    فيه   خلصت
  لسلطات يف عدم التحقيق علـى النحـو الـوايف يف ظـروف وفـاة           للتظلم بسبب متادي ا   

        حتقيـق  يشمل، يف مجلة أمور، إجـراء       سبيل تظلم فعال    وطالبت اللجنة بتوفري    . )٥٢(ضحية
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حمايد يف ظروف الوفاة ومقاضاة املسؤولني عن ذلك ودفع تعويضات مناسبة ومنع حـدوث              
  .)٥٣(انتهاكات مماثلة

 أكثـر ن  املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة إ      لت املقررة اخلاصة    ، قا ٢٠٠٩ويف عام     -٢٣
 والزواج دون السن    العرائسشمل العنف املرتيل واختطاف     يانتشاراً  أشكال العنف ضد املرأة     

وتعدد الزوجات والعنف والتمييز ضد     بالنساء  القانونية وحاالت الزواج غري املسجلة واالجتار       
 املوظفون املكلفـون    يرتكبه واهلوية اجلنسانية، والعنف الذي      امليول اجلنسية على أساس   املرأة  

كما أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل انتشار العنف املرتيل ضد املرأة            . )٥٤(بإنفاذ القانون 
 والتحرش اجلنسي وحاالت االغتصاب والزواج القسري واملبكر وتعـدد          العرائسواختطاف  
. )٥٥( املتعلق بـالعنف املـرتيل     ٢٠٠٣اً أحكام قانون عام     وكثرياً ما ال ُتنفذ عملي    . الزوجات

م وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باالحترام الكامل للقوانني الـيت جتـرّ      
أوصت بأمور منها تعزيز بـرامج      كما  .  والزواج القسري وتعدد الزوجات    العرائساختطاف  
تلك ائي لآلليات القائمة على حنو فعال أو تعزيز      الشرطة واستخدام اجلهاز القض    أفرادتدريب  
  . )٥٦(، من أجل ضمان احترام حقوق ضحايا العنف املرتيل على النحو املناسباآلليات
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قريغيزستان على اختـاذ مجيـع                -٢٤

 من مجيع أشكال التمييز والعنف من       الالزمة حلماية النساء العامالت يف جمال البغاء      اخلطوات  
  . )٥٧(جانب اجلمهور واألفراد

منظمـة  حديثة أجريت بطلب من     وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن دراسة           -٢٥
يذاء يف األوساط العائلية    لإلاألطفال  تعّرض  مكتب نائب رئيس الوزراء سلَّمت ب     واليونيسيف  

أو /لإليـذاء و  يتعرضـون    املائة من األطفال      يف ٧٢أن  وذكرت الدراسة   . على نطاق واسع  
وأوصت جلنة حقوق الطفل قريغيزستان بأمور منها إنفـاذ قـانون           . )٥٨(اإلمهال يف األسرة  

  . )٥٩(لصاحل اجلمهورلة ااحلماية من العنف ورصده عن كثب وتنظيم محالت توعية فع
 نص صريح اج  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدم إدر         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦

ظر بيع األطفال وبغـاء األطفـال        حي أو القانون املعين باألطفال   /يف القانون اجلنائي الوطين و    
ل االختياري  ووحثت قريغيزستان على تنفيذ الربوتوك    . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

املواد اإلباحية التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف   
ه على  وكفالة التحقيق الكامل يف أي اشتباه بالتواطؤ من جانب مسؤويل الدولة واملعاقبة علي            

  .)٦٠(تهالنحو املناسب، يف حالة ثبو
طلبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقات والتوصـيات التابعـة          ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٢٧

   اختاذ تدابري فورية وفعالـة لتطبيـق      ) مل الدولية جلنة خرباء منظمة الع   (ملنظمة العمل الدولية    
وحثـت اللجنـة املعنيـة      . )٦١(رِّم االجتار باألشخاص  جت  يت من القانون اجلنائي ال    ١٢٤ املادة

بالقضاء على التمييز ضد املرأة قريغيزستان على القيام بأمور منها إجراء دراسة شاملة تتناول              
 وكفالـة  منـع تطورهـا  بغية هذه الظاهرة وأبعادها ترمي إىل تعزيز فهم     وديناميات االجتار   
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                استفادة الضحايا من احلماية املناسـبة علـى أرض الواقـع، ومقاضـاة املـسؤولني عـن        
  .)٦٢(تهمذلك ومعاقب

 والـسكن والرعايـة     واملالبـس كفالة إتاحة األغذية    بوأوصت جلنة حقوق الطفل       -٢٨
سبل تعـافيهم   ناسب ألطفال الشوارع، وضمان إتاحة      الصحية وفرص التعليم على النحو امل     

  .)٦٣(مع أسرهمتصاحلهم وخدمات 

   وسيادة القانون،اإلفالت من العقابمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
، أبلغ املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني أن اجلهـاز            ٢٠٠٥يف عام     -٢٩

وأعرب عن األمل يف أن تتيح      . على النحو الكامل  القضائي مل يعمل بصفته مؤسسة مستقلة       
عمليات اإلصالح إطاراً قانونياً مصمماً لضمان استقالل القضاة واحملـامني علـى النحـو              

 وجود تقارير   على شواغل مماثلة وركز     عنوأعرب فريق األمم املتحدة القطري      . )٦٤(الكامل
  .)٦٥(تدخل السلطة التنفيذية يف اجلهاز القضائيميدانية عن 

أمـام   املتعلق باحملاكمات    ٢٠٠٩وأوضح فريق األمم املتحدة لقطري أن قانون عام           -٣٠
 أنه سيبدأ العمل به تدرجيياً بدايةً من كـانون          غريلفني مل يدخل بعد حيز النفاذ،       احمل ة من هيئ

 مع القضاة، مبا يف ذلك التوعيـة        كبريومن الالزم القيام بعمل حتضريي      . ٢٠١٢يناير  /الثاين
              بدايـة العمـل بنظـام احملاكمـات        قبـل    ،بادئ إجراء احملاكمات أمام هيئة من احمللفني      مب

  .)٦٦(هبيئة حملفني
 زيادة يف مـستويات     أن مثة وذكرت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة           -٣١

نـب   ارتكاب أعمال عنف ضد املرأة مـن جا        علىوأشكال الفساد واإلفالت من العقاب      
  العنف ومن أجل العمل بفعالية للقضاء على مجيع أشكال       . عناصر تابعة للدولة وغري تابعة هلا     

رتكبـها  ت أعمال الفساد والعنف الـيت       ناختاذ تدابري ملعاجلة عدم املساءلة ع     يلزم  ضد املرأة،   
  .)٦٧( للدولةةعناصر تابع

ريغيزسـتان  شاء ق وق الطفل عن القلق من عدم إن      ، أعربت جلنة حق   ٢٠٠٤ويف عام     -٣٢
وأعربـت  . اجلاحنني األحـداث  ُتعىن ب  ةمنفصل إجراءات وحماكم  ،يف إطار نظام العدالة   ،  بعد

وأشار فريـق  . )٦٨(اللجنة عن القلق من أن األحداث، وخباصة الفتيات، ُيحتجزون مع الكبار 
نـسب  ُت يف املائة من اجلـرائم       ٩٠ ه بالرغم من أن    أن تفيد دالئلاألمم املتحدة القطري إىل     

            فـإن أكثـر    عمليات سرقة بـسيطة،     وتتعلق ب  عاماً   ١٧ و ١٤ألطفال تتراوح أعمارهم بني     
كما أشار فريق األمم املتحدة القطري      . )٦٩(إىل السجن تفضي   يف املائة من األحكام      ٦٠ من

           االسـتعانة مبحـامني، وكـثرياً      مـن   األحداث املوقوفني   ما ُيحرم   إىل تقارير تبني أنه عادة      
 أو احملـامني وكـثرياً مـا    اآلباء، وُيستجوبون دون حضور اآلباءما ُيحتجزون دون إخطار    

مـنح   علـى    شجعت جلنة حقوق الطفل قريغيزستان    و. )٧٠(لتوقيع على اعترافاهتم  لُيخّوفون  
 . )٧١( إصالح نظام عدالة األحداثنبشأعملها تسريع لاألولوية 
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  واحلياة األسريةوالزواج اخلصوصية احلق يف   -٤  
، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مـع القلـق             ٢٠٠٨يف عام     -٣٣

 عاماً، وكذلك وجود حاالت زواج غـري        ١٨ دون سنّ وجود حاالت زواج تشمل فتيات      
  .)٧٢(مسجلة وطلبت إىل قريغيزستان تنفيذ القوانني املتعلقة بالزواج واألسرة تنفيذاً كامالً

 أن عن القلق مـن      )٧٤( وفريق األمم املتحدة القطري    )٧٣(أعربت جلنة حقوق الطفل   و  -٣٤
وخباصة لصاحل ملتمسي   غري مكفول دائماً،    الوصول إىل السلطات املدنية لتسجيل الوالدات       

              يف منـاطق    الالجـئ وأولئـك الـذين يعيـشون          بعد مركـز  مينح هلم   اللجوء الذين مل    
             قوق الطفل قريغيزسـتان بتكثيـف جهودهـا لتحـسني نظـام           وأوصت جلنة ح  . ريفية

  . )٧٥(تسجيل الوالدات
 حلمايـة  الرئيـسية والحظت منظمة اليونيسيف أن مؤسسات الرعاية تظـل األداة      -٣٥

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه وفقاً للجنة        . )٧٦(األطفال احملرومني من الرعاية األبوية    
 طفالً يعيشون يف مؤسـسات      ٢٠ ٧٥٠،  ٢٠٠٧يف عام   ،   كان هناك  ،نيةاالحصاءات الوط 

 هـذه   إلهناء اسـتخدام  وأشارت منظمة اليونيسيف إىل ضرورة وضع سياسات        . )٧٧(الرعاية
األسر الـيت ينحـدرون منـها     داخلإدماج األطفال إعادة ، و كوسيلة لإلصالح  املؤسسات

فيهـا  رعاية الكبرية إىل مراكـز ُتقـدم   وحتويل مؤسسات البالوالدة أو األسر اليت حتتضنهم     
  . )٧٨(خدمات الرعاية البديلة والدعم االجتماعي لألسر

  حرية التنقل  -٥  
 احلصول على تسجيل إقامة يشترطركّز فريق األمم املتحدة القطري على أن القانون    -٣٦

قوانني فثمة . يف منطقة معينة من مناطق البلدمن العمل أو العيش لشخص لكي يتمكن ا  رمسي  
 أمـام اإلقامة الدائمة أو املؤقتة تـضع عراقيـل         صارمة للحصول على    ترخيص  وإجراءات  

ملهاجرين الداخليني حتول دون استفادهتم من الضمان االجتماعي والرعاية الصحية املدعومة           ا
  . )٧٩(والتعليم ونظام املعاشات

جمـع الـسلمي واحلـق يف    التعبري وتكوين اجلمعيات والت   حرية  حرية الدين أو املعتقد و      -٦  
  السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

 اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد رسالة تتعلـق          ة، أرسلت املقرر  ٢٠٠٨يف عام     -٣٧
 اواعتربت أن القانون سيفرض قيود   ". حرية الوجدان واملنظمات الدينية   "مبشروع قانون بشأن    

ووفقاً لفريق األمم املتحدة القطـري، فـإن        . )٨٠( املعتقد على حرية الدين أو   ال موجب هلا    
اعتماده بصيغته احلالية، رقابة واسعة     حالة  مشروع القانون املتعلق بالتعليم الديين سيفرض يف        

لغي التعلـيم الـديين     النطاق على اجلهات اليت ميكنها أن تفتح مؤسسات تعليمية دينية وسيُ          
  .)٨١(ص لهرّخاملصادق عليه واملباستثناء التعليم 
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وقام املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حبالـة                -٣٨
املدافعني عن حقوق اإلنسان بإحالة عدد من الرسائل تتناول االدعاء بتخويف مدافعني عـن              

 مظـاهرات   لـصلتهم بتنظـيم   حقوق اإلنسان ومضايقتهم وتعذيبهم، وإلقاء القبض عليهم        
  .)٨٢(مية، وكذلك االعتداء على صحفيني، مبا يف ذلك حالة اغتيالسل
، أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري رسـالة            ٢٠٠٨ويف عام     -٣٩

ق املواطنني يف التجمع الـسلمي دون محـل         املتعلق حب قانون  التتعلق بإدخال تعديالت على     
رب عن قلقه من أن هذه التعـديالت        وأع. )٨٣( ومظاهرات مسرياتأسلحة، واحلق يف تنظيم     

             إىل الـسلطات احملليـة قبـل      تنوي إقامته   أي جتمع عام    عن  تطالب املنظمني بتقدمي إخطار     
 وسُتمكن  .)٨٤( أيضاً األمم املتحدة القطري  عليه فريق   ركّز  وهو ما    يوماً،   ١٢ما ال يقل عن     

ض اإلذن رغم أنه مل ُتحدد أسباب الـرفض يف          هذه التعديالت أيضاً السلطات احمللية من رف      
ووفقاً لفريق األمم املتحدة القطري، كُلف فريق عامـل مـشترك بـني             . )٨٥(القانون املعدل 

حرية التجمع سيكفل، يف حالة     عن  مشروع قانون   باستكمال  الوكاالت برئاسة أمني املظامل     
  . )٨٦(اعتماده، ممارسة حرية التجمع وفقاً للمعايري الدولية

 اعتداءات على صـحفيني يف      سبعوأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل ارتكاب          -٤٠
وأوضـح أنـه بإمكـان      . )٨٧(٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين إىل  يناير  /الفترة من كانون الثاين   

حبماية شرف وكرامة    "ة من القانون املدين اخلاص    املادةالصحفيني الناقدين أن ُيعاقبوا مبوجب      
، وميكن فرض عقوبات تصل إىل ثالثة أعوام        " قانوين لكيان األعمال التجارية    املواطن، ومسعة 

، وقّع رئيس الدولة على قـانون       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣ ويف   .)٨٨(بسبب التشهري والقذف  
الذي ُيبقي على حتكم الدولة يف مؤسسة اإلذاعـة والتلفزيـون           " البث اإلذاعي والتلفزيوين  "

ـ   ويفرض هذا . ذاعية وطنية للصاحل العام   احلكومية، بدل إنشاء مؤسسة إ     ذات  ا القانون نظم
.  جديدة تتعلق بلغة قريغيزستان واحملتـوى احمللـي        ا شروط ئعلى شركات البث وُينش   داللة  

. هذه الشروط تتعارض مع األحكـام الدسـتورية       أن  واعترب املدافعون عن حقوق اإلنسان      
  .)٨٩(ط اإلعالموسائب خاصوجيري يف الوقت احلاضر إعداد قانون جديد 

تنفيذ قانون الوصول   بالثغرة يف    تتعلق   شواهدوأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل         -٤١
عملياً إذا مل يكن االستفسار يتصل مبسألة غري مكفول الوصول إىل املعلومات ف. إىل املعلومات

  .)٩٠(شخصياً ات املعلومللحصول علىتتعلق بالفرد الذي يسعى 
 عن منظمة األمن    ٢٠٠٩ألمم املتحدة القطري إىل تقرير صادر يف عام         وأشار فريق ا    -٤٢

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ُيفيد بأن يوم االنتخابات         /والتعاون يف أوروبا  
شابه العديد من املشاكل واالنتهاكات مبا يف ذلك عدم الدقة يف            "٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٣يف  

 عمليات االحتجاز جملتمع الدويل عن شواغل بشأن العديد من        وأعرب ا . )٩١("الناخبنيقوائم  
واالدعاء بسوء املعاملة عند التوقيف وما جنم عن ذلك من عدم اتباع اإلجراءات الواجبة يف               
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 احتجزوا نتيجة االحتجاجات    ن املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني الذي       قضايا
  .)٩٢(العامة ضد نتائج االنتخابات

التدين القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء استمرار          املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٤٣
ودعت قريغيزستان إىل اعتماد تدابري خاصة      . متثيل النساء يف احلياة العامة والسياسية     العام يف   

 .)٩٣(واملعيَّنةكاملة ومتساوية يف اهليئات املنتخبة      مشاركة  مشاركة املرأة   عملية  مؤقتة لتسريع   
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون االنتخابات املعدل أدرج تدابري إجيابية خاصة              
تضمن مقاعد للنساء يف القوائم االنتخابية، بيد أنه أشار إىل أن متثيل املرأة يف هيئات التمثيل                

  .)٩٤(احمللية ال يزال غري كاف

  لة ومؤاتيةشروط عمل عادبالتمتع احلق يف العمل ويف   -٧  
القضاء على التمييز ضد املرأة قريغيزستان على       املعنية ب لجنة  ال، حثت   ٢٠٠٨يف عام     -٤٤

القائمـة  اهلوة  وتضييق  أمور منها كفالة تساوي الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمالة            
ـ       . )٩٥( والقضاء عليها  بني أجور النساء والرجال    ل وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العم

 من قانون املساواة بـني اجلنـسني جلعـل      ١٧الدولية إىل قريغيزستان النظر يف تعديل املادة        
  .)٩٦(القانون يتسق مع مبدأ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور

 ٢٠٠٨لعام وركّز فريق األمم املتحدة القطري على أن الدراسة االستقصائية الوطنية          -٤٥
 ٥٩٢ ٠٠٠ طفل وبـأن     ٦٧٢ ٠٠٠    األطفال قّدرت عدد األطفال العاملني ب      لاخلاصة بعم 

وانضمت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة إىل      . منهم يعملون يف ظروف غري مناسبة     
مطالبة األطفـال  املتمثلة يف مارسة  املجلنة حقوق الطفل يف املطالبة بتدابري فورية للقضاء على          

  . )٩٧(يف املؤسسات التعليمية احلكومية بالعمل لصاحل هذه املؤسسات
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل قريغيزسـتان           ٢٠٠٩ويف عام     -٤٦

  .)٩٨(تعديل تشريعها خلفض النصاب املطلوب لالقتراع على شن إضراب

  تع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التم  -٨  
 ال يزال مرتفعـاً     ف أنه بالرغم من تدين الفقر، فإن مستواه        منظمة اليونيسي  الحظت  -٤٧

 ٦ يف املائة من السكان كانوا يعيشون دون املستوى الوطين للفقرة ومنهم حنو              ٣٥وأن  جّدا  
مـم املتحـدة    األلفريقووفقاً  .)٩٩(٢٠٠٧يف عام يف حالة فقر مدقع   يف املائة كانوا يعيشون     
 يف  ٧,٧ يف املائة من األطفال يف حالة فقر، بينما تعيش نـسبة             ٤٣,٣القطري، تعيش نسبة    

وتتعرض العائالت اليت تعيش يف مناطق ريفية       ). ٢٠٠٧بيانات عام   (املائة يف حالة فقر مدقع      
، ٢٠٠٧ويف عـام  . )١٠٠(مكانية العيش يف حالة فقر مـدقع   إلخلطر مضاعف وأكثر    وجبلية  
  .)١٠١(تنفيذ برنامج احلد من الفقرب العناية  بتكثيفجلنة حقوق الطفل أوصت 
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء أمـور منـها                 -٤٨
، وفقر الدم لدى النساء أثناء فترة احلمـل،      الرضع وفياتوالنفاسية  وفيات  المعدالت  ارتفاع  

وأشار فريق األمـم    . )١٠٢(اإلجهاض، واخنفاض وزن الفتيات   ت  واستمرار ارتفاع عدد حاال   
املتحدة القطري إىل أن نوعية اخلدمات الطبية غري املناسبة تؤدي إىل خطر التعرض لعـدوى               

وأبلغـت منظمـة    . )١٠٣(اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف مرافق الرعاية الـصحية         
 حالة من حاالت اإلصابة     ١٤٠ت حنو   ، ُسجل ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧اليونيسيف أنه يف الفترة بني      

. )١٠٤(بفريوس نقص املناعة البشرية يف املستشفيات لدى األطفال، معظمها يف مقاطعـة أوش      
تأمني رعاية صحية ميكن   علىنوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قريغيزستا      

  .)١٠٥( ومناسبة جلميع شرائح السكانوميسورةالوصول إليها 
الـيت يتعـرض هلـا      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء املعاملة الالإنسانية            -٤٩
 وأوصت قريغيزستان بكفالة أعلى مستوى صـحة        النفسيةألطفال يف مستشفيات األمراض     ا

 كما ركز على ذلك أيضاً يف رسالة خاصة املقرر اخلـاص            ،)١٠٦(ميكن بلوغه جلميع األطفال   
وأعرب فريق األمم املتحدة القطري     . )١٠٧(قرر اخلاص املعين بالتعليم   املعين مبسألة التعذيب وامل   

، مبا يف ذلك انعدام متويل النفسية مستشفيات األمراض  السائدة يف  ظروفال بالغ قلقه إزاء  عن  
كما . والتدفئة والرعاية الصحيةواللباس  واملاء الغذاءالدولة إلتاحة االحتياجات األساسية مثل 

 يف مرافق األمـراض     غري الطوعي يداع  اإل القطري على شواغل مثل      ملتحدة األمم ا  ركز فريق 
  .)١٠٨( واإليذاء البدين واحلرمان من الغذاء الكايفالنفسية
األثـر  أن ، أشار املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية مع القلق إىل   ٢٠٠٩ويف عام     -٥٠

           النفايـات الـسمية   دفـن   واقع  االجتماعي واالقتصادي ملواقع خزن اليورانيوم وغريها من م       
             ج بـصورة مناسـبة، وإىل ضـرورة اعتمـاد تـدابري            عالَمل يُ  السكان احملليني    علىاخلطرة  

  .)١٠٩(خصيصا لذلك
، أرسل املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق رسالة تتعلق بادعـاءات  ٢٠٠٨ويف عام    -٥١

 أثناء فترة حتفهم نتيجة الربدلقوا ، من املتشّردين شخصاً، معظمهم   ١٢٠أكثر من   مفادها أن   
ز فريـق  وركّ. )١١٠( وأُبلغ أن احلالة كانت حرجة جداً يف بيشكيك   .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الشتاء  

على الزيادة اهلامة يف عدد املتشردين واألشخاص الذين يعيـشون دون  القطري األمم املتحدة   
والحظ الفريـق أن املـساعدة      . دة شديدة يزداد زيا مستوى املعايري الدولية اخلاصة بالسكن      

  . )١١١( جداًمطلوبةالدولية يف هذا الصدد 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
 يف املائة مـن     ٤ طفل، ميثلون نسبة     ٥٠ ٠٠٠أوضحت منظمة اليونيسيف أن حنو        -٥٢

أوصـت جلنـة حقـوق الطفـل        و. )١١٢(املدارسباألطفال يف سن الدراسة غري مسجلني       
 االلتحاق بالتعليم االبتـدائي     معدالتقريغيزستان بأن تواصل تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة         
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، ووضع برامج تعليمية خاصة تستجيب      والتصدي ملسألة ارتفاع معدالت التسرب    والثانوي،  
 تصاريح إقامـة    الحتياجات األطفال العاملني وأطفال الشوارع واملهاجرين الذين ال حيملون        

  .)١١٣(رمسية واألطفال احملرومني من حريتهم

  األقليات والسكان األصليون   -١٠  
ألقليـات  امتثيل تحسني  أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري ب  ،٢٠٠٧يف عام     -٥٣

  .)١١٤(اإلثنية والقومية يف الربملان واحلكومة ويف اإلدارة العامة
قضاء على التمييز العنصري قريغيزستان بالتحقيق يف ، أوصت جلنة ال٢٠٠٧ويف عام   -٥٤

، وتقـدمي   سـكرة إن يف   اعيـش  اللتني ت  ن القريغيز ودونغا  يت بني مجاع  وقعتالصدامات اليت   
  املنطقـة   على مغـادرة   أُرغمت لألسر اليت    اتتعويضوتقدمي  املسؤولني عن ذلك إىل العدالة      

  .)١١٥( والقريغيزندونغاواعتماد تدابري لتعزيز احلوار والتفاهم بني مجاعيت 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
               يفيف قريغيزسـتان    أشار فريق األمم املتحـدة القطـري إىل أنـه كـان يقـيم                 -٥٥
أن نـسب اعتـراف احلكومـة       إىل   و )١١٦( ملتمس جلوء  ٤٤٨ الجئاً و  ٤٣١،  ٢٠٠٩عام  

            يف املائـة يف     ٢ دونمـا    إىل   ٢٠٠٦  يف املائـة يف عـام      ٢٨قد تقلصت مـن     بالالجئني  
 اوبّين فريق األمم املتحدة القطري أنه بالرغم من اعتماد قريغيزستان قانون          . )١١٧(٢٠٠٨عام  
 هيئة إدارية تابعة للحكومة مسؤولة عن قضايا الالجئني، فـإن           بالالجئني وإنشاء  ُيعىن اوطني

ووفقاً لفريق األمـم املتحـدة   . )١١٨(عايري الدولية ممارسات التنفيذ ال تفي على حنو متزايد بامل       
 ملتمـسي   عنأُبلغ أن سلطات إنفاذ القانون يف قريغيزستان تتبادل املعلومات          فقد  القطري،  

، أشارت جلنة القضاء    ٢٠٠٧ويف عام   . )١١٩(اللجوء والالجئني مع نظرائها يف البلدان األصلية      
السلطات املختصة يف الدولـة الطـرف       د أن   على التمييز العنصري مع القلق إىل مزاعم تفي       

يغـور  يها أقليات اإل   مبن ف  ،ترفض منح األفراد الذين ينتمون إىل أقليات عرقية أو وطنية معينة          
 اللجنة عـن قلقهـا      أعربتكما   .اللجوءملتمس   مركز الالجئ أو     ،واألوزبيك والشيشان 

ألوزبيك العرقيتني إىل بلـداهنما      وا اإليغورالعميق إزاء االدعاءات باإلعادة القسرية جلماعيت       
اليت تتبعها  إجراءات التماس اللجوء    ضمان أال تنطوي    ، وحثت قريغيزستان على     )١٢٠(األصلية

  .)١٢١(أثر التمييز ضد أشخاصعلى 
بالغـات  أربعة  ، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراًء بشأن         ٢٠٠٨ويف عام     -٥٦

اعتربت اللجنة أن إيداع أصحاب البالغ رهن االحتجاز        فردية ثبتت فيها مسؤولية الدولة، و     
ضهم مل جير وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف القانون الداخلي، وأن تسليم أصحاب البالغ عرّ             

 إمكانيـة إلعـادة    أية  د  وأنه مل تكن توج   إلمكانية التعذيب أو فرض عقوبة اإلعدام حبقهم،        
 اإىل قريغزستان متكني الـضحاي    اللجنة  وطلبت  . النظر بصورة فعالة ومستقلة يف قرار طردهم      
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                   حـدوث انتـهاكات مماثلـة     تكـرار    ومنـع    ،، وتعويض مناسب  ةمن سبل انتصاف فعال   
  .)١٢٢(يف املستقبل

  إلرهابا ومكافحةحقوق اإلنسان   -١٢  
املقرر  مع   باالشتراك، قام املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد،          ٢٠٠٦يف عام     -٥٧

اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب واملقرر اخلاص املعين             
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بتوجيه االنتباه إىل قتل ثالثـة         االت  حب

اإلرهـاب،   أهنا تندرج يف إطـار مكافحـة         ادعيأشخاص يف مدينة أوش يف سياق عملية        
 شو،  -ا إىل أن التقارير اليت تتعلق بأحد األشخاص، وهو إمام مسجد يف مدينة كارا               وأشارو

كمـا أحـال    . )١٢٣( أو أعمال إرهابية   ةاشترك يف أي منظم   قد  تشكك فيما إذا كان بالفعل      
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، ويف بعض األحيان باالشتراك مـع مكلفـني آخـرين               

يف قيـامهم    تسليم رعايا دولة ثالثة ُيشتبه       باعتزامءات العاجلة تتعلق     عدداً من الندا   ،بواليات
  .)١٢٤(متطرفة إىل دولة جماورةبأنشطة 

 متناسـبة   قيود غري تتحدث عن فرض    وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل تقارير          -٥٨
ـ       ُيقال إهنا تعزى     على ممارسة حرية الدين    ام العـام   إىل احلاجة إىل محاية األمن الوطين والنظ

الـيت تعتربهـا     اجلماعات   وأعربت احلكومة عن قلقها إزاء    . )١٢٥(ومكافحة التطرف الديين  
 وتواصل حظرها ألربع منظمات تعتربها متطرفة،       ة متطرف ة أو سياسي  ةمتطرفة ذات برامج ديني   

حزب التحرير، واحلزب اإلسالمي لتركستان، ومنظمة حترير شرق تركستان، واحلزب : وهي
ز فريق األمم املتحدة القطري علـى تقـارير تـشري إىل            وركّ. لتركستان الشرقية اإلسالمي  
عمليات إيقاف ومقاضاة منتظمة ألشخاص متهمني بامتالك وتوزيع كتابات حلزب          حدوث  
أثناء عمليات مكافحـة  السلطات املدنية تظل بوجه عام، أن  الفريق إىل   وأشار  . )١٢٦(التحرير

، رغم وقوع عدة حاالت يف السنوات املاضية         مراقبة فعالة  يةالسلطات األمن  تراقباإلرهاب،  
شوب عمليات مكافحة اإلرهـاب     يوُيزعم أنه كثرياً ما     . النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان   

علـى  ، وصعوبات يف املطالبـة بتعـويض        واستعمال أسلحة نارية  استخدام القوة   هذه فرط   
وفضالً عـن ذلـك،     . )١٢٧(ياتلف العمل أثناء خمت اليت دمرت   خلسائر يف املمتلكات اخلاصة     ا

            الحظ فريق األمم املتحدة القطري ادعـاءات مفادهـا أن التحقيقـات بـشأن أحـداث                
 شـابتها انتـهاكات خطـرية       ٢٠٠٨نـوفمرب   /نوكات واحملاكمة املعقودة يف تشرين الثاين     

  .)١٢٨(عادلةاللمحاكمة ل
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   واملعوقات اتمارسات والتحديامل وأفضل االجنازات  -ثالثاً   
، أثنت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة         ٢٠٠٩نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٥٩

على أمور منها اعتماد قانون ضمانات الدولة لتساوي احلقوق وتساوي الفرص، واألحكـام      
  .)١٢٩(اإلجيابية يف قانون االنتخابات

ـ أفقـد   ووفقاً لفريق األمم املتحدة القطري،        -٦٠                   ر التبـاطؤ االقتـصادي العـاملي      ثّ
وأدى إىل زيادة الضغط علـى احلكومـة        املالية  تحويالت  ال سلباً يف    ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي  

  .)١٣٠(للوفاء باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ومحايتها

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
مـع املكلفـني    أكثـر   لتعاون  ل استعدادها   عن، أعربت قريغيزستان    ٢٠٠٦يف عام     -٦١

 قريغيزستان عناية خاصـة     وتويل. اخلاصة يف السنوات القادمة   بواليات يف إطار اإلجراءات     
اليت تشمل مبـادرة    و مؤخراً يف جمال وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة،         شهدهتالتطورات اليت   ل
وجددت قريغيزستان اسـتعدادها  .  ألمني املظامل يعىن بوسائط اإلعالم     نشاء مكتب منفصل  إل

. ملواصلة التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيذ توصياهتا ومالحظاهتا اخلتاميـة           
  .)١٣١(ية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانروالتزمت بتقدمي مجيع التقارير الدو

  ةتوصيات حمددة للمتابع  -باء   
معلومات تلقّي  ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          ٢٠٠٨يف عام     -٦٢

يف غضون سنة واحدة، عن تنفيذ التوصيات املتعلقة بالعنف املرتيل واختطاف العرائس وتعدد             
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٧وتأخر موعد تقدمي تقرير املتابعة منذ . )١٣٢(الزوجات

، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري تلقـي معلومـات، يف            ٢٠٠٧ويف عام     -٦٣
 احلصول على مركز ملتمس جلوء أو الجئ منذ         طلباتغضون سنة واحدة، عن عدد ونتائج       

مكافحـة  وتدابري   إجراءات التماس اللجوء     ال تكون أ، والتدابري املتخذة لكفالة     ٢٠٠٢عام  
فيما يتعلق بالصدامات اليت حدثت     أن تتلقى،   يم، و  مبدأ عدم التسل   وأن حتترم متييزية  اإلرهاب  

عـن  ، وتلك األحـداث ريغيز والدونغا، معلومات عن مقاضاة املسؤولني عن مجاعيت الق بني  
، والتدابري املعتمـدة لتعزيـز     مغادرة املنطقة  على   أُرغمتالتعويضات املدفوعة إىل األسر اليت      

 ١٦موعـد تقـدمي تقريـر املتابعـة منـذ           وتأخر  . )١٣٣(اجلماعتنياحلوار والتفاهم ما بني     
  .٢٠٠٨أغسطس /آب
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامسا
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسعى قريغيزستان اللتماس املساعدة مـن خمتلـف               -٦٤

؛ وإتاحة املاء الصاحل للشرب     )١٣٤(بشأن إزالة األلغام ورسم احلدود    مؤسسات األمم املتحدة    
؛ )١٣٧(؛ وأطفـال الـشوارع    )١٣٦(؛ ونظام التعليم  )١٣٥(وصول إىل اإلصحاح  الفرص  وزيادة  

  .)١٣٩(حلقوق الطفل" اجليل اجلديد" وبرنامج )١٣٨(وقضاء األحداث
Notes 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; 
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