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أوالً -المنهجية والعملية التشاورية
معلومات مقدمة وفقاً للتوصية 33-61

()9

 -9أُعددد هددذا التقريددر الددوفق وفقداً للمبددادا التوهيهيددة العامددة الدده نددس عليهددا لددس قددو
اإلنسددان ر ر دراره  .991/91ويددوال امهتمدداس األساس ددل ر هددذا التقريددر للتقدددس ا ددر ر ددا
محاي د ددة ق د ددو اإلنس د ددان واندي د ددذ التوع د دديات الد د دواردة ر س د دديا امس د ددتعرا ال د دددوري ال د ددام
لعاس .5393
 -5واوال إعداد هدذه الوثيقدة الوفنيدة لدس انسديو قدو اإلنسدان التداة هوومدة هوريدة
رريغيزسددتان (امل ددار إلي د م ق داً ة "اهوومددة") ،ةالتعدداون م د فريددو عام د م د ة د الددو ارات
أن ددب ةقدرار( )5مددن اهوومددة .وأاا ددت امل دداورات الدده هددرت ةد الددو ارات مراعدداة يد ابواند
املتصددلة ةن دداة أههددزة الدولددة ر هوريددة رريغيزسددتان ،عددا ر طلددل عم د السددل ات الت دريعية
والتنديذية والقضائية.
 -0وردد روعيدت ر إعدداد هدذا التقريدر اقدارير منجملمدات ادتمد املددين ،واملطسسدات الوفنيدة
املعني ددة ةماي ددة اهق ددو واملطسس ددات واملعاه ددد العلمي ددة الوفني ددة .وإ ددامً ،ش ددار ر امل دداورات
التمهيديددة الدده هددرت م د ادتم د املدددين مددا يزيددد عل د  03منجملمددة ااةعددة للمملتم د املدددين مددن
خمتلف منافو البلد .ورد أهريت امل اورات ر املرا املبورة من إعداد التقرير الوفق ،مدا أادا
أيضداً اضدمين ةياندا ةامل داك واملخدافر األساسدية املتصدلة ةمايدة قدو اإلنسدان ،وهدل هواند
اعتربها هورية رريغيزستان طات أولوية.

ثانياً -تطور الحالة في الميادين التشريعي والحقوقي والمؤسسي
ألف -اإلطار القانوني
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  6-61و 1-61و 3-61و 4-61و 5-61و1-61
و 6-61و 63-61و 64-61و 65-61و 66-61و 61-61و 11-61و33-61
و 46-61و 53-61و 19-61و 616-61و 611-61و 6-66و 1-66و3-66
و 4-66و 5-66و 1-66و 6-66و 3-66و 1-66و 69-66و66-66
و 61-66و 63-66و 64-66و 65-66و 33-66و 36-66و33-66
 -4أرددر دسددتور هوريددة رريغيزسددتان (امل ددار إلي د م ق داً ة "الدسددتور") ر إفددار امسددتدتا
الددذي أهددري ر  51زيران/يونيد  5393ر أعقددام عمليددة إعددر دسددتوري ااسددمت ةالعلنيددة
وال دددافية .ورددد أرسد الدسددتور مبدددأ سدديادة القددانون ،وكدد مبددادا فصد السددل ات واسددتقرلية
القضاة ،كما نس عل ضمانات هماية قو اإلنسان .ويتمت الدسدتور ةدلعل مليدة رانونيدة
وأ وام نافذة نداطاً مباشراً.
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 -2ووفقاً للقواعد الدستورية ،اعد قدو اإلنسدان واهريدات اإلنسدانية أعلد ريمدة يعتدد دا
وهددل ددددد موددزى وفحددوى ن دداة السددل ت الت دريعية والتنديذيددة وأههددزة اهوددم الددذا ا لددل.
واعد اماداريات الدولية النافذة وفقاً للقانون ،إال هان مبادا ومعدايري القدانون الددو املعد
دا عامليداً ،هددز اً م يتملدزأ مددن النجملدداس القددانوين .واعددد اماداريددات الدوليددة اقاعددة ةقددو اإلنسددان
نافذة ةصورة مباشرة وجت رواعد اماداريات الدولية األخرى.
 -6وي ددنس الدس ددتور علد د أ و دداس اودد د املس دداواة ودجمل ددر التميي ددز علد د أس ددا اب ددنس،
أو الع ددر  ،أو اللو ددة ،أو اإلعار ددة ،أو امنتم ددا اإلث ددق ،أ و املعتق ددد ال ددديق ،أو الس ددن ،أو الق درار
السياسد ددل أو س د دواه مد ددن الق د درارات ،أو التعلد دديم ،أو األع د د  ،أو الد ددة امللويد ددة أو س د دواها مد ددن
اهددامت ،فض درً عددن فددرو أخددرى .ويددوال اهتمدداس خدداو للمسددائ اقاعددة ةقددو الرهددا
والنس د ددا و ري د دداام ،واملس د دداواة ر الد د ددرو ر إعم د ددا ال د ددل اهق د ددو واهري د ددات ،فضد د درً ع د ددن
الضمانات املتعلقة ةماية قو ال د  .وان لو هورية رريغيزستان من مبدأ ادلم مصدلحة
ال د د العليددا ،و جملددر اسددتور عم د األفدددا  ،و ددو ك د فد د ر املسددتوى املعي ددل الددر س
لنمائد البددين والعقلدل والرو دل واألخرردل وامهتمداعل .ويتحمد كدر الوالددين ،وسدوا ا مددن
األ شخاو املسطول عن ارةية ال د  ،مسطولية الم ما يلزس من أسبام اهياة لنما ال دد ،
ر إفدار رددراام وإموانداام املاليدة .وادوفر الدولدة رعايدة األيتداس واألفددا الدذين م معيد ددم،
فضرً عن ارةيتهم واعليمهم.
 -1ور ددد ع دددرت هوري ددة رريغيزس ددتان علد د م ددا يل ددل م ددن ااداري ددات دولي ددة أساس ددية اتعل ددو
ةقو اإلنسان:


العهد الدو اقاو ةاهقو املدنية والسياسية( )0وةرواوكومه امختياريان األو والثاين؛



العهد الدو اقاو ةاهقو امرتصادية وامهتماعية والثقافية؛



اادارية قو ال د  ،وةرواوكومها امختياريان األو والثاين؛



اادارية القضا عل التمييز العنصري؛
ي أشوا التمييز ضد املرأة وةرواوكو ا امختياري؛



اادارية القضا عل



امادارية املتعلقة ةماية قو املهاهرين األهان و ي أفراد أسرهم؛



اادارية مناهضة التعذي وةرواوكو ا امختياري(.)4

 -0وإ امً ،هرى املتزاس عا يزيد علد  43عدواً يتعلدو عختلدف هواند
ر إفار األمم املتحدة ومنجملمة األمن والتعاون ر أوروةا.

قدو اإلنسدان

 -1ور الدد د ة املمت دددة م ددن ع دداس  5393إال ع دداس  ،5394اضد د لعت الدول ددة ع ددا يل ددل م ددن
أن ة ر ا امنضماس إال امادارات الدولية هقو اإلنسان.
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 -93فدددل عدداس  ،5399هددرى ةق درار مددن اهوومددة( )2إر درار ااداريددة قددو األشددخاو طوي
اإلعار ددة .ور إف ددار اسد د اايملية ا ددوير نجمل دداس اهماي ددة امهتماعي ددة لس ددوان هوري ددة رريغيزس ددتان
للد ة  ،)6(5394-5395يتوخ انديذ سلسلة من التداةري متهيداً للتصديو عل ااداريدة قدو
األشخاو طوي اإلعارة ،ةور دس املستوى املعي ل لألشخاو طوي اإلعارة.
 -99ور عدداس  ،5395انضددمت هوريددة رريغيزسددتان إال ااداريددة محايددة ال د د والتعدداون ر
ا التبق عل الصعيد الدو (.)1
 -95و هوري ددة رريغيزس ددتان عاكد ددة الي داً عل د النجمل ددر ر مس ددللة التص ددديو عل د نجمل دداس روم ددا
األساسددل للمحومددة ابنائيددة الدوليددة ،فض درً عددن اماداريددة الدوليددة همايددة يد األشددخاو مددن
امختدا القسري.
 -90وخددر الد د ة املمتدددة مددن العدداس  5393إال العدداس  ،5394هددرى العم د عل د موا مددة
الت ري م أ واس الدستور واملعايري الدولية املتعلقة ةقدو اإلنسدان .وانديدذاً ملتزامدات هوريدة
رريغيزس ددتان ر إف ددار الربواوك ددو امختي دداري ماداري ددة األم ددم املتح دددة ملناهض ددة التع ددذي  ،أُر ددر ر
عدداس  5395رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن املركددز الددوفق ملن د التعددذي وس دواه مددن ضددروم
املعاملددة أو العقوةددة القاسددية أو الرإنسددانية أو املهينددة ر هوريددة رريغيزسددتان"( ،)0وهددو ا ي ددة الدده
اددنجملم العررددات الناشد ة ر ددا انجملدديم وا ددوي نجملدداس مند التعددذي وسدواه مددن ضددروم املعاملددة
القاسية ر أماكن اهرمان من اهرية واقييدها.
 -94ور عاس  ،5395أُرر ردانون هوريدة رريغيزسدتان "ة دلن األفددا "( )1الدذي يدنس علد
إدخددا اعددديرت مطسسددية عل د نجملدداس محايددة األفدددا  ،واعزيددز الضددمانات واإله درا ات اقاعددة
ةمايددة األفدددا  ،عددا ر طلددل محايددة الد ددات الضددعيدة ،مددن ربيد األفدددا طوي القيددود الصددحية،
واألفدا املوهودين ر نزاع م القانون.
 -92وأعيد النجملر هذرياً ر رانون هورية رريغيزستان "ة دلن التملمعدات السدلمية"( )93علد
حنو يوائم ا ري هورية رريغيزيا ومعايري العهد الدو اقاو ةاهقو املدنية والسياسية.
 -96ورددد أُن ددب فريددو عام د ( )99يضددم نيثل د عددن أههددزة الدولددة وخ دربا مسددتقل مهمددتهم
إدخددا اعددديرت علد رددانون هوريددة ررغيزيددا "ة ددلن ريددة املعتقددد الددديق واملنجملمددات الدينيددة ر
هورية رريغيزستان" .ور عاس  ،5394ألوت الورفة الدستورية التاةعة للمحومة العليا بمهورية
رريغيزستان ةنداً من القانون النافذ ينس عل انسيو روائم املبدادرين ةنن دا املنجملمدات الدينيدة مد
أههددزة السددل ات ا ليددة ،كددون طلددل البنددد .ددالف الدسددتور .ومددن شددلن طلددل أن يبس د ةصددورة
هوهرية عملية اسملي املنجملمات الدينية.
 -91ك دذلل أُدخلددت اعددديرت ألغ درا محايددة قددو اإلنسددان عل د أنجملمددة القددانون املدددين
بهوريد ددة رريغيزسد ددتان ورد ددانون املسد ددطولية اإلداريد ددة والقد ددانون ابند ددائل بمهوريد ددة رريغيزسد ددتان ورد ددانون
اإلهد درا ات ابنائي ددة بمهوري ددة رريغيزس ددتان .وش ةوهد د خ دداو ا ددديد املس ددطولية ابنائي ددة ع ددن فعد د
4
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عنف طلل الدع ر خانة ابرائم اله يعار عليهدا القدانون ة ددة .فضدرً عدن
امجتار ةالب ر ،إط ُ
القصدر عدن علدم ر أعمدا السدخرة
عندت ف ات هديدة من امنتهاكات ،من ربي ا وي
ّ
طللُ ،
ور إنت ددامل املد دواد اإلةا ي ددة .ور ع دداس  ،5390أُدخل ددت اع ددديرت عل د الق ددانون ابن ددائل بمهوري ددة
رريغيزسددتان( )95اُ دددد علد املسددطولية عددن فعد اخت ددا النسددا ددد إرغددامهن علد الددزوامل .مددن
هان آخر ،هرى وفقاً للمعايري الدولية إلوا ةنود القانون ابنائل اله ُجترس فع القد والذس.
 -90ورددد عدديوت التعددديرت الت دريعية اكندددة الددذكر كافددة ع دداركة منجملمددات ادتمد املدددين،
ونيثلل املطسسات العلمية واملنجملمات الدولية ،وأات نتيملة است ارات واسعة متعددة األفرا .
 -91ويتواعد د العمد د علد د موا م ددة الت د دري مد د الدس ددتور واملع ددايري الدولي ددة هماي ددة ق ددو
اإلنسان .ور عاس  ،5390أُن ب أفررة خربا عاملة معنية ةوض م اري القوان التالية(:)90


القانون ابنائل بمهورية رريغيزستان ورانون هورية رريغيزستان املتعلو ةابنح؛



رانون اإلهرا ات ابنائية بمهورية رريغيزستان؛



رانون إنداط الت ريعات بمهورية رريغيزستان؛



رانون اإلهرا ات املدنية بمهورية رريغيزستان؛



رانون هورية رريغيزستان ة لن "اإلهرا ات التنديذية بمهورية رريغيزستان"؛



رانون هورية رريغيزستان الذي يعد ةنود الت ري املتعلقة ةت ديد مسطولية القضاة ر
هورية رريغيزستان؛



رانون "ضمان الدولة للمساعدة القانونية".

 -53واود الدولة بمي اإلثنيات اله يتوون منها شع رريغيزستان اهو ر اهداظ علد
اللوددة األس ،وإ دداد الجملددرو الدده اسدداعد عل د دراسددت وانميت د  .واُود د لو د فددرد ريددة املعتقددد
والديانة ،فضرً عن اهو ر دديد انتمائ اإلثق واإلشارة إلي ةريدة .كدذلل ،ادنس املدادة  5مدن
الدسدتور علد أن "الدولدة ايدب الجملدرو الده اسدداعد علد متثيد خمتلدف الد دات امهتماعيدة الدده
حيددها القانون ر ا ي ات اهوومية وأههزة اهوم ا لل الذا  ،عا ر طلل عل مستوى اختداط
القدرارات" .واطكددد املددادة  25مددن الدسددتور علد مبدددأ املسدداواة ر الدددرو ،إط اددنس علد املسدداواة
ة املوافن ر اهقو والدرو لدى دخو م اقدمة اهوومية والبلدية.
 -59وين دوي القددانون ابندائل بمهوريددة رريغيزسددتان علد أ ودداس ددددد املسدطولية عددن انتهددا
مبدأ املساواة ة املوافن  ،وعن األفعا الده ادد إال ةدل الدتندة القوميدة أو العرريدة أو الدينيدة
أو األراليمي ددة ،وامنتق دداو م ددن الورام ددة الوفني ددة ،فضد درً ع ددن ال دددعوى إال امنعزالي ددة ،أو التد ددو
أو امنتقدداو مددن ريمددة امل دوافن اسددتناداً إال مطش درات امنتمددا الددديق أو القددومل أو العررددل ،ر
ا اراُوبت الل األفعدا ر مودان عداس أو ةاسدتخداس وسدائ اإلعدرس .ويتواعد اليداً العمد
ا عاملياً.
عل موا مة الت ريعات م معايري القانون الدو املع
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 -55وألغرا كدالة هودة اإلهرا ات املتعلقة ةسن القوان  ،ينس رانون هورية رريغيزستان
"ة لن الصوو اهقورية التنجمليميدة بمهوريدة رريغيزسدتان" للمراهعدة اسدتناداً إال املعدايري القانونيدة
واهقورية وابنسانية والبي ية واملناهضة للدساد وسدائر املعدايري العلميدة ( سد العرردات اهقوريدة
الدده اسددتهدفها م دداري الصددوو اهقوريددة التنجمليميددة) .واتمث د مهمددة اق دربا العلمي د ر اقيدديم
ه ددودة امل ددروع وأسس د  ،واواكمد د م د أ و دداس الدس ددتور والقد دوان الدس ددتورية والتزام ددات هوري ددة
رريغيزستان الدولية ،فضرً عن ابيان اكثار امهتماعية وامرتصادية والعلمية والتونولوهية والبي ية
وسوى طلل من اكثار السلبية امل ابة عل إررار الصل اهقورل التنجمليمل ،واقييم الل اكثار.

باء -التعاون الدولي
معلومااات مقدمااة وفق ااً للتوصاايات  35-61و 46-61و 43-61و 44-61و613-61
و 615-61و 611-61و 616-61و 11-66و 13-66و 14-66و15-66
و 11-66و 16-66و 13-66و 11-66و39-66
 -50اسلم هورية رريغيزستان ةاأل ية القصوى اله يتسم ا التعاون الدو ألغرا انميدة
قو اإلنسان سياسياً وارتصادياً وثقافياً ،والنهو ةتلدل اهقدو  .وردد هدرى ر الدد ة املمتددة
ة د عددامل  5393و 5394اقدددي ي د التقددارير الوفنيددة الر مددة إال هي ددات معاهدددات األمددم
املتحددة .وردد ُعممدت املر جملددات اقتاميدة الصدادرة عدن هي ددات معاهددات األمدم املتحددة ة ددلن
اهال ددة ر هوري ددة رريغيزس ددتان علد د يد د أهه ددزة الس ددل ة اهوومي ددة ددد اندي ددذ التوع دديات.
واراعددل األههددزة التاةعددة لسددل ة الدولددة الددل التوعدديات لدددى عددياغتها لرس د اايمليات وخ د
العم د د طات الص ددلة .ك ددذلل ،ر دداس مق ددررو األم ددم املتح دددة اقاع ددون املعني ددون عس ددائ التع ددذي
( )5399وامجتار ةالب ر وةوا األفدا واملواد اإلةا يدة ( )5390ةزيدارة وومدة البلدد .و دري
الياً العم عل وض منهمليات لتقييم انديذ التوعديات الصدادرة عدن هي دات معاهددات األمدم
املتحدة ،و لس األمم املتحدة هقو اإلنسان ،والوميات املواضيعية لألمم املتحدة.
 -54وش ةامشد ا مد منجملمدات ادتمد املددين ،اسددتناداً إال نتدائ يدارة مقدرر األمدم املتحدددة
اقدداو املعددق ةالتعددذي والتوعدديات الصددادرة عددن بنددة األمددم املتحدددة ملناهضددة التعددذي  ،وضد
خ ة وفنية لتداةري مناهضة التعذي ( )94واملصادرة عل الل اق ة.
 -52واضد ل أههددزة الدولددة ةلن د ة اعدداون مسددتمر مد املنجملمددات الدوليددة ر ددا النهددو
ةقو اإلنسان ومحايتها ،عا ر طلدل مدوضدية األمدم املتحددة السدامية هقدو اإلنسدان ،ومنجملمدة
األمددم املتحدددة لل دولددة (اليونيسدديف) ،ومنجملمددة العمد الدوليددة ،ومدوضددية األمددم املتحدددة السددامية
ل طون الره د  ،وةرندام األمدم املتحددة اإل،دائل ،ومنجملمدة األمدن والتعداون ر أوروةدا ،ومدوضدية
امداد األورويب ،فضرً عن مطسسات مالية من ربي البنل الددو  ،واملصدر األسديوي للتنميدة،
واملصددر األورويب لشن ددا والتعمددري ،واملصددر األورويب للتنميددة ،وعددندو ابماعددة امرتصددادية
للمن قة األوروةية األسيوية لتسوية األ مات.
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جيم -المؤسسات والمعاهد المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان
معلومااات مقدمااة وفق ااً للتوصاايات  19-61و 16-61و 13-61و 14-61و15-61
و 59-61و 53-61و 11-61و 69-61و 31-61و 61-66و66-66
و 63-66و 61-66و 19-66و 16-66و 31-66و 33-66و34-66
 -56ر عد د دداس  ،5335أرد د ددر رد د ددانون هوري د د دة رريغيزسد د ددتان "ة د د ددلن أم د د د مجملد د ددا هوريد د ددة
رريغيزسددتان"( ،)92وأن ددب معهددد وفددق للدددفاع عددن قددو اإلنسددان معتمددد لدددى اللملنددة الدوليددة
لتنسدديو املطسسددات الوفنيددة للدددفاع عددن قددو اإلنسددان ومصددنف ر الد ددة ةددا  ،لون د م يت دوا س
ةالوام م مبادا ةداريس .ويعدود طلدل لودون أمد املجملدا م يعتدرب وفقداً للقدانون اكندف الدذكر
كياناً سياسياً مستقرً ةالوام  ،ألن انحيت عن منصب مرهونة ةنرادة لس النوام.
 -51ونجملددراً للتنددارحل اهاع د ة د رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن أم د مجملددا هوريددة
رريغيزستان" ورواعد الدستور وسواه من الصدوو اهقوريدة التنجمليميدة ،فضدرً عدن القواعدد الدوليدة
املتعلقة ةالدفاع عن قو اإلنسان ،ألغرا موا متها م مبادا ةاريس اله انس علد شدروة
التصنيف ر الد ة ألف ،وضد ههدا موتد أمد املجملدا  ،ةددعم فدق مدن ةرندام األمدم املتحددة
اإل،ائل ،عيوة هديدة مل روع رانون "أم مجملا هورية رريغيزستان" ،رُدمت إال لس نوام
هورية رريغيزستان للنجملر فيها.
 -50ويو ل ن اة أم املجملا الياً فائددة واسدعة مدن املسدائ املتعلقدة ةالددفاع عدن قدو
اإلنسددان ،عددا ر طلددل الدددفاع عددن اهقددو املدني دة والسياسددية ،و قددو ال د د  ،و قددو الد ددات
الس ددوانية الضد ددعيدة (األشد ددخاو طوي القيد ددود الص ددحية ،واملسد ددن  ،واألشد ددخاو ا د ددروم مد ددن
اهريددة) ،فض درً ع ددن املسددائ املتعلق ددة ةاملسدداواة ة د ابنس د وس ددوى طلددل م ددن مسددائ  .ويق دددس
موت أم املجملا اقريراً سنوياً إال لس النوام ،فضرً عن اقارير خاعة اتناو أكثر املواضي
إها اً ر ا قو اإلنسان ،عا يتيح أخذها ر امعتبار لدى نيارسة الن اة الت ريعل.
 -51ور عدداس  ،5395أُرددر رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن املركددز الددوفق ملن د التعددذي
وغريه من ضروم املعاملدة أو العقوةدة القاسدية أو الرإنسدانية أو املهيندة" .وردد أادا السديس املركدز
إن ا نجملاس لرعد أماكن اهرمان من اهرية واقييدها رعداً مستقرً ودائماً.
 -03واملركز هي ة مستقلة يدنس القدانون علد متثيد األرليدات اإلثنيدة ومراعداة املنجملدور ابنسداين
فيها .وم و أن ازيد نسبة العامل فيها من أي من ابنس عل  13ر املائة .و دري التقيدد
ذا البند من القانون .وا و األرليات اإلثنية ر لس التنسديو ،الدذي يعتدرب عثاةدة أعلد هي دة
إداريددة ،نسددبة  23ر املائددة .ويتوددون لددس انسدديو املعهددد مددن أم د مجملددا هوريددة رريغيزسددتان
ونائب عن الربملان و 0نيثل عن املنجملمات غري الرةية املعنية ةالدفاع عن قو اإلنسان.
 -09ورددد أُن ددب املركددز الددوفق ملن د التعددذي رب د ف د ة وهيددزة ويددتم متويل د مددن ميزانيددة الدولددة.
واستلزس فعالية عم املركز اقدي الدعم واملوارد الضرورية ل .
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 -05ور عاس  ،5390أُن ب لس انسيو قو اإلنسان لدى اهوومة ،وهو هي ة اداولية
است ددارية م د كة ة د الددو ارات( .)96ويتمثد هددد عمد ادلددس ر دس د آليددات الدددفاع عددن
ق ددو اإلنس ددان واملد دوافن و ريااد د وال دددفاع عنه ددا ،وإند دداط املتزام ددات الدولي ددة ر ددا ق ددو
اإلنسان .واناة ةاملركز عر يات هامة متصلة ةتحس آليات إعمدا قدو اإلنسدان و ريااد
والددفاع عنهدا فيمدا يتعلددو ةتنديدذ رريغيزسدتان ملتزامااددا الدوليدة ر هدذا ادددا  ،عدا ر طلدل اقدددي
التقددارير الدوريددة الوفنيددة إال ا ي ددات الدوليددة املعنيددة ةقددو اإلنسددان ،فض درً عددن انديددذ التددداةري
املتعلقة ةالتوعيات الصادرة عن ا ي ات الدولية.
 -00ويتمتد د د املوافن د ددون واألش د ددخ او ع د دددسو ابنس د ددية واملوافن د ددون األهاند د د ر هوري د ددة
رريغيزس ددتان ة دداهو الدس ددتوري ر اهماي ددة القض ددائية هق ددورهم و ري دداام( .)91ويتمتد د القض دداة
ةامس د ددتقرلية وم .ض د ددعون إم للدس د ددتور وروانيند د د  .كم د ددا أ د ددم يتمتع د ددون ةاهص د ددانة وم د ددو
ا تملددا هم أو اددوريدهم أو إخضدداعهم للتدتدديل سدوا علد الصددعيد ال خصددل أو علد عددعيد
املمتلوات ،فيما عدا امت ابرس امل دهود .وم حيدو أل دد مسدا لة القضداة ة دلن أي رضدية
وحيجمل د ددر الت د دددخ ر أي ن د دداة للمحوم د ددة يتعل د ددو ة ريق د ددة إدارا د ددا للقض د ددا .
م د ددن القض د دداياُ .
و.ض األشخاو املتهمون ةالتلثري عل القضاة للمسطولية املنصدوو عليهدا عوهد القدانون.
ويددزود القاضددل وفق داً ملركددزه ةالضددمانات امهتماعيددة واملاديددة وسددوى طلددل مددن الضددمانات الدده
اود استقرليت (.)90
 -04والعمد هددار اليداً علد ردددس وسددا  ،ر إفددار اإلعددر القضددائل ،علد كدالددة امتثددا
ا اكم للمعايري الدولية .إط ينس الدستور عل جتديد السلل القضائل ةواسد ة مسداةقة مدتو دة
ريها لس اختيار رضاة هورية رريغيزستان ،وهدو هي دة دسدتورية من دلة خصيصداً دذا الودر
مووندة مددن نيثلددل النجملدداس القضددائل ،وا ددام ونيثلد عددن ادتمد املدددين .ور إفددار هددذه العمليددة،
هرى وفقاً أل واس الدستور اووين هي ة ا ومة العليا وحماكم املنافو.
 -02ويتواع د العم د عل د ا ددوي األسددا الت دريعل لعم د ا دداكم ،الددذي يددنجملم املسددائ
املتعلقة ةالنجملاس القضددائل واإله درا ات ابنائيددة ،واملركددز اهقددورل وامهتمدداعل للقضدداة ،واعزيددز
ضمان استقرليتهم وا ديد مسطوليتهم .ورد هدرى ألغدرا انسديو التدداةري املتعلقدة ةالتوههدات
طات األولويددة لشعددر القضددائل ابدداري ر البلددد ،والتوفيددو ة د أعمددا خمتلددف أههددزة الدولددة،
إن ا هي ة است ارية اداولية لدى رئاسة هورية رريغيزستان ،هل لس اإلعر القضائل.
 -06ويوال دور خاو ر عملية إعدر النجملداس القضدائل للربندام اهودومل ا داد املعندون
"ا ددوير النجملدداس القضددائل بمهوريددة رريغيزسددتان للدد ة  .)91("5391-5394ويعددد هددذا الربنددام
ا داد اتو داً من قيداً للتحليد الدوفيدل الدذي أهدري ر عداس  5395للنجملداس القضدائل ر البلددد،
والددذي هددرى ر إفدداره دراسددة وضد النجملدداس القضددائل ،وابيددان نقدداة القددوة والضددعف فيد  ،ودديددد
سب اعزيز فعالية عم ا اكم.
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 -01والوددر مددن الربنددام املددذكور اسددوية املسددائ ابديدددة املراب ددة ةتوه د البلددد حنددو املتدزاس
ةاملعايري العاملية ر ا إرامة العد  ،عا ر طلل كدالة وض القضا ر متناو ابمي  ،وعلنيتد
وش دددافيت  ،واعزي ددز ثق ددة ادتمد د ةالقض ددا  ،وكدال ددة اس ددتقرلية القض دداة والنه ددو عس ددتوى اندي ددذ
القرارات القضائية.
 -00ورد ان وت عملية اإلعر عل رواعد ددد الدنه ابديدد لتمويد النجملداس القضدائل
عل د حن ددو يودد د امس ددتقرلية الوامل ددة للس ددل ة القض ددائية .ور ددد ن ددس الت دري أيض داً علد د أن
ميزاني ددة الس ددل ة القض ددائية د دددد ةص ددورة مس ددتقلة م ددن هان د الس ددل ة القض ددائية ندس ددها ،وي ددتم
التنسيو م السل ت التنديذية والت ريعية ر مشو ا عيزانية الدولة اله اُعدد هدل هدز اً م يتملدزأ
منهددا .وم ددو ملد أمدوا امليزانيددة املنصددوو عليهددا عوهد القددانون ألغدرا متويد النجملدداس
القضددائل خددر السددنة املاليددة اباريددة إم عوافقددة لددس القضدداة .ويُد د  ،ر إفددار اإلعددر
ابدداري ،أن اوددون ميزانيددة النجملدداس القضددائل ر دددود  5ر املائددة مددن ميزانيددة البلددد .ومددن شددلن
طلددل أن يسدداهم ر يددادة أهددور العددامل ر النجملدداس القضددائل ،فض درً عددن اددوفري فددرو كرسددة
ألدا عملهم.
 -01ورددد ةينددت األ ددداة األخددرية أن أف درا الدددعاوى يعمدددون ة ددو متزايددد إال انتهددا
رواعد السلو خر ا اكمات ،مرب ين ةذلل رو اً عدوانية ارافقهدا اديددات وحمداومت للتدلثري
هسدياً عل أفرا الدعوى عل حنو يدطدي إال انتهدا مبددأ اقصدومة .كدذلل يتعدر القضداة
أثنا أدائهم ملهامهم اومت التلثري عليهم هسدياً من هان أفرا الدعوى.
 -43ور اكونددة اهاليددة ،اتددوال أههددزة و ارة الداخليددة كدالددة التقيددد ةالنجملدداس ر مبدداين ا دداكم،
فضرً عن أمن أفرا الدعاوى .ورد ةينت املمارسدة أن نيثلدل هي دات محايدة اهقدو م يدلحدون
دوماً ر الرد ر الورت املناسد علد التهديددات الده ادرب أثندا هلسدات ا داكم .وي دو هدذا
األمر الياً أمراً ةالغ األ ية ةالنسبة للمحاكم ر املنافو الريدية من ابمهورية .ومراعاة للجملدرو
اكندة الذكر واوخيداً إلندداط الت دريعات ،يُنجملدر اليداً ر إن دا مطسسدة إلندداط القدرارات القضدائية
ةوية الم النجملاس ر هلسات ا اكم(.)53
 -49ور عدداس  ،5394اعتُمددد رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن مهنددة ا امدداة ر هوريددة
رريغيزستان ون اة ا ام "( ،)59وهو يهد إال كدالة استقرلية مطسسة ا اماة.
 -45وةويددة انديددذ املهدداس ا ادفددة إال الدددفاع عددن قددو اإلنسددان ر إفددار خمتلددف سددل ات
الدول ددة ،ه ددرى إن ددا أرس دداس مت خصص ددة ددذا الو ددر  .وا ددطدي و ارة التنمي ددة امهتماعي ددة ر
هورية رريغيزستان دوراً هاماً ر النهو ةقو اإلنسان والدفاع عن قو الد ات الضعيدة
من السوان ،وهل خمولدة ةالددفاع عدن قدو ال دد  ،فضدرً عدن كو دا ا ي دة اهووميدة املركزيدة
ال دده ات ددوال ر إف ددار الس ددل ة التنديذي ددة اندي ددذ سياس ددة وومي ددة مو دددة ر ددا املس دداواة ة د
ابنس  .واتوال الو ارة ر إفار عدر يااا انسديو ن داة أههدزة الدولدة وأههدزة اهودم الدذا
ا لددل واألشددخاو القددانوني  ،ةصددر النجملددر عددن أشددوا امللويددة املتعلقددة ةتحقيددو السياسددة
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الوفنيددة للمسدداواة ةد ابنسد ؛ كمددا أ ددا اددطمن الن دداة اإلعرمددل والتوعددوي ر ددا املسدداواة
ة ابنس واود إدمامل املنجملور ابنساين ر الربام اهوومية .كذلل ،اتدوال الدو ارة انسديو
عمد ا ي ددات واألشددخاو الددذين يضد لعون ةمايددة األفدددا الددذين يعي ددون ر فددرو أسدرية
ععبة ،فضرً عن األشدخاو الدذين يدوفرون اقددمات ر هد ذا اددا ويطمندون أدا نجملداس محايدة
األفدددا  ،إال هاند رعددد الددل األن د ة واإلشدرا عليهددا .ومددن مهدداس الددو ارة املددذكورة أيضداً
النهو ةالسياسة امهتماعية وةقو أكثر الد ات السوانية ضدعداً (األشدخاو طوي القيدود
الصحية واملسن ).
 -40و اقتصدر التويدريات املتعلقدة ةت ددوير اكليددة املطسسدية علد السددل ة التنديذيدة ،ةد اعددداا
لت ددم السددل ة الت دريعية .فدددل عدداس  ،5395أني ددت املسددائ املتعلقددة ةاملسدداواة ة د ابنس د
ةاللملن ددة الربملاني ددة للسياس ددات امهتماعي ددة .فضد درً ع ددن طل ددل ،أُن د د ت اللملن ددة الربملاني ددة هق ددو
اإلنس د ددان والت د د دري الدس د ددتوري وإدارة الدول د ددة (امل د ددار إليه د ددا م قد د داً ةاللملن د ددة الربملاني د ددة هق د ددو
اإلنسددان) ،وهددل اُعددا ةاملسددائ املتعلقددة ةددو امر د اع ،ومهندده كتّددام العددد وا ددام  ،و قددو
اإلنس ددان و ريااد د الدس ددتورية األساس ددية .ور ددد نجمل ددرت اللملن ددة الربملاني ددة هق ددو اإلنس ددان خ ددر
العدداس  5390ر  06م ددروع رددانون يهددد إال انجملديم املركددز القددانوين للمدوافن ،وإعمددا قددو
اإلنسددان و ريااد  ،فضدرً عددن إضدددا ال دداة الدددسقرافل علد النجملدداس السياسددل ودددديل املبددادا
املتعلقة ةتنجمليم سل ة الدولة.
 -44وعق د د املص ددادرة عل د د الربواوك ددو امختي دداري األو للعه ددد ال دددو اق دداو ة دداهقو
امهتماعيددة والسياس ددية وعل د الربواوك ددو امختي دداري ماداريددة القض ددا عل د التميي ددز ض ددد امل درأة،
وفرت الدولة بمي األشخاو الدذين انتُهودت قدورهم فرعدة اقددي شدواوى فرديدة إال هي دات
معاهدددات األمددم املتحدددة طات الصددلة .وةلددو عدداس  ،5394القددت بنددة األمددم املتحدددة هقددو
اإلنسددان  00شددووى فرديددة ةددو هوريددة رريغيزسددتان ،هددرى ر إفددار  94منهددا اإلردرار ةانتهددا
هوريدة رريغيزسدتان .ويدنس الدسدتور( ،)55ر دا اعد ا ا ي دات
قدو اإلنسدان مدن هاند
الدوليدة هقددو اإلنسدان ةانتهددا قدو اإلنسددان و ريااد  ،علد ريدداس هوريدة رريغيزسددتان ةاختدداط
اداةري ابرب و/أو التعويحل عن األضرار.
 -42و ري الياً العم عل دس اكلية املتعلقة ةتنديذ مقررات بنة األمم املتحدة هقو
اإلنسان .وينس رانون اإلهرا ات ابنائية بمهورية رريغيزستان عل أن ررار ا ي ات الدولية يعد
أساس داً إلعددادة التحقيددو ر أي فددرو هديدددة اتعلددو ةقضددية هنائيددة .ورددد وض د لددس انسدديو
قو اإلنسدان لددى وومدة هوريدة رريغيزسدتان هدذه املسدللة أيضداً ر اعتبداره ،ويُتدوخ وضد
إه درا ات وآليددات اتدديح انديددذ القواعددد الدسددتورية وكدالددة هددرب اهقددو املنتهوددة ،وفق داً للمقددررات
الصادرة عن بنة األمم املتحدة هقو اإلنسان.

10

GE.14-23454

A/HRC/WG.6/21/KGZ/1

دال -كفالااة ف اافافية نش ااا الهيع ااات التابع ااة لس االطة الدول ااةا والتع اااون ما ا المجتما ا
المدني ومكافحة الفساد
معلوما ااات مقدما ااة وفق ا ااً للتوصا اايات  16-61و 13-61و 11-61و 31-61و43-61
و 36-61و 33-61و 694-61و33-66
 -46ر عدداس  ،5395أُرددر ر ددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن موافحددة الدسدداد"( ،)50وه ددو
رانون حيدد األسس اهقورية والتنجمليمية ملوافحة الدساد ،واهد من امنتهاكدات املتصدلة ةالدسداد
واصد دددية آثارهد ددا ،فض د درً عد ددن اد ددوفري األمد ددن القد ددومل ومحايد ددة قد ددو امل د دوافن و رياا د د واملصد ددا
امهتماعي ددة م ددن التهدي دددات النا ددة ع ددن أش ددوا الدس دداد .وي ددنس الق ددانون ابن ددائل بمهوري ددة
رريغيزستان عل املسطولية عن الدساد.
 -41و ددد اسددتبعاد القواعددد القانونيددة الدده ادضددل إال الدسدداد ،ددري عل د حنددو دوري ر
إفار و ارة العد مراهعة م اري الصوو اهقورية التنجمليمية النافذة.
 -40وةوي ددة ادعي د د أهه ددزة س ددل ة الدول ددة ،وأهه ددزة اهو ددم ال ددذا وادتم د د امل دددين ر ددا
موافحد ددة الدسد دداد ،أرد ددرت ر عد دداس  5395اس د د اايملية الدولد ددة لسياس د دات موافحد ددة الدسد دداد ر
هوريددة رريغيزسددتان واددداةري موافحددة الدسدداد .وش ر العدداس ندسد إردرار ةرنددام وخ ددة وددومي
لت د ددداةري موافح د ددة الدس د دداد للدد د د ة  ،)54(5394-5395كم د ددا أر د ددرت ا وم د ددة العلي د ددا بمهوري د ددة
رريغيزستان خ ة اداةري اد إال من الدساد ر ا اكم.
 -41وخ ددر ع دداس  ،5390ه ددرت أيضد داً ع ددياغة وإرد درار سلس ددلة م ددن الص ددوو اهقوري ددة
التنجمليمية اله ارمل ،من خر أهدافها ومهامها ،إال اعزيز اهيز القانوين ارةة الدساد ةصورة
ملموسة .و ري العم ةن اة علد انديدذ املعدايري القانونيدة اهقوريدة الدوليدة ملوافحدة الدسداد.
ور عدداس  5390أيض داً ،ور د رئدديس هوريددة رريغيزسددتان عل د مرسددوس "ة ددلن اددداةري القضددا
عل د الدس دداد السياس ددل والنجمل ددامل ر أهه ددزة الس ددل ة"( .)52ووفق داً للبن ددود املنص ددوو عليه ددا ر
اادارية األمم املتحدة ملوافحة الدساد( )56واوخياً للعم ةنجملاس اقيديم التدداةري املتخدذة ملوافحدة
الدساد ومر م ة الل التداةري وفعاليتها ،هرى عياغة وإررار منهملية لرعدد إهدرا ات موافحدة
الدساد واقييمها(.)51
 -23ور عاس  5390كذلل ،أن ب ر إفار لس الدفاع بمهورية رريغيزستان فريدو عامد
معق عراربة انديذ اس اايملية الدولة لسياسات موافحة الدساد ،أسدر ن اف عن ادعي التدداةري
املتعلق ددة ة دداإلهرا ات ا ادف ددة إال الو ددف ع ددن خ د الدس دداد وخمافره ددا ر نجمل دداس إدارة الدول ددة،
وإضدددا ال دداة املنددتجملم عل د الددل اإله درا ات .ورددد هددرت ة ددو خدداو عددياغة وإر درار خ ددة
التددداةري التدر يددة للقضددا عل د األسددبام والجملددرو الدده ادضددل إال خمددافر الدسدداد ،فض درً عددن
ادويل شبوات الدساد العاملة ر هذا ادا .
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 -29وش دس عملية التداع ةد خمتلدف األههدزة املعنيدة ةنندداط القدانون وأههدزة الرراةدة املعنيدة
ةالو ددف عددن األعمددا غددري امل ددروعة الدده يقددوس ددا األشددخاو واملنجملمددات املتورفددون ر الدسدداد،
ور ال ريو عليهم .وألغرا الو ف عن الدساد ،رامت أههزة إنداط القدانون ،ر الدد ة املمتددة
مددن عدداس  5393إال النصددف األو مددن عدداس  ،5394مددا موعد  6 403عمليددة ادتدديل ،أعدددر
عل أثرها موت املدعل العاس  320مدذكرة وأريمدت  5 656دعدوى هنائيدة .وأُخضد للمسدطولية
التلديبي ددة  4 220شخصد داً وللمس ددطولية اإلداري ددة  501آخ ددرون ،فيم ددا أخضد د  5 032أش ددخاو
للمسطولية ابنائية .وش التعويحل عن األضرار املادية عا ريمت  05 006 691سوماً.
 -25وم ةد من التنوي ةلن الدريدو املعدق ةتنسديو شدبوة موافحدة الدسداد ل در أوروةدا وآسديا
الوس  ،التاةعة ملنجملمة التعاون امرتصادي والتنمية( ،)50ك ف خر اللقدا الددو الدذي عقدد
من  96إال  90نيسان/أةري  5394من أه رعد خ ة اس نبو ملوافحدة الدسداد ،أن لددى
ريادة هورية رريغيزستان إرادة سياسية متينة ر ا موافحة الدساد.
 -20وألغرا كدالة شدافية ن اة أههزة الدولة ر ا موافحة الدسداد ،أن دب منتددى
موافحة الدساد الذي يوفر اهوا ر م تم املوافن  .و ري ر إفار موافحدة الدسداد النجملدر
ر ش ددبوات الدس دداد وامل دداك املستعص ددية ر ر اع ددات ال ار ددة ،وم د د يات الدول ددة ،واو يد د
األراضل ودويلها.
 - 24ور إفدار اعزيددز شدددافية إندددا امليزانيددة اهووميدة وسدواها مددن املخصصددات ،ددري
ن در اقدارير عدن انديدذ امليزانيد ات علد يد املسدتويات وامل داري امسدتثمارية ،فضدرً عددن
التقددارير الصددادرة عددن مراهعددل غرفددة سدداةات هوريددة رريغيزسددتان ،ةاسددتثنا املعلومددات
املتصلة ةلسرار الدولة.
 -22ور عدداس  ،5394أرددر رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن ادددالس امهتماعيددة ألههددزة
الدولة"( ،)51وهو يهد إال دس التداعد والتعداون ةد أههدزة الدولدة وادتمد  ،ووضد آليدات
وانديذ الرعد امهتماعل لن اة الل األههزة ،ومراعاة الرأي العاس ر ا وي سياسدات الدولدة
وانديذها .وينس القانون عل األسس اهقورية والتنجمليمية لت وي الل اددالس ر إفدار أههدزة
الدول د ددة ،ون د ددافها .ور د ددد اراب د ددت عملي د ددة ع د ددياغة ه د ددذا الق د ددانون وإر د دراره ةنمل د ددا أدا اد د ددالس
امهتماعية ألههزة الدولة ر الد ة املمتدة من عاس  5399إال عاس  ،5390استناداً إال مرسوس
رئيس هورية رريغيزستان "ة لن دس التعاون ة أههزة إدارة الدولة و تم املوافن "(.)03
 -26وش خددر سددنت ا ددوي  43لس داً اهتماعي داً ألههددزة الدولددة موونددة مددن نيثل د عددن
املنجملمات غري الرةية املعنية ةالدفاع عن اهقو  ،والنقاةات ،ونيثلل األوساة العلمية وسواها من
األوسدداة .وشددو إن ددا الددل ادددالس ،ةوعدددها ههددا اً است ددارياً خاعداً لدددى أههددزة السددل ة،
خ ددوة متقدمد ددة ةاجتد دداه إعم ددا الرراةد ددة املدنيد ددة واملس ددا ة ر رف د د مطشد ددر الثق ددة ةد ددلههزة السد ددل ة
اهووميد د ددة .وأولد د ددت ادد د ددالس امهتماعيد د ددة ،ر إف د د ددار الن د د دداة الد د ددذي اض د د د لعت ة د د د خ د د ددر
الد ة  ،5390-5399اهتماماً عسائ من ربي السياسة الده ينددذها ابهدا اهودومل ،ورعدد
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الن اة ،والعم م أعدحام املصدا  ،واختداط ادداةري ملوافحدة الدسداد ،وإعدداد الودوادر .وا تد
دلي د الن دداة امل ددا ملختل ددف اإلدارات موان داً ة ددار اً ر عم د اد ددالس .واندي ددذاً أل و دداس ر ددانون
هوري ددة رريغيزس ددتان "ة ددلن اد ددالس امهتماعي ددة ألهه ددزة الدول ددة" ،ددري الي داً إن ددا ددالس
هديدة لدى األههزة اهوومية سو ابدأ عملها ر م ل عاس .5392
 -21وردد درمل ةلددنا علد اعتمداد نيارسدة إ اةيددة اتمثد ر إشدرا منجملمدات ادتمد املدددين ر
عم د خمتل ددف األفرر ددة العامل ددة ،س دوا فيم ددا يتعل ددو ةالن دداة الت دريعل أو ةوضد د امسد د اايمليات
والتصددورات واملنهمليددات .ورددد متثلددت نتددائ عمليددة إش درا منجملمددات ادتم د املدددين ومبادراا د ر
مراعدداة مصددا أكثددر الد ددات السددوانية ضددعداً واسددتنباة إه درا ات وآليددات أكثددر فعاليددة وأسدده
()09
وسمل الياً ر رريغيزستان وهود أكثر من  93 333منجملمدة
اداومً ملصلحة الل الد ات ُ .
غري رةية عاملة.
 -20ورد ددد أُدخل د د ت عل د د رد ددانون هوريد ددة رريغيزسد ددتان "ة د ددلن الوعد ددو إال املعلومد ددات
املوهودة ر دو ة أههدزة الدولدة وأههدزة اهودم الدذا ا لدل"( )05اعدديرت انددرمل ر خاندة
اومي آلية اعميم املعلومات الرمسية ،اتمث ر ريداس أههدزة الدولدة ةتقددي اقدارير سدنوية عدن
نتائ رعد الصوو اهقورية التنجمليمية واقييم فعاليتها ونتائملها ،فضرً عن التقارير املتعلقة
ةتنديذ الربام اهوومية.

هاء -إعداد الكوادر المهنية ألجهزة الدولة والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان
معلومات مقدمة وفقاً للتوصايات  16-61و 16-61و 13-61و 66-61و6-66
و31-66
 -21ةويددة اعزيددز عمليددة الهي د كدوادر أههددزة الدولددة وإعدددادها ،ددري العمد عملموعددة مددن
املراك ددز التعليمي ددة ومراك ددز اإلع ددداد امله ددق ال دده ان ددوي مناهمله ددا علد د ددا النه ددو ةق ددو
اإلنس ددان ومحايته ددا .ور ددد أا ددا إن ددا مرك ددز اعليم ددل للقض دداة ل دددى ا وم ددة العلي ددا بمهوري ددة
رريغيزس ددتان اعزي ددز اإلموان ددات املتص ددلة ةق ددو اإلنس ددان .ويتمث د د ا ددد األساس ددل للمرك ددز
التعليمددل للق ضدداة ر اإلعددداد املهددق ألف دراد املددر القضددائل و يددادة مددطهرام .وين ددوي املركددز
التعليمل للقضاة لدى ا ومة العليا بمهورية رريغيزستان عل خ اعليمية مواضيعية اتعلو
ةالدددفاع عددن قددو اإلنسددان .ووفق داً ملنهددامل للد د ة  ، 5395-5393أهددرى املركددز التعليمددل
سلسلة حماضرات منتجملمة ان وي عل دراسة العُر الدو ورواعد اماداريات املصدد عليهدا
واملتعلقدة ععدايري اإلهدرا ات القضدائية العادلدة .ور عداس  ،5390أُردر النمدوطمل التعليمدل املتعلددو
ةتدريس مبادا ةنوالور اقاعة ةسلو القضاة .ونجملراً إلرها العمد ععهدد ا لدد ر ا داكم
إال عدداس  ،5392ددري الي داً ر إفددار املركددز التعليمددل النجملددر ر عقددد دورات ادريبيددة ة ددلن
اداو القضايا ع اركة ا لد .
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 -63وش ر إفددار موتد املدددعل العدداس بمهوريددة رريغيزسددتان إن ددا مركددز اإلعددداد املهددق
الددذي يعددا ةاإلعددداد املهددق للعددامل ر موت د املدددعل العدداس و يددادة مددطهرام ،ةويددة يددادة
فعاليددة الدددفاع عددن قددو اإلنسددان و رياا د  .ور عدداس  ، 5390ضددر العدداملون ر موت د
امل دددعل الع دداس دورات ادريبي ددة ر اد ددامت التالي ددة :سياس ددات موافح ددة الدس دداد ،وموافح ددة
امجتار ةالب ر ،والتحقيو الدعا ر البرغات املتعلقة ةالتعذي ورضا األ داة ،واألسس
اهقورية ملركز الرهب.
 -69وين د ددوي منه د ددامل املرك د ددز التعليم د ددل ل د دددائرة اندي د ددذ العقوة د ددات ل د دددى ووم د ددة هوري د ددة
رريغيزسددتان ،الددذي يض د ل ةاسددتمرار ةتعلدديم العددامل ر الدددائرة املددذكورة ،عل د ادددريس قددو
اإلنسان و قو األشخاو ا روم من اهرية وفقاً للمعايري الدولية ،فضرً عن املسائ املتعلقة
عوافحة التعذي ورضا األ داة.
 -65ويتلق العاملون ر أههزة الداخلية اعليماً منتجملمداً ة دلن قدو اإلنسدان ر إفدار
خمتل ددف ال دددورات التدريبي ددة واهلق ددات الدراس ددية .ويعم د د ر إف ددار أكادسي ددة و ارة الداخلي ددة
مرك ددز هق ددو اإلنس ددان ة ددادر إال وض د املنهمل د الدراس ددي الت ددالي  " :من د اب درائم املتص ددلة
ةددالعنف املراو د ضددد امل درأة واألفدددا ومر قتهددا" و" دور أههددزة الداخليددة ر من د العنددف
ابنسدداين واألسددري وموافحت د "  .وين ددوي املنهددامل الدراسددل عل د مقددررات خاعددة مددن ربي د
" قددو اإلنسددان" ،و"العنددف األسددري" ،و" السياسددة ابنسددانية ر ن دداة أههددزة الداخليددة"
و"رضا األ داة".
 -60ور سددبي إعددداد كدوادر إداريددة مهنيددة هديدددة ،أن د ت لدددى رئاسددة ابمهوريددة أكادسيددة
إدارة الدولة .واألكادسية مطسسة اعا ةنعداد الووادر اإلداريدة للدولدة والبلدديات و يدادة كدا ادا،
فضدرً عددن إهدرا أةدداة ر ددا السياسددات اهووميددة .وجتددري أيضداً ر إفددار ن دداة األكادسيددة
دورات ادريبية خمتلدة اتعلو عسائ قو اإلنسان.
 - 64وين وي منهامل التعليم املتوسد علد اددريس مدادة " اإلنسدان وادتمد " للصددو
املتقدمددة ،ع ددا ر طلددل املس ددائ املتعلقددة ةالت دري  ،عددا يص د موع د إال  935س دداعة ر
السنة الدراسية.
 -62ور إفار النجملداس التعليمدل العدا واملهدق املتوسد . ،ضد اددريس مدادة قدو اإلنسدان
ملرسد ددوس و ارة ال ةيد ددة والعلد ددوس "ة د ددلن إر د درار شد ددروة اهد ددد األدد الد ددر س تد ددوى إعد ددداد اقد ددر
ومستواه"( .)00ورد أُدرهت مادة " قدو اإلنسدان" ر منهدامل "الت دري " .وانددرمل هدذه املدادة ر
سلسددلة "املقددررات اإلنسددانية وامهتماعيددة وامرتصددادية العامددة" ،وفقداً للمعددايري التعليميددة اهووميددة
املتعلقة ةاجتاهات التعليم العا وختصصاا كافة.
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واو -وض استراتيجية للدفاع عن حقوق اإلنسان
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  11-61و 34-61و 31-61و 36-61و49-61
 -66ومرت مسائ الدفاع عن قو اإلنسدان انعواسداً دا ر امسد اايملية الوفنيدة للتنميدة
املسددتدامة للد د ة  ،)04(5391-5390فض درً عددن خمتلددف ال دربام ا ادفددة .واسددتند امس د اايملية
الوفنية للتنمية املستدامة بمهوريدة رريغيزسدتان إال املتزامدات املتعلقدة ةتحقيدو األهددا اإل،ائيدة
لأللدية وا و خ ة عم حمددة ان وي عل األ واس التالية املتعلقة ةتحس نجملاس الدفاع عن
قو اإلنسان والنهو ا:


اعزيز دولة القانون وسيادة القانون؛



إجنا اإلعر القضائل واعزيز استقرلية السل ة القضائية وهيبتها فيما اسداهم ةد مدن
دعم ر الدفاع عن اهقو واهريات واملصا امل روعة للدولة وادتم .

 -61وةوي ددة ادعيد د السياس ددة اهوومي ددة املتعلق ددة ةاملس دداواة ةد د ابنسد د  ،أُر ددرت امسد د اايملية
الوفنيدة لوايددة عدداس  5353وخ ددة العمد للدد ة  5394-5395املتعلقتددان ةتحقيددو املسدداواة ةد
ابنس ( .)02كما أُرر ةرنام اهوومة ملوافحة امجتار ةالب ر للد ة .)06(5396-5390
 -60وأُر د د د ددرت اس د د د د اايملية انمي د د د ددة اهماي د د د ددة امهتماعي د د د ددة لس د د د ددوان هوري د د د ددة رريغيزس د د د ددتان
للدد ة  ،5394-5395والدده اددنس علد موعددة اددداةري اددد إال دسد وضد أكثددر الد ددات
السوانية ضعداً ر البلد.
 -61وأُر ددرت أيضد داً خ ددة ا ددد إال الوع ددو ةد دندارة مطسس ددات إيد دوا األفد ددا ومتويله ددا ر
الد ة  )01(5396-5390إال املستوى األمث  .واد اق ة إال اوفري الرعاية اهوومية الدعالدة
لألفدا ا روم من وعاية األهد واألفددا املوهدودين ر فدرو معي دية عدعبة ،ان ررداً مدن
إعمددا قددورهم ر العدديل واهصددو عل د ارةيددة أسدرية مرئمددة ،وا ددوير نجملدداس األشددوا البديل دة
للبي ة األسرية واوفري اقدمات امهتماعية طات النوعية لألفدا .
 -13كذلل ،أُرر الربنام واق ة اهووميان لتدوفري السدرمة لل دهود والضدحايا وسدواهم مدن
أفرا القضايا ابنائية للد ة .)00(5396-5394
 -19ويتوال لس انسيو مسائ قدو اإلنسدان لددى وومدة هوريدة رريغيزسدتان الد وي
للتوع دديات الص ددادرة ع ددن هي ددات معاه دددات األم ددم املتح دددة .وم ددن مه دداس ادل ددس امل ددذكور اعم دديم
اوعيات هي ات األمم املتحدة التعهدية ومقررااا ،فضرً عن اإلسدهاس ر انديدذ نجملامهدا ر إفدار
ن اة هي ات الدولة.
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ثالثاً -التق ا اادم المح ا اارا ف ا ااي مج ا ااال النه ا ااوض بحق ا ااوق اإلنس ا ااان وحمايته ا اااا
والمسائل والمبادرات ذات الصلة
ألف -إعادة النظام الدستوري والشرعية بعد أحداث عام 1969
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  4-61و 5-61و 1-61و 6-61و 3-61و1-61
و 69-61و 66-61و 61-61و 61-61و 41-61و 61-61و35-61
و 11-61و 13-61و 14-61و 15-61و 11-61و 16-61و13-61
و 11-61و 661-61و619-61
 -15اعرضت هورية رريغيزستان خر الد ة امل مولة ةالتقرير لقرر عددة ،مدن ةينهدا ثدورة
نيسان/أةري عاس  5393اله أسدرت عن اويدريات هذريدة ر اهيداة امهتماعيدة وامرتصدادية ر
البلد وامستعاضة عن نجملداس اهودم الرئاسدل ةنجملداس اهودم الربملداين .ور  1نيسدان/أةري ،5393
لق ددل ه ددا  13شخصد داً مص ددرعهم نتيمل ددة امش ددتباكات الثوري ددة ،فيم ددا أع ددي  9 333آخ ددرون
ةنع دداةات خمتلد ددة .ور ددد أسد دددرت التحقيق ددات ر اب د درائم اق د ددرية ال دده اراُوب ددت ورا ضد ددحيتها
أش ددخاو س ددق وا خ ددر أ ددداة نيس ددان/أةري  ،ع ددن اا دداس رئ دديس هوري ددة رريغيزس ددتان الس دداةو
 .ةاكييف و اشيت البالغ عددها  51شخصاً ،وأعدرت ا ومة رراراً ةندانة  95شخصاً.
 -10ور زيران/يوني د د  ،5393ورعد ددت نزاعد ددات ة د د ابماعد ددات اإلثنيد ددة ر من قد دده أو
وهر أةاد .ورافقت األ داة امللساوية اله ورعت ة  93و 94زيران/يوني  5393أعما
عنف أسدرت عن عدد كبري من الضحايا ،و رائو واسعة ودمار كبري .وأاا ت املراسيم الصدادرة
عن اهوومة املطرتدة مند اصدعيد العندف ووردوع كارثدة إنسدانية .وش صدر الندزاع ووردد ر غضدون
أرةعة أياس .واختذت اهوومة املطرتة اداةري شاملة للتحقيو ر األ داة ،وإعدادة إعمدار املن د ت
املدمرة ،وادوفري الددعم ألسدر القتلد واملتضدررين خدر الندزاع .واواعد اهوومدة دد اليدوس سدداد
إعانددات اهتماعيددة إض ددافية لألسددر واألفد ددا الددذين اضددرروا م ددن النزاعددات .كم ددا ردددمت ال دددو
األهنبية واملنجملمات الدولية املساعدة ،ةتوفريها موارد وفرية للمنافو املتضررة.
 -14وخدر عدامل  5393و ،5399اركددز عمد اهوومددة املطرتدة علد ثرثدة اجتاهددات طات
أولويددة :إعددادة اثبيددت النجملدداس ر البلددد ،واسددوية امل دداك امهتماعيددة وامرتصددادية وإعددادة شددرعية
اهوومة عن فريو اإلعر ات والعمليدات الدسقرافيدة .ووهددت عمليدة إعدادة ال درعية ر البلدد
أساساً ا ر املساعدة عل العمليدة ال ددافة لشعدر الدسدتوري ،وفدر م دروع الدسدتور علد
املنار ة ال عبية ،وإهرا استدتا إلرراره وإهرا انتخاةات نياةية ورئاسية نزيهة وشدافة.
 -12وهددرت عمليددة اإلعددر الدسددتوري لعدداس  5393ةلرص د ردددر مددن العلنيددة واهريددة .وش
متهيداً ملنار ة م روع الدستور الددعوة إال لدس دسدتوري شدار فيد خمتلدف األ دزام السياسدية
ر البلد ،عا ر طلل ابمعيات الده متثد مصدا خمتلدف األرليدات وادموعدات املدنيدة .وأاا دت
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م اركة نيثلل ادتم املدين اضم الدستور رواعد اقدمية طات هدودة ادنس علد أولويدة قدو
اإلنسددان ر ن دداة أههددزة سددل ة الدولددة ،واراعددل قددو الد ددات الضددعيدة (النسددا  ،واألفدددا ،
واألرليدات اإلثنيددة) .وكدان هددد اإلعدر الدسددتوري يتمثد ر ر د ال ريدو علد اركيدز السددل ة
ر أياد معينة وإسا ة اسدتعما ا .وينداة الددور األساسدل ر نجملداس سدل ة الدولدة ةالربملدان .وهددير
ةالددذكر أن م ددروع الدسددتور ص د عل د اقيدديم اللملنددة األوروةيددة للدسقرافيددة مددن خددر القددانون
(بنددة البندريددة) ،والدده يددنس أ ددد اسددتنتاهااا عل د أن "الدصد املتعلددو ةقددو اإلنسددان و ريت د
هدير ةتقدير عا ".
 -16ورد أهريت عملية امستدتا ة لن إررار الدستور ابديد ددت إشدرا منجملمدات دوليدة
حمايدددة .ورددد شددار ر الددل العمليددة مددا موع د  901مرارب داً دولي داً .وواكبددت وسددائ اإلعددرس
العملية الدسدتورية فدوا فد ة انجملديم امسدتدتا  .وردد هدرى ن در واعمديم مدواد إعرميدة كثدرية علد
يد منددافو البلددد ةويددة إفددرع امل دوافن عل د اإله درا ات واملسددائ املتعلقددة ةامسددتدتا  ،ددد
دعوام إال امل اركة الدعالة في .
 -11وسداد أكدرب ردددر مدن ال ددافية أيضداً انتخاةدات ندوام الربملددان الده هدرت ر  93ا درين
األو /أكتد د ددوةر  5393وانتخاةد د ددات رئاسد د ددة هوريد د ددة رريغيزسد د ددتان الد د دده هد د ددرت ر  03ا د د درين
األو /أكتوةر  .5399وخر العملية امنتخاةية ،اعتُمد مدا موعد  023مراربداً دوليداً مدن 25
ةل ددداً ،ع ددن ف دديهم خد دربا موتد د املطسس ددات الدسقرافي ددة و ق ددو اإلنس ددان الت دداة ملنجملم ددة األم ددن
والتعاون ر أوروةا .ورد غ ت عمليدة مراربدة امرد اع يد مندافو البلدد .وأادت اقدارير املنجملمدات
الدولية إ اةية ،و اطثر اقرورات التقنية عل نتائ امنتخاةات.
 -10ورددد أهريددت انتخاةددات الرئاسددة ر هوريددة رريغيزسددتان ر عدداس  5399وفق داً أل ودداس
القدانون الدسددتوري ابديدد "ة ددلن انتخاةددات رئاسدة هوريددة رريغيزسددتان وندوام لددس هوغوركددو
كيند د دديل األعل د د د بمهوريد د ددة رريغيزسد د ددتان"( .)01وربلد د ددت اللملند د ددة املركزيد د ددة لرنتخاةد د ددات وإه د د درا
امسددتدتا ات ر هوري ددة رريغيزس ددتان اعتم دداد  115مرارب داً دولي داً ،سثل ددون  21دول ددة .وعن ددد ك د
انتها كانت ة ارات امر اع ادر من هديد ،واُرس ةرغات ةدذلل إال موتد امدعدا العداس
بمهوريددة رريغيزسددتان ،فضدرً عددن املرهعيددات القضددائية .وسددل ت وسددائ اإلعددرس األضدوا ةقددوة
عل د د العمليد ددة امنتخاةيد ددة .وند ددوه املراربد ددون الد دددوليون املرسد ددلون مد ددن املوت د د املعد ددق ةاملطسسد ددات
الدسقرافيددة و قددو اإلنسددان التدداة ملنجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا ةال دداة ا ددادا وال دددا
الذي ااسمت ة امنتخاةات.
 -11ور ددد أس دددر اإلع ددر الدس ددتوري وعملي ددة امنتخاة ددات ع ددن إع ددادة النجمل دداس الدس ددتوري
وشددرعية القددانون والسددل ة .ومتث د أ ددد ابوان د ا امددة لعم ليددة إعددادة ال ددرعية ر اإله درا ات
ا ادف ددة إال التحقي ددو ر األ ددداة املتص ددلة ةث ددورة نيس ددان/أةري والن د دزاع اإلث ددق ال ددذي ور د د ر
رريغيزسددتان ر زيران/يوني د  ،5393فض درً عددن التددداةري ا ادفددة إال املصدداهة وإعددادة إعمددار
املنافو املتضررة من البلد.
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 -03وفيمددا يتعلددو ةاأل ددداة الدده ورعددت ر زيران/يوني د ُ ،5393رفع دت  2 649دعددوى
ومح املسدطولية ابنائيدة  242شخصداً ،ةيدنهم  433مدن القوميدة األو ةويدة ،و 900مدن
هنائيةُ .
القوميددة القريغيزيددة و 0مددن القوميددات األخددرى .ور معددر اقريددره عددن عمل د فيمددا يتعلددو ةنتددائ
النص د ددف األو م د ددن ع د دداس  ،5399ن د ددوه موتد د د امل د دددعل الع د دداس بمهوري د ددة رريغيزس د ددتان ة اهد د د
اإل صا ات املتعلقة ةابرائم اله اراُوبت ر زيران/يوني عاس  .5393ور عاس  ،5394هرى
الو ف عدن  435رضدية هنائيدة ( 1.9ر املائدة) .و يدتم الو دف عدن معجملدم القضدايا ةسدب
عدس التعر عل األشخاو املتورف ر ابرائم ،لون التحقيقات مستمرة.
 -09وأه ددرى موت د د امل دددعل الع دداس بمهوري ددة رريغيزس ددتان اقييم د داً قوري د داً لتص ددرفات أف د دراد
اهوومة املطرتة خر ف ة األ داة اله ورعت ر زيران/يوني  ،5393يل يُو ف عن
أي مطش درات لتصددرفات مددن هان د املسددطول يعار د عليهددا القددانون ابنددائل .ةيددد أن اهوومددة
املطرتة اع فت عسطوليتها وطنبها إ ا اقصريها ر در امللساة عن البلد.
 -05وةوية دلي األ داة امللساوية اله ورعت ر زيران/يوني  ،5393أُن ت عدة بان
وفنيددة ،كمددا أهريددت دقيقددات مددن هان د املنجملمددات الدوليددة واملطسسددات امهتماعيددة .وةلددو
ايددة ا درين األو /أكتددوةر عدداس ُ ،5393اختددذ ر درار ةنن ددا اللملنددة املسددتقلة الدوليددة للتحقيددو ر
األ ددداة امللسدداوية ،وأولتهددا اهوومددة املطرتددة كامد دعمهددا .ورددد أدت املنار ددة الواسددعة املدتو ددة
لأل ددداة امللسدداوية الدده ورعددت ر عدداس  ،5393فض درً عددن اإلرادة السياسددية الدده أةددداا ريددادة
البلددد ،إال ة ددذ هه ددود امس ددة ر اده ددم العرر ددات ة د ادموع ددات اإلثني ددة ،واخت دداط سلس ددلة م ددن
التددداةري مددن هان د الدولددة وادتم د ر ددا النضددا مددن أه د اهددداظ عل د قددو اإلنسددان،
واملضل ر اعزيز الدسقرافية وضرورة إعر أههزة إنداط القانون ر البلد.

ياء -السياسة المتعلقة بالعالقات بين المجموعات اإلثنية وحقوق األقليات اإلثنية
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيتين  663-61و616-61
 -00ةويددة إ دداد اسددوية دائمددة للمسددائ املتعلقددة ةالعررددات ةد ادموعددات اإلثنيددة ،أُن ددب ر
آم/أغس د س عدداس  5393رسددم السياسددات اإلثنيددة والدينيددة والتداعد مد ادتمد املدددين داخد
هه ددا رئاس ددة هوري ددة رريغيزس ددتان ،ور آطار/م ددار  5390أُن د ت الوكال ددة اهوومي ددة ل ددطون
اهوم الذا ا لل والعررات ة ادموعات اإلثنية لدى وومة هورية رريغيزستان( .)43وأُرر
التصددور املتعلددو ةتعزيددز و دددة ال ددع والعررددات ةد ادموعددات اإلثنيددة ر هوريددة رريغيزسددتان،
الذي نس عل مهداس اتعلدو ةتوفيدد أواعدر ال دع عدن فريدو دسد العرردات ةد ادموعدات
اإلثنية ،واهداظ عل ال اة الثقار والتعددية اإلثنية ر البلد( ،)49ر إفار خ ة نيولة من ميزانية
الدولددة .كددذلل ،أُرددر ةرنددام وفددق للنهددو ةلوددة الدولددة ودس د السياسددة اللوويددة ر هوريددة
رريغيزسددتان خددر الدد ة  .5353-5394ويتمثد أ ددد أهدددا هددذا الربنددام ر اوددوين هيد
من املوافن متعدد اللوات ،يُتقن إاقانداً اامداً لوتد األس ،الده هدل لودة الدولدة (القريغيزيدة) ،فضدرً
عن اللوة الرمسية (الروسية) ولوات دولية أخرى.
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 -04ور إفددار وكالددة الدولددة ل ددطون اهوددم ا لددل الددذا والعررددات ة د ادموعددات اإلثنيددة
لدددى وومددة هوريددة رريغيزسددتان أُن ددب لددس است دداري اهتمدداعل للعررددات ة د اإلثنيددات،
فض د درً ع ددن ل ددس خ د دربا اهتم دداعل و ل ددس للرع ددد .ويتمث د د ن دداة ه ددذه اد ددالس ر متاةع ددة
العررددات ة د ادموعددات اإلثنيددة ،وإن ددا نجملدداس لشنددذار املبوددر ة ددلن النزاعددات اإلثنيددة ووض د
ار ا ات اوعيات لتحس الل العررات .ورد فُتحت ر ابمهورية مراكدز اسدتقبا اهتماعيدة
اتعدداون م د ادددالس امست ددارية امهتماعيددة امل د كة ة د اإلثنيددات لدددى أههددزة اهوددم الددذا
ا ل ددل .وي دددخ ر إف ددار اد ددالس امل ددذكورة نيثل ددون ع ددن األرلي ددات اإلثني ددة .ور ددد أُرس د إال ةرمل ددان
هوريدة رريغيزسددتان م دروع رددانون يدنس علد ا دديد مسددطولية ردادة أههددزة اهودم الددذا ا لددل
وركسددا اإلدارات ا ليددة التاةعددة للدولددة عددن الددة العررددات ة د ادموعددات اإلثنيددة ر الو دددات
اإلرليمية اإلدارية التاةعة لو منهم(.)45
 -02ور ع د د دداس  ،5395اعتُم د د ددد اص د د ددور لت د د ددوير التعل د د دديم ر هوري د د ددة رريغيزس د د ددتان د د ددد
عداس  )40(5353اتمثد إ ددى أولويااد ر ا دوير التعلدديم املتعددد الثقافددات واللودات .ورددد نصددت
اس اايملية ا وير التعليم ر هورية رريغيزستان للد ة  5353-5395عل أ ية مبدأ التعددية
الثقافيددة للنجملدداس التعليمددل .واعم د ر إفددار املطسسددات التعليميددة العليددا ك درا ا لدراسددة الثقافددات
واللوات وااريخ إثنيات رريغيزستان .وا و املواد املن ورة ةلوات األرليدات اإلثنيدة ر حمدوفدات
موتبات البلد ما يزيد عل نسبة  10ر املائة.
 -06وي ددنس ا دري هوري ددة رريغيزس ددتان عل د ا دددريس اللو ددة األس ر امل دددار الوارع ددة ر املن ددافو
الد دده اوثد ددر فيهد ددا األرليد ددات اإلثنيد ددة .ويعم د د الي د داً مد ددا موع د د  5 531مطسسد ددات اعليميد ددة عامد ددة
ا ددم  9 351 950فد د درً .وي ددتم التد دددريس ر  11.1ر املائ ددة ةلود ددة وا دددة ،فيمد ددا يد ددتم 55.0
ر املائة منها ةلوت أو أكثر .و ري التدريس ةاللوات القريغيزية ،والروسية ،واألو ةوية وال اهيوية.

جيم -حرية التجمعات السلمية
معلومااات مقدمااة وفق ااً للتوصاايات  51-61و 56-61و 64-61و 36-61و33-61
و 31-61و 19-61و694-61
 -01ووفق د ددا لق د ددانون هوري د ددة رريغيزس د ددتان "ة د ددلن التملمع د ددات الس د ددلمية" ،س د ددار موافن د ددو
ابمهوريددة ،عددن فدديهم الناشد ون ر الق دداع غددري اهوددومل ونيثلددو األ دزام السياسددية ،قهددم ر
التملم السلمل ةدون أي عوائو .ورد أُهري خر الد ة امل مولة ةالتقرير  4 006ن افاً مدن
ه د ددذا الن د ددوع ،ةينه د ددا  5 444ن د ددافاً طا ف د دداة سياس د ددل و 9 145ن د ددافاً طا ف د دداة اهتم د دداعل
وارتصادي .ورد شدار ر هدذه األن د ة امهتماعيدة مدا يزيدد علد  913 333شخصداً .فضدرً
عددن طلددلُ ،محلددت املس ددطولية ابنائيددة عددن انته ددا النجملدداس امهتمدداعل خ ددر الد د ة املمتدددة م ددن
عاس  5393د عاس  5394ل  6أشخاو ،واملسطولية اإلدارية ل  203شخصا.
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 -00واس شد أههزة اهداظ عل القانون ،لدى انديذها لتداةري محايدة التملمعدات السدلمية،
ةل واس الدستور ورانون هورية رريغيزستان "ة لن التملمعات السلمية" ،فضرً عن املعاهددات
الدولية ر ا قو اإلنسان .وهدير ةالتنوي أن اللملو إال القدوات املسدلحة مدن أهد ضدب
النجملاس واألمن امهتماعي أثنا التملمعات السلمية غري هائز.

دال -حرية التعبير
معلوم ا اات مقدما ااة وفق ا ااً للتوصا اايات  63-61و 56-61و 63-61و 64-61و63-61
و 61-61و 39-61و 36-61و 31-61و 33-61و 34-61و694-61
 -01ويددنس الدسددتور علد ددو كد فددرد ر ريددة التعبددري عددن الدرأي ،و ريددة الولمددة والن ددر.
وختض وسدائ اإلعدرس لألنجملمدة املنصدوو عليهدا ر ردانون هوريدة رريغيزسدتان "ة دلن وسدائ
اإلعد ددرس"  .وحيد دددد هد ددذا القد ددانون األسد ددس اهقوريد ددة وامرتصد ددادية وامهتماعيد ددة العامد ددة ،وانجملد دديم
اماصددامت مددن خددر وسددائ اإلعددرس ،وهددو يهددد إال إاا ددة اهريددة لعم د وسددائ اإلعددرس،
وينجملم عررااا م أههزة الدولة وابمعيات واملدوافن  .ور عداس ُ ،5394سدمل ر رريغيزسدتان
مددا موعد  5 900واسد ة إعرميددة اقليديددة .ور الدد ة امل ددمولة ةددالتقريرُ ،سددمل وهددود 224
واس ة إعرمية .والصحافة ر رريغيزستان متعددة اللوات ،وهل اصدر ة دو أساسدل ةداللوت
القريغيزيددة والروسددية ،فض درً عددن اللوددة األو ةويددة .واقدددس الدولددة الدددعم قمددس وسددائ إعرميددة
اصد ر ةلودات األرليدات اإلثنيدة .وابدل اإلطاعدة الوفنيدة ةدرام لمدس مدن لودات األرليدات اإلثنيدة
(البولونية واألوكرانية والت ية واإليوورية والدونوانية).
 -13وإال هاند د وس ددائ اإلع ددرس املوتوة ددة اقاع ددة ،اعمد د ر رريغيزس ددتان وس ددائ إع ددرس
وومية واهتماعية اتلق متويرً من ميزانية ابمهورية .واتمت املطسسة العامة لشطاعة والتلدزيدون
ر هوري د ددة رريغيزس د ددتان ومطسس د ددة التلدزي د ددون الع د دداس عرك د ددز املطسس د ددة العام د ددة ،وا د ددطدي اد د ددالس
امهتماعية ألههزة الدولة دوراً هاماً ر إداراا .وةدض ا ور خدمات اإلن نت ر البلدد ،يتزايدد
عدد املوار اإللو ونية طات املضمون اإلعرمل والتحليلل.
 -19ووفق داً للت دري املعمددو ة د  ،م اندددرمل املن ددورات اإللو ونيددة ر خانددة وسددائ اإلعددرس
وةالتا م ا بو عليها شروة التسملي .
 -15ور الورددت اهددا  ،اعوددف اهوومددة عل د وض د اس د اايملية لت ددوير ميدددان اإلعددرس ر
هورية رريغيزستان للد ة  ،5391-5392م مراعداة التملرةدة العامليدة والتوعديات الصدادرة عدن
منجملمة األمن والتعاون ر أوروةا فيما يتعلو ةرية التعبري.
 -10وش ر الد ة املمتدة من عداس  5393إال آم/أغسد س  5394اقددي مدا موعد 54
رضية هنائيدة ة دلن هدرائم اراُوبدت ةدو نيثلدل وسدائ اإلعدرس .وردد أ يد  1منهدا إال ا داكم.
لون القضايا ابنائية يون يعها متصرً ةالن اة املهق للصحدي .
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هاء -حرية التنقل
معلومات مقدمة وفقاً للتوصية 31-66
 -14ر ض ددو أ م ددة امل ددردين ال ددذين م يتمتع ددون ،وفق داً لنجمل دداس التس ددملي املعم ددو ة د الي داً،
ةنموانيددة اهصددو ةالوام د عل د اقدددمات املقدمددة ر إفددار نجملددامل الرعايددة الصددحية والتعلدديم،
ُاختذت اداةري لتبسي معامرت اهصدو علد ة اردات ا ويدة .فخدر الدد ة امل دمولة ةدالتقرير،
افتُتح ددت مراك ددز بد دوا ات الس دددر والتلشد دريات وا وي ددات ،ان ددوي مهمته ددا علد د ا ددوفري ابد دوا ات
للموافن املسملل ر منافو أخرى من ابمهورية واسليمهم إياها.
 -12وفيما يتعلو ةاقدمات الصحية اقاعة ةا مل ردين ،حيو لألشخاو غري اهائزين عل
موددان إرامددة دائمددة ،فض درً عددن امل دوافن األهان د واألشددخاو عدددسل ابنسددية والره د ،
فل املساعدة ال بية األولية وفو موان إرامتهم الدعلل ،ر ا أراموا ر طلدل املودان مددة
ازيد علد ثرثدة أشدهر .ويسدتثا مدن طلدل اهوامد واألفددا دون اقامسدة نيدن حيصدلون علد
املساعدة ال بية ةصر النجملر عن مدد اإلرامة ر اإلرليم طي الصلة( .)44وفيما يتعلو ةوعدو
أفدا امل ردين إال اقدمات التعليمية ،م ةد من اإلشارة إال أن األفدا امللتحق ةاملطسسة
التعليمي ددة العام ددة يُع ددون ،ر ددا ع دددس اس ددتحواطهم عل د ش ددهادة م دديرد ،م دددة ثرث ددة أش ددهر
مستعادة الل الوثيقة.

واو -الحماية من التعذيب والمسائل المتعلقة بالمعاملة اإلنساانية فاي أمااكن الحرماان
من الحرية
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  59-61و 56-61و 53-61و54-61
 -16ورد اض ُل
عل د نيارسددة التعددذي
رريغيزستان مع ة

خر الد ة امل مولة ةالتقرير ر رريغيزستان جبهدود هامدة ر سدبي القضدا
ومنعهددا عل د املسددتوي الت دريعل واملطسسددل .ووهددود نيارسددة التعددذي ر
عل أعل املستويات السياسية.

 -11ور ع دداس  ، 5395فد درأت اع ددديرت علد د القد د انون ابن ددائل بمهوري ددة رريغيزس ددتان،
ي ددل مت ددت موا م ددة اعري ددف التع ددذي مد د م ددا ه ددو وارد ر ااداري ددة األم ددم املتح دددة ملناهض ددة
وشدددت املسددطولية عددن هددذه ابرسددة الدده نُقلددت مددن خانددة ابدرائم األرد شدددة إال
التعددذي ُ ،
خانة ابرائم ال دديدة والبالودة ال ددة .وأضديف ةندد إال ردانون اإلهدرا ات ابنائيدة بمهوريدة
رريغيزسددتان يددنس عل د عدددس ه دوا ورددف رضددية هنائيددة ة ددلن التعددذي ر ددا امتنعددت
الضحية عن التمسل ةامااس.
 -10ور ع دداس  ،5395أن ددب املرك ددز ال ددوفق ملند د التع ددذي وغ ددريه م ددن ض ددروم املعامل ددة أو
العقوةد ددة القاسد ددية أو الرإنسد ددانية أو املهيند ددة ر هوريد ددة رريغيزسد ددتان ،وهد ددو هي د ددة مسد ددتقلة خمولد ددة
ةالوعو دون ريد إال أماكن اقييد اهرية واهرمان منها دون ساةو إخ ار ،وهل اقدس اوعيات
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ة ددلن التددداةري الواه د اختاطهددا ودس د اهالددة .وأههددزة الدولددة ملزمددة عراعدداة الددل التوعدديات.
ويقدديم املركددز املددذكور ااصددامت مباشددرة ،ويتبدداد املعلومددات مد بنددة األمددم املتحدددة الدرعيددة ملن د
التعذي ة لن املسائ املتعلقة ة رائو من التعذي واس اايملياا .
 -11ويتمث د أ ددد الصددوو ا امددة املتعلقددة ةاهددد مددن ا بيددو نيارسددة التعددذي ر مددذكرة
التعاون اله دخلت يز النداط ر عاس  5395ر ا محايدة قدو اإلنسدان و ريااد  ،والده
عُ قدددت ةد أمد املجملددا وموتد املدددعل العدداس بمهوريددة رريغيزسددتان ،وو ارة الداخليددة ،وو ارة
الص ددحة ،وو ارة الع ددد  ،ودائ ددرة الدول ددة لتندي ددذ العقوة ددات ل دددى ووم ددة هوري ددة رريغيزس ددتان،
ومنجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا و 95منجملمددة للدددفاع عددن قددو اإلنسددان .وللم ددارك ر
املذكرة ا هو ر إهرا يارات م كة ألماكن اقييد اهرية واهرمدان منهدا ر يد أحندا البلدد،
دون إخ ار مسبو ةذلل.
 -933اعزي ددز دور موتد د امل دددعل الع دداس ر اندي ددذ الرراة ددة ر ددا ا بي ددو املعامل ددة القاس ددية
والتع ددذي  .واق ددوس أهه ددزة موت د امدع ددا الع دداس ةلعم ددا ادت دديل منتجملم ددة ر أم دداكن اهراس ددة
وغر ام تملا اإلداري وأماكن اهدبس ام تيدافل امنددرادي التاةعدة لدو ارة الداخليدة وغدر
التحقي ددو ،وموااد د األهه ددزة اقاض ددعة للرراة ددة .وأهه ددزة امدع ددا ملزم ددة ةالتص ددر ف ددور ورود
أي إعرن ةوهود اعذي  ،وإهرا دقيو معمو ر اهيثيات املقدمة .ومندذ عداس  5393و دد
النصف األو من عاس ُ 5394س ِّمل ما موع  9 916ةرغداً عدن التعدذي  ،وأريمدت 40
رضددية هنائيددة ،أ ي د  40منهددا إال ا دداكم ،وع دددر  01ر درار إدانددة ةددو  21شخص داً .ور ددد
رصدر،
ُسمل خر الد ة  5394-5393ما موع  96ةرغاً عن استخداس التعذي ةدو ّ
أُريمددت عل د أثرهددا  0دعدداوى هنائيددة .و دة الي داً مسددطومن ر و ارة الداخليددة حموددوس عليهمددا
رصر.
جبرسة اعذي
ّ
 -939ويددنس الت دري علد إهدرا ات عامددة اتعلددو ةتقدددي ال ددواوى املتعلقددة عمارسددة التعددذي
مددن الراشدددين والقصددر عل د الس دوا  .فدددل الددة اقدددي القصددر ال ددواوى سوددن للممث د ال ددرعل
للقاعر أو ا ي ة املخولة محاية األفدا متثي مصا ال خس القاعر خر التحقيو وا اكمة.
 -935وأُرددرت اق ددة الوفنيددة لتددداةري موافحددة التعددذي  ،وهددل خ ددة اعتمدددت ددد انديددذ
اوع دديات مق ددرر األم ددم املتح دددة اق دداو املع ددق ةالتع ددذي ة ددلن نت ددائ ياراد د ال دده ر دداس ددا ر
عاس  .5399وانس اق ة عل وض وإدخا اعديرت عل رانون هورية رريغيزستان "ة لن
نجملاس وفرو راسدة األشدخاو امل دتب دم واملتهمد ةاراودام هدرائم" ،وهدل اعدديرت ادنس
عل د اهجملددر امل لددو للرراةددة عل د الرسددائ املوههددة إال ا ددامل أو ن دوام الربملددان أو أم د املجملددا ،
فضرً عن ا ي ات الدولية املعنية ةقو اإلنسان.
 -930وان ررد داً م ددن اوع دديات مق ددرر األم ددم املتح دددة اق دداو املع ددق ةالتع ددذي  ،اتع دداون و ارة
الص د ددحة مد د د املرك د ددز ال د ددوفق ملند د د التع د ددذي وغ د ددريه م د ددن ض د ددروم املعامل د ددة أو العقوة د ددة القاس د ددية
أو الرإنسددانية أو املهينددة ومنجملمددات ادتمد املدددين ر سددبي العمد ععددايري ةرواوكددو اسد نبو ر
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إعم دا نجملدداس الرعايددة الصددحية .وةوه د خدداوُ ،وض د م ددروع دلي د عملددل للتوثيددو ال د الدعددا
ملمارسات العنف/التعذي واملعاملة القاسية ،د انجمليم الن اة واوفري األسا إلهرا دقيو
فعا ر الل القضايا.
 -934ووفق داً لرس د اايملية الوفنيددة لت ددوير نجملدداس اإله درا ات ابنائيددة للد د ة ،5396-5395
اتخذ دائرة الدولة لتنديذ العقوةات لدى وومة هورية رريغيزسدتان سلسدلة مدن التدداةري ا ادفدة
إال دس فرو ا تملا ا ووس عليهم .و ري ر إفار نجملاس انديدذ العقوةدات ابنائيدة ،ةددعم
من املنجملمات الدولية ،انديذ ةرنام "دعم إعر نجملداس اإلعدر يات ر هوريدة رريغيزسدتان"،
و ددري طلددل ةدددعم مددن بنددة الصددلي األمحددر الدوليددة ر املطسسددات التاةعددة لدددائرة الدولددة لتنديددذ
العقوةد ددات لد دددى وومد ددة هوريد ددة رريغيزسد ددتان ور غد ددر اهد ددبس ام تيد ددافل التاةعد ددة ألههد ددزة
الداخلية إلعر نجملاس التدف ة واداري املائية .و يل أن األشخاو ا ووس عليهم مدى اهيداة
يقض ددون عق ددوةتهم ر مطسس ددات غ ددري مناس ددبة ددذا الو ددر  ،اخت ددذ ر د درار ةت ددييد م د د خ دداو
للمحوددوس علدديهم مدددى اهيدداة ،ي ددار اكن عل د ايت د و ددري ةندداكه ر ضددو املعددايري الدوليددة
ملعاملة ا تملزين.

ااي -عدم جواا الترحيل القسري لالجعين
معلومات مقدمة وفقاً للوصيتين  36-66و46-66
 -932انض د ددمت هوري د ددة رريغيزس د ددتان إال ااداري د ددة األم د ددم املتح د دددة املتعلق د ددة عرك د ددز الره د د د
لعاس  9129والربواوكو امللحو ا لعاس  .9116وردمت رريغيزستان ر الد ة املنصدرمة اهمايدة
ملا يزيد عل  53ألدف مهدب .وإعمدامً هقدو الره د ُ ،شدو أسدا ا دريعل ،و ُاختدذ مدا يلدزس
اض د ل ةتددداةري فعالددة لتسددوية م دداك الره د
مددن إه درا ات وآليددات لتحديددد مركددز الرهددب ،و ُ
ةالتعداون مد مدوضددية األمدم املتحدددة السدامية ل دطون الره د  .وةتداريخ آم/أغسد س ،5394
ةلددغ عدددد الره د ر هوريددة رريغيزسددتان  925شخصداً ،فيمددا ةلددغ عدددد فددال اللملددو 523
شخص داً .ووفق داً للمددادة  99مددن رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن الره د " ،م ددو ر أي
ددا مددن األ دوا ار ي د ش ددخس الق د إخ دداراً ةددرفحل امع د ا ة د مه داً أو ةدقدان د مرك ددز
الرهب إال ةلد اتعر في ياا و ريت للخ ر ،أو ةلد رد يق في ضحية التعذي أو املعاملة
القاسية أو الرإنسانية.

حاء -من االتجار باألفخاص ومكافحته
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  19-61و 13-61و 14-61و15-61
 -936يُعد من امجتار ةاألشدخاو وموافحتد أولدويت أساسديت ر السياسدة اهووميدة املتعلقدة
ةدا ملرة ر هوريددة رريغيزسددتان .ويوهدد ر هوريددة رريغيزسددتان عددد مددن العوامد الده ا ددو ارةددة
خصددبة لرجتددار ةاألشددخاو ،مددن ةينهددا اهالددة امهتماعيددة وامرتصددادية املعقدددة ومددا يتص د ددا مددن
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ة ال ددة ادض ددل إال ازاي ددد ع دددد امله دداهرين ،س د دوا داخ د د ابمهوري ددة أو خ ددارمل دددودها .وي ددو
السوان الناش ون ارتصادياً ابز األكدرب مدن ضدحايا امجتدار ةاألشدخاو نيدن م يسدتحوطون علد
مستوى اعليمل عا وثقافة قورية .ويوهد ر البلد "خد سداخن" يدوفر املعلومدات ة دلن مسدائ
ا ملرة ،فضرً عن م ولة التصدير غري ال رعل لألشخاو وامجتار م.

 -931وأُرر ةرنام اهوومدة املتعلدو عوافحدة امجتدار ةاألشدخاو للدد ة .)42(5396-5390
ويتمثد هددد الربنددام ر انسدديو عمد أههددزة الدولددة واعزيددز التعدداون مد ادتمد املدددين ر ددا
انديذ التداةري ا ادفة إال من امجتار ةاألشخاو والو ف عن ور ال ريو علي ةصورة فعالدة،
فضرً عن اوفري اهماية واملساعدة لضحايا امجتار ةاألشخاو.
 -930واسددا ألههددزة إنددداط القددانون ر رريغيزسددتان خددر السددنوات األخددرية اكتسددام جترةددة
م ةددل ددا ر موافحددة امجتددار ةاألشددخاو .فخددر عمليددات التدتدديل ُك ددف عددن اعددات
إهراميددة اتمل ددر ةاألش ددخاو وأ يلددت إال القض ددا  .وأريم ددت خ ددر الد د ة املستعرض ددة ةن ددا عل د
يثيددات امجت ددار ةاألشددخاو  10رض ددية هنائيددة أ ي د  00منه دا إال ا وم ددة ،ةينهددا  1رض ددايا
هنائيددة اتعلددو ةامجتددار ةاألفدددا أ ي د  2منهددا إال القضددا (انجملددر الدص د الثدداين ،البددام ألددف،
البند .)91

طاء -المساواة بين الجنسين في إعمال الحقوق المدنية والسياسية
معلوما ااات مقدما ااة وفق ا ااً للتوصا اايات  45-61و 41-61و 43-61و 41-61و53-61
و 51-61و 19-61و 16-61و 11-61و 14-61و 65-61و61-61
و 66-61و 16-61و 661-61و 31-66و 33-66و34-66
 -931ووفق داً لقددانون هوري ددة رريغيزسددتان "ة ددلن الض ددمانات اهووميددة للمسدداواة ر اهق ددو
والدددرو ة د الرهددا والنسددا "( ،)46أُرددرت امس د اايملية الوفنيددة ددد عدداس  5353وخ ددة العم د
للد ة  5394-5395املتعلقة ةتحقيو املساواة ة ابنس  ،واملتمثلدة أولوياادا ر القضدا علد
التمييز عل أسا ابنس ،واوسي ن ا وعو املرأة إال القضا  ،واوسي الددرو امرتصدادية،
والنهو ةالتوافط ة ابنس لدى اختاط القرارات و يادة م اركة املرأة سياسياً.
 -993ومتث د أ ددد اإلجنددا ات ر هددذا ادددا ر الت دري امر اعددل الددذي ُسددن ر عدداس 5331
واملتعلو ةاهصس اإللزامية (عدس هوا جتاو نسبة متثي ابنس الوا دد  13ر املائدة) ر اللدوائح
اهزةيددة الدده ا ددو لددس ن دوام البلددد .ورددد أرس د رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن انتخددام
نوام ادالس ا ليدة"( )41ادداةري خاعدة لددعم م داركة املدرأة سياسدياً علد املسدتوى ا لدل .ولددى
ا وي روائم املرشدح ر دالس املندافو واملددن ،اُلدزس األ دزام السياسدية و موعدات النداخب
عراعداة متثيد م يتملداو  13ر املائدة ألي مدن ابنسد  ،فضدرً عدن عددس هدوا جتداو املدداورة ر
لوائح الرها والنسا املرشح من األ زام السياسية أو موعة الناخب مورع اثن .
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 -999ووفقداً قرعددة ةياندات دائددرة كدوادر الدولدة ر هوريددة رريغيزسددتان ،رددرت نسددبة النسددا
املوفدات فعلياً ر اقدمة اهوومية ر عاس  5394ة  45.4ر املائة من موع عدد املدوفد .
ور عاس  ،5390ةلوت نسبة النسا املوفدات ر البلديات  02.9ر املائدة .ور عداس ،5394
ةلوددت نسددبة راضدديات ا ومددة العليددا بمهوريددة رريغيزسددتان  63ر املائددة ،والعددامرت ر موت د
أم د د املجمل د ددا  23ر املائ د ددة ،ور ك د د م د ددن اللملن د ددة املركزي د ددة لرنتخاة د ددات وامس د ددتدتا ات وغرف د ددة
اهساةات بمهورية رريغيزستان  00.0ر املائة.
 -995وةوي د ددة دسد د د النجمل د دداس امنتخ د ددايب وإض د دددا ال د دددافية علد د د امنتخاة د ددات الربملاني د ددة ر
عدداس  ،5392يعمد ر إفددار انديددذ امسد اايملية الوفنيددة للتنميددة املسددتدامة بمهوريددة رريغيزسددتان
فريددو عم د متعدددد الق اعددات يضددم نيثل د عددن املنجملمددات اهووميددة وامهتماعيددة .ورددرر ابهددا
املخو منار ة آلية ا اعصة ا ادفة إال النهو سياسياً ةاملرأة.
 -990ويستلزس اعزيز متثيد املدرأة العمد ة ليدات رانونيدة اودد النهدو ةاملسداواة ةد ابنسد ،
والعمد ةقواعددد ملزمددة لأل دزام فيمددا يتعلددو ةتمثيد النسددا ر ا ي ددات اهزةيددة العليددا ،فضدرً عددن
دس آلية ا اعصة املعمو ا الياً.
 -994وةويددة د م ددولة العنددف األسددري ،ددري العم د ةقددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن
اهماية اهقورية امهتماعية من العنف داخ األسرة"( )40الذي يهدد إال إن دا نجملداس قدورل
اهتماعل هماية ياة أفراد األسرة وعحتهم واوفري اهماية للضحايا من العنف األسري.
 -992ومقارنة ةعاس  ، 5331ا داد عدد اهامت املسمللة للعنف ابسدي ر عاس 5390
عددا يرةددو عل د  03ر املائددة .و ُسد مل خددر الد د ة امل ددمولة ةددالتقرير مددا موع د 99 205
الة عنف أسري ،وعدرت  93 511مذكرة محايدة مطرتدة ،وأريمدت  115دعدوى هنائيدة،
وأ ي إال املسطولية اإلدارية  2 611شخصاً .ويتعر للعنف داخد األسدرة خمتلدف ف دات
األشددخاو :النسددا  ،والرهددا  ،واملسددنون ،واألفدددا  ،لوددن امل درأة ا ددو الضددحية ر معجملددم
الل اهامت.
 -996وم اعوددس البيانددات الرمسيددة املتعلقددة ةورددائ العنددف ضددد النسددا والدتيددات قيقدة ملددم
امل ولة ،إط اُطثر ضحايا العنف ر معجملم اهامت عدس اللملو إال أههزة إندداط القدوان ةسدب
مددن ا تمددا التهمدديل امهتمدداعل .ويلملددل ضددحايا العنددف ةالدرهددة األوال إال مطسسددات الرعايددة
الصددحية .واتددوال و ارة الصددحة د البيانددات عددن عدددد ضددحايا العنددف( ،)41وسددرعان مددا دددا
املعلومات املتعلقة ةو الة من امت العنف إال أههزة إنداط القوان .
 -991ووفق داً لتقييمددات اق دربا  ،يتدددارم ضددعف النسددا ال دداةات عل د خلديددة انت ددار ددامت
الددزوامل املبوددر وغددري املسددمل  ،لون د يتعددذر ددد اكن التلكددد إ صددائياً مددن الددل امسددتنتاهات.
وير ددد دددوة اراددداع مض د رد ر عدددد األفدددا املولددودين لنسددا ا د او أعمددارهن ة د 92
و 91عام داً مقاة د اراه د مسددتوى الددومدات عموم داً ر البلددد .واص د دس هددذه الد ددة مددن النسددا ،
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نتيملة اهم املبور ،ع اك حمدودية الوعو إال التعليم األساسل وةالتا فهدل معرضدة ةدرهدة
أكرب ق ر العنف األسري .ور الورت ندسد  ،أُدخلدت خدر الدد ة امل دمولة ةدالتقرير اعدديرت
عل الت ري املتعلو ةرف سن الزوامل من  91إال  90سنة(.)23
 -990وفيما يتعلو ةالزوامل من امرأا واعدد الز ات ،أريم ر الد ة الداعلة ة عداس 5393
وآم/أغس د س  5394مددا موع د  2رضددايا هنائيددة ،أ ي د  4منهددا إال ا دداكم ،فيمددا أريمددت
 20رضددية هنائيددة اتعلددو ةقسددر أشددخاو يتم دوا السدداةعة ع ددرة عل د الدددخو ر ردران ،أ يد
 00منها إال ا ومة .أمدا فيمدا يتعلدو ةقسدر النسدا علد الددخو ر ردران واخت دافهن ألغدرا
لدخو ر رران أو إعارة دخو ن ر رران ،فقد أريمت  940رضية هنائيدة ،أ يد  03ر املائدة
إال ا اكم.
 -991ويعم د د ر ابمهوريد ددة  90مركد ددزاً إلدارة األ مد ددات امهتماعيد ددة يعد ددا ةتقد دددي املسد دداعدة
لضددحايا العنددف ،ويددوفر خدددمات إعددادة التلهي د الندسددل واملسدداعدة ال بيددة والقانونيددة .وا ددار
الدولة ر متوي مركز "سيزي" إلدارة األ مدات ر ةي دويل ،ومركدز "آ هدورو " إلدارة األ مدات
ر مديندة أو  ،فضدرً عدن مركددز إدارة أ مددات الرهدا ر من قدة ا ددوي .و دري العمد عملموعددة
من "هوااف الثقة" ،فيما يضم ةعحل املراكز مرهب لضحايا العنف األسري.
 -953و ددري العم د عل د عددياغة م ددروع رددانون هديددد "ة ددلن اهمايددة مددن العنددف األسددري
والد دددفاع عد ددن ضد ددحاياه"ُ ،و ِّس د د ر إفد دداره مدهد ددوس "العند ددف األسد ددري" ،وإدرامل مدهد ددومل العند ددف
امرتصادي والتهديد عمارسة العنف األسري.

ياء -المسائل المتعلقة بالضمانات األمنية
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  666-61و 614-61و611-61
 -959ويجملد د العامد د األفو دداين ي ددو د دددياً خارهيد داً خ ددراً ةالنس ددبة بمهوري ددة رريغيزس ددتان،
ةوع دددها أ ددد ةل دددان آس دديا الوسد د  ،ي ددل ي ددو طل ددل العامد د مص دددراً ملخ ددافر اإلره ددام
والت ر وامجتدار ةاملخددرات .وردد انضدمت هوريدة رريغيزسدتان إال ع درة عدوو عدادرة عدن
األم ددم املتح دددة ا ددنجملم األ و دداس املتعلق ددة جبد درائم اإلره ددام وا ددداةري موافحته ددا .وا دددعم هوري ددة
رريغيزسددتان ةالوام د اس د اايملية األمددم املتحدددة العامليددة ملوافحددة اإلرهددام ،واتعدداون م د هياك د
موافحددة اإلرهددام ر كد مددن منجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا ،واددداد الدددو املسددتقلة ومنجملمددة
شانوهاي للتعاون .و ري ر إفدار هوريدة رريغيزسدتان العمد ةقدانون "موافحدة متويد اإلرهدام
وا دري (غس د ) املددداخي املتلايددة مددن ابرسددة"( ،)29وهددو رددانون ا درأ علي د اعددديرت هوهريددة
خر الد ة امل دمولة ةدالتقرير .وةويدة انسديو ن داة أههدزة سدل ة الدولدة  -مد الوياندات املعنيدة
عوافح ددة اإلره ددام ،ور إف ددار مرك ددز موافح ددة اإلره ددام الت دداة للملن ددة الدول ددة لألم ددن الق ددومل ر
هورية رريغيزستان أُن ت بنة انسيو م كة ة اإلدارات اعا ةتباد املعلومات ة لن رعد
العملي ددات املالي ددة لألش ددخاو الد دواردين عل د د القائم ددة الوفني ددة لألش ددخاو املت ددورف ر أن د د ة
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اإلره ددام أو الت ددر أو ن ددر أس ددلحة ال دددمار ال ددام  .ووفقد داً لبيان ددات و ارة الداخلي ددة املتعلق ددة
ةت ري املداخي املتلاية مدن ابرسدة ،أرديم خدر الدد ة املستعرضدة مدا موعد  01رضدية هنائيدة،
أ ي  1منها إال ا اكم.
 -955وةوية اعزيز التعاون الدو ر ا موافحة متوي اإلرهام وا ري املداخي املتلاية من
ابرسة ،ورعت اهوومة ر عداس  5399علد ااداريدة ادموعدة األوروةيدة األسديوية املعنيدة عوافحدة
غس األموا ومتوي اإلرهام(.)25
 -950ور إف ددار موافح ددة امجت ددار ةاملخ دددرات ،اعو ددف أهه ددزة إند دداط الق ددانون علد د اخت دداط
موعة من التداةري ا ادفة إال اهد من انت ار املخدرات ةصورة غدري م دروعة .فوفقداً لبياندات
و ارة الداخليددة ،أردديم ر الد د ة املستعرضددة مددا موع د  0 245رضددية هنائيددة ،أ ي د 1 401
منهددا إال ا دداكم .ورددد عددودر مددا موع د  990 099.0كيلددوغراس مددن املدواد املخدددرة ،وامل دواد
املخلة ةالعق والسرئف.

كاف -مكافحة الفقر والتنمية المستدامة
معلوم ااات مقدم ااة وفقا ااً للتوص اايات  691-61و 696-61و 693-61و691-61
و 669-61و 666-61و 661-61و 663-61و 664-61و611-61
 -954أسد د دددر امنتقد د ددا إال ارتصد د دداد السد د ددو عد د ددن اوي د د دريات هامد د ددة ر اهيد د دداة امهتماعيد د ددة
وامرتصد ددادية للبلد ددد .و جتد ددد اإلعد ددر ات السياسد ددية وامرتصد ددادية الواسد ددعة انعواس د داً د ددا ر
امرتصدداد الددوفق فحس د  ،ة د فالددت ةالدرهددة األوال مسددتوى معي ددة السددوان .ورددد متثلددت
إ دددى األولويددات األساسددية للسياسددة امهتماعيددة للدولددة ر دسد مسددتوى معي ددة السددوان
والقضا عل الدقر .ورد ارسخ طلل ر عاس  5395من خدر إن دا ادلدس الدوفق للتنميدة
املسدتدامة لدددى رئاسدة هوريددة رريغيزسدتان ،وهددو هي دة اضددم ههدود يد فدروع سددل ة الدولددة،
والق اع اقاو وادتم املدين .وانديذاً لرس اايملية املذكورة ،أُرر ةرنام امنتقا حنو التنميدة
املسددتدامة للدد ة  ، 5391-5390الددذي يسددتند إال مبددادا الد اة ةد العمليددات امرتصددادية
وامهتماعي ددة والبي ي ددة ،ومراع دداة الت دري واإلموان ددات املطسس ددية والو دوادر ،وع ددحة املعلوم ددات
الر مددة مختدداط القدرارات السياسددية ،وعامد النمددو الب ددري ،فضدرً عددن خ ددة ادصدديلية لتحسد
مسددتوى معي ددة يد الد ددات السددوانية ةلددو عدداس  ، 5391والتنميددة املسددتدامة للمنددافو ،مد
ال كيز عل التخصس والتملارة والتعاون ة املنافو.
 -952ووفقد داً لبيان ددات اللملن ددة اإل ص ددائية الوفني ددة بمهوري ددة رريغيزس ددتان ،ةل ددغ الن دداا ا ل ددل
اإل ا ر عاس  5390ما ريمت  023.3مليار سوس ،ما ي و اراداعاً ةنسبة  93.2ر املائدة
مقارنددة ةعدداس  .5395ورددد ا داد ملددم الندداا ا لددل اإل ددا للدددرد الوا ددد ةنسددبة  0.0ر املائددة
مقارنة ةالعاس الذي سبق .
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 -956ووفقاً للبيانات الصادرة عن و ارة العمد وا ملدرة وال دبام ر هوريدة رريغيزسدتان ،ةلدغ
عدد السوان غري العامل املقيدين ر سملرت أههزة العمالة اهوومية ،نين كانوا يبحثدون عدن
عم د ةتدداريخ  9كددانون الثاين/يندداير  ،5394مددا موع د  14.5ألددف شددخس ،وهددو ررددم سث د
اراهعداً ةنسددبة  9.9ر املائددة مقارنددة ةعدداس  .5390أمددا عدددد املسددملل مددن العددافل عددن العمد
فبل د ددغ  20.4أل د ددف ش د ددخس ،م د ددا سث د د اراهع د داً ةنس د ددبة  0.0ر املائ د ددة .وةلو د ددت نس د ددبة الب ال د ددة
املسمللة  5.0ر املائة من موع السوان الناش ارتصاديا.
 -951ووفقاً لنتائ الدراسة املتواملة مليزانيات األسر املعي ية ،اراد مستوى الدقر وفقاً ملطشدر
اإلندد ددا عل د د السد ددل امسد ددتهركية مد ددن  09.1ر املائد ددة ر عد دداس  5330إال  00ر املائد ددة ر
عاس  .5395ويعيل ثرثة أرةاع السوان الدقرا ر املنافو الريدية.

الم -تطور النظام التعليمي
معلومات مقدمة وفقاً للتوصية 665-61
 -950ووفقاً للدستور ،حيو لود فدرد اهصدو علد التعلديم األساسدل العداس واملتوسد العداس ر
مطسسات التعليم اهوومية .وةوية ا وير النجملداس التعليمدل ،أردرت اهوومدة التصدور وامسد اايملية
املتعلقد د ةت ددوير التعل دديم ر هوري ددة رريغيزس ددتان ددد ع دداس  ،5353فضد درً ع ددن خ ددة العمد د
ا ادفة إال انديذ طينل التصور وامس اايملية للد ة  .5394-5395ور عاس  ،5394دققت
النتائ التالية:


ُوضعت خ ة إلعداد األفدا ر مر لة ما رب الدراسدة وةددأ العمد ةتلدل اق دة علد
حنو أاا لألفدا امستعداد ة و متوا رب املتحا ةالصف األو ؛



ارادعد ددت نسد ددبة مطسسد ددات التعلد دديم ر مر لد ددة مد ددا رب د د للدراسد ددة مد ددن  04.0ر املائد ددة
إال  01.5ر املائة؛



ا دادت نسبة مشو األفدا عر لة ما رب الدراسة من  90ر املائة إال  92ر املائة؛



ارادعت نسبة ال مو ةالتعليم املتوس من  16ر املائة إال  10ر املائة؛



ا داد مشو املدرس سنوياً ةدورات يادة املطهرت من  0ر املائة إال  90ر املائة.

ميم -الدفاع عن حقوق األفخاص المنتمين إلى أكثر الفعات السكانية ضعفاً
معلومات مقدمة وفقاً للتوصيات  11-61و 661-61و63-66
 -951وانديددذاً لقددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن قددو وضددمانات األشددخاو طوي القيددود
الصحية" ،ري ةذ ههود ثيثة مدن أهد ا دوير آليدات اهمايدة امهتماعيدة لألشدخاو طوي
القيددود الصددحية( .)20فبحلددو م ل د عدداس  ،5394كددان عدددد األشددخاو طوي القيددود الصددحية
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يبلددغ  922.1ألددف شددخس ،أو مددا ا ددو نسددبت  5.1ر املائددة مددن مددوع سددوان ابمهوريددة،
ةينهم  91.9ر املائة من األفدا دتامل نسدبة  96.3ر املائدة مدنهم إال عنايدة دائمدة .ور هدذا
الصد دددد ،يض د د ر أ د ددد الوالد دددين إال التخلد ددل عد ددن العم د د  ،وُحيد ددرس ةالتد ددا مد ددن ق د د ر املعد ددا
التقاعدي ،لون حيص ةدمً من عل إعانة شهرية.
 -903واتوال الدولة ،عل أسا انافسل ،ارتنا اقدمات من املطسسات غري الرةية ألغرا
األ شد ددخاو طوي القيد ددود الصد ددحية ،واألسد ددر واألفدد ددا املوهد ددودين ر فد ددرو معي د ددية عد ددعبة،
واألش ددخاو ال ددذين م م ددلوى ددم واملس ددن م ددن املد دوافن  ،وه ددو م ددا خصص ددت لد د و ارة التنمي ددة
امهتماعية بمهوريدة رريغيزسدتان ر عداس  5394مدا موعد  55.2مليدون سدوس .وش إردرار 54
م ددروعاً اهتماعي داً وإن ددا  1مراكددز إلعددادة التلهي د  ،نددزومً عنددد فل د اهتمدداعل مددن اهوومددة،
فض د درً عد ددن اد ددلم صد ددو ال د ددخس طي القيد ددود الصد ددحية عل د د عد ددرمل ر أرد ددرم املنتملعد ددات
امست دائية إال موان إرامت .
 -909ور إفددار انديددذ اس د اايملية اهمايددة امهتماعيددة للد د ة  ،5394-5395أُرددرت املعددايري
ال دددنيا للخ دددمات امهتماعي ددة املقدم ددة لألش ددخاو طوي القي ددود الص ددحية واألفد ددا طوي القي ددود
الص ددحية ر مطسس ددات اقدم ددة امهتماعي ددة .وةوي ددة العمد د ةاملع ددايري الدولي ددة لتحدي ددد اإلعار ددة،
يتواع إعر خدمة التقييم ال وامهتماعل.
 -905وينبوددل دسد نجملدداس اهمايددة امهتماعيددة لألشددخاو طوي القيددود الصددحية ،إط ير ددد
إ ا القواعد الت ريعية املتعلقة ةنعما قو األشخاو طوي القيود الصحية .ويعاين الوعدو
إال خدمات إعادة التلهي ومطسسااا ريوداً ر ةعحل األ يان ،فضرً عن اددين نوعيدة اقددمات
املقدمة ،وعدس وهود نجملاس مت ور لشدمدامل ر اهيداة امهتماعيدة ،والوعدو إال التعلديم ،والرعايدة
الصحية ،والعم  ،والثقافة ،وا ياك األساسية ،والتهميل امهتماعل واملوداين العائدد إال وهدود
" دواهز اهتماعيددة مراب ددة ةاإلعارددة" ،فض درً عددن عدددس اسدداو أ ملدداس املعاشددات التقاعديددة مد
أ ملاس اإلعانات امهتماعية املقدمة لألشخاو طوي القيود الصحية.
 -900ومتهي ددداً للتص ددديو علد د ااداري ددة ق ددو األش ددخاو طوي اإلعار ددة ،أُر ددرت سلس ددلة م ددن
الت د ددداةري املتعلق د ددة ةنعم د ددا ق د ددو األش د ددخاو طوي القي د ددود الص د ددحية ودسد د د نوعي د ددة ي د دداام
للد د ة  ،)24(5391-5394وهددل سلسددلة اددنس عل د اددداةري شدداملة ا د او ة د إعددادة النجملددر ر
الصوو اهقورية اله انجملم شطون األشخاو طوي القيود الصحية وانديذ اداةري املراربة ر ي
امليادين اله اساهم ر دسد اهمايدة امهتماعيدة لألشدخاو طوي القيدود الصدحية ،فضدرً عدن
امراقا عستوى امع ا امهتماعل ةجملاهرة اإلعارة.
 -904ووفق داً للقواعددد الدسددتورية ،م ددو اع دريحل أ ددد للتمييددز عل د أس دا ابددنس أو أي
مطشددر آخددر مددن املطشدرات .واعم د ةريددة ر هوريددة رريغيزسددتان منجملمددات اددداف عددن قددو
اإلنسددان ،هدددفها النهددو ةقددو املثليددات واملثلي د ومزدوهددل املي د ابنسددل وموددايري ا ويددة
ابنسانية ومصاههم .وةالرغم من ادارم مطشر الوعمة اله متدس ةاملثليدات واملثليد ومزدوهدل
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املي ابنسل وموايري ا وية ابنسدانية والتمييدز ضددهم داخد ادتمد  ،اتعداون الدل املنجملمدات
مد أههددزة الدولددة وا ددار إال هاند منجملمددات أخددرى ااةعددة للمملتمد املدددين ر عمليددة اختدداط
القرارات .ور الوردت اهدا  ،دري العمد ع داركة منجملمدات املثليدات واملثليد ومزدوهدل امليد
ابنس د ددل ومو د ددايري ا وي د ددة ابنس د ددانية عل د د إدخ د ددا اع د ددديرت عل د د الت د دري املتعل د ددو ةوض د د
اإلهرا ات اله اتيح ملودايري ا ويدة ابنسدانية اويدري هنسدهم واويدري الوثدائو الده اع ّدر سد
األعو عن شخصيتهم.

نون -حقوق الطفل
معلوما ااات مقدما ااة وفق ا ااً للتوصا اايات  39-61و 36-61و 35-61و 41-61و51-61
و 13-61و 11-61و 699-61و 696-61و 691-61و 693-61و695-61
 -902ر عدداس  ،5395أُرددر ر هوريددة رريغيزسددتان ،وللمددرة األوال ر من قددة آسدديا الوس د ،
ر ددانون هدي ددد "ة ددلن األفد ددا " ي ددنس علد د ض ددمانات وإه درا ات هماي ددة األفد ددا  ،ع ددن ف دديهم
الد ددات الض ددعيدة م ددن ربي د األفد ددا ال ددذين يعي ددون ر ف ددرو ع ددعبة ،واألفد ددا طوي القي ددود
الصددحية ،واألفدددا املوهددودين ر ن دزاع مد القددانون .ووفق داً للقددانون املددذكور ،يُعددد اددلم املصددا
املثل د د لل د د د عنصد ددراً أساسد ددياً ر عمليد ددة دديد ددد فريقد ددة محايد ددة ال د د د  .ورد ددد أُدرهد ددت التد ددداةري
واإله د درا ات األساسد ددية املتعلقد ددة ةمايد ددة األشد ددخاو الد ددذين يعي د ددون ر فد ددرو عد ددعبة ضد ددمن
اس اايملية ا وير اهماية امهتماعية لسوان هورية رريغيزستان للد ة .5394-5395
 -906و ددري العم د ةاسددتمرار عل د دس د نجملدداس محايددة األفدددا ر هوريددة رريغيزسددتان ،إط
اعم د ر ي د املنددافو أههددزة خمولددة محايددة األفدددا  ،ويعم د الت دري عدهددوس رضددا األ ددداة
والتداةري اقاعة ةماية القصر املوهودين ر نزاع م القانون ،كما اندذ ةدرام متخصصدة همايدة
اهو ر البي ة األسرية ،ومحاية األفدا من أسوأ أشوا العم .
 -901و ري علد الددواس انديدذ ادداةري للو دف عدن األسدر غدري الناهحدة والداشدلة اهتماعيداً،
واألفدددا املوهددودين ر فددرو ياايددة عددعبة نيددن يتعرضددون ملعاملددة راسددية أو سددلو إهرامددل،
فضرً عن األفدا الذين م يراادون املدرسة ،وأفدا ال وارع .واندذ أيضاً مدا ات اد إال
القصر من امنتهاكات وابرائم املراوبدة ضددهم .وردد ُشدددت مسدطولية طوي األفددا عدن
وراية ّ
()22
القصر واعلديمهم أو رفضدهم ادوفري طلدل التعلديم دم  .كمدا شددِّدت العقوةدة
اقصريهم ر ارةية ّ
()26
للقصر .
عل ابرائم املراوبة ةو السرمة ابنسية ّ
 -900وإعمددامً هددو ال دد ر النمددو وال عددرع ر إفددار األسددرة ،ادددير و ارة التنميددة امهتماعيددة
مصددرفاً وومي داً للبيانددات املتعلقددة ةاألفدددا ا دروم مددن إعالددة طويهددم ،وهددل اقدددس املسدداعدة
ألول ل األفدا كل يرةوا ضمن إفار أسري.
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 -901واعتُمددد نجملدداس األسددرة املسددتقبلة (الراعيددة)( )21الددذي هددرى عوهبد اثقيددف  91أسددرة مسددتقبلة،
ص  99منها عل شهادة ذا ال لن .وم يُع ال د لألسرة املستقبلة إم عوافقت .

 -943وينس رانون هورية رريغيزستان "ة لن األفدا " عل ضدمانات اتعلدو ةتدوفري اهمايدة
لألفدا من العنف ابسدي والندسل وابنسل ،ومن املعاملدة القاسدية أو الرإنسدانية أو املهيندة،
ومددن إرغددامهم عل د الدددخو ر ن دداة إهرامددل واراوددام أفعددا منافيددة للمملتمد  .ور اهددامت
القصوى ،عندما يوون ة اديد مباشر عل ياة ال دد وعدحت  ،ابدادر ا ي دات املعنيدة ةمايدة
ال د د ةامش د ا م د أههددزة الداخليددة إال اختدداط اددداةري فوريددة اص د إال إخ درامل ال د د مددن إفددار
األسددرة .فخددر الرة د الثدداين مددن عدداس  ،5394اختددذ خ دربا ا ي ددات املعنيددة ةمايددة األفدددا 91
إه درا أُخ درمل ر إفارهددا أفدددا مددن أسددرهم ةسددب اعددر يدداام وعددحتهم للخ ددر املباش ددر،
ووضد األفدددا ةصددورة مطرتددة ر مراكددز إلعددادة التلهيد  .ورددد خصددس معهددد أمد املجملددا ومركددز
ُ
مسدداعدة األفدددا ضددحايا العنددف خ ددوة "هوااددف ثقددة" مباشددرة اتدديح لألفدددا اقدددي شددواوى
ة لن املعاملة القاسية.

 -949وةويددة ا ددوي يددز اعليمددل آمددن ر إفددار و ارة التعلدديم والعلددوس ،يتعدداون موت د أم د
املجمل ددا وسد دواه م ددن ا ي ددات اهوومي ددة مد د اليونيس دديف ر اندي ددذ الربن ددام الرائ ددد "مدرس ددة ة دددون
عنددف" .وي ددار ر هددذا الربنددام  50مدرسددة مددن ي د منددافو رريغيزسددتان ،يقد  90منهددا ر
املدددن ،و 92ر املنددافو الريديددة .ويددتم التعلدديم ر ثددرة مددن الددل املدددار ةاللوددة القريغيزيددة ،ور
ست ةاللوة الروسية ،واثنت ةاللوة األو ةوية ،فيما يددار التعلديم ر  91مدرسدة أخدرى عدزي مدن
الل اللوات.
 -945ووفقاً لبيانات و ارة الصحة ،ةلغ عدد األفدا ر سدن السداةعة ع درة نيدن اعرضدوا للعندف
املنددز خددر الد د ة  5390-5331مددا موع د  434أشددخاو ،ةيددنهم  093عددانوا مددن العنددف
ابسدي ،و 69من العنف الندسل ،و 00مدن العندف ابنسدل .واتدوال مطسسدات الرعايدة الصدحية
اسملي األفدا الذين أُدخلوا الل املطسسات نين اب عليهم "عرمات املعاملة القاسدية"؛ وددا
البيانات إال أههزة الداخلية ،وةعد خروههم من املصح إال مركز ال األسري.
القصدر خدر
 -940ووفقاً للبيانات الرمسية لو ارة الداخلية ،أريم ةو مراو ابرائم املراوبة ضدد ّ
الد ة املستعرضة ما موع  2 501رضية هنائية ،أ ي منها  0 506منها إال ا اكم.
 -944ووفقاً لقواعد الدستور ،م ختض ضدمانات جملدر امسد را وامجتدار ةالب در واسدتور
عم األفددا ألي ريدود .وفُدر جملدر علد ربدو األفددا أو ا دويلهم ر أي عمد مدن شدلن
أن ي و خ دراً علد عدحتهم أو يعيدو دصديلهم العلمدل .كمدا فُدر جملدر علد أسدوأ أشدوا
عم األفدا .
 -942ور د ددد ع د دددرت ه وري د ددة رريغيزس د ددتان عل د د ااداري د ددة منجملم د ددة العمد د د الدولي د ددة املتعلق د ددة
ةعم األفدا (.)20
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 -946وةامشد ا مد ا ي ددات املعنيدة ةالتنميددة امهتماعيددة والتعلديم واإلدارات اهووميددة ا ليددة،
يقوس العاملون ر هي ة التدتيل املعنية ةالقصدر التاةعدة ألههدزة الداخليدة عددا ات دوريدة للو دف
القص ددر
ع ددن أس دوأ أش ددوا عم د األفد ددا  ،ةوي ددة اق دددي م ددا يل ددزس م ددن مس دداعدة اهتماعي ددة ألس ددر ّ
ومساعدة األفدا عل امخنراة ر مطسسات التعليم العداس .وش خدر عمليدات املددا ات الده
دخروا للعمد
هددرت خددر الدد ة املستعرضددة الو ددف عددن  0 016فددرً عددامرً ،مددنهم ُ 903سد ّ
ر أسوأ الجملرو  .واواع ا ي دات املعنيدة ةاهمايدة امهتماعيدة العمد مد األسدر واألفددا علد
الو ف عن أسوأ أشوا عم األفدا .
 -941ووفق د داً لقد ددانون هوريد ددة رريغيزسد ددتان "ة د ددلن التعلد دديم" ،م د ددو عد ددر الترمد ددذة عد ددن
دراس ددتهم إم ر اه ددامت امس ددتثنائية ال دده اس ددمح ددا و ارة التعل دديم والعل ددوس .وان ددوي املن دداه
الدراسية عل موسم عم عديدل لترمدذة عددو اقدامس إال الثدامن وارمدذة الصدف العاشدر،
يعملددون خر ددا عل د ختضددري املسددا ات ا ي ددة ةاملدرسددة وارايبهددا ،كمددا ددرون أةاث داً واختبددارات
عل الل األراضل ويقدمون املساعدة ر األشوا املتعلقة ةنعر املدار .
 -940وةويددة اددوفري املسدداعدة امهتماعيددة واهقوريددة والندسددية لألفدددا الددذين يعي ددون يدداة
ععبة ،يعم أكثر من  23مطسسة ومركزاً لتوفري اهماية امهتماعية لألفدا  ،من ربيد مركدز
إعادة الهي أفددا ال دوارع ،ومركدز التوييدف امهتمداعل لألفددا  ،ومركدز مسداعدة األفددا
م ددن ض ددحايا العن ددف .ويتلقد د األفد ددا ر ال ددل املراك ددز ه ددا  93أند دواع م ددن خ دددمات إع ددادة
التلهي امهتماعل.
 -941واقوس أههزة الداخلية علد حندو مندتجملم ةعمليدات مدا دة للو دف عدن األفددا عددسل
املددلوى واألفدددا امل ددردين ،وش خددر الد د ة امل ددمولة ةددالتقرير الو ددف عددن  99 043فد درً.
ورد أ يلت املعلومات املتعلقة ةاألفدا إال أههزة الداخلية وهي ات اهماية امهتماعيدة ،فضدرً
عددن املطسسددات الصددحية والتعليميددة .ورددد أ يد إال مراكددز الورايددة مددن امنتهاكددات املراوبددة ضددد
القصر خر الد ة امل دمولة ةدالتقرير مدا موعد  6 410فددرً ةدر مدلوى وفددرً م درداً ،أعيدد
م ددنهم  6 929إال طويه ددم وأررة ددائهم فيم ددا أ يد د  522إال امل دددار ومراك ددز ال ةي ددة ،و 01إال
مطسسات رعاية األفدا .
 -923ويددنس رددانون هوريددة رريغيزسددتان "ة ددلن األفدددا " علد أسددس ا ددوير القضددا اقدداو
ةاأل ددداة واألفد ددا م ددن ض ددحايا العن ددف أو ابرس ددة .وا ددنس الت ددداةري اقاع ددة ةماي ددة األفد ددا
املوهودين ر نزاع م القانون علد ضدمانات مدن ربيد فدر موتد امدعدا العداس رراةدة خاعدة
علد د التقي ددد ةق ددو القص ددر املوه ددودين ر ام تمل ددا  ،وامل دداركة اإللزامي ددة للممثلد د الق ددانوني
ةالقصر وضرورة إةرغ أفراد أسرهم ر غضون ثرة
وا ام ر ي إهرا ات التحقيو املتعقلة ّ
سدداعات مددن هجملددة ام تملددا  .وم ددو اختدداط ر درار ةا تملددا القاعددر إم ر ددامت اسددتثنائية.
أما فيما يتعلو ةال د املوهود ر نزاع م القدانون ،فتتدوال األههدزة املعنيدة ةمايدة األفددا وضد
خ ة للتداةري املتعلقة ةنعادة الهيل .
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 -929ور سبي انسيو التداةري واو يد ابهود اله ابذ ا أههزة الدولة وهي دات اهودم الدذا
ا لدل ،فضدرً عدن املنجملمدات امهتماعيدة والدوليدة ا ادفدة إال انديدذ ادداةري محايدة قدو ومصدا
القصددر املوهددودين ر ن دزاع م د القددانون وإعددادة الددل اهقددو  ،أن ددب لددس انسدديو م د ة د
اإلدارات معددق ةقضددا األ ددداة لدددى اهوومددة( ،)21كمددا أُرددر ةرنددام وددومل لت ددوير القضددا
اقاو ةاألفدا ر هورية رريغيزستان للد ة .)63(5390-5394

رابعاً -ايادة اإلمكانات وطلب المساعدة التقنية
 -925ةوي ددة اندي ددذ دليد د التوثي ددو ال د د الدع ددا ه ددامت العنف/التع ددذي أو املعامل ددة القاس ددية
املمارسددة ر إفددار أههددزة الدولددة ،فضدرً عددن انديددذ يد هواند اق ددة الوفنيددة لتددداةري موافحددة
التعددذي  ،اعتددزس هوريددة رريغيزسددتان اقدددي فل د مسدداعدة اقنيددة إال املنجملمددات الدوليددة (انجملددر
الدص الثالل ،البام واو ،البند .)930
 -920ور الورت اها  ،اواه الدولة مهمة ا بيو خ ة فعالدة مدن أهد انديدذ ردرارات لدس
األمم املتحدة هقو اإلنسان ة لن ال واوى اإلفرادية ،ما يستلزس مساعدة است ارية وفنيدة مدن
هاند املنجملمددات الدوليددة للمسددا ة ر اقاسددم جترةددة أفضد املمارسددات ر خمتلددف البلدددان (انجملددر
الدص الثاين ،البام هيم ،البندان  44و.)42
 -924واق عل عااو هورية رريغيزستان موعة من املهاس املتعلقدة ةزيدادة فعاليدة الت دري ر
ددا موافحددة يد أندواع التمييددز ،وعليد اعتددزس هوريددة رريغيزسددتان اقدددي فلد مسدداعدة اقنيددة
د اباد اقربات وأفض املمارسات م خمتلف الدو ر طلل امليدان (انجملدر الدصد الثداين،
البام ألف ،البندان  53و.)59
 -922ور الورت اها  ،جتري هورية رريغيزستان امستعدادات للتصديو عل ااداريدة األمدم
املتحدددة هقددو األشددخاو طوي اإلعارددة ،مددا يسددتلزس إهدرا اعددديرت هوهريددة عل د نجملدداس اددوفري
املسدداعدة امهتماعيددة لألشددخاو طوي القيددود الصددحية ،واددلم م دداركة هددطم األشددخاو ر
يد امليددادين اهياايدة ،مددا يسددتلزس دعمداً مددن ادتمد الدددو ومددا يتصد ةددذلل مددن مسدداعدة فنيددة
واست ارية (انجملر الدص الثاين ،البام ميم ،البنود .)900-909
 -926وةويددة انديددذ اوعددية لددس األمددم املتحدددة هقددو اإلنسددان  43-11املتعلقددة ةابان د
اإلنس دداين للتع دداون العس ددوري (ن ددزع األلو دداس ،عملي ددات اإلنق دداط وم ددا إال طل ددل) ،اعت ددزس هوري ددة
رريغيزسددتان التقدددس ة لد مسدداعدة است ددارية وفنيددة إال منجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا واألمددم
املتحدة من أه انديذ عمليات ا هري األراضل من الذخائر غري املندملرة.
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خامساً -التشاور م المجتم المدني
 -921متهيددداً إلعددداد هددذا التقريددر الددوفقُ ،اختددذت ،ةالتعدداون م د املنجملمددات الدوليددة سلسددلة مددن
امل دداورات م د منجملمددات ادتم د املدددين مددن خمتلددف منددافو هوريددة رريغيزسددتان ،أهددري ر إفارهددا
دوار مدتددو وةنددا  .وهددرت املنار ددة اقتاميددة للتقريددر الددوفق بمهوريددة رريغيزسددتان ر إفددار عمليددة
امستعرا الدوري ال ام ةتاريخ  54ا رين األو /أكتوةر  .5394ورد نوهت منجملمات ادتمد
املدين جبودة التقرير الذي يعوس التوههات األساسية ر ميدان قو اإلنسان .ر الورت ندس ،
يلت التقرير عل طكر عدد من امل اك ا امة املتعلقة ةبعحل مسائ قدو اإلنسدان ،مدن ربيد
الة املدافع عن قو اإلنسان ،والعنف املراو من هان أههزة إندداط القدانون ةدو املثليدات
واملثليد ومزدوهددل املي د ابنسددل وموددايري ا ويددة ابنسددانية ،وعدددس كدايددة متثي د األرليددات اإلثنيددة ر
دوائ ددر الدول ددة ،و ال ددة األرلي ددات الديني ددة ،والتقي ددد ةق ددو اإلنس ددان ل دددى ا ددلم النجمل دداس الع دداس أثن ددا
التملمعات السلمية .وأةدت منجملمات ادتم املدين رلقاً خاعاً إ ا م اري القوان ابارية املتعلقة
ةجملر التعام ةن اةية م املثليات واملثلي ومزدوهل املي ابنسل وموايري ا وية ابنسدانية ،و جملدر
عيات املدوافن غدري املسدمللة ،فضدرً عدن اإلهدرا ات القاسدية الده اعتدرب املنجملمدات غدري اهووميدة
الدده اتلقد متددويرً مددن مصددادر أهنبيددة عثاةددة "عمددر للخددارمل" .وش التلكيددد خددر امل دداورات علد
ضرورة ازويد لس األمم املتحدة هقدو اإلنسدان عزيدد مدن املعلومدات التدصديلية املتعلقدة ةامل داك
اكندددة الددذكر .ورددد أخددذت بنددة التنسدديو املعنيددة ةقددو اإلنسددان لدددى اهوومددة مر جملددات ادتمد
املدين ر امعتبار ،ومرت التوعيات الواردة خر امل اورات انعواساً ا م ر نس التقرير الوفق
فحس  ،ة ر املواد اإلعرمية اله ُود ا الوفد الوفق ألغرا اقدي هذا التقرير.

سادساً -اآلفاق المستقبلية
 -920التزس هورية رريغيزستان التزاماً شديداً ةماية قو اإلنسان و ريااد األساسدية كافدة،
وةددالنهو ةتلددل اهقددو واهريددات .وسددو ددري انديددذ مددا اختذا د هوريددة رريغيزسددتان عل د
عااقهددا مددن التزامددات دوليددة ر ددا التقيددد ةقددو اإلنسددان ر إفددار الددنه الدده ددا د الدولددة
لندسددها عل د فريددو جتديددد البلددد ،م د مراعدداة خصوعددية الدولددة الوفنيددة واإلرليميددة ،فض درً عددن
خصائصها التار.ية والثقافية والدينية.
 -921واعد رريغيزسددتان ةعمليددة امسددتعرا الدددوري ال ددام واطيدددها الييددداً كددامرً ةوعدددها
أداة ةنا ة من شل ا إخرامل البلد إال مستوى هديد من اهوار ةد أههدزة الدولدة وادتمد املددين،
واملسا ة ر ا بيو اس اايملية التحس وآليااا ،فضرً عن محاية قو اإلنسان.

 -963واطيدد رريغيزسدتان ضدرورة امعد ا ال ددام ةقدو اإلنسدان املنصدوو عليهدا ر ميثددا
األمددم املتحدددة ،واإلعددرن العدداملل هقددو اإلنسددان واماداريددات الدوليددة األخددرى ،والتقيددد ةتلددل
اهقو  ،كما اطيد ما ابذل األمم املتحددة ،ومنجملمدة األمدن والتعداون ر أوروةدا واملنجملمدات الدوليدة
األخرى من ههود ر هذا امجتاه.
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