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  مقدمة
وجب قرار جملـس    عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مب          -١

وجـرى  . ٢٠١٠مـايو   /أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأست . ٢٠١٠و  ماي/أيار ٣االستعراض املتعلق بقريغيزستان يف اجللسة األوىل املعقودة يف         

واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن قريغيزستان       . وفد قريغيزستان السيدة جيلديز مامبتالييفا    
  .٢٠١٠مايو /أيار ٥يف جلسته اخلامسة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل          ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٧ويف    -٢
  . بوركينا فاسو ونيكاراغوا والصني: عراض املتعلق بقريغيزستانلتيسري االست) اجملموعة الثالثية(
 الوثائق التالية ألغـراض     رتصد ،٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بقريغيزستان
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/8/KGZ/1)؛  
 )ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلومات     )ب(  

(A/HRC/WG.6/8/KGZ/2)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/8/KGZ/3).  
 وأحيلت إىل قريغيزستان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً              -٤

نيا وآيرلندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وليتوانيا         أملاو بلجيكا
وهذه األسئلة متاحة على املوقع .  وهولنداواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  لة من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض احلا  -ألف   
، بدأ وفد قريغيزسـتان، الـذي       ٢٠١٠مايو  /أيار ٣يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٥

ترأسته نائبة وزير العدل السيدة جيلديز مامبتالييفا، عرضه بتقدمي معلومات عن الوضـع يف              
 للوضع الذي نـشأ     ونظراً. ٢٠١٠أبريل  /نيسانالبلد بعد األحداث السياسية اليت وقعت يف        

، تولت احلكومة املؤقتة السلطة واضطلعت بالوظائف املعهود هبا لـرئيس       أبريل/نيسان ٧منذ  
وقال الوفد إنه، يف وقت تقدمي التقرير، كانت مجيع املؤسسات احلكوميـة            . الدولة وللربملان 

 أوتونباييفا  تؤدي وظائفها بأقصى قدراهتا، وكانت احلكومة املؤقتة اليت تترأسها السيدة روزا          
  .  بشكل كاملمتسك بزمام الوضع يف البلد
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 أغلقتا حدودمها نتيجة لألحـداث الـيت        أوزبكستانوقال الوفد إن كازاخستان و      -٦
غري أن احلكومة املؤقتة اختذت اخلطوات الضرورية للتصدي هلـذه          . أبريل/نيسانوقعت يف   

، فحسب جتماعي واالقتصادي للبلدالقضية، إذ إن فتح احلدود لن يؤثر إجيابياً على الوضع اال    
  . التوتر يف قريغيزستانمن حدة وإمنا سيخفف أيضاً 

وأشار الوفد إىل األولويات الثالث للحكومة املؤقتة، وهي استعادة القانون والنظام             -٧
يف البلد، وحل املشاكل االجتماعية االقتصادية، وإعادة الشرعية للحكومـة عـن طريـق              

وبيَّن الوفد أن هدف احلكومة املؤقتة هو إعادة        . العمليات الدميقراطية اإلصالح الدميقراطي و  
البلد إىل احلكم الدميقراطي وسيادة القانون، والقضاء على احملسوبية والقبلية يف النظام اإلداري   

  التـرويج  كما أشار الوفد إىل األهداف القصرية األجل للحكومة املؤقتة، وهـي          . احلكومي
، واالستفتاء على اعتماد مشروع الدستور، وعقـد  نطاق البلدتور على ناقشة مشروع الدس مل

  .انتخابات برملانية ورئاسية حرة ونزيهة
وفيما يتعلق بالتقرير الوطين، أشار الوفد إىل تنظيم عدد من األحداث العامة، منـها                -٨

يف إطار إعداد   احللقات الدراسية واالجتماعات التشاورية مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية          
وعرض التقرير اإلطار القانوين الرئيسي     . التقرير الوطين من أجل االستعراض الدوري الشامل      

يف قريغيزستان بينت أن ممارسات     أبريل  /نيسانوقال الوفد إن أحداث     . آللية حقوق اإلنسان  
ة، ورغم التغريات الـسياسي   . حقوق اإلنسان يف البلد ال تفي مبتطلبات واحتياجات الشعب        

تقييم الشارك الوفد يف دورة الفريق العامل بغية إجراء حوار صريح وبنَّاء، ثقة من الوفد يف أن  
وضوعي للتقرير الوطين ولتوصيات الدول من شأنه أن يسهم يف تعزيز ومحايـة حقـوق               امل

  .اإلنسان يف قريغيزستان
ه، عدة تـدابري    وقد اختذت احلكومة املؤقتة، امللتزمة بضمان حقوق اإلنسان وحريات          -٩

 اإلفراج عن الشخصيات السياسية والقيادات اجلماهريية       تأييديف سبيل بلوغ هذه الغاية، منها       
من أماكن احتجازها، مبن فيهم من احتجزوا بشكل غري قانوين واهتموا بتنظيم أعمال شغب              

 تويلتة  وأشار الوفد إىل أن احلكومة املؤق     . ٢٠٠٩مجاعي عشية االنتخابات الرئاسية يف عام       
قد  لتنفيذ سياسة هتدف إىل محاية حقوق الالجئني، و        وختططأولوية ملسألة استقاللية القضاء،     

وجيدر التنويه  . ختطط إلدخال نظام البث اإلذاعي العام     كما أهنا   أعلنت التزامها حبرية التعبري،     
لـدويل   على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد ا       ٢٠١٠مارس  /آذاربتصديق الربملان يف    

  .والسياسية  املدنيةاخلاص باحلقوق
والحظ الوفد أن محاية مصاحل األطفال ال تزال إحدى أولويات البلد، وأن التشريع               -١٠

 يعكس املعايري احملددة يف اتفاقية حقوق الطفل، الرامية إىل تعزيز محاية حقوق             ذا الصلة احمللي  
ية هي الشكل الرئيسي لدعم األطفـال       وأشار الوفد إىل أن مالجئ األيتام احلكوم      . األطفال

 يف املائة من أطفال املالجئ انفصلوا عن أسرهم بسبب صـعوبة            ٨٨املهَملني، وأن أكثر من     
وقد أنشئت مراكز حملية لدعم األطفـال واألسـر يف إطـار نظـام              . األوضاع االقتصادية 
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ة تنمية قدرات   وأعرب الوفد عن حاجة البلد إىل مواصل      . مركزي حلماية األطفال واألسر    ال
وقال إن قريغيزستان ختطط    . املؤسسات القائمة وإىل تلقي املساعدة التقنية من األمم املتحدة        

إلنشاء نظام لقضاء األحداث، كما ترى ضرورة اعتماد خطة عمل بشأن قـضايا االجتـار               
  . باألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف البغاء

اإلدارة العامة،  ىل عدد من التدابري املتخذة لضمان مشاركة املرأة يف          وبينما أشار الوفد إ     -١١
مدى احلاجة إىل تعزيز االستراتيجية الرامية إىل القضاء على القوالب النمطية املتعلقة            فإنه يدرك   

 إىل مشكلة العنـف واختطـاف        أيضاً أشار الوفد و. بدور املرأة والرجل يف اجملتمع ويف األسرة      
شكلة مستمرة رغم إجراء عدد من احملاكمات اجلنائيـة يف هـذا الـصدد؛              العرائس، وهي م  

ه الختاذ مزيد من التدابري من أجل حتسني الوضع، مبـا فيهـا تـدابري               بلد الوفد استعداد  وأعلن
  .التوعية؛ وأشار إىل احلاجة إىل وضع مشاريع وطنية واحلصول على املساعدة التقنية ذات الصلة

د من التدابري املتخذة لضمان حقوق األقليات اإلثنية، منها تقدمي          وأشار الوفد إىل عد     -١٢
 سياسـة ه الرامية إىل وضع وتنفيـذ        بلد وأشار الوفد كذلك إىل خطط    . التعليم بأربع لغات  

وأعرب الوفد عن التزام قريغيزستان مببادئ التـسامح  . تراعي التنوع اإلثين والثقايف للمجتمع   
  .تلف األعراق والدياناتواالحترام املتبادل فيما بني خم

  فقـد  ،٢٠٠٧وبينما أشار الوفد إىل اخنفاض عدد األشخاص املسجونني منذ عام             -١٣
 مواصلة وضع أشكال بديلة ملعاقبة اجلناة األحداث والبـالغني، وذلـك            ية بلده أعرب عن ن  

 واعترف الوفد باحلاجة إىل حتـسني     . مبواصلة اإلصالحات اليت بدأ تنفيذها يف نظام السجون       
وأكد الوفد التزام قريغيزستان بالوفاء بالتزاماهتا الدوليـة  . أوضاع احتجاز األشخاص املدانني   

  . ودعم أنشطة املنظمات الدولية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
أما البيانات األخرى الـيت مل يتـسن        .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٥١أدىل    -١٤
 اخلـارجي دالء هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت فسوف ُتنشر علـى املوقـع               اإل

وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار يف الفرع       . )١(فرهاالالستعراض الدوري الشامل عند تو    
  . الثاين من هذا التقرير

الستعراض تعاوهنا مع آلية ا   على  وشكر عدد من الوفود احلكومة املؤقتة لقريغيزستان          -١٥
والحظ . لتقرير الوطينخبصوص االدوري الشامل، وأشادوا بالعرض الشامل الذي قدمه الوفد 

عدد من الوفود، مع التقدير، مشاركة قريغيزستان يف االستعراض الدوري الـشامل، رغـم              
  . صعوبة الوضع السياسي يف البلد

__________ 

 .بوتان والسودان واملغرب )١(
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ورحبت . إلنسانورأت طاجيكستان أن العرض يعكس التزام قريغيزستان حبقوق ا          -١٦
ونوهـت بانـضمام    . باعتماد منهاج عمل التجديد الوطين، القائم على سـيادة القـانون          

قريغيزستان إىل معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وبعزم احلكومة على تعزيز املساواة            
  .وقدمت طاجيكستان توصيات. قوق األطفالحب والنهوضبني اجلنسني 

الدميقراطية مبا حتقق من نتائج يف جمال ضمان متتع مجيع          شعبية  الونوهت مجهورية كوريا      -١٧
وأحاطت علمـاً بنظـام التعلـيم       . األقليات باحلقوق واحلريات على قدم املساواة مع اآلخرين       

 اليت هتدف إىل ضمان حتـسني األوضـاع         اإلعانات، وبعدد من    واجملايناألساسي العام اإللزامي    
عن تقديرها للـسياسة    الشعبية الدميقراطية   ربت مجهورية كوريا    وأع. املعيشية للعاطلني عن العمل   

 مجهورية كوريـا    وقدمت. احلالية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق األطفال         
  . توصيةالشعبية الدميقراطية

وأحاطت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية علماً بالتقدم احملـرز يف تعزيـز الوئـام                -١٨
وأضافت .  اجلماعات اإلثنية  لكلتماعي، وحتقيق االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية       االج

أنه، عمالً بالدستور، مل تأل احلكومة جهداً يف محاية احلقوق واحلريات األساسـية لـشعبها             
مجهوريـة الو الدميقراطيـة     وقدمت  . بغض النظر عن األصل العرقي واجلنس واللغة والدين       

  .توصياتالشعبية 
 ٨ونوهت الكويت باجلهود املبذولة الستئصال اإلرهاب، وأشـارت إىل قـانون              -١٩

ولوية الحترام حقوق اإلنسان ومحاية األشـخاص  األ الذي يويل   ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
ورحبت بالتدابري الدستورية الرامية إىل محايـة حقـوق   . املعرضني ملخاطر األعمال اإلرهابية  

 تنيط بالوالدين املسؤولية األساسية عن تعليم أبنائهم، وتنيط بالدولـة           وهي تدابري األطفال،  
  .وقدمت الكويت توصيات. مسؤولية محاية األيتام

وأعربت عـن   . رغم صعوبة الوضع يف البلد    الوطين  ورحبت اجلزائر بتقدمي التقرير       -٢٠
رام حقوق اإلنسان،   أملها يف العودة السريعة إىل النظام الدستوري، واستعادة االستقرار، واحت         

وطلبت اجلزائر مزيداً من املعلومات عن التـشريع        . االقتصادية - وحتقيق التنمية االجتماعية  
، وكذلك بـشأن دور  الوطنيةالذي صدر مؤخراً بشأن العالقة بني القوانني الدولية والقوانني       

  . وقدمت اجلزائر توصيات. مكتب أمني املظامل
 االسـتعادة  إزاء األرواح اليت أُزهقت، وأكدت على أمهية وأعربت النرويج عن أسفها    -٢١

 ورحبـت .  العام يف ظل حكومة دميقراطية حتترم حقوق اإلنسان احتراماً تامـاً           السريعة للنظام 
وأعربت عن قلقها إزاء    . جتاه اإلصالح الدستوري واالنتخابات الدميقراطية    ا  يف باخلطوات املتخذة 

  .وقدمت النرويج توصيات. سان والصحفيني واحملامنيضعف وضع املدافعني عن حقوق اإلن
االستعراض الدوري الشامل أن يسهم يف اجلهود الرامية        من شأن   ورأت الربازيل أن      -٢٢

إىل حتقيق الدميقراطية، وتعزيز النظام القضائي، واحلد من الفقر، وحتقيق التنمية املـستدامة،             
واستفسرت عن اخلطوات املتخذة مـن      . دامونوهت بإلغاء عقوبة اإلع   . وضمان حرية التعبري  
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أجل محاية األطفال والنساء، ومكافحة التمييز، ومعاجلة أوجه القصور املتعلقـة بـاحلقوق             
  .وقدمت الربازيل توصيات. االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 تعزيز سيادة من أجل ويف الوقت املناسب نزيهةوأكدت تركيا أمهية تنظيم انتخابات   -٢٣
وشجعت تركيا  . قانون، ورحَّبت بإعالن االستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برملانية        ال

إنشاء  قريغيزستان على االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى النظر يف           
  .مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

ونوهـت  . ار الـوطين  وأعربت إندونيسيا عن أملها يف االستعادة العاجلة لالستقر         -٢٤
وأكدت أن الدستور ينص على املساواة . حلقوق الطفل" اجليل اجلديد"بالتصديق على برنامج   

وطلبـت  . بني اجلنسني، مشرية إىل التزايد الكبري يف عدد النساء يف الوظـائف احلكوميـة             
  .ر العنف املرتيل واالجتار بالبشمنمعلومات عن قانون احلماية االجتماعية والقانونية 

. ورحَّبت كازاخستان برغبة شعب قريغيزستان يف العيش يف جمتمع حر ودميقراطي             -٢٥
. وأشارت إىل التحديات اجلديدة املتعلقة باستقرار الوضع السياسي وتعزيز التنمية االقتصادية          

وقالت إهنا تعتقد أن احلكومة املؤقتة على علم بشواغل اجملتمع الدويل، معربة عن أملـها يف                
  .وقدمت كازاخستان توصيات. احلكومة مع اجملتمع الدويلتعاون 
وأشارت قريغيزستان إىل أن وزارة العمل واالستخدام واهلجـرة تـضطلع، منـذ               -٢٦
احمللية من أجل تنفيذ سياسة     احلكومات   املركزية و  ة، مبهمة تنسيق جهود احلكوم    ٢٠٠٩ عام

حد أهداف االستراتيجية الوطنية املتعلقة     وملَّا كان أ  . املساواة بني اجلسنني اليت وضعتها الدولة     
 هو مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة،         ٢٠١٠-٢٠٠٧باملساواة بني اجلنسني للفترة     

لتشريع املتعلق بالعنف املرتيل، اسـتناداً إىل نتـائج         لفقد وضعت احلكومة مشروع تعديالت      
، ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . نرصد عملية تنفيذ هذا التشريع، وقدمت هذا املشروع إىل الربملا         

وُيعترب . انطلقت رمسياً محلة مكافحة العنف املرتيل يف قريغيزستان، بالتعاون مع األمم املتحدة           
مشروع أيضاً  الحظ الوفد   و. تعدُّد الزوجات واختطاف العرائس جرميتني يف القانون اجلنائي       

ار بالبـشر واجلـرائم     جت إىل تشديد العقوبات على اال     الذي يهدف تعديالت التشريع الوطين    
  .، ومحاية ضحايا االجتاراملتصلة به

وفيما يتعلق حبرية التعبري، الحظ الوفد أن التحقيق يف عدد من حاالت ممارسة العنف   -٢٧
، ٢٠٠٥ومنـذ عـام     . ضد الصحفيني هو أحد األولويات بالنسبة إىل أجهزة إنفاذ القانون         

ويف هذا الصدد، أُنشئ    . عوى جنائية  د ٢٨ حالة عنف ضد الصحفيني وُرفعت       ٣٤ُسجلَّت  
فريق حتقيق خاص، مبوجب قرار لوزير الداخلية، للتحقيق يف حاالت العنف ضد الصحفيني             

  . للعدالةاملسؤولنيوتقدمي 
 واملـسموعة وأشارت قريغيزستان إىل أن عدداً كبرياً من وسائط اإلعالم املطبوعة             -٢٨

شاكل خطرية يف أداء وظائفهم، حيث سبق       غري أن الصحفيني يواجهون م    . مسجلة يف البلد  
وكانت الـسلطات   . لضرب وغريه من أشكال العنف، مبا يف ذلك التهديد بالقتل         لتعرَّضهم  
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السابقة قد فرضت رقابة على وسائط اإلعالم عن طريق آليات إعادة التسجيل، وكـان أي               
وكان أمـني املظـامل     . نقد يصدر يف وسائط اإلعالم يؤدي إىل إغالق املنفذ اإلعالمي املعين          

 على وضـع     يعكف حالياً  وهوأنشأ قسماً خاصاً معنياً حبماية احلقوق املدنية والسياسية،          قد
كما اضطلع مكتب أمني    . خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان تشمل محاية حقوق الصحفيني        

  . لربملانوهو خيطط لتقدمي النتائج إىل ا املظامل برصد تنفيذ القانون املتعلق بوسائط اإلعالم،
. وشجعت أملانيا قريغيزستان على تعزيز احترام حقوق اإلنسان والقـانون الـدويل             -٢٩

 الذي ستسلكه احلكومة لتعزيز اجملتمع املدين، ال سيما املدافعني عـن             النهج واستفسرت عن 
الطريقة اليت ستضمن هبا تعزيز احلقوق املدنية عن طريق اإلصـالحات  عن حقوق اإلنسان؛ و  

ما إذا كانت احلكومة تعتزم تغيري القانون املتعلق باألديان، حبيث يكفل حرية            عة؛ و الدستوري
  .وقدمت أملانيا توصيات. الدين
. قـوق اإلنـسان   الدولية حل صكوك  الونوهت اهلند بانضمام قريغيزستان إىل معظم         -٣٠

 املتعلقة  واعترفت باإلجنازات الكبرية  . ورحَّبت بإنشاء آليات مؤسسية حلماية حقوق األطفال      
 يف املائة من    ٣٥وأشارت اهلند إىل أن     . بوضع خطة عمل وطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني       

وأعربت عن أملها يف أن يـؤدي اعتمـاد         . السكان ال يزالون يعيشون دون مستوى الفقر      
  .االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية إىل حتسني املستوى املعيشي

 يف أن يطرح القريغيزيون خالفاهتم جانباً، وأن يتخلوا         وأعربت سنغافورة عن أملها     -٣١
ونوهت بالتزام احلكومة املؤقتـة بالتـشاور       . يسعوا إىل حل سلمي مستدمي    عن العنف، وأن    

وقالـت إن  . بشأن وضع دستور جديد يقوم على التوافق السياسي وعقد انتخابات شـفافة        
  .وقدمت سنغافورة توصية.  الفساداملرحلة االنتقالية أتاحت فرصة لتهيئة بيئة خالية من

وأشاد االحتاد الروسي باخلطوات اليت اختذهتا قريغيزستان منذ استقالهلا مـن أجـل               -٣٢
وذكر أن  . وأشار إىل التحديات املقبلة   . لدميقراطيةاتوطيد األسس القانونية حلقوق اإلنسان و     

رب عن أمله يف سرعة     وأع. ارتفاع مستويات الفقر هو أحد أسباب عدم االستقرار السياسي        
  . القانون، واعتماد دستور جديد، وعقد انتخاباتسيادة باستعادةتطبيع األوضاع، وذلك 

الشرعية، وعقد انتخابات شفافة، وضمان     باستعادة  ونوَّهت فرنسا بالتزام احلكومة       -٣٣
وأعربت عن قلقهـا    . وأعلنت عن استعدادها للتعاون يف هذا الصدد      . محاية حقوق اإلنسان  

زاء ادعاءات ممارسة التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملـة، ال سـيما ضـد القـصَّر           إ
إىل ادعاءات بشأن ختويـف ومـضايقة       تستند  عدة بالغات   إىل   كذلك   وأشارت. احملتجزين

  .وقدمت فرنسا توصيات. املدافعني عن حقوق اإلنسان
التعلـيم، وإىل األحكـام     وأشارت اململكة العربية السعودية إىل احلق الدستوري يف           -٣٤

 الطفـل حقوق وأشارت كذلك إىل توصية جلنة      . القانونية اليت تؤكد إلزامية التعليم االبتدائي     
التحـسينات  ونوَّهـت ب .  اجلهود الرامية إىل مكافحة التسّرب من التعلـيم الداعية إىل تعزيز 
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تدابري الرامية إىل حتسني    حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وبال    املتعلق  التشريع  املُدخلة على   
  . توصية اململكة العربية السعوديةوقدمت. الطفلالوضع يف جمال حقوق 

. ورحَّبت هنغاريا باالستفتاء القادم على الدستور وباالنتخابات الربملانيـة القادمـة            -٣٥
 حريـة  تجمع السلمي واالنتخاب، وأن َتكفلوأكدت أن على احلكومة أن تضمن احلق يف ال  

قريغيزستان أثنـاء زيـارة    وأشارت إىل التعاون الذي أبدته      . التعبري وحرية   جلمعياتتكوين ا 
. املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، وأشادت باجلهود املتعلقة حبقوق األطفـال           

  .وقدمت هنغاريا توصيات
مثلة من األقالت إن  و. وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء تدهور وضع حقوق اإلنسان          -٣٦

وأشارت سلوفينيا  . الدالة على ذلك زيادة عدد حاالت وفاة الصحفيني اليت مل ُيبت فيها بعد            
إىل مجلة أمور منها فرض ضوابط على احلريات الدميقراطية عن طريق إغالق املواقع اإلخبارية              

. د حرية التجمـع وحريـة الـدين     املستقلة على شبكة اإلنترنت، واعتماد تشريع جديد يقيّ       
  .مت سلوفينيا توصياتوقد
 انعـدام وأشارت فلسطني إىل التحديات اليت تواجهها قريغيزستان، واليت تتمثل يف             -٣٧

ونوهت باجلهود املبذولة لتحـسني اإلطـار       . األمن، وارتفاع معدل الفقر، ووضع الالجئني     
يزستان وأحاطت علماً بالتزام قريغ   . التشريعي يف جمايل املساواة بني اجلنسني وحقوق األطفال       

  .وقدمت فلسطني توصية. بعدد من صكوك حقوق اإلنسان الدولية
ومتشياً مـع   . ٢٠١٠أبريل  /نيسانوأعربت إسبانيا عن استمرار قلقها إزاء أحداث          -٣٨

، أكدت إسبانيا أمهيـة االسـتعادة       أبريل/نيسان ٢٦استنتاجات جملس االحتاد األورويب يف      
اطية حتترم سيادة القانون وحقوق اإلنسان احترامـاً   الفورية للنظام العام يف ظل حكومة دميقر      

  . وقدمت إسبانيا توصيات. كامالً
والحظت اجلماهريية العربية الليبية تركيز التقرير على احترام حقوق األجيال املاضية             -٣٩

وطرحت ثالثة أسئلة، بالربنامج الوطين حلقوق اإلنسان؛ واخلطوات املتخذة لتحقيق . والقادمة
التفاهم فيما بني اجلماعات اإلثنية، فضالً عن املصاحلة املدنية؛ ومشاكل الزواج املبكر،            احلوار و 

  .توصياتاجلماهريية العربية الليبية وقدمت . واختطاف العرائس، والعنف املرتيل ضد النساء
. ورحبت إيطاليا باإلعالن عن اإلصالحات الدستورية وتنظيم انتخابـات دميقراطيـة         -٤٠

على  بواعث قلق األمني العام إزاء الفقر والفساد والعنف ضد املرأة والقيود املفروضة           وأشارت إىل   
وأعربت عن قلقها إزاء القانون اجلديد املتعلق حبريـة الـدين، وإزاء            . حرية التعبري يف قريغيزستان   

  . توصيات إيطالياوقدمت.  ومضايقتهمادعاءات ممارسة التعذيب ضد القصَّر وختويف الصحفيني
املشاركة الـسياسية   تعزيز  وسلطت باكستان الضوء على اخلطوات املتخذة لضمان          -٤١

 ٢٠١٠-٢٠٠٢وأضافت أن الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان للفترة        . للمرأة يف قريغيزستان  
 آليات جديـدة يف جمـال حقـوق         إنشاءقد أسهم يف حتقيق حتسن تدرجيي يف التشريع ويف          
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وقـدمت  . ف قريغيزستان البنَّاء بالتحديات اليت تواجهها     وأشادت باكستان باعترا  . اإلنسان
  .باكستان توصيات

 اضطرابات سياسـية  شهدته الفترة األخرية من     وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء ما         -٤٢
وأشارت إىل العديد من ادعاءات االعتداء على الصحفيني واملدافعني عـن           . وعنف سياسي 

قريغيزستان لتصديقها على الربوتوكـول     را  سويسوهنأت  . ٢٠٠٩حقوق اإلنسان يف عام     
وأشارت إىل اسـتمرار    . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آليتها الوقائية الوطنية       

  .وقدمت سويسرا توصيات. اختطاف الفتيات الصغريات من أجل الزواج القسري
ـ      -٤٣ رز يف تعزيـز  وأعربت الصني عن تقديرها الستراتيجيات استئصال الفقر وللتقدم احمل

ورحبت الصني باعتماد برنـامج وطـين   . ومحاية احلق يف احلماية االجتماعية والصحة والتعليم   
وأعربت الصني عن أملها يف أن تواصل احلكومة        . حلقوق اإلنسان، وبإيالء أولوية حلقوق املرأة     

  .دمت الصني توصياتوق. واالستقرار االجتماعيالعام املؤقتة اختاذ تدابري فعالة الستعادة النظام 
.  رصده كيفيةونوهت أنغوال بتنفيذ برنامج لتقدمي الرعاية الصحية، واستفسرت عن            -٤٤

لتحسني اآللية املؤسسية حلماية األطفال، ورحبت بشغل النـساء         املبذولة  وأشادت باجلهود   
باحلق  يف املائة من الوظائف احلكومية، واستفسرت عن مدى متتع غري املواطنني             ٥٢ نسبته ملا

  .وقدمت أنغوال توصيات. يف التعليم
وأعرب األردن عن أمله يف أن تواصـل قريغيزسـتان اإلصـالحات الـسياسية                -٤٥

وأعرب عن تقديره   . والدميقراطية على النحو الذي قامت به يف أوائل تسعينات القرن املاضي          
ىل أن ضـمان    وأشـار األردن إ   . إلعالن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يف املستقبل القريب       

، وإمنا سيضمن    فحسب الدميقراطية لن يعزز الوضع العام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
  .وقدم األردن توصيات. االقتصادي - أيضاً حتقيق االستقرار والتقدم السياسي واالجتماعي

 لقانون األطفال، الـذي حيـدد       ٢٠٠٦وأشادت مصر باعتماد قريغيزستان يف عام         -٤٦
وأشادت كذلك باعتماد . اخلاصة هبمدمات اخلتوفري قانوين الشامل حلماية األطفال واإلطار ال

خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني، مما عزَّز إجراءات تقييم التشريع مـن املنظـور               
  .وقدمت مصر توصيات. اجلنساين، ودعم إنشاء آلية وطنية لرصد وضع املرأة

يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن أسفها إزاء األرواح        وأعربت اململكة املتحدة لرب     -٤٧
وأشارت .  احتمال تفشي مزيد من العنف     وقالت إن القلق ال يزال يساورها من      اليت أزهقت،   

ونوَّهـت  . إىل تقارير بشأن االستيالء على أراضي املواطنني الذين هم من أصل غري قريغيزي           
ت قريغيزستان على التعاون مع اجملتمع الـدويل يف         باإلجراءات املتخذة لتعزيز املصاحلة، وحث    

ادعاءات بشأن انتشار   وجود  ورحبت بإلغاء عقوبة اإلعدام، ولكنها أشارت إىل        . هذا الصدد 
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. رية وسائط اإلعالمحب وإىل شواغل تتعلقالتعذيب، 
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 قريغيزستان، وشددت على أن      االستقرار يف  انعداموأعربت املكسيك عن قلقها إزاء        -٤٨
 إىل  قريغيزستانودعت املكسيك.  مسؤولة عن ضمان محاية حقوق اإلنسانالقائمةالسلطات 

أن ُيجـرى اسـتفتاء علـى       استعادة النظام الدميقراطي والدستوري، وأعربت عن ثقتها يف         
حتديـد  وحثت املكسيك احلكومة على     . م انتخابات برملانية بشكل عاجل    الدستور وأن ُتنظَّ  

  .  توصيات املكسيكوقدمت. موعد لتلك االنتخابات
وأعربت ليتوانيا عن أسفها لألرواح اليت أزهقت أثناء األحداث األخرية، وعن قلقها              -٤٩

وأعربـت  . ورحبت بتعاون احلكومة املؤقتة مع األمم املتحدة      . إزاء هشاشة الوضع يف البلد    
 النفايات املشعة، وهو ما يتعني وقفـه        كذلك عن قلق خاص إزاء تشغيل األطفال يف مدافن        

  . وقدمت ليتوانيا توصيات. على سبيل األولوية
وأعربت كندا عن تقديرها اللتزام احلكومة املؤقتة حبقوق اإلنسان، وإلطالقها خطة             -٥٠

ادعـاءات  وجود  وأعربت عن قلقها إزاء     .  ومنع حاالت انعدام اجلنسية    خبفضالعمل املتعلقة   
،  األخرية اآلونة يف    وسائط اإلعالم  على الصحفيني وباحلظر الذي فُرض على     تتعلق باالعتداء   

اليت تشري إىل تفشي ممارسة تقارير ال إزاء قلقهاوأعربت عن . واستمرار انتهاكات حقوق املرأة
  . وقدمت كندا توصيات. التعذيب

، وأن  ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران وأكدت قريغيزستان أن االسـتفتاء سـُيجرى يف           -٥١
 املطروحـة وفيما يتعلق باألسئلة    . من نفس العام  أكتوبر  /تشرين األول  يف   سُتعقدخابات  االنت

، أشارت قريغيزستان إىل أن القوانني تقضي حبرية الوصـول إىل         ٢٠٠٩بشأن انتخابات عام    
، وبنـشر   االلجنة االنتخابية، وحبق أصحاب املصلحة ووسائط اإلعالم يف حضور اجتماعاهت         

أنه مت إنشاء نظـام آيل لتـسجيل        ب قريغيزستان   وأفادت. ائط اإلعالم مقررات اللجنة يف وس   
وسوف تنشئ احلكومة املؤقتة جلنة لضمان      . الناخبني ولتقدمي املعلومات عن العملية االنتخابية     

  .شفافية العملية االنتخابية، مبشاركة كاملة من اجملتمع املدين واألحزاب السياسية
ي، أشارت قريغيزستان إىل وجود نظام قضائي شـامل،         وفيما يتعلق بالنظام القضائ     -٥٢

غري أنه ينبغـي اختـاذ   . منذ استقالل البلد، وإىل أن الدستور حيظر التدخل يف أعمال القضاء         
وقد استهدفت اخلطـوة األوىل الـيت اختـذهتا         . مزيد من التدابري لتعزيز القضاء واستقالليته     

ن املقرر أن تتلو هذه اخلطوة تـدابري أخـرى          وم.  احملكمة الدستورية  إصالحاحلكومة املؤقتة   
  .لتعزيز استقاللية اجلهاز القضائي

 مبسألة حقوق األطفال، رفضت قريغيزستان الرأي القائل بـأن العقوبـة            يتصلوفيما    -٥٣
كما حيظـر التـسبب     البدنية مسموح هبا يف البلد، مشرية إىل أن القانون حيظر العقوبة البدنية             

وبناًء على ذلك، جيري التحقيق يف حاالت العنف ضـد          . نفسية باألطفال ال بدنية أو باملعاناة ال 
 اُتخـذت تـدابري     وقدوجيري حالياً وضع نظام لقضاء األحداث،       . األطفال ومقاضاة مرتكبيه  

قـضاء  يتعلـق ب  ووضع فريق عامل خاص مشروع قـانون        . خاصة ملساعدة األطفال اجلاحنني   
عالوة علـى ذلـك،     و. ريعات أخرى ذات صلة   تعديالت على تش  إدخال  األحداث، واقترح   
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وسُتعتمد هذه .  باالشتراك مع اليونيسيف٢٠٠٩عام  لعنف املرتيل يفعن اأجريت دراسة شاملة 
أساس ألي تعديالت إضافية للقوانني، وألي خطط عمل هتدف إىل استئصال العنف            الدراسة ك 

تـشمل  و. األطفال اجلاحنني وهناك أيضاً خطط هتدف إىل إجياد بدائل الحتجاز         . ضد األطفال 
هذه البدائل الربامج املقدمة يف مدارس خاصة، مثل برامج التأهيل والعالج، والعمل النشط مـع   

، سُيتخذ مزيد من اإلجراءات من أجل إصالح املؤسـسات          منوذجيويف إطار مشروع    . األسر
طفـال معـايري    وقد حدد قانون األ   . الرئيسية اليت تقدم اخلدمات لألطفال يف حاالت األزمات       

هي حمور  على الدوام   املصاحل الفضلى لألطفال    ستكون  و. اخلدمات اليت تقدمها األسر احلاضنة    
  . التدابري املتخذة

وفيما يتعلق باحلق يف التجمع السلمي، أشار الوفد إىل أن مجيع املـواطنني يتمتعـون                 -٥٤
اعُترب  قانون بشأن هذا احلق      ٢٠٠٨غري أنه اعُتمد يف عام      . احلق ما مل حيملوا أسلحة نارية      هبذا
وقد ُشكِّل هلذا  . ولذلك، ُتبذل حالياً جهود لوضع قانون جديد      . ال يتوافق مع املعايري الدولية    أنه  

املكتـب املعـين    قد أجنـز    و. خرباء مستقلني مع  تعاون مع أمني املظامل و    يالغرض فريق عامل    
 مـشروع قـانون      يف أوروبا، استعراض   األمن والتعاون ، التابع ملنظمة    ؤسسات الدميقراطية بامل

ويف هذا السياق، أشار الوفد إىل أن مكتب أمني املظامل طلب مزيداً من الدعم اإلداري               . جديد
  .  مشروع القانون اجلديداستعراضمن اجملتمع الدويل من أجل تعزيز قدراته على 

لتصدي النتهاكات  شرعت يف اختاذ تدابري ل    قد  وذكر الوفد أيضاً أن احلكومة املؤقتة         -٥٥
وجرت مراجعة عدد من احلاالت الفرديـة،       .  يف املاضي ألسباب سياسية    وقعتاحلقوق اليت   

، وما انطوى عليه ذلك من احتجـاز  ٢٠٠٨منها ما يتصل بقمع االضطرابات املدنية يف عام  
. تعسفي وانتهاك للحق يف حماكمة عادلة، فضالً عن التقارير املتعلقة باسـتخدام التعـذيب             

اتسمت التحقيقات السابقة اليت أجرهتا وزارة الداخلية مبخالفات، منها ممارسة الـضغط             دوق
 أن املعارضني السياسيني الذين اعتقلوا، كإجراء انتقامي يف         فضالً عن . السياسي على احملققني  
  .غالب األمر، مل ُيربأوا

.  األخـرية  االضـطرابات وأعربت ماليزيا عن أسفها إزاء اخلسائر اليت جنمت عن            -٥٦
 إىل اعتمـاد    ونوهت بتعهد قريغيزستان بالوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، مـشريةً         

 ومنهاج عمل التجديـد الـوطين يف   ٢٠١٠-٢٠٠٢الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان للفترة  
وشجعت ماليزيا قريغيزستان على مجلة أمور منها تعزيـز جهودهـا ملواءمـة             . ٢٠٠٩ عام

  .وقدمت ماليزيا توصيات. الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانتشريعاهتا 
م اعـد انوأعربت النمسا عن قلقها إزاء األرواح اليت أُزهقت وإزاء استمرار حالـة               -٥٧

وقالت إن استعادة النظام العام واحترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يكتسيان           . االستقرار
 احلكومة املؤقتة بضمان احترام التزاماهتا الدولية املتعلقة        ورحبت النمسا بتعهد  . أمهية قصوى 

ورحبت النمسا بإعالن قريغيزستان مواصـلة اإلصـالحات الدسـتورية          . حبقوق اإلنسان 
  .وقدمت النمسا توصيات. والتحضري النتخابات دميقراطية
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.  اإلنسان ونوهت أرمينيا باخلطوات املزمع اختاذها لتوطيد سيادة القانون وتعزيز حقوق           -٥٨
يتمتع و ن يف بناء جمتمع ينظر إىل املستقبل      وأعربت أرمينيا عن استعدادها لدعم جهود قريغيزستا      

. أفراده متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان               
  .وقدمت أرمينيا توصيات. واستفسرت عن اخلطط املتخذة لوضع نظام لقضاء األحداث

وأعربت هولندا عن أسفها للخسائر يف األرواح، ورحبت بعزم قريغيزستان علـى              -٥٩
 اجلهـات ودعت احلكومة املؤقتة إىل مواصلة تعاوهنا مـع         . إجراء انتخابات يف وقت قريب    

وأعربت كذلك عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بالتعذيب يف أعقاب أحداث           . الفاعلة الدولية 
، واالعتداء على الصحفيني، والقـانون      ٢٠٠٨أكتوبر  /ين األول تشرنوكات اليت وقعت يف     

  . وقدمت هولندا توصيات٢٠٠٧ املتعلق باألديان الذي اعُتمد يف عام التقييدي
 إىل الربوتوكـول    ٢٠٠٨ونوهت اجلمهورية التشيكية بانضمام قريغيزستان يف عام          -٦٠

ـ         ة أو العقوبـة القاسـية أو       االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل
  . توصيات اجلمهورية التشيكيةوقدمت. الالإنسانية أو املهينة

وأشارت األرجنتني إىل اإلصالحات القانونية الرامية إىل حتقيق املساواة بني الرجـل              -٦١
وقدمت .  يف املائة  ٣٠واملرأة، وضمان أال تقل نسبة متثيل املرأة يف اهليئات احمللية والوطنية عن             

  .ألرجنتني توصياتا
 إىل  مشاركة احلكومة املؤقتـة يف االسـتعراض      تؤدي  أن  عن أمله يف     لبنان   وأعرب  -٦٢

 .توصيات لبنانوقدم  - حتسني حالة حقوق اإلنسان وحتقيق تطلعات شعب قريغيزستان

 عملية التـصديق علـى الربوتوكـول         بنجاح  من املهم أن تتم    هوأكدت بلجيكا أن    -٦٣
االنتبـاه إىل   ووّجهـت   . حلقوق املدنية والـسياسية   اخلاص با لعهد الدويل   االختياري الثاين ل  

 إىل  املنتمني جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن طاليب اللجوء          ا أعربت عنه  يت ال الشواغل
 .قدمت بلجيكا توصياتو. العنف املرتيلإزاء  ا عن قلقهتوأعرب. أقليات معينة

 احلكومة يف االستعراض الدوري     ةشاركمل ها عن تقدير  ةاإلسالمي إيران مجهورية   توأعرب  -٦٤
.  اسـتفتاء وانتخابـات عامـة      التحضري إلجراء  إىل   توأشار. الشامل رغم التطورات األخرية   

 اإلجنازات اليت حتققت يف     توأبرز.  ملواجهة التحديات وأوجه القصور     املبذولة اجلهودب تاعترفو
 .يران توصيات إقدمتو. ق يف احلياة والصحةجماالت التعليم، وحقوق املرأة والطفل، واحل

 تها احترام مجيع حقوق اإلنسان ومحاي     على كفالة  احلكومة املؤقتة    الدامنرك توشجع  -٦٥
واستفسرت عن التـدابري املتخـذة      . شفافةوانتخابات دميقراطية حرة ونزيهة     إجراء   ضمانو

ثـل  ميزال  ياألطفال ال   والحظت أن عمل    . حلماية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان     
التعذيب وغريه من أشكال سوء      ممارسة   تتحدث عن اليت  تقارير  ال مشرية إىل ،  متعاظماحتديا  

 .توصياتالدامنرك قدمت و. املعاملة على نطاق واسع
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 ٢٠٠٧ يف عام    نقريغيزستا إللغاء عقوبة اإلعدام يف      اوأعربت سلوفاكيا عن تقديره     -٦٦
لربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ا إىل واعتزام البلد االنضمام  

، وهو إطـار يـرى   األطفال القائم بشأن  االشتراعياإلطار  بسلوفاكيا  وأقر وفد   . والسياسية
 األطفال  ظاهرة عمل استمرار  سلوفاكيا أعربت عن قلقها إزاء      بيد أن   .  بالثناء الوفد أنه جدير  

 .صياتقدمت سلوفاكيا توو. يف البلد

صيل حول التدابري املتخذة حلماية حرية التعبري، مبا يف         ا من التف  اطلبت السويد مزيد  و  -٦٧
ألطفـال  ضـد ا العقاب البدين ممارسة مسألة  إىل   أيضا   أشارتو. ذلك محاية أمن الصحفيني   

 ، مبـا يف   يف أي مكـان    لعنفلاألطفال  عدم تعرض   التدابري املتخذة لضمان    عن   واستفسرت
 .قدمت السويد توصياتو. البدنية  العقوبةذلك

  إلغاء عقوبـة اإلعـدام،  من أجل قريغيزستان بذلتها باجلهود اليت    أوروغوايورحبت    -٦٨
آلسيا   حقوق اإلنسان  افتتاح مكتب مفوضية  ت كذلك ب  ورحب. وإدراج هذا احلظر يف دستورها    

ضمانات ب قانون املتعلق  على ال  املوافقة بالتقدم احملرز من خالل      تكما رحب .  البلد  هذا الوسطى يف 
  .أوروغواي توصياتوقدمت .  املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص حتقيقمن أجلالدولة 
اجلهود الرامية إىل استعادة الدميقراطيـة      ُيشرع يف تنفيذ     أن    إهنا تتوقع  اليابانوقالت    -٦٩

نسان يف  ابع اليابان عن كثب حالة حقوق اإل      تتوس. قانوين وسلمي بشكل   والنظام الدستوري 
مثـل  تـها،   وأشارت إىل اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق النساء واألطفال ومحاي        . قريغيزستان

العنف كافحة   مب تتعلقعايري  مهمة واعتزام احلكومة وضع م    وبرامج وطنية    اعتماد خطط عمل  
 . اليابان توصيةًوقدمت. قائيةالوتدابري الاختاذ املرتيل و

 إزاء عدد ةقلققالت إهنا ال تزال و. لغاء عقوبة اإلعدامعن تقديرها إليرلندا آ وأعربت  -٧٠
العنـف  ظـاهرة   انتشار  الواقع ضد املرأة و   األمر   حبكم    القائم من القضايا، وال سيما التمييز    

حلق والقيود املفروضة على ا    املتزايدة ضد الصحفيني     واالعتداءات ؛ واستقالل القضاء  ؛املرتيل
 .يرلندا توصيات آوقدمت. يف التجمع السلمي

 قريغيزستان لتعزيز التعاون مع آليـات        اليت تبذهلا  هودباجلورحبت مجهورية كوريا      -٧١
 عـن   واستفسرتحقوق املرأة   يف جمال   التقدم احملرز   ب توأقر. األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   

ل بشأن  شواغوجود  وأشارت إىل   . التدابري الرامية إىل تنفيذ التشريعات القائمة يف هذا اجملال        
باإلصالح  فيما يتعلق سيما   وال من املعلومات،    ا مزيد تعدم استقالل السلطة القضائية وطلب    

 .توصيةًمجهورية كوريا وقدمت . الدستوري

الدولية وضمان عودة   وتعهداهتا  التزاماهتا  التقّيد جبميع    إىل    التفيا قريغيزستان  تدعو  -٧٢
 التفيـا   وأشـارت . حترام حقوق اإلنـسان   وسيادة القانون وا   يدستورالنظام  البكرة إىل   م
. البلـد  لزيـارة  الطلبات املعلّقة املقدمة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       إىل

 .التفيا توصياتوقدمت 
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 خالل  لقريغيزستان ملا حدث من خسائر يف األرواح       ا أفغانستان عن تعازيه   توأعرب  -٧٣
لتعاون مع األمم املتحدة    لباستعداد احلكومة املؤقتة     تورحب.  األخرية  اجلماعية أعمال الشغب 

. ة وشـفاف ةمفتوح واستفتاء وانتخابات دميقراطية من أجل إجراء    واملنظمات الدولية األخرى    
  . أفغانستان توصياتوقدمت.  لقريغيزستاندعمتقدمي ال اجملتمع الدويل إىل تودع
وأكدت . نقريغيزستاستقرار يف استعادة السالم واال عن أملها يف     بنغالديش   وأعربت  -٧٤

دخلت على قانون التعديالت اليت أُ  ها  اعتماد عدة تدابري تشريعية مهمة، مبا في       مؤخراً أنه قد مت  
ملـساواة يف    ا  حتقيق من أجل ضمانات الدولة   باجلنسية وقانون األسرة واعتماد القانون املتعلق       

الرامية إىل القضاء اإلمنائية زستان  إىل استراتيجيات قريغيتأشاركما  . احلقوق وتكافؤ الفرص  
 .قدمت بنغالديش توصياتو. على الفقر

وأعرب وفد قريغيزستان عن تقديره للحوار التفاعلي البناء والصريح وللدعم املقدم             -٧٥
ظل اهلـدف األساسـي     تمحاية احلقوق واحلريات    أضاف أن   و. ؤقتة امل حلكومة قريغيزستان 

  سُتوفر مجيع الشروط القانونية   إىل أن    الوفدوأشار  . ستان يف قريغيز  أُجريتإلصالحات اليت   ل
إلرسـاء  يف قريغيزستان حلماية احلقوق األساسية لألفراد، إىل جانب هتيئة الظروف الالزمة            

كلمتـه  واختتم الوفد   . واالستثمار التجارةوتنظيم املشاريع    وحترير قطاعات    اقتصاد السوق 
  .ا ال يتجزأ من أنشطة احلكومةن محاية حقوق اإلنسان ستبقى جزءقائال إ

 توصياتالأو /االستنتاجات و  - ثانياً  

هي نظرت قريغيزستان يف التوصيات التالية اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي، و            -٧٦
 :اهل هاتأييدعن ُتعرب 

التوقيع على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص         -١-٧٦
 ؛)سبانياإ ( عليه والتصديقباحلقوق املدنية والسياسية

التصديق، يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكول االختياري الثـاين            -٢-٧٦
 ؛)بلجيكا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص        االنضمام إىل     -٣-٧٦
  ؛)األرجنتني(باحلقوق املدنية والسياسية 

إصالحات دستورية تضمن مبدأ الفـصل بـني الـسلطات،          إدخال    -٤-٧٦
ملـواطنني يف قريغيزسـتان     متتع ا  و ،وسيادة القانون، واستقالل السلطة القضائية    

 ؛)أملانيا(احلقوق املدنية والدميقراطية ب

 محاية مجيـع حقـوق      أن يضمن إلصالح الدستوري املقترح    لينبغي    -٥-٧٦
 ؛)باكستان(شاملة بصورة  هازاإلنسان واحلريات األساسية وتعزي



A/HRC/15/2 

GE.10-14472 16 

  مجيع حقـوق اإلنـسان     أن يعزز إلصالح الدستوري اجلاري    لنبغي  ي  -٦-٧٦
، مع التركيز بوجه خاص على حقوق       ها بصورة شاملة  ميحيواحلريات األساسية و  

 ؛)مصر(النساء واألطفال 

هـا بـصورة    محاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيز        -٧-٧٦
 ؛)أرمينيا ( املقرراإلصالح الدستوري  يف إطارشاملة

علـى وجـه    النظام الدستوري وسيادة القانون يف البلد   إرساء  إعادة    -٨-٧٦
، وضمان املساءلة الكاملة عن مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان يف أعقاب           السرعة

 ؛)سلوفاكيا (٢٠١٠أبريل /نيسان ٧ و٦أحداث 

الـضرورية   كل اخلطوات ب ، على وجه السرعة   ، احلكومة املؤقتة  قيام  -٩-٧٦
      االستفتاء على الدستور اجلديد واالنتخابـات الربملانيـة       عملييت  لضمان إجراء   

 - ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٠ و هيوني/ حزيران ٢٧ املقرر تنظيمهما يف   -
مكتب املؤسـسات   راء خرباء   آل مراعاة تامة ومراعاهتا  هة ودميقراطية،   ا ونز يةحبر

إىل جانـب  إلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،       الدميقراطية وحقوق ا  
 ؛)النمسا( جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا آراء

آراء مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التـابع        ب األخذ -١٠-٧٦
 ما يتعلـق  في ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا         

 ؛)يرلنداآ(م االستفتاء على الدستور واالنتخابات الربملانية تنظيب

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان      خرباء  آراء  مراعاة   -١١-٧٦
نتخابـات  الوا دستورعلى ال ستفتاء  الاعملييت  تنظيم  ب ما يتعلق  في البندقيةوجلنة  

          لـى  ع،  ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٠و يونيه/حزيران ٢٧املقررتني يف   
 ؛)إيطاليا(التوايل 

لدولية، وضمان العودة املبكـرة إىل       ا اوتعهداهت جبميع التزاماهتا    الوفاء -١٢-٧٦
 ؛)التفيا(النظام الدستوري، وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان 

إصـالح  خطـط   االستمرار يف تنفيذ خططها الوطنية، مبا يف ذلـك           -١٣-٧٦
           اململكـة  (الية إنفـاذ قوانينـها الوطنيـة        فعيادة  وزحقوق اإلنسان،    تشريعات

 ؛)العربية السعودية

              ملعـايري الدوليـة حلقـوق     مـع ا   قانون التجمع الـسلمي      مواءمة -١٤-٧٦
 ؛)هنغاريا(اإلنسان 

آلية وقائية وطنية وفقا للمعايري الدولية      إنشاء  اعتماد تشريعات بشأن     -١٥-٧٦
 ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(ل وتنفيذها بشكل كام
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الحترام الكامل لسيادة القـانون وحقـوق       لضمان احلكومة املؤقتة     -١٦-٧٦
 الدوليـة    والتعهـدات  لتزامـات الميـع ا  جل امتثاهلااإلنسان، ويف هذا الصدد،     

 ؛)ليتوانيا(قريغيزستان ل

حكام العهد الـدويل    ألالوطنية  امتثال تشريعاهتا   مدى   إعادة النظر يف   -١٧-٧٦
وحريـة   واحلرية النقابيـة  حرية التعبري   بشأن  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

 ؛)اجلمهورية التشيكية(التجمع 

             وفقـا للمعـايري     اإلعـالم   يف مشروع قـانون    اإلعالمضمان حرية    -١٨-٧٦
 ؛)يرلنداآ(الدولية 

ريات األساسية املنصوص عليهـا يف      محاية مجيع حقوق اإلنسان واحل     -١٩-٧٦
 ؛)طاجيكستان(شاملة وتعزيزها بصورة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

ميع، اجلإنشاء آلية وقائية وطنية من شأهنا أن تضمن دستوريا حقوق            -٢٠-٧٦
 ؛)طاجيكستان(وال سيما حقوق األقليات 

             ريـة كوريـا   مجهو(وطنيـة   الوقائيـة   الليـة   اآل تعزيز   االستمرار يف  -٢١-٧٦
 ؛)الشعبية الدميقراطية

من أجـل    واملؤسسات وسيادة القانون     الرشيدحتسني وتعزيز احلكم     -٢٢-٧٦
  ؛)كازاخستان(حتقيق االستقرار على املدى الطويل 

وطنية مجيع أحكام الربوتوكول االختيـاري      ال تها آلي ضمان أن حتترم   -٢٣-٧٦
 الـيت  املوارد املاليـة والبـشرية      مجيع   افروضمان تو التفاقية مناهضة التعذيب،    

 ؛)سويسرا(حتتاجها 

مؤسسيا حقوق  /ضمن دستوريا تإنشاء آلية وقائية وطنية من شأهنا أن         -٢٤-٧٦
 ؛)الصني(ميع، وال سيما حقوق األقليات اجل

ميع،  اجل إنشاء آلية وقائية وطنية من شأهنا أن تضمن دستوريا حقوق          -٢٥-٧٦
 ؛)أفغانستان(ت وال سيما حقوق األقليا

ــاهتا    -٢٦-٧٦ ــال يف سياس ــساء واألطف ــوق الن ــى حق ــز عل                   التركي
 ؛)طاجيكستان(وبراجمها 

 ؛)طاجيكستان( الفساد مع  إطالقااعتماد سياسة عدم التسامح -٢٧-٧٦

 ؛)أفغانستان( الفساد  إطالقا معاعتماد سياسة عدم التسامح -٢٨-٧٦

 ؛)األردن(مجيع املستويات  الفساد على مكافحة -٢٩-٧٦
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اخلـدمات  ب النـهوض  لنظام محايـة األطفـال و      ها إصالح املضي يف  -٣٠-٧٦
 ؛)الكويت" (اجليل اجلديد"سكاهنا من خالل برنامج فائدة االجتماعية ل

االهتمـام  ، مع    على حنو كامل   تعزيز سياستها لضمان حقوق الطفل     -٣١-٧٦
لألطفال، وفقا لقـرار جملـس حقـوق         املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة      بتنفيذ

 ؛)الربازيل (٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة  و١١/٧اإلنسان 

 ؛)سنغافورة( بيئة خالية من الفساد لتهيئةم هذه الفرصة اغتنا -٣٢-٧٦

            نـرى  من املنهجيـة والـشفافية، و      ه على املستوى نفس   االستمرار -٣٣-٧٦
             االضـطالع بـه رغـم      ينبغـي لـيت    العمل ا  أمهيةأن مضمون التقرير يعكس     

 ؛)فلسطني(التحديات 

اإلسراع يف صياغة استراتيجية حلماية حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية          -٣٤-٧٦
 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

تفعيل برنامج اجليل اجلديد فيما يتعلق حبقوق الطفل والـشروع يف            -٣٥-٧٦
 قـوق اإلنـسان    املعنيـة حب   لدولية األخرى ا نظماتاملالتعاون مع اليونيسيف و   

 ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

االستمرار يف التركيز على حقوق النساء واألطفـال يف سياسـاهتا             -٣٦-٧٦
 ؛)باكستان(وبراجمها 

ــاهتا    -٣٧-٧٦ ــال يف سياس ــساء واألطف ــوق الن ــى حق ــز عل                      التركي
 ؛)أفغانستان(وبراجمها 

ميع حقوق اإلنـسان واحتـرام املبـادئ         جل ية السلطات احلالية  محا -٣٨-٧٦
 ؛)سويسرا(الدميقراطية وسيادة القانون 

ــسياسات  -٣٩-٧٦ ــز ال ــة إىل تعزي ــال  الرامي ــوق األطف ــة حق                  محاي
 ؛)أنغوال (همومصاحل

 السعي إىل إدراج اعتبارات حقوق اإلنسان يف أي عمليـة إصـالح            -٤٠-٧٦
 ؛)لبنان(  الدوليةاللتزاماهتاوفقا  تنفيذها نتاقريغيزس تعتزم

 محاية  علىمواصلة التعاون مع األمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان          -٤١-٧٦
 ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية (هاحقوق اإلنسان وتعزيز

ربة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق  خباحلكومة املؤقتة  استعانة   -٤٢-٧٦
األقليات القومية التابع ملنظمة األمن والتعاون يف ب املعينالسامي اإلنسان واملفوض  

إصالح دسـتوري   إجراء  وجلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا فيما يتعلق ب       ،  أوروبا
 ؛)النرويج( انتخابات دميقراطيةالتعجيل بتنظيم و
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العمل عن كثب مع منظمات اجملتمع املـدين واملنظمـات الدوليـة             -٤٣-٧٦
 ؛)النمسا(توصيات املنبثقة عن هذه العملية ال تنفيذ لىعاألخرى 

قوق اإلنسان،  حلمواصلة حتسني تعاوهنا مع مجيع آليات األمم املتحدة          -٤٤-٧٦
املكلفـني  والرد علـى رسـائل       عاهدات، امل وتقدمي تقاريرها املتأخرة إىل هيئات    

 ؛)سلوفاكيا(إلجراءات اخلاصة بواليات يف إطار ا

ــاةمنــاحير املــرأة يف مجيــع  تعزيــز حتــّريفاالســتمرار  -٤٥-٧٦                  احلي
 ؛)أنغوال (االجتماعية

 اهتمام خاص للنساء واألطفال وتعزيز متتعهم حبقوق اإلنـسان          إيالء -٤٦-٧٦
  ؛)األردن(واحلريات األساسية 

              تأكد من أن الدستور اجلديـد يـضمن املـساواة بـني الرجـل              ال -٤٧-٧٦
 ؛)النمسا(املرأة و

هـا   يف براجم  ة مناسـب  معاجلـة  اجلنـسانية ضمان معاجلة القـضايا      -٤٨-٧٦
  ؛)لبنان( املقبلة
ــشاركته  -٤٩-٧٦ ــرأة وتوســيع نطــاق م                   يفااالســتمرار يف متكــني امل

 ؛)بنغالديش(اجملتمع 

  الالزمة ملنع أعمال التعذيب واملعاملة القاسية أو       األحكام مجيع   اعتماد -٥٠-٧٦
 إنفـاذ القـوانني،     والسجون أو موظف  موظفو  الالإنسانية أو املهينة اليت يرتكبها      

 ؛)فرنسا( من دون استثناء االحتجازوإنشاء نظام رصد مستقل جلميع مراكز 

 ؛)إيطاليا (القُّصر مكافحة التعذيب، وال سيما تعذيب -٥١-٧٦

ال  واضحة لوضع حد جلميـع أشـك       التزامات على نفسها    تقطعأن   -٥٢-٧٦
ومحايـة   ،والتعذيبتعسفاً  التخويف واملضايقة واالعتداء واالعتقال واالحتجاز      

ن عن حقـوق اإلنـسان      و، وال سيما املدافع    من هذه املمارسات   كل األشخاص 
 ؛)فرنسا(ن ون سلميا والصحفيوواملتظاهر

حتـسني األوضـاع يف      بوسائل منها    التعذيبا ملناهضة   تعزيز ضماناهت  -٥٣-٧٦
 االحتجاز وإنشاء آلية لتلقـي شـكاوى ضـحايا التعـذيب            السجون ومرافق 

 ؛)اجلمهورية التشيكية(

سوء املعاملـة، وضـمان     غريه من أشكال     استخدام التعذيب و   إدانة -٥٤-٧٦
مجيع الشكاوى املتعلقة بتعذيب أي شخص      يف  حتقيق فوري ونزيه وشامل     إجراء  

 ؛)الدامنرك(يتعرض ألي شكل من أشكال االعتقال أو االحتجاز أو السجن 
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  نوكـات  أحـداث بإعادة فتح التحقيق يف     حكومة قريغيزستان    قيام -٥٥-٧٦
ة أدلّبأي  عدم األخذ   ب و ،تعذيبوقوع أعمال   املتعلقة ب زاعم  املوضمان التحقيق يف    

 ؛)هولندا(اإلكراه بمنتزعة 

لعنف  يف عدم التعرض ل     األطفال حلق  الكاملة ضمان احلماية القانونية   -٥٦-٧٦
 ، واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال      ة، أو العقلي  ة اإلساءة البدني   أو األذىأو  

يف أي مكـان، واختـاذ       البدنيةالعقوبة  وسوء املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك        
 ؛)السويد( العنف ضد األطفال ممارسةعملية لوقف التدابري املزيد من ال

االعتقال املتـصلة   أو   يةالبدنالعقوبة   وأ التخويفوقف مجيع أعمال     -٥٧-٧٦
أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني السياسيني والصحفيني، وضمان         ب

 ؛)األرجنتني (ة هذه احلرية أحكام تقيد ممارسةحرية التعبري دون إدخال أي

اختاذ املزيد من التدابري التشريعية والعملية لوضع حد للعنـف ضـد           -٥٨-٧٦
 ؛)النمسا (العرائس اختطافكلة املرأة، وال سيما معاجلة مش

عاجلة املشاكل املتعلقة بالقـضايا     ممواصلة حتسني التدابري الرامية إىل       -٥٩-٧٦
ـ   منها إنشاء آليات    بوسائل  لعنف ضد املرأة،    ها ا اجلنسانية، مبا في    ةتنـسيق فعال

 ؛)ماليزيا(محاية أكرب للنساء والفتيات توفري وإنفاذ القانون لللقضاء وتعزيز نظام 

 ملكافحة العنف املرتيل والزواج القسري واالجتار       قصوى أولوية   إعطاء -٦٠-٧٦
التحقيق يف هذه اجلرائم    املتعلقة ب حكام  األتعزيز  اختاذ تدابري منها    ب ، وذلك بالبشر

 هبـا  الـوعي العـام       وإذكاء ، وتوفري الدعم واحلماية للضحايا    بة مرتكبيها قاعمو
 ؛)اجلمهورية التشيكية(

 العرائسجترم خطف   اليت  تدابري لضمان االمتثال التام للقوانني      اعتماد   -٦١-٧٦
 الشرطة ومـوظفي  أفراد   تدريب   إىل جانب والزواج القسري وتعدد الزوجات،     

 إىل احترام حقوق ضحايا العنف الرامية تعزيز تلك اآلليات على ة القضائيالسلطة
 ؛)األرجنتني (تهماملرتيل ومحاي

 يف حاالت العنف املرتيل، وخطف احية العملية من الن العقوبات تشديد -٦٢-٧٦
 والزواج القسري وتعدد الزوجات والتمييز ضد املرأة بـسبب امليـل            العرائس

 حقـوق ضـحايا العنـف       تكفل تعزيز آليات احلماية اليت      إضافة إىل اجلنسي،  
 ؛)أوروغواي( املرتيل

األحداث و معاجلة حالة األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع         -٦٣-٧٦
األطفـال وبغـاء     تجرمي احلاالت اليت تنطوي على بيع     لتدابري  التكثيف  واجلاحنني؛  
 والشروع يف    املسؤولني عنها؛  املواد اإلباحية ومعاقبة  استغالل األطفال يف    األطفال و 

 ؛)أوروغواي(الدولية  لمعايريل وفقانظام قضاء األحداث إصالح 
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فعالة لتعزيز حقوق املـرأة والطفـل       اختاذ تدابري   السعي إىل   مواصلة   -٦٤-٧٦
 والعنف  العرائس، مبا يف ذلك إدخال حتسينات فيما يتعلق بقضايا خطف           تهاومحاي

 ؛)اليابان(املرتيل وسوء معاملة األطفال وبيع األطفال 

 ؛)باكستان(مواصلة جهودها املؤسسية ملكافحة االجتار بالبشر  -٦٥-٧٦

يكفـل اسـتقالل القـضاء بـشكل                    إطارها القانوين   التأكد من أن     -٦٦-٧٦
 ؛)يرلنداآ(تام 

 ٢٠٠٩عام  للفني  احملقانون احملاكمات أمام هيئة     لتدرجيي  ال النفاذربط   -٦٧-٧٦
إدراج إىل جانـب أنـشطة التوعيـة و        مع القضاة مكثف   حتضريي   إجراء عمل ب

 ؛)هنغاريا(التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املمارسة العملية 

املوّجهـة إىل   برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان       وحتسني  وفري  ت -٦٨-٧٦
 ؛)األردن(ظفي إنفاذ القانون واحملامني مووة لقضائيالسلطة اأفراد 

 ؛)أفغانستان(ألحداث لقضاء ا نظامإنشاء  -٦٩-٧٦

 وكفالةاختاذ التدابري الالزمة لضمان االستقالل التام للسلطة القضائية          -٧٠-٧٦
 ؛)النمسا(حماكمة عادلة للجميع توفري ذ ضمانات يتنف

 حقوق اإلنسان ألفـراد الـشرطة       التثقيف والتدريب يف جمال    توفري -٧١-٧٦
 عن انتهاكات حقـوق     م، وضمان مساءلته  مراكز االحتجاز وموظفي السجون و  

 ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان 

يف  خـسائر  ما حـدث مـن       يفضمان إجراء حتقيق فوري ومستقل       -٧٢-٧٦
وذلك بريل من هذا العام،     أ/يف نيسان  اليت وقعت    العنفعمال  أل نتيجةواح  األر

 ؛)النرويج(العدالة وبناء الثقة يف قريغيزستان هبدف حتقيق 

يف مجيع االعتـداءات علـى        ممكن وقتأسرع  يف   الشاملالتحقيق   -٧٣-٧٦
 ؛)هولندا(الصحفيني 

 نيشـط اناليني و التحقيق يف احلاالت اليت تنطوي على ختويف الصحف        -٧٤-٧٦
 هم واضطهاد تهمملشاركني يف املظاهرات ومضايق   واحقوق اإلنسان    عن   واملدافعني
 ؛)أوروغواي( املسؤولني عن هذه املمارسات  ومعاقبةهم،وتعذيب

 ؛)األردن(لفتيات ا احلد األدىن لسن زواج رفعالنظر يف  -٧٥-٧٦

 ؛)مصر(حداث أللقضاء ا نظامرفع احلد األدىن لسن الزواج، وإنشاء  -٧٦-٧٦

تحسني وضع املـرأة، واختـاذ إجـراءات       ل إجراءات   املضي يف اختاذ   -٧٧-٧٦
وتعدد الزوجات والعنف     املدبر  القسري أو الزواج   إضافية للقضاء على الزواج   

 ؛)ليتوانيا(اجلنسي 
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 االعتداءات على الصحفيني وأعـضاء املعارضـة،        مجيعالتحقيق يف    -٧٨-٧٦
            هـذه  علـى   اإلفـالت مـن العقـاب       ظاهرة  كافحة  واختاذ التدابري املناسبة مل   

 ؛)سلوفينيا(اجلرائم 

واالعتـداء  لـصحفيني   ابيئـة خاليـة مـن ختويـف         توفر  ضمان   -٧٩-٧٦
 ؛)إيطاليا( عليهم

على النحو  اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان سالمة الصحفيني والتحقيق -٨٠-٧٦
  ؛)انياليتو( يف االعتداءات اليت يتعرضون هلا الواجب

مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع التدخل يف حريـة الـصحافة             -٨١-٧٦
 ؛)سويسرا(وعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك ضمان             -٨٢-٧٦
 وكفالـة نفاذهـا إىل       اإلعالم املـستقلة   وسائطختصيص جزء من وقت البث ل     

 ووسـائط هدد الـصحفيني    ضد من ي  ، واختاذ تدابري جنائية     اإلنترنت دون عائق  
 ؛)كندا(اإلعالم 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان ممارسة حرية التعبري وحرية التجمع دون           -٨٣-٧٦
 ؛)النمسا (ائقع

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان االحترام الكامل حلرية التعـبري           -٨٤-٧٦
 ؛)السويد(قريغيزستان لات الدولية وفقا لاللتزام

 ؛)طاجيكستان( األخرية  اجلماعيةمحاية حقوق ضحايا أعمال الشغب -٨٥-٧٦

ين  للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذ      الرمسية والشخصية  وثائقتقدمي ال  -٨٦-٧٦
 ؛)النرويج(أنشطتهم املفروض على ظر  احلتقّرر رفع

ـ تمع  اجمل ى لقو السماح -٨٧-٧٦ ن عـن حقـوق اإلنـسان       واملـدافع (ر  احل
احلريـات املدنيـة   عن  و  إعالم حرة  ط عن وسائ  ونفعادن امل ون واحملام ووالصحفي

 ؛)النرويج(لعمل يف البلد با) وحقوق اإلنسان يف قريغيزستان

 نظمات اجملتمع املدينمل احلقوق املدنية والسياسية األساسية محايةضمان   -٨٨-٧٦
ا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية مبا يتماشى مع االلتزامات املنصوص عليه

 ؛)سبانياإ(والسياسية 

عـدم  ضمان  وبصورة خاصة،    الفعال حلرية التجمع،     اإلعمال كفالة -٨٩-٧٦
األحزاب أعضاء   اجملتمع املدين و   يشطان و  املشاركني يف التجمعات السلمية    تعرض

 ؛)ليتوانيا( ممارسة هذا احلق واملقاضاة بسببلضغوط  لالسياسية
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 قانونـاً  والتجمع السلمي    احلرية النقابية حلق يف حرية التعبري و    ا كفالة -٩٠-٧٦
 حق مجيع املواطنني يف املشاركة، دون متييز، يف حياة البلـد            إضافة إىل ،  وممارسةً

ويف هذا الـصدد،    . العامة والسياسية، مبا يف ذلك احلق يف التصويت واالنتخاب        
 ؛)املكسيك( وإقراره ية التجمعحر مشروع قانونامللح االنتهاء من من 

يف اهليئات احلكومية   نسبة مشاركة املرأة    قل  ت أالّضمان  لتكثيف اجلهود     -٩١-٧٦
متـشيا  ات  صنع القرار ، مبا يف ذلك مشاركتها يف        يف املائة  ٣٠املركزية واحمللية عن    

 ؛)اجلزائر (٢٠٠٦مارس / آذار ٢٠ املؤرخ ١٣٦مع املرسوم الرئاسي رقم 

 ؛)وباكستان طاجيكستان( انتخابات مفتوحة وشفافة إجراء -٩٢-٧٦

 ؛)كندا( انتخابات حرة ونزيهة يف أقرب وقت ممكن إجراء -٩٣-٧٦

 ؛)أفغانستان( انتخابات مفتوحة وشفافة إجراء -٩٤-٧٦

منظمة األمن والتعـاون    املعقودة يف إطار    تزامات الرئيسية   لتنفيذ اال   -٩٥-٧٦
 ؛)سلوفينيا ()٢(االنتخابات املقبلةمبناسبة طية إجراء انتخابات دميقرابيف أوروبا 

 وفقا للمعايري الدولية،    تنياالستفتاء واالنتخابات املقبل  عملييت  تنظيم    -٩٦-٧٦
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمـة          آراء  ذلك مبا يف 

ملكة املتحـدة   امل(األمن والتعاون يف أوروبا وجلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا          
 ؛)يرلندا الشماليةآلربيطانيا العظمى و

ـ بيتني االنتخـا ليتنيلعمإىل النظر يف دعوة مراقبني دوليني    ا  -٩٧-٧٦ تني  املقبل
لضمان انتخاب السلطات اجلديدة دميقراطيـا       املقبلةالشهور   يف   جريانسُتاللتني  

 ؛)املكسيك(وبالوسائل القانونية 

 انتخابات شفافة وشاملة وفقا للمعايري الدولية،     إيالء األولوية لتنظيم      -٩٨-٧٦
أحداث العنف األخرية   يف  حمايد ومستقل   وشفاف  و شاملحتقيق  إجراء  نب  اإىل ج 

 ؛)اجلمهورية التشيكية(

يف بذل قصارى جهدها لضمان إجراء انتخابات مفتوحة وشـفافة            -٩٩-٧٦
  ؛)لبنان (املوعد احملدد

وص عليها يف اتفاقية منظمـة العمـل   التنفيذ العاجل لألحكام املنص  -١٠٠-٧٦
             أسوأ أشكال عمل األطفال، مع التركيز بـصفة خاصـة علـى            بشأنالدولية  
 ؛)هنغاريا (٦ و١املادتني 

__________ 

)٢( The original recommendation read: “In light of the upcoming elections, implement these OSCE 

recommendations”. (Slovenia) .  
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  عمل الفتيان والفتيات يف املؤسسات التعليميـة       ظاهرةالقضاء على    -١٠١-٧٦
 ؛)سبانياإ (اليت يسجلون فيها

لحظـر  للتنفيذ الكامل   ، وال سيما ا    الطفل قوقأفضل حل  محاية   توفري -١٠٢-٧٦
 تشغيلعمل األطفال واعتماد تشريعات تنص على املسؤولية عن         املفروض على   

 ؛)ليتوانيا(األطفال 

 ، مبا يف ذلك برنامج عملها الوطين      هااعتماد التدابري الالزمة وتنفيذ    -١٠٣-٧٦
عمل األطفال،  شركاء االجتماعيني من أجل القضاء على أسوأ أشكال         املتعلق بال 

 ؛)سلوفاكيا(وذلك هبدف القضاء على هذه الظاهرة 

هم التأكد من أن مجيع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ميكن          -١٠٤-٧٦
 ؛)الدامنرك(عمل يف ظروف آمنة ال

 األطفـال والقـضاء     عململكافحة   الالزمة    التدابري اختاذتأكد من   ال -١٠٥-٧٦
 ؛)الدامنرك (يهعل

التعليم والرعاية الصحية من    مستوى جيد من     الفقر وتوفري    حةمكاف  -١٠٦-٧٦
 ؛)كازاخستان(التنمية املستدامة حتقيق أجل 

 وطأةالرامية إىل التخفيف من     اإلمنائية  سياسات والربامج   المواصلة    -١٠٧-٧٦
 ؛)باكستان(الفقر والقضاء عليه 

 وطأةخفيف من   الرامية إىل الت  اإلمنائية  سياسات والربامج   المواصلة    -١٠٨-٧٦
 ؛)الصني(الفقر والقضاء عليه 

 وطأةالرامية إىل التخفيف من     اإلمنائية  سياسات والربامج   المواصلة    -١٠٩-٧٦
 ؛)مصر(الفقر 

 وطأةالرامية إىل التخفيف من     اإلمنائية  سياسات والربامج   المواصلة    -١١٠-٧٦
 ؛)طاجيكستان(الفقر والقضاء عليه 

 وطأةالرامية إىل التخفيف من     اإلمنائية  امج  سياسات والرب المواصلة    -١١١-٧٦
 ؛)أفغانستان(الفقر 

مـن  لتخفيف  ل سياسات وبرامج    وضع جهودها الرامية إىل     املضي يف   -١١٢-٧٦
الفئات الـضعيفة،   أفراد   الفقر والقضاء عليه، مع التركيز بشكل خاص على          وطأة

ـ     األشخاص ذوو اإلعاقة    مبن فيهم    اة املنظـور   والنساء واألطفال، وتعمـيم مراع
 ؛)أرمينيا (ذات صلة باملوضوعسياسات وبرامج  كل ما يتم وضعه من اجلنساين يف

اختاذ خطوات جادة للقضاء على الفقر، وال سيما يف املناطق الريفية             -١١٣-٧٦
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية (املعيشة ىوحتسني مستو
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ــع    -١١٤-٧٦ ــن اجملتم ــدعم م ــر ب ــا ملكافحــة الفق                    مواصــلة جهوده
 ؛)بنغالديش(الدويل 

             جلميع يف مجيـع أحنـاء     لصاحل ا  نظام تعليم فعال     إقامةالتركيز على     -١١٥-٧٦
 ؛)إيران(البلد 

 ؛)طاجيكستان وأفغانستان (األشخاص ذوي اإلعاقةمحاية حقوق   -١١٦-٧٦

              تعزيــز جهودهــا للقــضاء علــى االنتــشار غــري املــشروع  -١١٧-٧٦
 ؛)باكستان (اتخدرملل

 العرقي وتعزيز   األمةمواصلة جهودها الرامية إىل احلفاظ على تنوع          -١١٨-٧٦
 ؛)باكستان(تراثها الثقايف 

التحقيق يف  ات و ألقلي ا علىبإدانة االعتداءات    السلطات علناً قيام    -١١٩-٧٦
 ؛)النرويج(لعدالة إىل ا من أجل تقدمي اجلناة االعتداءاتمثل هذه 

 الدستور وصياغة قانون االنتخابات وضع األقليات يف عملية إشراك  -١٢٠-٧٦
 ؛)النرويج( رغباهتم وتطلعاهتم مراعاةمن أجل 

 تدابري شاملة وطويلة األمد فيما يتعلـق بالـسياسة اللغويـة            اختاذ  -١٢١-٧٦
 ؛)النرويج(ألقليات ا لفائدةشاركة يف صنع القرار املوالتعليم و

ــة  -١٢٢-٧٦ ــركفال ــات يف الدســتور االحت                  ام الكامــل حلقــوق األقلي
 ؛)النمسا(اجلديد 

تعاون بنشاط مع اجملتمع الدويل واملؤسسات املالية الدولية يف إطار          ال  -١٢٣-٧٦
 من أجل التنفيذ الكامل حلماية حقـوق اإلنـسان          اإلمنائيتنفيذ برامج التعاون    

 ؛)كازاخستان (هاوتعزيز

 عن الدخلا ملكافحة متويل اإلرهاب ونزع الشرعية   مواصلة جهوده   -١٢٤-٧٦
 ؛)الكويت (املتأيت بطرق إجرامية

مجهوريـة الو   (تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة مـع اآلخـرين           -١٢٥-٧٦
 ؛)الدميقراطية الشعبية

 مبا فيها األمـم  ، الدوليةتعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل واملنظمات    -١٢٦-٧٦
لقدرات والتعاون التقين يف جماالت حيوية مثل القضاء علـى           بناء ا  على ،املتحدة

 الصرف الصحي والتعليم، ومكافحة     االستفادة من خدمات  الفقر، وزيادة فرص    
 ؛)ماليزيا (ااملخدرات واالجتار غري املشروع هب تعاطي
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بذل اجلهود لتعزيز القدرات الوطنية يف جمـال حقـوق اإلنـسان              -١٢٧-٧٦
 ةلـسامي اليت تقدمها املفوضـية ا     من املساعدة التقنية     اته يف الوقت ذ   االستفادةو

 .)يرانإ(حلقوق اإلنسان 

 يف الوقت املناسب،     وتقدم ردودا عليها   توصيات التالية يف ال  قريغيزستان   وستنظر  -٧٧
الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان      تقدميها تاريخ انعقاد    موعد  على أال يتجاوز    

  :٢٠١٠سبتمرب /يف أيلول
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن             -١-٧٧

االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا            
               والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ،االختياري

،  للمحكمة اجلنائية الدوليةساسياملدنية والسياسية، والتصديق على نظام روما األ
املنصوص عليها يف قرار جملس     األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان       وحتقيق  

 ؛)الربازيل (٩/١٢حقوق اإلنسان 

لتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         ا  -٢-٧٧
 ؛)فرنسا(عليها القسري والتصديق 

 ؛)إيران( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التصديق على اتفاقية  -٣-٧٧

التوقيع والتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٤-٧٧
والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد          
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقيـة الدوليـة          

 ؛)سبانياإ(اص من االختفاء القسري حلماية مجيع األشخ

ــر  -٥-٧٧ ــخاص ذوي  النظ ــوق األش ــة حق ــضمام إىل اتفاقي             يف االن
 ؛)اجلزائر(اإلعاقة 

ــخاص ذوي     -٦-٧٧ ــوق األش ــة حق ــضمام إىل اتفاقي ــر يف االن            النظ
 ؛)األردن(اإلعاقة 

 ووضع  ،قةالنظر يف االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا          -٧-٧٧
 ؛)مصر (األشخاص ذوي اإلعاقةسياسات وتشريعات وطنية حلماية حقوق 

                  التــصديق علــى نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة  -٨-٧٧
 ؛)النمسا(الدولية 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا        االنضمام إىل     -٩-٧٧
             مايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء         وإىل االتفاقية الدولية حل    االختياري
 ؛)األرجنتني(القسري 
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التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبـا يف            -١٠-٧٧
 ؛)سلوفاكيا(صانات احلمتيازات واال اتفاقذلك االنضمام إىل 

ة، التصديق على نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولي         -١١-٧٧
ــىو ــاء عل ــن االختف ــع األشــخاص م ــة مجي ــة حلماي ــة الدولي                   االتفاقي

 ؛)أوروغواي(القسري 

 أحكام القـانون    إلغاء،  ، وبصفة خاصة  ذات الصلة تعديل التشريعات    -١٢-٧٧
 ؛)ليتوانيا (القذفلصحفيني بتهمة مقاضاة ااجلنائي بشأن 

حكام العهد الدويل اخلاص    ألامتثال تشريعاهتا الوطنية    مدى  استعراض   -١٣-٧٧
 وأفراد بالنساءما يتعلق   فيوال سيما    عدم التمييز،    بشأنباحلقوق املدنية والسياسية    

 ؛)اجلمهورية التشيكية (نسانيةوية اجل اهلوأ اجلنسي  امليلو، أاإلثنيةاألقليات 

مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع ما أوصت به جلنة القضاء على التمييـز             -١٤-٧٧
 ؛)أوروغواي(ري العنص

من قائمة جرائم الصحافة املنصوص عليهـا يف         القذفجرمية  شطب   -١٥-٧٧
 ؛)يرلنداآ(القانون اجلنائي 

 جلنة التنسيق تكون معتمدة لدىإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  -١٦-٧٧
 ؛)اجلزائر(الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

 مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبـادئ       النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية     -١٧-٧٧
 ؛)ماليزيا(باريس 

 اختاذ  طريقعن  تعمل بشكل جيد     حلقوق اإلنسان   أساسية بنيةوضع   -١٨-٧٧
وتعزيز والية أمني املظامل وإنشاء       إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     تدابري منها 

 ؛)النرويج (اجلنسانيةقضايا الهيئة متخصصة مسؤولة عن 

 يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبـادئ           النظر -١٩-٧٧
 ؛)مصر(باريس 

 لضمان التنفيذ السليم للتدابري املتصلة باملساواة        خاصة إنشاء مؤسسة  -٢٠-٧٧
 ؛)سبانياإ ( القائم على نوع اجلنسالعنفمكافحة بني اجلنسني و

 جـه علـى و   اجلنـسانية قضايا  عن ال  هيئة متخصصة مسؤولة     إنشاء -٢١-٧٧
 ؛)يرلنداآ( التحديد

 اإلجراءات   إىل املكلفني بواليات يف إطار      دعوة دائمة  توجيهالنظر يف    -٢٢-٧٧
 ؛)الربازيل( لألمم املتحدة التابعةحلقوق اإلنسان  اخلاصة
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جمللـس حقـوق    التابعـة    دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة       توجيه -٢٣-٧٧
 ؛)فرنسا(اإلنسان 

 املكلفـني بواليـات يف إطـار     دائمة إىل مجيع    دعوة مفتوحة و  توجيه   -٢٤-٧٧
 ؛)سبانياإ( جمللس حقوق اإلنسان  التابعةاإلجراءات اخلاصة

ـ       -٢٥-٧٧ التعـذيب لزيـارة   سألة توجيه دعوة إىل املقرر اخلـاص املعـين مب
 ؛)كندا (٢٠١٠قريغيزستان يف عام 

ت  اإلجـراءا  املكلفني بواليات يف إطـار    توجيه دعوة دائمة إىل مجيع       -٢٦-٧٧
 ؛)النمسا( جمللس حقوق اإلنسان  التابعةاخلاصة

 اإلجراءات اخلاصـة    املكلفني بواليات يف إطار   توجيه دعوة دائمة إىل      -٢٧-٧٧
 ؛)اجلمهورية التشيكية(حلقوق اإلنسان 

 ؛)أوروغواي(توجيه دعوة مفتوحة آلليات وإجراءات األمم املتحدة  -٢٨-٧٧

الكلفـني بواليـات يف   ة إىل مجيع   دعوة دائم  توجيهاالستجابة لطلب    -٢٩-٧٧
اإلجراءات اخلاصة من أجل مواصلة تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق           إطار  

 ؛)مجهورية كوريا(اإلنسان 

  املكلفـني بواليـات يف إطـار       النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع       -٣٠-٧٧
 ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان التابعة اإلجراءات اخلاصة 

ـ    استعراض تنفيذ مبدأ عدم اإلعادة القسرية        -٣١-٧٧ وطين على املـستوى ال
 ؛)اجلمهورية التشيكية(

اليت تنطوي على العنف    باملسؤولني عن احلاالت     إنزال عقوبات قاسية   -٣٢-٧٧
املرتيل والزواج القسري، وضمان وجود إطار قانوين سليم حلماية النـساء مـن             

 ؛)٣()سويسرا(العنف 

التشريعات القائمة اليت حتظر العنف ضـد املـرأة         يز  وتعزاستعراض   -٣٣-٧٧
ختصيص قدر كبري من املوارد املالية والبشرية       و؛  ألي سبب من األسباب   والتمييز  

املساءلة عن أعمال العنف     تدابرياختاذ مزيد من    السياسات و لتعزيز عملية تنفيذ    
 ؛)كندا(أعوان الدولة اليت يرتكبها 

__________ 

)٣( The original recommendation reads: “Sanction very severely cases involving domestic violence, 

and ensure that there is a proper legal framework for protecting women against violence”. 

(Switzerland).  
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           العنـف املـرتيل،    قانونلضمان التطبيق الفعال    اختاذ تدابري ملموسة ل    -٣٤-٧٧
 ؛)بلجيكا(هلذا الغرض املخصصة املوارد البشرية واملالية  زيادةوال سيما 

الذي  لتحسني نظام تسجيل املواليد على النحو        املالئمةاختاذ التدابري    -٣٥-٧٧
 ؛)أوروغواي(جلنة حقوق الطفل   بهأوصت

 الـشروط   إضفاء قدر أكرب من املرونة على     تنقل،  فيما يتعلق حبرية ال    -٣٦-٧٧
ا يتيح هلم املساواة     الناس الذين يغريون أماكن إقامتهم داخل البلد مب        املطلوبة من 

 الضمان االجتمـاعي والرعايـة الـصحية والتعلـيم         يف االستفادة من خدمات   
 ؛)املكسيك(واملعاشات التقاعدية 

احلق يف حرية   تعزيز  ذلك لضمان   ، و نالدياملتعلق ب  قانونال استعراض -٣٧-٧٧
 ؛)هولندا(الدين وفقا للمعايري القانونية الدولية 

فيني واملدافعني  الصحاملراسلني  حرية وأمن   وتعزيز  اختاذ تدابري لضمان     -٣٨-٧٧
، مبا يف ذلك إلغاء املسؤولية اجلنائية للصحفيني بتهمة القذف          عن حقوق اإلنسان  

 اجملتمع املدين املستقل    أنشطةدابري اليت حتد من     والتشهري، واالمتناع عن تأييد الت    
 ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(

 احتـرام احلقـوق    علـى القوات املسلحة والـشرطة     أفراد  تدريب   -٣٩-٧٧
وحظر االستخدام املفرط للقوة     ،األساسية للمواطنني، وال سيما احلق يف التجمع      

 ؛)أملانيا(ن مبوجب القانوضد سكاهنا 

 إلزالة  املعنيةطلب التعاون واملساعدة التقنية من هيئات األمم املتحدة          -٤٠-٧٧
ميـاه   توزيعحتسني عملية    إضافة إىل     وترسيم املناطق احلدودية،   األرضيةاأللغام  

 ؛)أوروغواي( خدمات الصرف الصحيوصول إىل والالشرب 

 إجـراء   وتوفري األحوال،   احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف مجيع       -٤١-٧٧
طاليب اللجـوء، واالسـتجابة     لفائدة  لجوء  الطلب  ل مع املعايري الدولية     يتماشى

لطلبات احلصول على املعلومات اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري           
 ؛)بلجيكا(بشأن معاملة طاليب اللجوء 

 مواقـف   تعرب عـن  رير  توصيات الواردة يف هذا التق    الأو  /ومجيع االستنتاجات و    -٧٨
تأويلها على أهنا   ال ينبغي   و. أو الدولة موضوع االستعراض   /و  اليت قدمتها  )الدول(الدولة  

  . بتأييد الفريق العامل ككلىظحت
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 املرفق
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