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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال١٠ و٢البندان 
لتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق       ا

  معااإلنسان وتقارير املفوضية السامية واألمني ال
  املساعدة التقنية وبناء القدرات 

مي  عـن تقـد  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان   تقرير      
  ن والتعاون معها يف جمال حقوق اإلنساقريغيزستاناملساعدة التقنية إىل 

  موجز    
 ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/٢٠طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         

 تقدمي املساعدة التقنية مـن      أن تواصل  دة السامية حلقوق اإلنسان   مفوضة األمم املتح  من  
خالل مكتبها اإلقليمي يف بيشكيك وأن تعمل مع حكومة قريغيزستان واجلهات الفاعلـة             
األخرى، حسب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة اإلضافية اليت ستعني قريغيزستان على        

 وأن حتيط اجمللس علماً بالتقدم احملرز وأن تقـدم       الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان،     
  .تقريراً عن ذلك إىل اجمللس لكي ينظر فيه يف دورته العشرين

. ٢٠١٢فربايـر   / إىل شباط  ٢٠١١يونيه  /وهذا التقرير يغطي الفترة من حزيران       
تقـدمها  تطورات حقوق اإلنسان الرئيسية ويصف املساعدة التقنية اليت         ويستعرض  وحيدد  
  .قريغيزستان إىل حكومة ضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنساناملفو

 التغريات التشريعية واالختيار اجلاري للقـضاة الـذي       منها ويصف التقرير أموراً    
ويالحظ التقريـر  . ينبغي أن يكون بطريقة شفافة متاشياً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

د عرقلت إعمال العدالة وقوضت سيادة القانون،       أيضاً أن بعض أوجه القصور املؤسسي ق      
ويشري إىل أن عدم التقدم يف التصدي هلذه املسائل يؤثر على جهود املصاحلة وبناء السالم               
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بني اجملموعات العرقية وكذلك بني اجملتمع املدين والسلطات، مع وجود خمـاطر حقيقيـة       
مارسة اجلارية اخلاصة باالحتجاز    ويصف التقرير امل  . على استقرار البلد على املدى الطويل     

ويف هذا السياق، يربز التقريـر      . التعسفي والتعذيب ومواصلة أمناط التمييز ألسباب إثنية      
أوجه القصور املؤسسي وعدم وجود القدرة، ويف بعض احلاالت اإلرادة السياسية، الختاذ            

  .التدابري الالزمة
مة ومكتبها وتقترح توصـيات     بروح التعاون بني احلكو    املفوضة السامية    وتشيد  

  .ملزيد من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف قريغيزستان
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٧٤-٨  ....................................تطورات حقوق اإلنسان واملساعدة التقنية  - ثانياً  

  ٥  ٢٧-٨  .............................................التشريعات والسياسات  - ألف     
  ٩  ٣٦-٢٨  .....................................................اختيار القضاة  -  باء     
  ١١  ٥٥-٣٧  ..........٢٠١٠يونيه /إقامة العدل يف أعقاب أعمال العنف يف حزيران  - جيم     
  ١٥  ٥٧-٥٦  ...............٢٠١٠يونيه /عن أعمال عنف حزيراناحلقيقة واملساءلة   - دال     
  ١٥  ٦٠-٥٨  ...........................................السكن واألرض وامللكية  -  هاء     
  ١٦  ٦٤-٦١  ............................................................ التعليم  -  واو     
  ١٧  ٦٧-٦٥  ....................................................العنف اجلنساين  - زاي     
  ١٨  ٧١-٦٨  ..........................................................ياتاألقل  - حاء     
  ١٩  ٧٢  .............................................دعم املساعدة القانونية  - طاء     
  ١٩  ٧٤-٧٣  ...........................................دعم مؤسسة أمني املظامل  -  ياء     

  ١٩  ٨٠-٧٥  .....................تعاون قريغيزستان مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - ثالثاً  
  ٢١  ١٠٧-٨١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة  -أوالً  
 ١٧ املـؤرخ يف   ١٧/٢٠ار جملـس حقـوق اإلنـسان         لقر يقدم هذا التقرير وفقاً     -١

الذي يطلب من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن           و ،٢٠١١يونيه  /حزيران
يف الوسـطى    مكتب املفوضـية اإلقليمـي آلسـيا      املساعدة التقنية من خالل     تواصل تقدمي   

االقتـضاء،  ب  حس وأن تعمل مع حكومة قريغيزستان واجلهات الفاعلة األخرى،          ،بيشكيك
لوفاء بالتزاماهتا يف جمـال     اضافية اليت ستعني قريغيزستان على      املساعدة اإل وأن حتدد جماالت    

  . عن ذلك إىل اجمللس لكي ينظر فيه يف دورته العشرين وأن تقدم تقريراً،حقوق اإلنسان
ة الفترة املشمول ويستعرض التقرير التطورات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان خالل            -٢

اإلقليمي فيمـا خيـص     املفوضية  مكتب   املساعدة التقنية اليت يقدمها      ويصفباالستعراض،  
 .حقوق اإلنسانحمددة من مسائل مسائل 

يغطـي قريغيزسـتان    هـو    و ٢٠٠٨وقد أنشئ املكتب اإلقليمي يف بيشكيك عام          -٣
يعمل على تعزيز قـدرة احلكومـات       كما أنه   . وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان  

لربملانات ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومنظمات اجملتمع املـدين لكـي تتـصدى             وا
 .للمسائل املرتبطة حبقوق اإلنسان

يونيـه يف   /يف حزيـران  جّدت  ، استجابة ألعمال العنف اليت      ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٤
مية الساألمم املتحدة   اة   مرحلة الطوارئ اإلنسانية، حدد مفوض     جنوب قريغيزستان ويف سياق   

، ركزت البعثـة  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠من بداية . اإلنسان بعثة املفوضية إىل أوش    حلقوق  
. على املسائل املرتبطة بسيادة القانون هبدف التشجيع على بناء السالم واالستقرار واملصاحلة           

ـ وقدمت أيضاً  سان  املساعدة التقنية إىل السلطات لتنفيذ توصيات آليات األمم املتحدة حلقوق اإلن
 .)١(٢٠١٠يونيه /واملفوضة السامية وجلان التحقيق يف أعمال العنف اليت جرت يف حزيران

بعثة املفوضـية إىل أوش حتديـد التحـديات         / املكتب اإلقليمي   كل من  وقد واصل   -٥
الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان اليت ما زالت موجودة يف قريغيزستان، وتقـدمي املـشورة               

 احلكومة والربملان ومؤسسة أمني املظامل ومنظمـات اجملتمـع املـدين            واملساعدة التقنية إىل  
واجلهات املاحنة لسد الثغرات واالستناد إىل التقدم احملرز وضمان امتثال قريغيزستان للمعايري            
الدولية حلقوق اإلنسان، كما أبرزت ذلك توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصـة            

 . حلقوق اإلنسان واالستعراض الدويل الشاملجمللس األمم املتحدةالتابعة 

، جرى أول انتخاب رئاسي منـذ اإلطاحـة    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ويف    -٧
وقد فاز يف الدور األول رئيس الوزراء املؤقـت         . ٢٠١٠أبريل  /بالرئيس باكييف يف نيسان   

__________ 
؛ )٢٠١١ ينـاير /كانون الثاين(؛ تقرير مؤسسة أمني املظامل )٢٠١١يناير /كانون الثاين(تقرير جلنة التحقيق الوطنية   ) ١(

 ).٢٠١١مايو /أيار ٣(؛ جلنة قريغيزستان للتحقيق )٢٠١١يونيه / حزيران٦(تقرير اللجنة الربملانية 



A/HRC/20/12 

5 GE.12-12624 

 مـن   املائـة  يف   ٦٣,٢السيد أملزبيك أتامباييف عن احلزب الدميقراطي االجتماعي بنـسبة          
وقد وجدت منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا أن          .  مرشحاً ١٦وهزم بذلك   . األصوات

أكتوبر جرت بطريقة سلمية، لكن أوجه القصور       / تشرين األول  ٣٠ يف   ة الرئاسي اتاالنتخاب"
 مـع   أكدت أنه ينبغي حتسني نزاهة العملية االنتخابية لتوحيد العملية الدميقراطيـة متاشـياً            

، تسلم السيد أتامباييف مهامـه      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١ويف   .)٢(" الدولية تااللتزاما
 . ٢٠١١ وتشكلت حكومة جديدة يف هناية بصفته رئيساً

الذي قدمتـه أداة االحتـاد األورويب لتحقيـق         اهلام  واملكتب اإلقليمي يقدر الدعم       -٧
 .االستقرار وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم

  ات حقوق اإلنسان واملساعدة التقنيةتطور  -ثانياً  

 التشريعات والسياسات  -ألف  

عدة إصالحات تشريعية فيمـا يتعلـق مبـسائل    انطلقت خالل فترة إعادة التقرير،     -٨
وقد قدم املكتـب    . ومعظم هذه اإلصالحات ما زالت يف مرحلة الصياغة       . حقوق اإلنسان 

لكن بعض دواعي القلق مـا زالـت        . تاإلقليمي املساعدة التقنية واملشورة يف مجيع احلاال      
 .موجودة فيما يتعلق باعتماد االقتراحات رمسياً

 ٢٠١٦-٢٠١٢لفترة لمشروع مذكرة مفاهيمية عن السياسة القانونية     

، استهلت وزارة العدل صياغة مذكرة مفاهيمية عن السياسة         ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -٩
 هبدف تعزيز سيادة القانون ومحايـة       ٢٠١٦-٢٠١٢لفترة  لالقانونية جلمهورية قريغيزستان    

ارسات الفضلى من العامل     وهذا مع مراعاة املم    ،٢٠١٢حقوق اإلنسان القائمة على دستور      
وحيدد املفهوم التوجهات الرئيسية لإلصـالح يف خمتلـف         . األكادمييةاألوساط  آراء  بأسره و 

. العموم بالتشريع الـوطين   فروع القانون من أجل حتسني املمارسة والتثقيف القانوين وتوعية          
هيمية بصفة غري ، استهلت وزارة العدل مشروع املذكرة املفا    ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  

 . مع مشاركة أصحاب املصلحة كاجملتمع املدينها مشاورة أوسع نطاقاًلكن مل تل. رمسية

ين مـع   وقد دأب املكتب اإلقليمي على تقدمي املشورة بشأن مواءمة التشريع الـوط             -١٠
وبعد االنتخابات الرئاسية وإعادة هيكلة احلكومة،      . القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان    

كان مشروع املذكرة املفاهيمية ستكتمل وتقدم ما إذا لمكتب اإلقليمي واضحاً بالنسبة لليس 
 .لكي توافق عليها احلكومة ويعتمدها الربملان

__________ 
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق    /منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    ،  األوليةبيان النتائج واالستنتاجات     )٢(

 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣٠دولية لالنتخابات، الراقبة امل ،اإلنسان



A/HRC/20/12 

GE.12-12624 6 

 سة اإلثنية مذكرات مفاهيمية بشأن السيامشاريع     

وقـد بـدأت    .  على مناقشة مشروعي مذكرتني مفاهيميتني     تعكف احلكومة حالياً    -١١
، لكنها تأخرت بـسبب االنتخابـات الرئاسـية         ٢٠١١صياغة هاتني املذكرتني يف صيف      

 .وتشكيل حكومة جديدة

مشروع املفاهيم بشأن السياسة اإلثنية وتوطيد أركان اجملتمع صاغه القـسم املعـين              •
 ٢٠١١مايو  /ئل املشتركة بني اإلثنيات والسياسة اإلثنية يف إدارة الرئاسة يف أيار          باملسا

وهو وثيقة شاملة   . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٨وأيده جملس الشعب لقريغيزستان يف      
ترمي إىل حتديد املبادئ والسياسات الرئيسية املوجهة إىل تعزيز التعاون بني اإلثنيات            

 مـن التوصـيات     ويشمل عـدداً  .  حقوق األقليات  وتوطيد دعائم اجملتمع واحترام   
ويغطي املشاركة يف احليـاة     . املقترحة من املكتب اإلقليمي ومنظمات دولية أخرى      

السياسية واالقتصادية والعامة واإلعالم والثقافة والتعليم املتعدد الثقافات واللغـات          
 ؛والعالقات بني اإلثنيات على املستوى احمللي

ين  الفصيل الربملا أعدهللسياسة الوطنية للجمهورية قريغيزستانمشروع مفهوم الدولة  •
 ٣٠واعتمد الربملان الوثيقة عند القـراءة األوىل يف         . جورت - حزب السياسي أتا  لل

وقدم املكتب اإلقليمي تعليقات أشار فيها إىل أوجه عـدم          . ٢٠١١يونيه  /حزيران
 .االتساق مع القواعد واملعايري بشأن محاية األقليات

، وقع الرئيس أتامباييف على مرسوم لتعزيز األمن العام         ٢٠١٢فرباير  / شباط ١ ويف  -١٢
ويكلف املرسوم، من مجلة أمور، مكتب الرئيس بإكمـال وضـع مفهـوم        . يف قريغيزستان 

 مشروع املفهوم بشأن السياسة     والتوفيق بني للسياسة اإلثنية بالتعاون مع اجملتمع املدين والربملان        
د أركان اجملتمع ومشروع مفهوم الدولة للسياسة اإلثنية جلمهورية قريغيزستان يف           اإلثنية وتوطي 

 .٢٠١٢ مارس/ جملس الدفاع يف هناية آذاراوثيقة شاملة بشأن السياسة اإلثنية ينظر فيه

 بـني هـذين     للتوفيقوقد دأب املكتب اإلقليمي على دعم السلطات يف جهودها            -١٣
 . التقنيةاملشروعني من خالل تقدمي اخلربة

وطنية بشأن املساواة   الستراتيجية  االوشؤون اجلنسني   وطنية بشأن   العمل  المشروع خطة       
 بني اجلنسني

، استلمت وزارة الشباب ٢٠١١ديسمرب /بعد إعادة هيكلة احلكومة يف كانون األول      -١٤
ـ          لة حديثاً والعمل والتوظيف املشكّ   ف  حقيبة املسائل اجلنسانية مـن وزارة العمـل والتوظي

 صالحية حمدودة فيما يتعلق مبا أتـيح        لة حديثاً وللوزارة املشكّ . شهدت إصالحاً واهلجرة اليت   
ظلـت  و. هلا من موظفني وخربة تقنية لتطوير املساواة بني اجلنسني وتنـسيقها وتنفيـذها            

تناشد احلكومة كي تنشئ هيئة منفـصلة يف        لعدة سنوات   احلركات النسائية يف قريغيزستان     
فيذية تكون مسؤولة عن قضايا املساواة بني اجلنسني وتكون هلا واليـة ومـوارد              السلطة التن 
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كافية لصياغة سياسة حكومية بشأن املساواة بني اجلنسني والتنسيق بني خمتلـف الكيانـات              
 .مل ُيستجب هلالكن هذه املناشدات . احلكومية

. ٢٠١٠ ريغيزستان يف وقد انتهت خطة العمل الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني يف ق            -١٥
 أوصت اللجنة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان احلكومة بأن تنظر يف           ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان 

، أنـشأت   ٢٠١١يوليـه   /ويف متـوز  . وضع خطة عمل جديدة واستراتيجية لألجل الطويل      
إىل نسني  استراتيجية وطنية بشأن املساواة بني اجل     لصياغة   بني الوزارات     عامالً احلكومة فريقاً 

سـتراتيجية  وتغطي اال . ٢٠١٤-٢٠١٢فترة  لل إىل جانب خطة عمل وطنية       ٢٠٢٠ود  حد
حتسني مستوى التوعية يف مسائل      )٢(ة الفرص االقتصادية للنساء؛     زياد )١: (أربعة جماالت 

وزيادة احلـصول   القضاء على التمييز     )٣(بية واحلياة يف جمتمع متنوع؛      األبوة والصحة اإلجنا  
حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف اختاذ القرارات وتطور املشاركة الـسياسية            )٤(ة؛  على العدال 

ويرى املكتب اإلقليمي أن التخطيط الطويل األجل لالستراتيجية الوطنية ملدة تـسع            . للنساء
سنوات هنج جمدِّد مقارنة بالتخطيط القصري األجل ملدة ثالث سنوات، وقد ثبت أن هذا ليس               

أجـرت  : والتجديد اآلخر هـو املنهجيـة     . لسياسات اجلنسانية الوطنية السابقة    يف حالة ا   كافياً
ولويات واالحتياجات احمللية   الوزارات مشاورات يف كل مقاطعة يف قريغيزستان لكي تعرب عن األ          

 ٢٠١٤-٢٠١٢لفتـرة   لعالوة على ذلك، تعرض خطة العمل الوطنية        .  العامة ةيف وثائق السياس  
 . ميزانية مفصلة

 كـل مـن     ،٢٠١١أكتوبر  /ن يفترض يف األصل أن يكتمل حبلول تشرين األول        كا  -١٦
  ودولياًينبغي أن يقدما ملزيد من املناقشة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وطنياً          اللذين  املشروعني  

 . وحاملا ينال املشروعان املوافقة مبرسوم حكومي، سيعرضان أمام الربملان. ٢٠١٢يف ربيع 

، دعم املكتب اإلقليمي، بالتعاون مـع       ٢٠١١أكتوبر  /ين األول  تشر ٢٥ و ٢٤ويف    -١٧
. الشركاء الدوليني، تدريب املدربني يف قضايا اجلنسني أجرته وزارة العمل والتوظيف واهلجرة

ومن املتوقع أن جيري املشاركون مناقشات لزيادة التوعية واحلصول على مسامهات من أجل             
 .بني اجلنسني وخطة العمل الوطنية بشأن اجلنسانيةاالستراتيجية الوطنية بشأن املساواة 

 قانون بشأن آلية وقائية وطنيةالمشروع     

بشأن املركز الوطين   "، عرض مشروع القانون     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف    -١٨
جلمهورية قريغيزستان بشأن منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              

مع التعديالت املقترنة بالقوانني التشريعية األخرى على اجللسة العامـة          " املهينةالالإنسانية أو   
وينص مشروع القانون هذا على إنشاء آلية وقائية وطنية تتماشى . للربملان من أجل قراءة أوىل

مع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             
متاحـة  عدم وجود أموال     احلكومة ويف إشارة إىل استنتاج   . لالإنسانية أو املهينة  القاسية أو ا  

أحال  مع دور مؤسسة أمني املظامل،     إمكانية االزدواجية  ويف إشارة إىل  ،  املركز الوطين  إلنشاء
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 وأجريت  ،مزيد املراجعة أخرى إىل أصحاب املبادرة من أجل       مشروع القانون مرة     الربملانيون
ماليـني   ٦ية مع احلكومة اليت غريت موقفها األصلي ووافقت على ختصيص       مشاورات إضاف 

 .تؤخذ من ميزانية مؤسسة أمني املظامل)  دوالر أمريكي١٣٠ ٠٠٠حنو (سوم قرغيزستاين 

 ال بد   -مشروع القانون يف قراءته األوىل      ، اعتمد الربملان    ٢٠١١مارس  / آذار ٢ويف    -١٩
وما زال ينبغي للربملان مناقشة مسألة املخصصات       . لكاملقبل االعتماد ا  قراءتني إضافيتني   من  
 .املالية

صياغة مشروع القانون هذا من     فيما يتعلق ب  قدم املكتب اإلقليمي املساعدة التقنية      و  -٢٠
 بالدعوة مع احلكومـة املعنيـة واملـسؤولني         ،واضطلع املكتب . خالل تقدمي اخلربة القانونية   

 ألن إعـادة    واملكتب منـشغل أيـضاً    . دعم محلة التوعية  الربملانيني، ونظم مناقشات عامة و    
 االوقائية الوطنية ميكن أن يكون هل     من مؤسسة أمني املظامل إىل اآللية       بنقلها  ختصيص األموال   

 .أثر على مستوى أنشطة حقوق اإلنسان اليت يضطلع هبا مكتب أمني املظامل

 قانون بشأن التجمع السلميالمشروع     

قانون بشأن التجمع السلمي    ال، وافق الربملان على مشروع      ٢٠١٢ مارس/ آذار ٢يف    -٢١
وبصفة عامة، أشادت اللجنة األوروبية للدميقراطية مبشروع القانون مـن          . عند القراءة الثانية  

خالل قانون جملس أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ملنظمـة األمـن             
وجه القصور غري املتسقة مع الدستور واملعايري الدوليـة  لكن العديد من أ. والتعاون يف أوروبا  

ما زالت قائمة، مبا يف ذلك صياغته غري الدقيقة للتجمع املضاد وعدم مالءمة التعامـل مـع                 
 . على التجمع يف أماكن معينة املفروضةالتجمعات العفوية والقيود الشاملة

داد مشروع القانون بـشأن     وقد دأب املكتب اإلقليمي على تقدمي املشورة بشأن إع          -٢٢
علنيـة ويف   الالتجمع السلمي من خالل خمتلف املناقشات العامة وجلسات االستماع الربملانية           

 .إطار اللجنة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص واجلمعيات العامة

 قانون بشأن حرية الدين واملنظمات الدينية المشروع     

) ٢٠٠٨املعـدل يف    (ص حبرية الـدين واملنظمـات الدينيـة         يتضمن القانون اخلا    -٢٣
وبوجه خاص،  . مصطلحات وينص على إجراءات تتعارض مع الدستور اجلديد واملعايري الدولية         

    إذا  سـليمة إال   ال تكـون  فاملنظمات الدينية ممنوعة من العمل بال تسجيل وطلبات التسجيل          
القيود بدواعي األمن الـوطين والقـوانني   وتربر الدولة هذه   .  مواطن على األقل   ٢٠٠قدمها  

الـديانتني التقليـديتني    حيـايب    هي تتبع هنجاً  ف،  وعموماً. التقييدية املشاهبة يف الدول اجملاورة    
أنشطة الديانات األخرى، املعروف    التعامل مع   املعروفتني، أي اإلسالم واملسيحية، إىل جانب       

 . أهنا غري تقليدية، حبيطة
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عمليـة  يف   املساعدة التقنية    ، مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ،قليميملكتب اإل قدم ا   -٢٤
ومـشروع القـانون   .  مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانالصياغة واألحكام املوضوعة متاشياً  
 .املقترح اآلن بني يدي وزارة العدل

 وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلنائي قانون العلى   تعديلمشروع    

 يتألف من برملانيني     عامالً ، أنشأ الربملان فريقاً   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ يف    -٢٥
أكثر من حنو اثين عشر مشروع قانون يف مشروع قانون جيّمع وممثلي حكومات لكي يكمل و

. وقانون اإلجراءات اجلنائية  اجلنائي  قانون  للواحد إىل جانب التعديالت واإلضافات املقترحة       
روع التعديالت هو ضمان امتثال القانونني للدستور اجلديد واملعايري         واهلدف الرئيس من مش   

 .الدولية

وقدم املكتب اإلقليمي املساعدة التقنية عرب االستعانة خبرباء قانونيني دوليني ووطنيني             -٢٦
ودعمت مناقشات بشأن املشروع املقترح لضمان      . للمساعدة على وضع مشروع التعديالت    

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعـذيب          االمتثال ألحكام العهد  
 .اخلرباءاخلطية املبداة من  يراعي املسؤولون عن الصياغة التعليقات  أنويأمل املكتب اإلقليمي

 مشروع قانون السكن    

، دعم املكتب التنفيذي املشاورات اجلارية مع الربملانيني        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦يف    -٢٧
ي يستأنس صانعو القرار الرئيسيون باملعايري الدولية واملمارسات املثلى بـشأن احلـق يف              لك

وتلت هذه املشاورات جلسات استماع برملانية بشأن مشروع قانون السكن          . السكن الالئق 
اليت وردت خالهلا تعليقات وتوصيات من السيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين باحلق             

وحيدد املشروع االحتياجات العامة امللموسـة الـيت        .  وأخذت يف احلسبان   يف السكن الالئق  
. تقدمي تعويض مناسب أو سكن يعادلـه      ب ويلزم الدولة    ، هلدم السكن  ميكن استخدامها مربراً  

 لتنفيـذ    إىل إنشاء رصيد من املساكن املتخصصة باعتبار ذلك خياراً         يتطرق املشروع أيضاً  و
شردين واأليتام واألشـخاص ذوي  احملتاجة من السكان مثل املفئات احلق يف السكن الالئق لل  

ومشروع قانون السكن اآلن بني يدي اللجنة الربملانية املعنيـة بالـسياسة            . اإلعاقة واملسنني 
 .٢٠١٢ اليت ستراجعه يف ربيع ،االقتصادية والضريبية

 اختيار القضاة  -باء  

 .ئة الرئيسية املكلفة باختيار القضاةحيدد الدستور جملس اختيار القضاة على أنه اهلي  -٢٨

، وقعت الرئيسة آنذاك أوتونباييفـا علـى القـانون     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٤ويف    -٢٩
 له قضاة الغرفة  الذي ينتخب الربملان وفقاً   ،الدستوري بشأن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا     
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جملس اختيـار   قام به   ي  واقترحت أوتونباييفا مرشحني على أساس االختيار الذ      . الدستورية
 .القضاة

، بدأ جملس اختيار القضاة عملية االختيار اليت واجهـت          ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٧ويف    -٣٠
وأعرب عدة أعضاء من جملس اختيار القضاة واجملتمع املـدين      . انتقادات من الداخل واخلارج   

القـضاة وضـع     عن عدم موافقتهم على أن يتوىل جملس اختيـار           وقضاة احملكمة العليا علناً   
وبضغط من اجملتمع املدين، طلبت الرئيسة      . درجات للمرشحني، معللني بأنه مل يعلن عن ذلك       

. آنذاك من جملس اختيار القضاة اإلعالن عن نتائج الترتيب اليت تظهر درجات كل مرشـح              
 من الشواغل، مبا يف ذلك أن املرشحني الـذين تلقـوا            وعند نشرها، أثار اجملتمع املدين عدداً     

 .أعلى الدرجات مل يكونوا هم من أوصى هبم جملس اختيار القضاة الرئيسة آنذاك

، أجرت الرئيسة أوتونباييفا مقـابالت مـع        ٢٠١١أغسطس  / آب ١٤ و ١٣ويف    -٣١
ويف ظـل   . املرشحني الذين اقترحهم جملس اختيار القضاة ملناصـب بالغرفـة الدسـتورية           

يف هناية املطاف على مرشَحْين من املرشـحني   االحتجاجات العامة ضد اجمللس، وافق الربملان       
وقـد  .  اقتـرحهم اجمللـس     مرشحاً ١١الثالثة الذين أوصت هبما روزا أوتونباييفا من أصل         

 لكوهنا جتـاوزاً  ممثلي اجملتمع املدين بعضالنتقادات  آنذاك  ة  حتركات الربملان والرئيس  تعرضت  
 .لسلطة القضاء لسلطتني التشريعية والتنفيذيةمن جانب ا

أنشأت الرئيسة أوتونباييفا جلنة مكلفة بإعداد التعديالت علـى القـوانني املتعلقـة               -٣٢
 / تـشرين الثـاين    ١٥ويف  . ٢٠١١أكتوبر  /بالعملية القضائية اليت اعتمدت يف تشرين األول      

 بأن إعادة التعيني الكامل للجنة أمر  نقضها، نقضت مشروع التعديالت، معللة٢٠١١نوفمرب 
، ألغى الربملـان    ٢٠١١ نوفمرب/ويف تشرين الثاين  . ؤجل عملية تعيني القضاة   وهذا ي . ضروري

 قضاة يف احملكمة العليا مـن       ١٠ فيما يتعلق بإقالة     ٢٠١٠ثالثة مراسيم للرئيسة صدرت يف      
وأفاد الربملان يف قراره بأن مراسيم الرئيسة قـد         .  إىل مناصبهم  مهامهم، مث إعادة مثانية منهم    

اليت تعطي احلق للربملان بـأن      وستور والقوانني القائمة اليت تنظم القضاء        للد اعتمدت انتهاكاً 
استبدله جملس القـضاة    (يقيل قضاة احملكمة العليا من مهامهم بعد قرار جملس القضاء الوطين            

وقد تلقت مراسيم الرئيسة انتقادات من بعض املنظمات غري احلكوميـة           ). مبوجب الدستور 
 . ملبادئ استقالل القضاءغري مشروعة ومنتهكةلكوهنا 

، نقض الرئيس أتامباييف مرة أخرى التعديالت العالقة على     ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط   -٣٣
القوانني املتعلقة بالعملية القضائية وقال إنه ينبغي إقالة جملس اختيار القضاة وإنه ينبغي أن يعني 

 . األوىلالوالية بعد انتهاء هذه  لسبع سنوات وال ميكن تثبيتهم إالقضاة الغرفة الدستورية أوالً

، راجعت جلنة برملانية تصاحلية حاالت النقض اليت تقدم         ٢٠١٢مارس  / آذار ١ويف    -٣٤
ويف اليوم التايل، صوت الربملان لصاحل التعديالت على قانون بشأن جملس اختيار            . إىل الربملان 

نص على أن للرئيس اليت ت ،١٩ من املادة ٥الفقرة  إثارة للجدل هو التعديالتوأكثر . القضاة
احلق يف أن يرجع إىل جملس اختيار القضاة املرشحني املقترحني ملناصب قضاة احملاكم احملليـة               
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اعتـراض  يتخطـى   وال ميكنه أن    رد من صالحياته    دون ذكر األسباب؛ واجمللس اآلن قد جُ      
شحني جدد بدل   أجرب على إجراء عملية اختيار جديدة واقتراح مر       قد  الرئيس على املرشحني، و   

ويرى املكتب اإلقليمي أن هذا احلكم يقـوض         .ترشحهمعلى  الرئيس  اعترض  املرشحني الذين   
 عن غـري  ؤديبقدر كبري استقالل عملية االختيار اليت أجراها جملس اختيار القضاة وميكن أن تُ          

 .يسالرئمن قصد إىل ممارسة ضغوط على هذا اجمللس لكي ال يقترح إال املرشحني املقبولني 

 مبوجبـه   أنشأ ، أصدر الرئيس أتامباييف مرسوماً    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف    -٣٥
، مبا يف ذلـك اختيـار       ٢٠١٢مارس  / آذار ٣١حبلول  لوضع مقترحات تشريعية خمتلفة     جلنة  

وتكافؤ وسـائل    اخلصوم إجراءات حماكمة  القضاة وتعيينهم؛ وحتسني الرقابة القضائية بضمان     
ملوارد املادية واملالية للمحاكم؛ وأمن طريف احملاكمة والتنفيذ الفعلي لقرارات اوحتسني  الدفاع؛  

؛ وحتسني نظام تدريب القضاة     باملأمورين القضائيني احملاكم من خالل اعتماد القوانني اخلاصة       
لة الفعلية للقضاة؛ وكذلك التدابري األخرى الرامية إىل        ءظفي احملكمة؛ وإدراج آليات املسا    ومو

دور ريادي يف عمليـة     الذي له   فرع السلطة   لتبني  واملناقشات جارية   . مهمة القضاء حتسني  
واجلهة املبـادرة بتقـدمي      ،ترشيد تغطية اجملاالت املواضيعية بوالية اللجنة     ، وكيفية   اإلصالح

 .تعدها اللجنةاليت تشريعية القتراحات اال

 / تشرين الثـاين   ٥ إىل   ٢من  يف الفترة   قدت حلقة دراسية جمللس اختيار القضاة       وُع  -٣٦
عـرض  و. املكتب اإلقليمي والشركاء الـدوليني شارك يف تنظيمها كل من       ،٢٠١١نوفمرب  

املمارسات الوطنية املتعلقـة    أفضل  مخسة خرباء دوليني خربهتم بشأن املعايري الدولية املطبقة و        
 .باختيار القضاة

 ٢٠١٠يونيه / يف أعقاب أعمال العنف يف حزيرانإقامة العدل  -جيم  

جنوب قريغيزستان، تسببت أوجه قصور     يف   ٢٠١٠يونيه  /عنف حزيران منذ أعمال     -٣٧
ويؤثر التقصري يف التصدي هلذه .  وتقويض سيادة القانون   ة يف عرقلة إقامة العدل    مؤسسية كبري 

املسائل على اجلهود الرامية إىل املصاحلة وبناء السالم بني القوميات اإلثنية وبني اجملتمع املدين              
 . ويطرح خماطر حقيقية الستقرار البلد على املدى الطويل،والسلطات

 ٢٠١٠يونيه  /اليت حدثت يف حزيران    يف أعمال العنف   ويبدو أن التحقيقات اجلنائية     -٣٨
 القضايا اجلنائية   من ائة يف امل  ٧سوى   ومل تستهل . حبق األقليات اإلثنية   متييزيةممارسات   شابتها
وتشري اإلحصائيات الرمسيـة إىل أن إثنيـة        . )٣(٢٠١٠يونيه  /نبأعمال عنف حزيرا   املتعلقة

 من احملتجزين واملتهمني جبرائم جسيمة ارتكبت خالل        ائة يف امل  ٧٧نسبة    حالياً متثلاألوزبك  
وإذا مل يتحسن مستوى التحقيقات واحملاكمات يف تلك         .٢٠١٠يونيه  /أعمال عنف حزيران  

 .لشرعيةتفتقر ل والرتاهة، فستظل هذه العملية  فيما خيص اإلنصاف جذرياًاجلرائم حتسناً

__________ 
 .٢٠١٢فرباير / شباط٢٨مكتب املدعى العام،  )٣(
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   االعتقال التعسفي وسوء املعاملة والتعذيب    
 /ما زالت حقوق اإلنسان تنتهك أثناء حتقيقات الشرطة يف أعمال عنف حزيـران              -٣٩

ويشمل ذلك االعتقال التعسفي والتعذيب وسـوء املعاملـة يف االحتجـاز            . ٢٠١٠يونيه  
ويصعب قياس أثر هذه . امللكية اخلاصةابتزاز  مبا يف ذلك ،واالبتزازه حتت اإلكرا واالعترافات  

االنتهاكات على األفراد املتضررين وبوجه أعم اجملتمعات، رغم وجود بالغات ألفراد يعانون            
. احلياةيف بصفة مستدامة من جروح وصدمات نفسية وخسائر يف املوارد املادية واملالية وحىت            

اطنان من أوزبك قريغيزستان، كان قد ألقي عليهما القبض يف إطار           ويف منطقة أوش، مات مو    
 على  ٢٠١١ أغسطس/ آب ١٤يوليه و / متوز ١١يف يومي   ،  ٢٠١٠يونيه  /أحداث عنف حزيران  

التوايل، وذلك، حسب ما يدعى، نتيجة جروح مستدامة أثناء احلـبس االحتيـاطي لـدى               
 من األوزبـك حيمـل   ، تعرض شخص ٢٠١١أغسطس  / آب ٩ويف جالل أباد يف     . الشرطة

وقد تعـرض، حـسب     . اجلنسية الروسية لالعتقال التعسفي على يد مسؤويل إنفاذ القوانني        
االدعاءات، للتعذيب وأكد فحص الطب الشرعي وجود جروح باطنية خطرية أدت إىل وفاته 

 .يومني بعد اإلفراج عنه

.  االدعاء العـام  رقابةوما زالت انتهاكات حقوق املعتقلني تزداد حدة بسبب غياب            -٤٠
.  يف احملـاكم    اليت تقبل الحقاً   ،والشرطة تستخدم التعذيب عامة النتزاع االعترافات باجلرائم      

 ما تتوقـف بعـد      وال وجود ألي حتقيقات جنائية شاملة استجابة لشكاوى احملامني وغالباً         
 .حتقيقات املدعني األولية غري الكافية

وعـادة مـا   .  شائعاًاالحتجاز أمراًأثناء املة  وما زالت ادعاءات التعذيب وسوء املع       -٤١
ضـباط الـشرطة جيـرون       )١: (إىل املفوضية اخلصائص نفسها   يكون للحاالت املبلغ عنها     

حمـام؛  االستعانة بـضمان     مينعون من    احملتجزون )٢( تنتهك اإلجراءات القانونية؛     اعتقاالت
احملتجـزون   )٤( أو أكثر؛     ساعة ١٨ بنحو    فعالً االعتقاالت ال تسجل إال بعد وقوعها      )٣(

ت اليت تلـي االعتقـال      يتعرضون، حسب االدعاءات، لسوء املعاملة أو التعذيب يف الساعا        
 . انتزاع االعترافاتاهلدف من سوء املعاملة أو التعذيب هو غالباً )٥(مباشرة؛ 

 نظام  وتتفاقم أوجه القصور يف إقامة العدالة بوجود الفساد واالبتزاز على مجيع مستويات             -٤٢
، ٢٠١١ ويف.  ما يستخدم ضباط الشرطة االعتقال التعسفي بغرض ابتزاز األموال         وغالباً. العدل

مهاجرين عائدين من روسيا استهدفتهم شرطة احلـدود وابتـزهتم    تقارير أفادت بأن    وردت  
، أظهـرت التقـارير أن      ٢٠١٢ويف بداية   .  دوالر أمريكي  ٤ ٥٠٠قدره  مطالبة إياهم مببلغ    

 عن اخلسائر أو عن موت أفراد األسرة خالل أعمال عنـف             مالياً ذين تلقوا تعويضاً  األفراد ال 
 . قد تعرضوا لالبتزاز على يد ضباط الشرطة وممثلي اإلدارة العامة احمللية٢٠١٠يونيه /حزيران

املسؤولني عن إنفـاذ القـوانني املتـورطني يف         من العقاب يف حالة     فالت  اإلويظل    -٤٣
ومـا زال   . مشكلة شائعة على نطاق واسع وخطـرية      االعتداءات   التعذيب وغري ذلك من   

 وقـد أقفلـت أيـضاً     . املدعون العامون خيفقون يف التحقيق الفعلي يف ادعاءات التعـذيب         
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التحقيقات واحملاكمات يف قضايا التعذيب بعد أن سحب الضحايا شكاواهم إثـر ترهيـب              
 ألي برنامج محاية فعلي للضحايا      وال وجود . مسؤويل إنفاذ القوانني هلم، حسب االدعاءات     

 .التعذيب والشهود عليه

ورغم اخلطوات اليت خطاها مكتب املدعى العام لضمان مساءلة املسؤولني عن إنفاذ              -٤٤
 مقارنـة بعـدد      متدنية جـداً   ٢٠١١القوانني، يعترف بأن نسبة القضايا اليت نظر فيها يف          

، واجـه مثانيـة     ٢٠١١أكتوبر  /ن األول ومنذ تشري . الشكاوى اليت تلقاها املدعون العامون    
مسؤولني عن إنفاذ القوانني املالحقة القضائية عن تعذيب احملتجزين واستغالل النفوذ واالبتزاز    

 .٢٠١٠يونيه /أثناء التحقيقات يف أعمال عنف حزيران

سـبتمرب  /أبريل وأيلـول  /يف نيسان (، أصدر املدعى العام ثالثة مراسيم       ٢٠١١ويف    -٤٥
ترمي إىل تعزيز مراقبة مقاضاة حظر التعذيب وغريه مـن ضـروب            ) أكتوبر/لوتشرين األو 

ورحـب  . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال سيما يف أماكن االحتجاز            
املكتب اإلقليمي باملراسيم وواصل حث السلطات على تنفيذها لكي تضمن، عند االقتضاء،            

 .مقاضاة مرتكيب التعذيب

 ثالث مـذكرات تفـاهم بـني    مت التوقيع على، ٢٠١١أبريل /وبعد مرسوم نيسان   -٤٦
. املدعني العامني ومنظمات حقوق اإلنسان يف مقاطعة أوش ومدينة أوش ومقاطعة جالل أباد            

وحتدد االتفاقات الثالثة آليات حوار وتعاون منتظمني بشأن منع التعذيب واملقاضـاة علـى              
بعثة املفوضية إىل أوش إنـشاء هـذه        /وأيد املكتب اإلقليمي  . لعامةارتكابه يف إطار اجملالس ا    

ستقل وتقدمي املشورة إىل مجيـع      املراقب  املاجملالس العامة، مع املشاركة يف املناقشات بصفة        
ر اليسري من   ذمذكرات التفاهم، مل حيرز إال الن     وبعد مرور عشرة أشهر على توقيع       . األطراف

ثقة املنظمات غري احلكومية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          انعدام   بسبب   التقدم امللموس جزئياً  
السلطات املسؤولة عن املقاضاة والقصور العام يف التزام مجيـع األطـراف مـن الناحيـة                ب

 .االستراتيجية، مما يطرح حتديات أمام العمل الفعلي هلذه اجملالس العامة

 مراكز الشرطة لالحتجاز املؤقت     وقد وضعت كامريات الدوائر التلفزيونية املغلقة يف        -٤٧
 ومن املقرر تزويد مراكز الشرطة لالحتجاز املؤقت يف أوش هبذا النوع مـن              ،يف جالل أباد  
سيساعد يف منع حاالت تعذيب احملتجـزين       ذلك  ويرى مكتب املدعى العام أن      . الكامريات

للكـامريات  ميكـن   وإن كـان     العام بأنه    يونصح املكتب اإلقليمي املدع   . تهموسوء معامل 
 النتهاكات   سحرياً حالً املذكورة أن تكون من التدابري اإلضافية ملنع التعذيب، إال أهنا ليست          

. جتنبها أو تعطيلها بسهولة   إلمكانية   مراكز االحتجاز، نظراً   اليت لوحظت يف   حقوق اإلنسان 
إذا ثبت  بوسيلة حلماية أنفسهمواألسوأ من ذلك هو خطر تزويد املسؤولني عن إنفاذ احلقوق     

 .معرض للتالعبهذا أن نظام الكامريات 

، دعم املكتب اإلقليمي حلقة دراسـية تدريبيـة         ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤٨
يعمل و. للمحامني وممثلي مؤسسة أمني املظامل بشأن التقاضي االستراتيجي يف قضايا التعذيب          
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 مع مكتب املدعى العام     شكيك أيضاً املكتب اإلقليمي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف بي        
دليل متعلق بذلك لتعزيز    وضع  وحدة تدريب يف جمال حقوق اإلنسان إىل جانب         إقامة  على  

 .املناهج التدريبية للمدعني العامني

بعثة املفوضية إىل أوش زيارة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين /وأيد املكتب اإلقليمي   -٤٩
ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لقريغيزسـتان  بالتعذيب وغريه من ضروب ا    

وخلص املقرر اخلـاص إىل أن هنـاك     . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٥ إىل   ٣من  يف الفترة   
يف االدعـاءات املتعلقـة   " سرعة التحقيقات وجدواها ومشوهلا ونزاهتـها  يف   اً خطري اًقصور"

كما  ،عدام املقاضاة الفعلية للمسؤولني عن إنفاذ القوانني      بالتعذيب وسوء املعاملة إىل جانب ان     
أن ما يزيد من استفحال اللجوء إىل التعذيب االعتماد على االعترافات يف النظـام    خلص إىل   
 .القضائي

بعثة املفوضية إىل أوش التحقق من أن األفراد املعرضـني          /ويواصل املكتب اإلقليمي    -٥٠
 .ل وجماين من خالل نظام إحالة موحد مع الشركاء احمللينيللخطر حيظون بتمثيل قانوين مستق

 اكماتاحمل    

 املعايري  ٢٠١٠يونيه  / ال حتترم احملاكمات املتعلقة بأعمال عنف حزيران       ،بصفة عامة   -٥١
الدعاءات اليت تفيد بأن املدعى علـيهم       على ا جب القضاة    ومل يُ  ،األساسية للمحاكمة العادلة  
 . يف اإلجراءات القضائيةوقُبلت هذه األدلة ه، اعترفوا جبرائم حتت اإلكرا

ـ           -٥٢ ستهدفون بـالعنف اجلـسدي    وما زال املدعى عليهم من األوزبك وحمـاموهم ُي
، رغم التدابري   ٢٠١٠يونيه  /أعمال عنف حزيران  والترهيب واملضايقات يف احملاكمات املتعلقة ب     

 يستخدمون  وما زال القضاة ال   . تاليت اختذهتا السلطات لزيادة مستوى األمن ملثل هذه احملاكما        
صالحياهتم الختاذ تدابري تأديبية حبق املسؤولني عن االعتداءات العنيفة والترهيب داخل قاعات      

بعثة املفوضـية إىل    /ومل يالحظ املكتب اإلقليمي   . احملكمة، ويكتفون بإصدار حتذيرات شفهية    
أنه هاجم حمامني يف قاعـة      أوش إال قضية واحدة اختذ فيها إجراء قانوين حبق شخص يدعى            

 .احملكمة

، ٢٠١٠ يونيه/، راجعت احملكمة العليا الطعون املرتبطة بأعمال عنف حزيران        ٢٠١١ويف    -٥٣
االعترافات على أهنا     النتهاكات احملاكمة العادلة وللتصدي لقبول      كامالً لكنها مل تقدم تقييماً   

 ادعاءات خطـرية   أثريت حيث فحماكم االستئنا  األحكام الصادرة عن   للتراجع عن    أو أدلة
 .احملاكمة العادلة مبادئ بانتهاكات

احلكم بالـسجن    ، أيدت احملكمة العليا    مثالً ،٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٠ويف    -٥٤
قـضية عـسكروف    ( عـسكروف  عظيمجان السيد املدافع عن حقوق اإلنسان    املؤبد على 
     يض على الكراهيـة بـني اإلثنيـات   النظام العام والتحرخملة ب تنظيم أعمال  ةبتهم) وآخرون

ال تراعي  أدىن درجة   لكن حماكمته يف حماكم     . ٢٠١٠يونيه  /فيما يتعلق بأعمال عنف حزيران    
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على استخدام هيئـات    وجود أدلة   أمور منها   فضالً عن   املعايري األساسية للمحاكمة العادلة،     
 .إنفاذ القوانني للعنف النتزاع االعتراف

بعثة املفوضـية إىل أوش مراقبـة       /ي التقرير، توىل املكتب اإلقليم    وخالل فترة إعداد    -٥٥
وبصفة عامـة، الحـظ املكتـب       . ٢٠١٠يونيه  /حملاكمة فيما خيص أعمال عنف حزيران     ا

بعثة املفوضية إىل أوش انتهاكات سافرة للحق يف حماكمة عادلة، مبا يف ذلك حتيـز               /اإلقليمي
 ، وتأخر إجـراءات احملاكمـة     ،ترجم شفوي  وعدم توفري م   ، وترهيب املدعى عليهم   ،القضاة

 .حتت اإلكراهاالعترافات وانتزاع وضرب املدعى عليهم 

 ٢٠١٠يونيه /عن أعمال عنف حزيراناحلقيقة واملساءلة   -دال  

 أعمال   يف ةلتحقيقات األربع فيما يتعلق با  ما زالت هناك حاجة إىل متابعة التوصيات          -٥٦
القصور اخلطرية يف إقامة العدالة، إىل جانب انعدام        إن أوجه   مث  و. ٢٠١٠يونيه  /عنف حزيران 

التحرك الفعلي للتصدي للعنف املاضي وتقدمي اجلناة إىل العدالة، يقوض سيادة القانون ويهدد             
 .التعايش السلمي بني القوميات اإلثنية واستقرار البلد على املدى الطويل

لة فيما خيص أعمال عنـف      وقد أدى عدم متكن السلطات من التحقيق وإقامة العدا          -٥٧
أما احلق يف العدالة جلميع ضحايا .  إىل انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان٢٠١٠يونيه /حزيران

عـالوة علـى    . تعرض لعراقيل خطرية   بني اإلثنيات فقد     ٢٠١٠يونيه  /أعمال عنف حزيران  
راقيل ذلك، يف عدة حاالت يواجه الضحايا املطالبني حبقوقهم يف التعويض مبوجب القانون ع            

 .حقيقية وكذلك مضايقات وترهيب من السلطات احمللية

  وامللكيةضالسكن واألر  -هاء  

 يـثري    وامللكية أمراً  األرضيف  ق  احليظل احلصول على سكن الئق ومحاية السكن و         -٥٨
 بني اإلثنيات يف أوش وجالل أبـاد إىل         ٢٠١٠يونيه  /وقد أدت أعمال عنف حزيران    .القلق

وعند . التجاريةواملشاريع  ا أدت إىل تدمري واسع النطاق للممتلكات        تفاقم الوضع ألهن  تزايد  
تنفيذ املخططات الرئيسية لبناء وتطوير املناطق احلضرية، جيب على اإلدارات احمللية أن تضمن             

وأعطت سلطات جالل أباد ضـمانات بـذلك للمكتـب          . امللكيةمراعاة وترسيخ حقوق    
 .سلطات أوش ما زالت تنظر يف األمربعثة املفوضية إىل أوش ولكن /اإلقليمي

 اليت بنتها مفوضية األمـم      ،لطوارئا  حلاالت ويظل املستفيدون من املالجئ التقليدية      -٥٩
 مهددين فيمـا يتعلـق بـاحترام        ،املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر      

مـن  البناء اخلاصة هبم    منشآت  قبول  ا زالوا يواجهون عراقيل تتعلق ب     وم. حقوقهم يف امللكية  
ويف فترة البناء، تكفلت مديرية الدولة إلعادة . وتسجيلها على أهنا ملكية خاصةالناحية التقنية 

تعمري وتنمية مدينيت أوش وجالل أباد بالتسجيل الكامل ملالجئ الطوارئ على أهنا مـساكن              
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 ٣٨ومل يسجل إال     ، بناؤه اً مبىن معاد  ١ ٦٢٠ لنحو   ،٢٠١١دائمة وملكية خاصة، يف هناية      
 . يف منطقتهاأويف مدينة أوش ومل يسجل مبىن واحدة يف منطقة ومدينة جالل أباد مبىن 

والتغيريات احلديثة يف األطر التشريعية واإلدارية اليت حتكم هذه املسألة ليس فيها إشارة               -٦٠
يكاد القائم،  لقانوين  بسبب عدم اليقني ا   و ،حالياً. حملددة الالزمة لتسجيل امللكية   إىل اإلجراءات ا  

.  يف امللكية لالنتهاك   اجئها، مما يعرض حقه   ألسر املتضررة أن تسجل مال    ليكون من املستحيل    
 املستفيدين ال ميتلكـون      احلق يف التعويض يف حالة نزع امللكية أو اهلدم ألن          ويعرقل هذا أيضاً  
زداد حدة بـسبب    يك  لالنتهاالتعرض   اوهذ. الزمة لتقدمي طلبات التعويض   وثائق التسجيل ال  

العقبات السابقة اليت استشهدت هبا السلطات ضد إعادة تعمري املالجئ وتسجيلها وأوجـه             
 .عدم اليقني فيما خيص تنفيذ املخططات الرئيسية يف املناطق املتضررة

 التعليم  -واو  

املدرسـة يف   يترددوا علـى     طفل مل    ٢٩ ٠٠٠، أفادت اليونيسيف بأن     ٢٠١١  يف  -٦١
ويف جنوب قريغيزستان، اتضح أن عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية هـي           . )٤(قريغيزستان

األسباب الرئيسية هلذا، مبا يف ذلك مسائل كالفقر والسلوك السليب للوالدين جتـاه التعلـيم               
وسائل النقل وحـاجز اللغـة يف املـدارس         توافر  وهجرة الوالدين والشواغل األمنية وعدم      

 ويساهم تعرض األطفال للعمل أيضاً  . )٥( ذوي االحتياجات اخلاصة   واالنتفاع احملدود لألطفال  
وخالل فصل الشتاء، يكون احلصول على التعلـيم يف         . املدارسعلى  األطفال  تردد  إىل عدم   

وال يـستطيع   .  بوجه خاص بسبب قساوة أحوال الطقس والفقر       املناطق الريفية والنائية صعباً   
ميلكون املالبس املناسبة لفصل الشتاء وبسبب النقل العام      املدرسة ألهنم ال    التوجه إىل   األطفال  

 .احملدود واملدة الالزمة للوصول إىل املدارس

 سيما   إتاحة الكتب أو غري ذلك من املواد التعليمية، وال          إمكانية وحتد القيود املالية من     -٦٢
ـ  والطاجيكية ولغات األقليات يف التعليم هي األوزبكية     . بلغات األقليات  ويقـدم  . انودونغ

 مدرسية باللغة األزبكية يف جنوب قريغيزستان وال وجـود ملـواد            مشروع اليونيسيف كتباً  
 .دونغانالتعليمية بلغات أخرى مثل الطاجيكية و

، أدرجت فصول باللغة القريغيزية يف املدارس األوزبكيـة         ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٣
 حسب االدعاءات، بطلب من اآلبـاء       وكان ذلك، . يف دائرتني يف إقليمي جالل أباد وأوش      

وصحيح أن التعليم بلغة الدولـة      .  للجميع باللغة القريغيزية   بغرض ضمان تعليم أكثر استيعاباً    
وقد اعتمدت احلكومـة    . أساسي، لكن من املهم أن تدعم الدولة تعليم األقليات بلغاهتم األم          

__________ 
 .٢٠١٠يف ونشرها  ٢٠٠٩ يف يعهامت جتمجلنة اإلحصاء الوطنية، بيانات  )٤(
دراسة عن حتديد احلواجز الرئيسية لتعليم أطفال أوش وجالل         ،  )اليونيسيف(صندوق األمم املتحدة للطفولة      )٥(

 ).٢٠١١ (أباد وأقاليم باتكني
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 أمهيـة  هذا املفهوم يشري إىل      ورغم أن . ٢٠٠٨مفهوم التعليم املتعدد الثقافات واللغات عام       
 يف مستويات أخرى     وإن كان ممكناً   ،حصول الطفل على التعليم بلغته األم يف املدرسة االبتدائية        

 . األقلياتاتن التزامات صرحية لضمان تعليم لغمن نظام التعليم، فإن التشريع ال يتضم

ركاء الـدوليني   ، مع الش  ، دعم املكتب اإلقليمي   ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٤
احلاجـة إىل   وأبرزت التظـاهرة    . سياسة اللغات يف قطاع التعليم    ، تظاهرة حول    والوطنيني

استراتيجيات لتحسني جودة التعليم واحلصول على التعليم بلغة الدولة وإدراج التعليم بلغات            
 .األقليات يف املناهج الدراسية

 العنف اجلنساين  -زاي  

 مشكلة شائعة وتتطلب اسـتجابة      ، يف ذلك العنف املرتيل    يظل العنف اجلنساين، مبا     -٦٥
وما يزيد من حدة الوضع انعدام االستقالل       . فعالة وشاملة من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني      

وتضطر العديد من النساء إىل البقاء يف بيئـة         . االقتصادي واالجتماعي للنساء وانتشار الفقر    
. ملية وعدم احلصول على اخلدمات املالئمة واملهنية     حيدث فيها العنف ويف غياب آلية إحالة ع       

ـ وال تتلقى مالجئ النساء اليت تديرها منظمات غري حكومية أي دعم مايل ال من                سلطات ال
 ن ذلك يكون عليه   نفعليتتردد النساء يف اإلبالغ وعندما      و. من السلطات احمللية  ركزية وال   امل

 جزئيـاً وذلك   ،دمات املهنية واملضايقات  التغلب على مشاكل مثل الترهيب وعدم كفاية اخل       
بسبب عدم وجود موظفني مهنيني مدربني ومهرة يف املؤسسات الطبية والنفسية ومؤسسات            

وعلى غرار مجيع اخلدمات العامة، هناك خطر انعدام الثقة بني السكان مـن             . إنفاذ القوانني 
 .ية القريغيز اإلثنيةاألقليات اإلثنية حيث موظفو املركز من

 وبعـض . )٦(يف البلد  جمموع الزجيات  يف املائة من   ٣٠ ويؤدي اختطاف العرائس إىل     -٦٦
 .)٧(، حسب ما يدعى عاما١٨ًسن  اختطاف العرائس دون ضحايا

، نظم املكتب اإلقليمي مـشاورة لكـل مـن          ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٧
ا فيما خيص توصيات املقـررة      السلطات املركزية واإلقليمية لتعزيز التوعية واالرتقاء مبستواه      

 وهو حيث احلكومة، مع الـشركاء اآلخـرين، علـى           )٨(اخلاصة املعنية بالعنف ضد النساء    

__________ 
فشل الدولة يف وقف االعتداء املرتيل واختطاف النساء يف         : تقبل العنف "،  تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان     )٦(

، )٣٤١اشـية   احل (٩٠الـصفحة   ) ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول (،  )دال(٩، رقـم    ١٨لد  ، اجمل "تانقريغيزس
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kyrgyzstan0906webwcover.pdf،    وتقرير املقررة اخلاصة 

 ).A/HRC/14/22/Add.2(املعنية بالعنف ضد النساء، السيدة رشيدة ماجو، بشأن بعثتها إىل قريغيزستان 
اليونيسيف وجلنـة    (جملموعة املؤشرات املتعددة  والدراسة االستقصائية   .  هو السن القانونية للزواج     عاماً ١٨ )٧(

 ).٢٠٠٧( يف املائة من النساء يف قريغيزستان يتزوجن قبل هذه السن ١٢,٢تشري إىل أن ) اإلحصاء الوطنية
 .٢٠٠٩بعثة إىل قريغيزستان،  )٨(
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نة األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى        جلاالضطالع بقدر أكرب من العمل لتنفيذ توصيات        
 . اليت مل تنفذ إال جزئياً،)٩(٢٠٠٨التمييز ضد املرأة لعام 

 األقليات  -حاء  

، مما يقوض بقدر كبري قـدرة       ية متثيل األقليات يف اهليئات الرمسية متدن      مستوياتإن    -٦٨
 احملددة والتأثري يف صـياغة الـسياسات العامـة          ا حماربة التمييز وإمساع مهومه    األقليات على 

ويعمل املكتب اإلقليمي على تقييم مفصل للمعدالت واألسباب اخلاصة بتدين متثيل . وتنفيذها
وينبغي أن تنبثق   .  يف اهليئات املنتخبة واملؤسسات العامة ويف وكاالت إنفاذ القوانني         األقليات

يقدم أن استبعاد األقليات من املشاركة يف احلياة العامة وب  فيما يتصلعن هذا التقييم مؤشرات
  للوضع، مع جمموعة من التوصيات بشأن املعايري التشريعية واملمارسات          أساسياً حتليالًالتقييم  

 .السياسية املطلوبة للتصدي ملسائل تدين التمثيل

وهناك فجوة كبرية بني رأي السلطات يف العالقات بـني اإلثنيـات ورأي تلـك                 -٦٩
وتقدم السلطات صورة إجيابية يف حني تطرح األقليـات شـواغل           . األقليات اإلثنية نفسها  

ال التعـسفي   لشرطة، وخاصة االعتق  من جانب ا  ضرورة وقف أي سوء سلوك      ) ١: (شملت
طلبات إقامة العدالة وحماكمة اجلرائم املرتكبة خالل       ) ٢(واالبتزاز وسوء املعاملة والتعذيب؛     

انعدام املشاركة الفعلية واجملدية يف احلياة الـسياسية   ) ٣(؛  ٢٠١٠يونيه  /أعمال عنف حزيران  
ألعمال التجارية مصادرة ا )٥(ملضايقات يف جمال التعليم والعمل؛ التمييز وا) ٤(واالقتصادية؛ 

هجرة اليد العاملة من الـذكور إىل       ) ٦(وسيطرة اإلثنية القريغيزية على القطاع االقتصادي؛       
 .)١٠(اخلارج

، شارك املكتب اإلقليمي يف تنظيم مؤمتر إقليمي      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١ويف    -٧٠
ملـشاركة  مع التركيز علـى ا    " تعزيز حقوق األقليات يف آسيا الوسطى     "يف بيشكيك بشأن    

الفعلية لألقليات يف احلياة العامة وضمان املشاركة الفعلية السياسية واالقتصادية واالجتماعية           
 يتعهد بتعزيز اجلهـود الراميـة إىل االرتقـاء         ختامياً واعتمد ممثلو احلكومات بياناً   . والثقافية

 .سائلمبستوى مشاركة األقليات يف البلدان املمثلة ومواصلة احلوار بشأن هذه امل

وساند املكتب اإلقليمي اجلهود الرامية إىل إعالم الناخبني من األقليـات وتثقـيفهم         -٧١
 وتلقى االنتخابـات احملليـة عـادة       . ٢٠١٢مارس  / آذار ٤بشأن االنتخابات احمللية املقبلة يف      

 أقل من االنتخابات الوطنية، رغم أهنا على جانب كبري من األمهية لوضـع األقليـات                اهتماماً
ويعكف املكتب اإلقليمي مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تقييم آثار تثقيف            . إلثنية وطنياً ا

      ٢٠١١ مـارس /الناخبني يف اإلقبال على التصويت املتعلق بانتخابات اجملالس احملليـة يف آذار           
__________ 

 .٢٢ إىل ١٩، الفقرات من CEDAW/C/KGZ/CO/3انظر الوثيقة  )٩(
 .٢٠١٢يناير /بعثة املفوضية إىل أوش، كانون الثاين/لمكتب اإلقليميلحبث ميداين  )١٠(
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 على  إعالم الناخبني /يفوستستخدم النتائج يف محالت تثق    . يف أقاليم أوش وتوكموك وباتكني    
 .إىل زيادة االلتزام املدين والسياسي للسكان من األقليات، مبا يرمي نطاق واسع

 دعم املساعدة القانونية  -طاء  

 قدم املكتب اإلقليمي املشورة واإلرشاد وبناء القدرات من أجل استدامة املنظمات             -٧٢
ودعـم  . دى الطويل الوطنية حلقوق اإلنسان واحملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان على امل         

     ، وهذه املـساعدة   املكتب الشركاء احملليني يف عملهم لتقدمي املساعدة واملعونة القانونية جماناً         
أعمـال عنـف    جالل أباد يف القـضايا املتعلقـة ب       ما زالت مطلوبة بوجه خاص يف أوش و       

 .٢٠١٠يونيه /حزيران

 دعم مؤسسة أمني املظامل  -ياء  

يف برنامج األمم املتحدة املشترك للمساعدة التقنية من أجل         ساهم املكتب اإلقليمي      -٧٣
وركز الربنامج على حتسني البنية الداخلية      . ٢٠١١-٢٠٠٩طوال الفترة   مؤسسة أمني املظامل    

 ،واإلجراءات فيما يتعلق مبراجعة الشكاوى الفردية ووضع مؤشرات مبوبة حسب اجلـنس           
. ملؤسسة أمـني املظـامل    التابعة  قاطعات  وحتسني التواصل بني املكتب املركزي ومكاتب امل      

 .٢٠١٣-٢٠١٢  للفترةويعتزم املكتب اإلقليمي دعم املرحلة الثانية من الربنامج املشترك

، ساعد املكتب اإلقليمي مؤسسة أمني املظامل يف        ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٧٤
الـذي   ،ة املعنية باالعتمـاد   لجنة الفرعي إعداد بيانه عن االمتثال مع جلنة التنسيق الدولية وال        

 .٢٠١٢مارس / آذارأواخرسرياجع يف 

 تعاون قريغيزستان مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -ثالثاً  

، وافقت اللجنة الربملانية املعنية بالرعاية الصحية والـسياسة         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦يف    -٧٥
تفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص      االجتماعية والعمل واهلجرة على انضمام قريغيزستان ال      

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٥ووقعها وزير الشؤون اخلارجية يف نيويورك يف . ذوي اإلعاقة

 ولتعزيز التصديق على االتفاقية، نظـم املكتـب       ،٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٧٦
وح وحركة اجلمعية العامة     بشأن االتفاقية بالتعاون مع معهد اجملتمع املفت        دولياً اإلقليمي مؤمتراً 

الـسلطات املعنيـة واخلـرباء الـدوليني        املؤمتر مبشاركة   وعقد هذا   . للشباب ذوي اإلعاقة  
 .واجملموعات احمللية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 على تقارير بشأن العهـد      ، وافق رئيس الوزراء رمسياً    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٠ويف    -٧٧
ة والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي    
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 زالت  وما. واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         
تقريـر  الاملوافقة عالقة بالنسبة إىل املشاريع اليت أعدت للوثيقة األساسية املشتركة ومشروع            

 صياغة هذه التقارير فريق عامل يتألف من ممثلني وقد توىل. دوري التفاقية مناهضة التعذيبال
، يـسر املكتـب     ٢٠١١أغسطس  / آب ١٢ويف  . من وزارة اخلارجية ومخسة خرباء وطنيني     

 خالله كل من سلطات الدولة واجملتمع املدين مشروع         قليمي اجتماع مائدة مستديرة ناقش    اإل
ة النهائية هليئات األمـم املتحـدة       وستقدم التقارير الدورية الوطني   . التقارير الدورية الوطنية  

 .٢٠١٢حلقوق اإلنسان إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة املعنية يف ربيع 

، نظم املكتب اإلقليمي حلقة عمل للمـسؤولني        ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٧٨
  إىل آليات األمـم     املقدمة احلكوميني وممثلي املنظمات غري احلكومية بشأن البالغات الفردية       

بآليات األمم املتحدة حلقـوق     الوعي  إذكاء  وكان اهلدف العام هو     . املتحدة حلقوق اإلنسان  
اإلنسان وباإلجراءات املعنية وبالتزامات الدولة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك التعاون مع اللجان              

 .املعنية ومناقشة االستراتيجيات واآلليات لتنفيذ التوصيات

باب التعليق للعموم على مشروع مرسوم بشأن خطة عمل         سبتمرب، فتح   /ومنذ أيلول   -٧٩
. ٢٠١٠توصيات اسـتعراض     لتنفيذ   أساساالستعراض الدوري الشامل الذي سيكون مبثابة       

وآنذاك ساعد املكتب اإلقليمي يف تنظيم املناقـشة العامـة الوحيـدة            . اليت حظيت بالقبول  
عدل، مل يكتمل مشروع خطـة      وبسبب التغريات الداخلية يف وزارة ال     . ملشروع خطة العمل  

واملكتب عاكف على تقدمي اإلرشاد بشأن اخلطوات اليت ينبغي اختاذها العتماد خطة            . العمل
 وإلعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيات املقبولة يف إطار االستعراض الدوري            العمل رمسياً 

 .الشامل

ات بشأن النهج العـام     عالوة على ذلك، يقدم املكتب اإلقليمي املشورة إىل السلط          -٨٠
 هيئـات املعاهـدات     -ات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان         الشامل لتنفيذ توصيات آلي   

وأعلنـت إدارة   . واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الـشامل        
لتنفيذ توصيات مجيع آليات األمم املتحدة   الوزارات   إنشاء هيئة مشتركة بني      ا عن نيته  سةالرئا

التوصيات الصادرة عن تقارير املفوض السامي وجلان التحقيق        وسُتدرج فيها   حلقوق اإلنسان   
وُيسدي املكتب  . ، مبا يف ذلك جلنة التحقيق القريغيزية      ٢٠١٠يونيه  /يف أعمال عنف حزيران   

اإلقليمي املشورة خبصوص تكوين هذه اهليئة املشتركة بني الوزارات، ويوصيها بالتنسيق مـع   
ملدين ومؤسسة أمني املظامل، كما يوصي حبصوهلا على دعم من منظومة األمم املتحدة             اجملتمع ا 

  .وجمتمع املاحنني
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 االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

ترحب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعـاون املـستمر بـني               -٨١
ية السامية لألمم املتحدة    احلكومة وسلطات الدولة املعنية األخرى يف قريغيزستان واملفوض       

 التزام احلكومة باختاذ التدابري لتحسني النظام الوطين حلماية حقوق          وتؤيدحلقوق اإلنسان   
وتربهن اجلهود اليت بذلتها ملواءمة القوانني الوطنية مع املعايري الدولية حلقـوق            . اإلنسان

 .اإلنسان على إرادهتا الوفاء بالتزاماهتا

 فيمـا يتعلـق   جهـود  ملا تبذله مـن  امية حبكومة قريغيزستان  وتشيد املفوضة الس    -٨٢
لكن تظل هنـاك    .  وحتميها باإلصالحات التشريعية واعتماد سياسات تعزز حقوق اإلنسان      

 .خماوف بشأن التأخريات املستمرة يف اعتماد أو تنفيذ هذه السياسات والتشريعات اجلديدة

 فيمـا يتعلـق باختيـار       وخصوصاً  رئيسياً يعد اإلصالح القضائي اجلاري حتدياً      -٨٣
ووجود قضاء مستقل ونزيه ضمانة أساسية لدولة دميقراطية قائمة على سـيادة            . القضاة
 مع املعايري الدوليـة  وينبغي أن جيري اختيار القضاة بطريقة شفافة ونزيهة، متاشياً   . القانون

 لضمان متثيـل  ساسياً أويعد إدراج املنظور اجلنساين يف نظام العدالة أمراً     . حلقوق اإلنسان 
 .النساء يف النظام القضائي

 .التوصيات التاليةملفوضة السامية اقدمت ت، الوة على مجيع التوصيات السابقةع  -٨٤

 التمييز    

للسلطات أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لضمان املساواة وعدم التمييز يف            ينبغي  -٨٥
ن متارس احلقوق املكفولة بالقوانني الدولية      وينبغي أ . مجيع مناحي احلياة العامة والسياسية    

والوطنية حلقوق اإلنسان دون متييز من أي نوع، مبا يف ذلك أي شكل من أشكال التمييز            
 فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات االجتماعية       ، وخصوصاً امللموسغري املباشر أو التمييز     

  .نظام القضائي وأي خدمة عامة أخرىوالصحية واملشاركة يف احلياة العامة وإنفاذ القانون وال

 لإقامة العد    

للسلطات أن تتدارك على وجه العجل أوجـه القـصور يف التحقيقـات              ينبغي  -٨٦
قـوات  يف صفوف   وأشكال االعتداءات اجلسيمة والفساد املستشري على نطاق واسع         

جلـة  وال بد من تغيريات عا    . الشرطة من خالل إصالح شامل، بدعم من اجملتمع الدويل        
خصوصا يف معايري تقييم أداء هيئات إنفاذ القوانني ويف بنية احلوافز من أجـل احملققـني                

 .وضباط الشرطة
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للسلطات أن تدعم جهود مكتب املدعى العام لتعزيز وظيفـة املالحقـة             ينبغي  -٨٧
 عن املدعى العام بشأن تعزيز      ٢٠١١ألوامر الصادرة يف    اوينبغي دعم   . القضائية وأدائها 

 . شامالًكي يتسىن تنفيذها تنفيذاً) N76و N70 وN40القواعد ( املالحقة القضائية مراقبة
للسلطات أن تتخذ تدابري عاجلة لتدارك أوجه القصور احلالية والسابقة يف            ينبغي  -٨٨

وينبغي للحكومة أن جتري تقييمـا جلميـع اإلجـراءات          . محاية احلق يف احملاكمة العادلة    
 اليت راجعتها احملكمة العليا والـيت       ٢٠١٠يونيه  / عنف حزيران  القضائية املتعلقة بأعمال  

ويف حـال   . املدعى عليهم يف حماكمة عادلة    حلق  جاءت فيها ادعاءات بانتهاكات جسيمة      
 .إعادة احملاكمة، ينبغي إجراء جلسات استماع يف مشال البلد لضمان نزاهة القضاة

 مجيع وظـائفهم املهنيـة دون       للسلطات أن تضمن قدرة احملامني على أداء       ينبغي  -٨٩
لتدابري إىل ا وينبغي أن يلجأ القضاة     . ل يف غري حمله   ترهيب أو عوائق أو مضايقات أو تدخّ      

التأديبية، مبا يف ذلك االحتجاز اإلداري ووقف السلوك العنيف لدى اجلمهور الذي حيضر  
ذي يتعرض له   وينبغي للمدعني العامني أن يردوا بسرعة على اهلجوم ال        . جلسات احملاكمة 

 .احملامون والشهود وأن يفتحوا حتقيقات جنائية يف احلوادث اجلسيمة

 التعذيب واالحتجاز    

 وبطريقة فعالة يف مجيع     اآلجال احملددة للسلطات أن تتكفل بالتحقيقات يف       ينبغي  -٩٠
  وأن تضمن محاية الضحايا من التـداعيات       ،التعذيب وسوء املعاملة  ادعاءات  يف  القضايا و 

 .ة هليئات إنفاذ القانونيئالتحقيقات أو املالحقات القضا تبدأ عندما بيةالسل
ينبغي للسلطات أن توائم التشريع الوطين مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتـضع              -٩١

 .ضمانات إجرائية قانونية واضحة ملناهضة التعذيب يف مجيع مراحل العملية القانونية
طة وأن تعلن بطريقة ال تقبل اللـبس أن         ينبغي للسلطات أن تكمل إصالح الشر       -٩٢

 . وأن اجلناة سيحاسبونما هبالتعذيب وسوء املعاملة لن يكون مسموحاً

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

لتخفيف من  ل ترمي إىل وضع سياسات وبرامج       وداًللسلطات أن تبذل جه    ينبغي  -٩٣
ات الـضعيفة، مبـن فـيهم    ص على الفئ مع التركيز بوجه خا،وطأة الفقر والقضاء عليه   

 اإلعاقة والنساء واألطفال، وإدراج املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات          واألشخاص ذو 
 .والربامج قيد اإلعداد

  وامللكيةالسكن واألرض    

للسلطات أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي تضمن أن األشخاص الذين            ينبغي  -٩٤
 قد تلقوا مجيـع     ٢٠١٠يونيه  /مريها يف أعمال عنف حزيران    أعيد تعمري مساكنهم بعد تد    
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الوثائق الالزمة لتسجيل املساكن على أهنا ملكية خاصة ومن مث ضمان أهنم لـن يظلـوا                
 .عرضة للتدخل التعسفي يف حقوقهم يف أرضهم وملكيتهم

للسلطات أن تواصل بذل اجلهود لوضع استراتيجية وطنية شاملة للسكن،           ينبغي  -٩٥
  ذلك عنصر السكن االجتماعي، لضمان التنفيذ التام للحق يف السكن الالئق، كما            مبا يف 

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ) ١٩٩٨(٩عرب عن ذلك التعليق العام رقم 
  .والثقافية

 التعليم    

الكامل  مجيع األطفال    متتعللسلطات أن تتخذ التدابري املالئمة لكي تضمن         ينبغي  -٩٦
 .وما بعدهاالبتدائي احلصول على التعليم إمكانية ب

ميـع األطفـال   جلينبغي للسلطات أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي تـضمن      -٩٧
ألقليـات  لتضمن ل  و ؛ من التعليم بلغة الدولة وباللغات الرمسية لقريغيزستان       ياًمستوى عال 

دراج التعليم بلغات األقليـات     احلصول على التعليم بلغاهتا اخلاصة، مع إ      بإمكانية  تمتع  ال
 . يف املناهج الدراسيةتدرجيياً

  والقضايا اجلنسانيةاملساواة بني اجلنسني    

شـكال العنـف    أعطي األولوية ملناهضة أي شـكل مـن         ينبغي للسلطات أن ت     -٩٨
ذلـك  وينبغي أن يشمل    . البشرباجلنساين، مثل العنف املرتيل والزواج القسري واالجتار        

ودعم محاية الضحايا   واملعاقبة عليها،   م املتعلقة بالتحقيق يف مثل هذه اجلرائم        تعزيز األحكا 
 من التدابري لكي تضمن االمتثال التام       وينبغي للسلطات أن تعتمد مزيداً    . وتوعية العموم 

هلـا   وينبغـي    ،م اختطاف العرائس والزواج القسري وتعدد الزوجات      للقوانني اليت جترّ  
 . العنف املرتيلضمان آليات حلماية ضحايا

إنشاء هيئة منفصلة يف السلطة التنفيذيـة       دعماً كامالً   للسلطات أن تدعم     ينبغي  -٩٩
ميكن أن تكلف بصياغة سياسة شاملة للدولة بشأن املساواة بني اجلنسني وتنسيق تنفيذها             

 .بني خمتلف كيانات احلكومة

 األقليات    

 أي هجوم على األقليات،     ن علناً للسلطات، على مجيع املستويات، أن تدي      ينبغي  -١٠٠
مبا يف ذلك خطابات الكراهية وجرائم الكراهية وأن تضمن أن أي هجوم من هذا النوع               

 .سيكون حمل حتقيق لتقدمي اجلناة إىل العدالة
للسلطات أن تتخذ تدابري شاملة وطويلة األجل فيما يتعلق بسياسة اللغات            ينبغي  -١٠١

 .لقرار من أجل األقلياتاوالتعليم واملشاركة يف اختاذ 
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 أفضل لألقليات   ينبغي للسلطات أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لكي تضمن متثيالً           -١٠٢
العراقيل اليت حتول دون تعيينهم أو حتد من        إزالة  يف الربملان واحلكومة واإلدارة العامة عرب       

 .ارتقائهم

 مؤسسة أمني املظامل    

 ال تتماشى   قانون اخلاص بأمني املظامل تلك األحكام اليت      للربملان أن يلغي من ال     ينبغي  -١٠٣
 ف جهودها لالمتثال ملبادئ باريس    وينبغي ملؤسسة أمني املظامل أن تكثّ     . مع مبادئ باريس  

 .امتثاالً كامالً
 أكثر فعالية لتعزيز   ينبغي ملؤسسة أمني املظامل أن تواصل جهودها لكي تصبح كياناً           -١٠٤

وينبغي أن تضمن أن مكاتبها التمثيلية يف خمتلـف مقاطعـات            ،حقوق اإلنسان ومحايتها  
 .قريغيزستان تعاجل بفعالية قضايا حقوق اإلنسان

 آليات حقوق اإلنسان    

إىل هيئـات   أية تقارير تأخر تقدميها     ينبغي للحكومة أن تقدم بأسرع وقت ممكن          -١٠٥
مـن  وجهـة إليهـا     للرسائل امل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وتزيد من استجابتها        

جمللس حقوق اإلنسان، وآراء جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق         التابعة  اإلجراءات اخلاصة   
 .اإلنسان بشأن البالغات الفردية

 ترفـع تقـارير إىل إدارة       الوزاراتللحكومة أن تنشئ هيئة مشتركة بني        ينبغي  -١٠٦
وينبغي ضمان مـشاركة    . سانلتنفيذ توصيات آليات األمم املتحدة حلقوق اإلن      الرئاسة  

مجيع الوزارات الرئيسية وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنيني، مثل مؤسسة أمني املظامل 
وينبغي للحكومة أن تنظر يف تقدمي تقرير مرحلي إىل االستعراض الدوري           . واجملتمع املدين 

 .٢٠١٠سبتمرب /الشامل بشأن تنفيذ التوصيات املقبولة يف أيلول
 فيها بعد أو تنـضم      للحكومة أن تصدق على الصكوك اليت ليست طرفاً        ينبغي  -١٠٧

إليها، مبا يف ذلك الصكوك اليت توفر إجراءات للشكاوى الفردية، وال سيما الربوتوكول             
 والربوتوكول  ،االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع        ،ذوي اإلعاقة االختياري التفاقية حقوق األشخاص     
 .األشخاص من االختفاء القسري

        


