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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      جتميع للمعلومات أعدته مف       
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

   ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  قريغيزستان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
تعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف تقـارير مفوضـية   اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات وال  

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات               
ولالطالع علـى   . والتقرير ُمقدَّم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات          .الصلة

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ائق املرجعية النص الكامل، ُيرجى الرجوع إىل الوث     
نظر أو اقتراحات من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منـها يف           

وهو يتبع املبادئ التوجيهيـة العامـة الـيت         . التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية     
وقد ذُكرت علـى حنـو منـهجي يف     .١٧/١١٩اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره       

وروعيت يف إعداد التقرير دوريـة      . حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       
 .االستعراض والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(قوق اإلنساناملعاهدات الدولية حل  

  االستعراض السابقةجولةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض
االنضمام  التصديق أو

 اخلالفة أو
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      

  )١٩٩٧(التمييز العنصري 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     

  )١٩٩٤(قافية واالجتماعية والث
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  )١٩٩٤( والسياسية
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      اتفاقية  

  )١٩٩٧(ضد املرأة 
  ) ١٩٩٧(اتفاقية مناهضة التعذيب 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
  )٢٠٠٨(التعذيب 

  )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 
ية حقـوق   الربوتوكول االختياري التفاق  

 األطفال يف املنازعات الطفل بشأن اشتراك 
  )٢٠٠٣(املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف        

  )٢٠٠٣( البغاء ويف املواد اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       

 )٢٠٠٣(املهاجرين وأفراد أسرهم 

 االختياري الثاين   الربوتوكول
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    ل

املدنية والسياسية واهلادف إىل    
  )٢٠١٠ (إلغاء عقوبة اإلعدام

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
 يف التوقيـع عليـه،   ( اإلعاقة

  )٢٠١١عام 
 

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
التوقيع عليه، يف   (ذوي اإلعاقة   

  )٢٠١١عام 
ة مجيع  االتفاقية الدولية حلماي  

األشخاص مـن االختفـاء     
   القسري

 

أو /التحفظات و
 اإلعالنات 

   

 ،إجراءات الـشكاوى  
 ات،والتحقيقــــ

 )٣(ة العاجلاتواإلجراء

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

)١٩٩٤(  
القـضاء  الربوتوكول االختياري التفاقية    

 ،ضـد املـرأة   على مجيع أشكال التمييز     
  )٢٠٠٢(٨املادة 

ــذيب،  ــضة التعـ ــة مناهـ  اتفاقيـ
  )١٩٩٧(٢٠ املادة

االتفاقية الدولية للقضاء على     
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤، املادة العنصري
ــاري ــول االختي  الربوتوك

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    ل
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية



A/HRC/WG.6/21/KGZ/2 

3 GE.14-20988 

  االستعراض السابقةجولةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض
قوق العهد الدويل اخلاص باحل        

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
اتفاقية مناهضة التعـذيب،    

  ٢٢ و٢١املادتان 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  بإجراء تقدمي البالغات
 حلماية حقوق   الدوليةتفاقية  اال

مجيع العمال املهاجرين وأفراد    
  ٧٧ و٧٦، املادتان أسرهم

ــاري  ــول االختي الربوتوك
حقوق األشـخاص   التفاقية  

  ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣٢ و٣١، املادتان القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  االستعراض السابقةجولةاحلالة خالل  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُيصدق عليها االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة     اتفاقية  
  عليها

  )٤(بروتوكول بالريمو
 بوضـع   املتعلقـة  ١٩٥١اتفاقية عـام    

  ١٩٦٧، وبروتوكوهلا لعام الالجئني
 )٥(نظمة العمل الدوليةمل ةتفاقيات األساسياال

أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
ــوال ١٩٤٩ ــافينوالربوتوك األول  ان اإلض
  )٦(والثاين
ية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال      اتفاق

   التعليم

نظام روما األساسي للمحكمة     
  اجلنائية الدولية

االتفاقيات املتعلِّقة باألشخاص   
  )٧(عدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة     
  )٨(١٨٩ و١٦٩ ارقم

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
ــام  ــف لع ــات جني التفاقي

٩(١٩٤٩( 

اإلعالن االختياري املنصوص عليه    : تصّدق قريغيزستان على كل من    وقد أُوِصي بأن      -١
لربوتوكول ، واالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات    يف  

، واتفاقية حقـوق    االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
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االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص  وكوهلا االختياري، واألشخاص ذوي اإلعاقة وبروت   
  .)١١( املتعلِّقة باألشخاص عدميي اجلنسيةةاالتفاقي، و)١٠(من االختفاء القسري

 من  ١٤وأُوِصي بأن تصدر قريغيزستان اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة             -٢
 العنصري، والتصديق على التعديل املدَخل      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      

، وعلى النظر يف إصدار اإلعالنني املنصوص       )١٢( من هذه االتفاقية   ٨ من املادة    ٦على الفقرة   
  .)١٣( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ و٢١عليهما يف املادتني 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
                ستان قد اعتمدت دسـتوراً جديـداً يف       ذكر فريق األمم املتحدة القُطري أن قريغيز        -٣

  .)١٤( يتضمن يف صلبه أحكاماً هامة بشأن حقوق اإلنسان٢٠١٠عام 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٥(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٦( االستعراض احلاليةجولةاملركز خالل    االستعراض السابقةجولةملركز خالل ا  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

  )٢٠١٢(باء     ظامل املأمني 

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم كفاية الـضمانات املتعلقـة                -٤
‘ كـز بـاء   املر‘وذكر املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن       . )١٧(باستقاللية مكتب أمني املظامل   

 وأوصـت   .)١٨(املمنوح ألمني املظامل يعين أنه يلزم تعزيز استقاللية وفعالية مؤسسة أمني املظامل           
  .)١٩(جلنة مناهضة التعذيب جبعل وضع مؤسسة أمني املظامل مطابقاً ملبادئ باريس

 بإنـشاء   ٢٠١٠ قد أوصى يف عام      املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة      وكان    -٥
 .)٢٠(كومية مستقلة تكون مسؤولة عن شؤون حقوق املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني           هيئة ح 
 أنه رغم رفض احلكومة للتوصيات املقدَّمة أثناء االسـتعراض  قُطريفريق األمم املتحدة الوذكر  

والداعية ) توصيات االستعراض الدوري الشامل    (٢٠١٠الدوري الشامل الذي أُجري يف عام       
                  ،)املـسائل اجلنـسانية   (ئة مستقلة تكون مسؤولة عن املسائل املتعلقة بنوع اجلنس          إىل إنشاء هي  

  الـذي مل يبـدأ العمـل   ‘ اجمللس الوطين املعين باملسائل اجلنسانية    ‘ ٢٠١٢فإهنا أنشأت يف عام     
  .)٢١(بكامل طاقته

س تنسيق شـؤون    جمل‘إنشاء  ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ب      ٢٠١٤ويف عام     -٦
ضمان تنفيذ االلتزامـات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق          يف  مهمته  الذي تتمثل    ‘حقوق اإلنسان 

  .)٢٢(اإلنسان
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  )تقدمي التقارير (حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

  االستعراض السابق يف
آخر تقرير قُدِّم منذ 
 آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

تقدمي  (حالة اإلبالغ
 )التقارير

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

 املوعد  ٢٠١٦حيل يف عام     ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٠١٢ ٢٠٠٧أغسطس /آب
املقرَّر لتقدمي التقارير مـن     

 الثامن إىل العاشر 
وق ـاملعنية باحلقللجنة ا

االقتصادية واالجتماعية 
  والثقافية

ســُينظر يف التقريــرين   -  ٢٠١٢  ٢٠٠٠أغسطس /آب
الثاين والثالث يف عـام     

٢٠١٥  
وق ـاللجنة املعنية حبق

  اإلنسان
حيل موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٤مارس /آذار  ٢٠١٢  ٢٠٠٠يوليه /متوز

  ٢٠١٨الثالث يف عام 
لجنة املعنية بالقـضاء    ال

  لتمييز ضد املرأةعلى ا
سُينظر يف التقرير الرابع      -  ٢٠١٣ ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠١٥يف عام 
نــوفمرب /تــشرين الثــاين  جلنة مناهضة التعذيب

١٩٩٩  
نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠١٢

٢٠١٣  
حيل موعد تقدمي التقرير    

  ٢٠١٧ يف عام الثالث
 ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول   جلنة حقوق الطفل

)/ لطفـل جلنة حقـوق ا   (
ــباط ــر /ش  ٢٠٠٧فرباي

الربوتوكــول االختيــاري (
التفاقية حقوق الطفل بشأن    
اشتراك األطفال يف املنازعات    
ــول  ــسلحة والربوتوك امل
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفـال     
واستغالل األطفال يف البغاء    

  )ويف املواد اإلباحية

 ٢٠١٤يونيه /حزيران  ٢٠١٠
  )جلنة حقوق الطفل(

ــ ــدمي حي ــد تق ل موع
ــامس   ــرين اخل التقري

 ٢٠١٩ والسادس يف عام

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيـع العمـال     
 املهاجرين وأفراد أسرهم

يف  التقرير األويل    ُينظر يف  - ٢٠١٤ -
 ٢٠١٥عام 

، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف احلالة يف قريغيزستان           ٢٠١٠يف عام     -٧
  .)٢٤(تعلق باإلنذار املبكر والعمل العاجليف إطار إجرائها امل
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدم يف  املوضوع  املقرر وعد امل  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز
   العنصري

 احلرمان من اللجوء؛ ووقوع صـدامات بـني اجملـتمعني           ٢٠٠٨
   )٢٥(يندونغاال ويالقريغيز

-  

املنازعات العرقية؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة أثناء   ٢٠١٤  
؛ ومتثيل ٢٠١٠يونيه /أعمال العنف اليت حدثت يف حزيران     

  )٢٦(األقليات يف احلياة السياسية

٢٧(٢٠١٤(  

اللجنة املعنيـة حبقـوق
  اإلنسان

؛ والتعـذيب؛   أعمال العنف فيما بني اجلماعات العرقيـة        ٢٠١٥
  )٢٨(وحرية التعبري

  

اللجنة املعنية بالقـضاء
    على التمييز ضد املرأة

العنف املرتيل؛ واختطاف العرائس؛ والـزواج القـسري؛          ٢٠٠٩
  )٢٩(وتعدد الزوجات

٣٠(٢٠١١( ،

٣١(٢٠١٤(  
الضمانات القانونية األساسية؛ وإجراء حتقيقات؛ واستخدام   ٢٠١٤  جلنة مناهضة التعذيب

  )٣٢(املتحصَّل عليها عن طريق التعذيباألدلة 
-  

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

  مطلوب مزيد من املعلومات  )٣٣(١٠  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

   أو التحقيقات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات/الزيارات القُطرية و    
  املوضوع  التاريخ  هيئة املعاهدة

منع تعذيب وإساءة معاملة األشخاص احملرومني  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول  ع التعذيب اللجنة الفرعية ملن
  )٣٤(من حريتهم

  )٣٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة السابقة االستعراض  أثناء جولةاحلالة  

 ال توجد ال توجد دعوة دائمة
  )٢٠٠٩(العنف ضد املرأة   جرتالزيارات اليت 

  )٢٠٠٩( والنفايات السمية واخلطرةاملنتجات 
 )٢٠٠٥(استقاللية القضاة واحملامني 

  )٣٦()٢٠١١(التعذيب 

بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء
 )٢٠١٣(ويف املواد اإلباحية 

  حاالت االختفاء القسري )٢٠٠٨(اإلسكان الالئق  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
ة تكـوين   حرية التجمع السلمي وحري   

 اجلمعيات 
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 احلالة الراهنة السابقة االستعراض  أثناء جولةاحلالة  

  حرية الدين أو املعتقد الزيارات اليت طُلب إجراؤها
 أو تعسفاً اإلعدام بإجراءات موجزة

 )٢٠١٢(املدافعون عن حقوق اإلنسان 

علـى  الردود على رسائل االدعـاء و     
 النداءات العاجلة

  . رسالة٢٤  الفترة قيد االستعراضأُرسلت خالل
 . رسالة١٦وردت احلكومة على 

  السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة التعاون مع مفوضية   -مجي  
واألمني العام املـساعد  ، )٣٧(٢٠١٢قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف عام     -٨

  .بزيارة قريغيزستان، )٣٨(٢٠١٣لشؤون حقوق اإلنسان، يف عام 
ـ        ٢٠١٢ و ٢٠١١ويف عامي     -٩ تان ، رحبت املفوضة السامية بالتعاون بـني قريغيزس

 بغية رصد حالـة حقـوق       ٢٠١٠يوليه  / إىل أوش يف متوز    )٣٩(والبعثة اليت أوفدهتا املفوضية   
وقدمت املفوضية، عن طريق مكتبها اإلقليمي آلسيا الوسطى        . )٤٠(اإلنسان وتقدمي تقرير عنها   

وقّدمت قريغيزسـتان   . )٤٢(تقنية إىل احلكومة   مساعدة ،))٤١(يككالذي يوجد مقره يف بيش    (
  .)٤٣(٢٠١١الية إىل املفوضية يف عام مسامهة م

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بـأن حالـة                 -١٠
 من ٤ُيمتثَل فيها للضمانات املنصوص عليها يف املادة  مل ٢٠١٠الطوارئ اليت فُرضت يف عام     

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأوصت بأن تكون التشريعات ذات الصلة            
  .)٤٤(وعملية تطبيقها متوافقتني مع العهد

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
القلق إزاء عدم وجـود     أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أهنا مازالت تشعر ب          -١١

          وذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان أن التمييـز،        . )٤٥(تشريع شامل مناِهض للتمييز   
  .)٤٦(ينية وجنسانية، مازال ميثل مشكلةسيما التمييز ألسباب عرقية ود وال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء املمارسات التمييزية ضد مجاعات األقلية              -١٢

أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها        و .)٤٧(وإزاء زيادة عزل هذه اجلماعات    
، من أعمال عنف بني اجلماعات العرقيـة يف         ٢٠١٠يونيه عام   /ما حيدث، منذ حزيران   إزاء  

ما زال يوجد مناخ    ) ٢٠١٠يونيه  /أعمال العنف اليت وقعت يف حزيران     (جنوب قريغيزستان   
 .)٤٨(ية، واألمناط املقولبة العنصرية، واخلطاب املغايل يف الوطنية، واالستبعاد     من املواقف التمييز  
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وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري       .  مالحظات مماثلة  )٤٩(دت املفوضة السامية  وأب
مبكافحة القوالب النمطية العنصرية، واملواقف العنصرية، واخلطاب املغايل يف الوطنية مبـا يف             

وأدانت ما يصدر عن السياسيني ويف وسـائط        ،  )٥٠(عن طريق وسائط اإلعالم   ذلك ما ُينشر    
اإلعالم من تصرحيات متييزية وخطاب كراهية، وأوصت بالتحقيق يف هذه األفعال واملقاضاة            

  .)٥١(بشأهنا واملعاقبة عليها ومنعها
تعلقة بنـوع    إىل القوالب النمطية امل    املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة      وأشار    -١٣

اجلنس اليت تعّزز األدوار التابعة املتصوَّرة للمرأة والتقاليد التمييزية اليت يبدو أهنا تكسب دعمـاً               
وذكر فريق األمم املتحدة القُطري أنه رغم حتـسني اإلطـار           . )٥٢(متزايداً يف أواسط السكان   

فيـذ توصـيات    التشريعي للقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس ورغـم حمـاوالت تن            
االستعراض الدوري الشامل املتعلقة حبقوق املرأة، فمازالت الفجوة واسعة فيما يتعلـق بتنفيـذ      

  .)٥٣(القانون الوطين والقانون الدويل
وجود مستوى مرتفـع مـن        إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة      وأشار    -١٤

 نياملثليات واملثلـي  ألشخاص املنتمني إىل فئة      ومن التمييز والعنف ضد ا     كراهية املثلية اجلنسية  
وأبدت اللجنة املعنية حبقـوق     . )٥٤( اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   يجنسياً ومزدوج 

وأعربـت جلنـة مناهـضة    . )٥٥(اإلنسان هي وفريق األمم املتحدة القُطري مالحظات مماثلة      
 تقوم مبضايقة أفراد هذه الفئة وبإلقـاء        التعذيب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد أن الشرطة        

  .)٥٦(القبض عليهم بشكل تعسفي وبارتكاب التعذيب ضدهم
وذكر فريق األمم املتحدة القُطري أن األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة               -١٥

  .)٥٧(اإليدز يعانون من الوصم ومن التمييز/البشرية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
            أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقارير تفيد ارتكاب عمليـات قتـل،               -١٦

 الـيت وقعـت يف      مبا فيها قتل أطفال، على أساس االنتماء العرقي أثنـاء أعمـال العنـف             
لى حنو فعـال يف     وأوصت جلنة حقوق الطفل بضمان التحقيق ع      . )٥٨(٢٠١٠يونيه  /حزيران

  .)٥٩(عمليات القتل هذه
وأشارت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل التقارير اليت تتكلم    -١٧

 .)٦٠(عن حدوث وفيات أثناء احلبس وإىل عدم قيام قريغيزستان بالتحقيق يف هذه احلـاالت             
  .)٦١(وأبدى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مالحظة مماثلة

عذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن استمرار شعورمها        وأعربت جلنة مناهضة الت     -١٨
بالقلق إزاء انتشار ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة على نطاق واسع، وخاصة ألغراض انتزاع             

وأوضحت جلنة مناهضة التعذيب أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم قيام قريغيزستان           . )٦٢(االعترافات
وأُعرب . )٦٣(ات الكثرية املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة     بالتحقيق على حنو كامل يف االدعاء     
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واللجنة الفرعية ملنع التعذيب     عن مالحظات مماثلة أبداها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        
  .)٦٤(وفريق األمم املتحدة القُطري واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان

التعذيب يف القانون اجلنائي مجيع     وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يغطّي تعريف          -١٩
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنـة املعنيـة حبقـوق          . )٦٥(العناصر الواردة يف االتفاقية   

اإلنسان بأن متنع قريغيزستان أعمال التعذيب وإساءة املعاملة وبأن تكفل إجـراء حتقيقـات              
أبداها املقرر اخلـاص    وأُعرب عن مالحظات مماثلة     . )٦٦(فورية ونزيهة يف شكاوى التعذيب    

  . )٦٩( وجلنة حقوق الطفل)٦٨(واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان )٦٧(املعين مبسألة التعذيب
وأشارت املفوضة السامية إىل تقارير تتحدث عن وجود حاالت احتجاز تعسفي يف              -٢٠

، وتفيـد أن    ٢٠١٠يونيه  /أوش وجالل أباد يف أعقاب أعمال العنف اليت وقعت يف حزيران          
وأشارت إىل تقارير تفيد أنه     . )٧٠(لضحايا يف أغلبية احلاالت املوثَّقة هم من العرقية األوزبكية        ا

  .)٧١(جيري تعذيب األشخاص احملتَجزين أو إساءة معاملتهم
وأشار فريق األمم املتحدة القُطري مع القلق إىل وجود حاالت احتجاز تعـسفي يف           -٢١

  .)٧٢( البلدسياق مكافحة اإلرهاب، وخاصة يف جنويب
وذكر فريق األمم املتحدة القُطري أن العدد غري الكايف ملراكز االحتجـاز، وعـدم                -٢٢

وجود هذه املراكز يف بعض املقاطعات، قد أسهما يف احتجاز األشخاص يف مراكز الشرطة              
  .)٧٣(إىل ما بعد انتهاء املدة القصوى املنصوص عليها يف القانون

ة القُطري إىل حدوث اخنفاض يف عدد نزالء السجون وإىل          وأشار فريق األمم املتحد     -٢٣
بيد أن  . اختاذ تدابري لتنمية األنشطة املولِّدة للدخل والتدريب وإعادة التأهيل من أجل السجناء           

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهـضة        . )٧٤(أوضاع االحتجاز مازالت سيئة   
قاسية يف مرافق االحتجاز، مبـا يف ذلـك اكتظاظهـا           التعذيب عن قلقهما إزاء األوضاع ال     

وأُعـرب عـن    . )٧٥(وافتقارها إىل قواعد النظافة الصحية وعدم كفاية الطعام ومياه الشرب         
مالحظات مماثلة أبداها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب              

قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن نظام        وأشار امل . )٧٦(واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان   
  .)٧٧(السجون ال ُيموَّل متويالً كافياً وإىل أن االعتماد على املساعدة الدولية ليس حبل مالئم

وفيما يتعلق مبؤسسات الطب النفسي، أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب              -٢٤
 مع إجياد بدائل وضمان حق املريض يف        بعدم استخدام اإليداع يف مؤسسات إال كمالذ أخري       

  .)٧٨(احلصول على موافقته على العالج موافقة مستنرية
وذكر فريق األمم املتحدة القُطري أن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتيل                 -٢٥

واختطاف العرائس، مازال واسع االنتشار على الرغم من التوصيات العديـدة الـواردة يف              
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن . )٧٩(دوري الشامل بشأن هذه املسألةاالستعراض ال

وأُعـرب عـن   . )٨٠(قلقها إزاء استمرار النقص يف اإلبالغ عن العنف الذي مياَرس ضد املرأة  
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 واألمني العام املساعد لـشؤون      )٨١(مالحظات مماثلة أبدهتا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      
وأشـارت املفوضـة    . )٨٣(واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة       )٨٢(حقوق اإلنسان 

السامية إىل عدم وجود آلية إحالة فعالة وإىل االفتقار إىل خدمات مناسبة تتـاح لـضحايا                
  .)٨٤(العنف
عن قلقها لوقوع النساء من مجاعـات       جلنة القضاء على التمييز العنصري      وأعربت    -٢٦

. )٨٥( ويف أعقاهبا٢٠١٠يونيه / أعمال العنف اليت وقعت يف حزيراناألقلية ضحايا للعنف أثناء 
  .)٨٦(وأبدت املفوضة السامية مالحظة مماثلة

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تكافح قريغيزستان العنف ضد املـرأة جبملـة               -٢٧
وسائل من بينها التحقيق يف الشكاوى ورفع دعاوى جنائية على مرتكيب هذا العنف، حىت يف               

وأوصت املفوضة السامية بأن تتيح قريغيزستان مـوارد        . )٨٧(ظل عدم وجود شكاوى رمسية    
جلنة القضاء علـى   وأوصت  . )٨٨(كافية لضمان إمكانية حصول الضحايا على الرعاية املالئمة       

  .)٨٩(باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأةالتمييز العنصري 
عن قلقها لعدم حظر العقوبة البدنية حظراً صـرحياً يف          وأعربت جلنة حقوق الطفل       -٢٨

وأوصت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )٩٠(سياق كل من البيت والرعاية البديلة والرعاية النهارية       
اإلنسان بإهناء العقوبة البدنية يف مجيع السياقات وبالتشجيع على أشكال التأديب غري املتسمة             

  .)٩١(بالعنف
لطفل عن قلقها إزاء إساءة معاملة األطفال على نطاق واسع          وأعربت جلنة حقوق ا     -٢٩

االنتشار داخل اُألَسر ويف سياقات الرعاية البديلة واملدارس، وإزاء االفتقار إىل الدعم النفسي             
املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف   كما أعربت   . )٩٢(االجتماعي هلؤالء األطفال  

 عن قلقها إزاء العدد املتزايد حلاالت االعتداء اجلنسي على األطفال           باحيةالبغاء ويف املواد اإل   
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود آليات لتحديـد            . )٩٣(والعنف ضدهم 

وأوصت بأن تقوم قريغيزستان، يف مجلة      . )٩٤(هوية األطفال ضحايا العنف اجلنسي وحلمايتهم     
  .)٩٥(للتصّدي للعنف ضد األطفالأمور، بوضع استراتيجية شاملة 

وجود نسبة مئوية مرتفعة من العمـال       املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال      والحظت    -٣٠
كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد املرتفع من األطفـال              .)٩٦(من األطفال 

بيـق االتفاقيـات    جلنـة اخلـرباء املعنيـة بتط       أما  . )٩٧(العاملني يف ظل أوضاع عمل خِطرة     
، والتابعة ملنظمة العمل الدولية، فقد طلبت إىل قريغيزسـتان أن تكفـل عـدم               والتوصيات

 عاماً يف العمل وبأال جيري اإلخالل بتمكني األطفال الـذي           ١٤استخدام األطفال دون سن     
. )٩٨( عاماً واملستخدمني يف عمل خفيف من االخنراط بالدراسة باملدارس١٤يزيد عمرهم عن  

عاماً ١٨حثت هذه اللجنة قريغيزستان على ضمان محاية األشخاص الذين يقل عمرهم عن             و
 وعلى القضاء على املمارسة اليت مؤداها، يف حالـة          )٩٩(من العمل الزراعي املتسم باخلطورة    



A/HRC/WG.6/21/KGZ/2 

11 GE.14-20988 

األطفال الدارسني يف مؤسسات تعليمية، اقتضاء أن يعمل هؤالء األطفـال لـصاحل هـذه               
  .)١٠٠(املؤسسات

عن قلقها إزاء املمارسة املتمثلة يف بغـاء  املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال    ربت  وأع  -٣١
األطفال، مبا يف ذلك استغالل البنات يف محامات الساونا بصفة بغايا والبنـات القاصـرات               

وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أهنا مازالت تشعر بالقلق لعـدم قيـام             . )١٠١(كبغايا شوارع 
  .)١٠٢(مي بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةقريغيزستان بتجر

 أن االجتار بالنساء واألطفال مازال      املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة      وذكر    -٣٢
 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها الفتقار قريغيزسـتان إىل            .)١٠٣(ميثل مشكلة 

وطلبت جلنـة   . )١٠٤(يد اهلوية واإلحالة لصاحل ضحايا االجتار باألشخاص      آليات مناسبة لتحد  
اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل قريغيزستان القيام مبنـع االجتـار بالبـشر وبقمعـه                

  .)١٠٥(ومكافحته

   وسيادة القانون، مبا يف ذلك إقامته بشأن اإلفالت من العقاب،إقامة العدل  -جيم  
ة املعنية حبقوق اإلنسان قريغيزستان مبواصـلة إجـراء اإلصـالحات           أوصت اللجن   -٣٣

القضائية لضمان إجياد قضاء مستقل ونزيه، مبا يف ذلك وضع معايري موضوعية الختيار القضاة   
 وجلنة  )١٠٧(وأُعرب عن مالحظات مماثلة أبدهتا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان        . )١٠٦(وعزهلم

  .)١٠٩(قوق اإلنسان وجملس ح)١٠٨(مناهضة التعذيب
إىل أن الفساد واإلفالت من العقـاب       املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال      وأشارت    -٣٤

وذكـرت املفوضـة    . )١١٠(موجودان بشكل متجذر لدى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني       
  .)١١١(السامية أن الفساد يف نظام العدالة يزيد من تفاقم أوجه القصور يف جمال إقامة العدل

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تكفل قريغيزستان متتع مجيع األشخاص احملرومني   -٣٥
من حريتهم بالضمانات القانونية ابتداء من حلظة حرماهنم من احلرية، مبا يف ذلك حقهـم يف                

االتصال مبحام من اختيارهم، وطلب إجراء كشف طيب مستقل، واالتصال بـأفراد   : كل من 
 ساعة من حرماهنم مـن احلريـة؛ وإدراج       ٤٨م أمام أحد القضاة يف غضون       أُسرهم، ومثوهل 

وقُدمت توصـيات   . )١١٢(أمسائهم يف سجل مركزي بأمساء األشخاص احملرومني من حريتهم        
مماثلة من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب ومن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ومن اللجنـة               

  .)١١٣(املعنية حبقوق اإلنسان
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم قيام قريغيزستان مبنع االعتداءات              -٣٦

وأوصت املفوضة السامية   . )١١٤(البدنية على احملامني داخل احملاكم وخارجها وباملعاقبة عليها       
 )١١٥(٥٧-٧٦ و ٥٢-٧٦حلقوق اإلنسان بأن تكفل قريغيزستان، حسبما جاء يف التوصيتني          
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، أن يتمكّن احملامون من أداء مهـامهم    ٢٠١٠االستعراض الدوري الشامل لعام     الواردتني يف   
  .)١١٦(دون ترهيب أو مضايقات أو تدخل

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير الـيت تفيـد أن اسـتخدام                 -٣٧
اخلاص املعين  وأبدى املقرر   . )١١٧(االعترافات املنتزعة قسراً يف احملاكم هو أمر واسع االنتشار        

وأوصت هذه اللجنـة    . )١١٨(مبسألة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب مالحظات مماثلة       
الفرعية بأن تضمن قريغيزستان أن األقوال اليت ثبت أهنا جاءت نتيجةً للتعذيب لـن جيـري                

. )١١٩(التذرع هبا كأدلة يف الدعاوى، فيما عدا استخدامها ضد الشخص املـتََّهم بالتعـذيب             
وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بإجراء حتقيق تلقائي كلمـا ُوجـدت أسـباب       

  .)١٢٠(معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن االعتراف قد جرى احلصول عليه باستخدام التعذيب
، أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن انتهاكات حقوق          ٢٠١٢ويف عام     -٣٨

ب أثناء فترة حتقيقات الشرطة يف أعمال العنـف الـيت وقعـت يف              اإلنسان قد ظلت ُترَتك   
وذكرت جلنة مناهضة التعذيب أهنا مازالت تشعر بـالقلق إزاء          . )١٢١(٢٠١٠يونيه  /حزيران

وأبـدت اللجنـة املعنيـة حبقـوق        . )١٢٢(عدم إجراء حتقيقات فعالة يف هذه االنتـهاكات       
  .مالحظات مماثلة )١٢٤( وفريق األمم املتحدة القُطري)١٢٣(اإلنسان

مع القلق أن األوزبكيني، كما جـاء يف        جلنة القضاء على التمييز العنصري      والحظت    -٣٩
 ٢٠١٠يونيـه   /التقارير، كانوا هم الضحايا الرئيسيني ألعمال العنف اليت وقعت يف حزيـران           

ر اليت  وقالت إهنا مازالت تشعر بالقلق إزاء التقاري      . ولكنهم كانوا أشد املتعرِّضني لالضطهاد    
تتحدث عن مواقف متحيزة قائمة على اعتبارات عرقيـة أثنـاء التحقيقـات وعمليـات               

واللجنـة   )١٢٦(وأُعرب عن مالحظات مماثلة من جانب جلنة مناهضة التعذيب        . )١٢٥(املقاضاة
 وأوصت جلنـة مناهـضة      .)١٢٨( واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان    )١٢٧(الفرعية ملنع التعذيب  

ي قريغيزستان، يف مجلة أمور، مراجعة دقيقة ونزيهة للقضايا اجلنائية املتصلة           التعذيب بأن ُتجر  
 وبأن تعمد، إذا كان ذلك مناسـباً، إىل         ٢٠١٠يونيه  /بأعمال العنف اليت وقعت يف حزيران     

فتح باب اإلجراءات من جديد يف القضايا اليت مل جير فيهـا التحقيـق بـشكل كامـل يف                   
عذيب أو القضايا اليت كُشف فيها عن حـدوث انتـهاكات           االدعاءات املتعلقة بارتكاب ت   

 وأبدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وجلنة القـضاء علـى   .)١٢٩(لإلجراءات القانونية الواجبة 
  .)١٣٠(التمييز العنصري مالحظات مماثلة

وذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن احملاكمات املتصلة بأعمال العنف اليت             -٤٠
إذ يبـدو أن    .  مل تتوافر فيها بصورة عامة املعايري األساسـية        ٢٠١٠يونيه  / حزيران وقعت يف 

 .)١٣١( حتت التعذيب  انُتزعتبعض أحكام اإلدانة ليس هلا من سند سوى اعترافات ُيدَّعى أهنا            
كما استمرت أثناء هذه احملاكمات أعمال العنف البدين واملضايقات اليت استهدفت املـدَّعى             

         وعلى سبيل املثال، أيدت احملكمة العليـا حكـم املؤبـد          . )١٣٢(يني وحماميهم عليهم األوزبك 
بـُتهم قوامهـا تنظـيم      ‘ عظيمجان عـسكروف  ‘الصادر حبق املدافع عن حقوق اإلنسان       
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ثناء أعمال العنـف الـيت      اهية فيما بني اجلماعات العرقية أ     اضطرابات مجاهريية وإشعال الكر   
 بيد أن عمليات حماكمته يف احملاكم األدىن درجة مل تـف            .٢٠١٠يونيه  /وقعت يف حزيران  

مبعايري احملاكمة العادلة وذلك جلملة من األسباب منها وجود أدلة على اسـتخدام التعـذيب       
وقد خلصت املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان إىل أن حماكمـة            . )١٣٣(النتزاع اعترافات 

             املتعلقة بإقامـة العـدل يف مرحلـة    تشكّل مثاالً للمشاكل اخلطرية     ‘ عظيمجان عسكروف ‘
  .)١٣٤(ما بعد الصراع

وأصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن تعاجل قريغيزستان أوجه القصور يف جمال   -٤١
محاية احلق يف حماكمة عادلة وأن ُتجري تقييماً للدعاوى واإلجراءات القضائية املتصلة بأعمال 

 اليت راجعتها احملكمة العليا واليت قُدمت بـشأهنا         ٢٠١٠يونيه  /العنف اليت وقعت يف حزيران    
        وإذا . ادعاءات حبدوث انتهاكات حلق املدَّعى عليهم يف أن ُتجرى هلم حماكمـات عادلـة             

              حدث أن أُعيدت احملاكمة، ينبغي أن ُتعقـد اجللـسات يف مشـال قريغيزسـتان لـضمان               
  .)١٣٥(حيادية القضاة

عربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة وفعالة مـن              وأ  -٤٢
   .)١٣٦( يف االدعاءات املتعلقة بالتعذيبأجل تلقّي الشكاوى وإجراء التحقيقات

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم قيام قريغيزستان بإتاحـة سـبل      -٤٣
  .)١٣٧(أهيل، لضحايا التعذيب وإساءة املعاملةانتصاف، مبا يف ذلك التعويض وإعادة الت

وأعربت أيضاً جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء النْهج العقايب املتخـذ بـشأن                -٤٤
األحداث اجلاحنني، وهو ما يتجلى يف احتجاز هؤالء األحداث على حنو متكرر قبل احملاكمة              

وحثت جلنة حقوق الطفل    . )١٣٨(سْجنويف النسبة املئوية املرتفعة لألحداث احملكوم عليهم بال       
قريغيزستان على إنشاء نظام لقضاء األحداث يكون ممتثالً التفاقية حقوق الطفل وللمعـايري             

وأوصت هذه اللجنة بأن تنشئ قريغيزستان نظاماً حملـاكم األحـداث           . األخرى ذات الصلة  
ألطفال بـشكل   يضم موظفني متخصصني ويتبع هنْج العدالة اإلصالحية؛ ويتجنب احتجاز ا         

غري مشروع؛ ويضمن أال ُيحتَجز األطفال حتت أي ظرف من الظروف مع أشخاص بالغني              
  .)١٣٩(وأال جيري استخدام أسلوب احتجاز األطفال إال كمالذ أخري

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
 املولودين يف حثت جلنة حقوق الطفل قريغيزستان على ضمان تسجيل مجيع األطفال        -٤٥

               إقليمها وإعطائهم شهادات ميالد، بغض النظر عمـا إذا كانـت توجـد وثـائق هويـة                
  .)١٤٠(وأوصت بتبسيط إجراءات تسجيل حاالت الوالدة. أو تراخيص إقامة لوالديهم

 إىل  ٢٠١٠ قد أشـار يف عـام        املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة      وكان    -٤٦
ليت حدثت يف ممارسات متعلقة بالزواج، مثل اختطاف العرائس والزجيات القائمـة            الزيادة ا 



A/HRC/WG.6/21/KGZ/2 

GE.14-20988 14 

 .)١٤١(على تعدد الزوجات والزواج املبكّر، وكذلك يف حاالت الزواج الديين غري املـسجَّلة            
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء األعداد املتزايدة حلاالت الزواج املبكر للفتيـات              

 .)١٤٢(داهم على هذا الزواج بسبب الصعوبات االجتماعيـة واالقتـصادية          وال الاليت جيربهن 
 إىل معلومات توّضح أن     ٢٠١٢وكانت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان قد أشارت يف عام          

 يف املائة من حاالت الزواج، مبا يف ذلـك          ٣٠عمليات اختطاف العرائس كانت وراء نسبة       
، أشارت جلنـة حقـوق      ٢٠١٤ويف عام   . )١٤٣( عاماً ١٨الزواج بفتيات تقل أعمارهن عن      

. الطفل إىل أن حاالت اختطاف العرائس قد اخنفضت نتيجةً لشن محلة عامة يف هذا الـصدد    
بيد أن هذه اللجنة قد أعربت عن قلقها إزاء املمارسة املستمرة املتمثلة يف اختطاف العرائس               

ري اإلبالغ عن هذه احلاالت مـن   اليت حتدث لبنات قاصرات وإزاء حقيقة أنه كثرياً ما ال جي          
  .)١٤٤(جانب الضحايا بسبب الوْصم االجتماعي والضغوط االجتماعية

، مع القلق، إىل املعدل املرتفع لألطفـال  املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال    وأشارت    -٤٧
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها نظراً إىل تزايـد عـدد            . )١٤٥(املودعني يف مؤسسات  

ال املودعني يف مؤسسات للرعاية بسبب الفقر؛ وإىل أن عدد اُألسر احلاضنة واألماكن             األطف
املتاحة إليداع األطفال لدى اُألسر مازال غري كاٍف؛ وإىل أن األوضاع املعيشية يف مؤسسات     
الرعاية رديئة؛ وإىل أن األطفال املودعني يف هذه املؤسسات ال حيصلون على خدمات الرعاية              

وأوصت جلنة حقوق الطفل بقيام قريغيزستان، يف مجلة     . )١٤٦(ى حنو مالئم ومنتظم   الصحية عل 
أمور، بتعزيز وتنفيذ عمليات إخراج األطفال من املؤسسات وبتقدمي حوافز تـوفري الرعايـة            

  .)١٤٧(البديلة من النوع اُألسرِي

 ،لمين اجلمعيات والتجمع الـس    وحرية التعبري وتكوي  حرية الدين أو املعتقد،       -هاء  
  يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية واحلق
ذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن قانون األديان حيتوي على مـصطلحات         -٤٨

إذ ُيحظر على اجلمعيات الدينية أن تعمل     . وإجراءات تتناقض مع الدستور ومع املعايري الدولية      
 مواطن علـى    ٢٠٠حة إال إذا قُدمت من      بدون تسجيل، وال تكون طلبات التسجيل صحي      

وبصورة عامة، يتمثل هنْج الدولة يف تفضيل الديانتْين التقليديتْين املتمثلتْين يف اإلسالم            . األقل
وتناول فريق األمم املتحدة القُطري بعض احملاوالت اليت بذلتها السلطات من           . )١٤٨(واملسيحية

ضد األشخاص على أساس عقيدهتم على الرغم       أجل فرض قيود على احلرية الدينية والتمييز        
  .)١٤٩(من التوصيات العديدة الواردة يف االستعراض الدوري الشامل بشأن هذه املسألة

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإجياد عملية تسجيل للمنظمات الدينية تكون             -٤٩
 وبتشجيع تؤدي إىل التمييز،     شفافة ومعقولة، وبالقضاء على التفرقة بني األديان اليت ميكن أن         
  .)١٥٠(التسامح الديين وإدانة أفعال التعصب والكراهية على أساس الدين
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وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن قلقها إزاء قـصر االسـتنكاف               -٥٠
وأوصت هذه اللجنة   . الضمريي من اخلدمة العسكرية على أعضاء املنظمات الدينية املسجَّلة        

تطبيق االستنكاف الضمريي بطريقة متسقة مع العهد وبأن ينص التشريع ذو الـصلة             بضمان  
  .)١٥١(باملوضوع على تطبيق فترات اخلدمة العسكرية واخلدمة البديلة على أساس غري متييزي

إىل إلغاء جرميـة    ) اليونسكو(وأشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٥١
بيد أن إهانة ممثل من ممثلي السلطة العامة مازالت تـشكل فعـالً             . ٢٠١١التشهري يف عام    

وشجعت منظمة اليونسكو قريغيزستان على إلغاء جترمي مجيع أفعـال التـشهري يف             . إجرامياً
  .)١٥٢(قانون العقوبات لديها

وحث جملس حقوق اإلنسان قريغيزستان على ضمان حرية الصحافة وضمان إجياد             -٥٢
وأوصت اللجنـة املعنيـة حبقـوق       . )١٥٣(يه مجيع وسائط اإلعالم حبرية    جو ميكن أن تعمل ف    

اإلنسان بأن تكفل قريغيزستان للصحفيني وللمدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من األفراد    
  .)١٥٤(القدرة على أن ميارسوا حبرية حقهم يف حرية التعبري

 تتحدث عـن أعمـال      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير اليت          -٥٣
الترهيب واالنتقام والتهديد املوجهة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واحملامني،           

وأبـدت املفوضـة    . )١٥٥(وعن إلقاء القبض بُتهم جنائية على املدافعني عن حقوق اإلنسان         
  .)١٥٦(السامية حلقوق اإلنسان مالحظات مماثلة

طري إىل بعض احملاوالت اليت قامت هبـا الـسلطات          وأشار فريق األمم املتحدة القُ      -٥٤
لتشديد الرقابة على اجملتمع املدين عن طريق اقتراح مشاريع تشريعات تتعّدى علـى حريـة               
تكوين اجلمعيات وحرية الكالم والتجّمع، مبا يف ذلك مشاريع القوانني املتعلقة بغسل األموال             

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تكفـل       وأوصت  . )١٥٧(وارتكاب اخليانة والعمالء األجانب   
قريغيزستان حرية تكوين اجلمعيات وأن متتنع عن فرض عقوبات غري متناسبة أو عقوبـات              

  .)١٥٨(متييزية متّس حرية تكوين اجلمعيات
وذكر فريق األمم املتحدة القُطري أن النساء مستبَعدات إىل حد كبري مـن عمليـة                 -٥٥

 اخنفاض يف السنوات األخرية يف املشاركة السياسية النسائية،       فقد لوحظ حدوث  . صنع القرار 
  .)١٥٩(وال سيما على الصعيد احمللي

وذكرت جلنة القضاء على التمييز العنصري أهنا مازالت تشعر بالقلق إزاء املـستوى               -٥٦
وأُعـرب عـن    . )١٦٠(املنخفض لتمثيل مجاعات األقلية يف الشؤون السياسية والشؤون العامة        

 واللجنـة املعنيـة حبقـوق       )١٦١(ت مماثلة أبدهتا املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان       مالحظا
  .)١٦٣( وفريق األمم املتحدة القُطري)١٦٢(اإلنسان
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
  أن نسبة مئوية مرتفعـة مـن األطفـال         املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال    ذكرت    -٥٧

. )١٦٤(يعيشون يف حالة فقر وأن الفقر لدى األطفال يف املناطق الريفية أعلى حىت من ذلـك               
وأوصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن تضع قريغيزستان سياسات وبرامج للتخفيـف        

  .)١٦٥(من الفقر وللقضاء عليه، مع التأكيد بصورة خاصة على اجلماعات الرقيقة احلال
م املتحدة القُطري أن إعمال احلق يف السكن الالئق مازال يـشكل            وذكر فريق األم    -٥٨

 ٢٠١٣ومل يتضمن قانون اإلسكان لعام      . مصدراً للقلق ويؤثر على نسبة كبرية من السكان       
تعريفاً شامالً للحق يف السكن الالئق، ومل ينص على توفري محاية كافية هلذا احلق، ومل يكفل                

  .)١٦٦(ق مبا فيها إمكانية احلصول على املأوى األساسياجلوانب األساسية الدنيا هلذا احل
وذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن أعمـال العنـف الـيت وقعـت يف                 -٥٩

 قد زادت من تفاقم احلالة بسبب ما نتج عنها من دمار واسع النطاق يف ٢٠١٠يونيه /حزيران
 عـن   ٢٠١٠قد أعربت يف عام     وكانت جلنة القضاء على التمييز العنصري       . )١٦٧(املمتلكات

قلقها إزاء التقارير املتعلقة بالتطوير املخطَّط له ملدينة أوش الذي ال يتضمن فيما يبدو إعـادة                
   /تشييد املناطق املعيشية لألوزبكيني اليت ُدمرت أثناء أعمال العنف اليت وقعـت يف حزيـران              

د أن أشـارت إىل اخلطـة       ، كانت املفوضة السامية، بع    ٢٠١٢ويف عام   . )١٦٨(٢٠١٠يونيه  
الرئيسية إلعادة تطوير أجزاء من مدينة أوش، قد حثت قريغيزستان على ضمان أن جيـري               

  .)١٦٩(تنفيذ هذه اخلطة بطريقة شفافة وتشاورية وغري متييزية
وأوصت املفوضة السامية بأن تواصل قريغيزستان جهودهـا الراميـة إىل وضـع               -٦٠

سكان، تشمل عنصراً يتعلق باإلسكان االجتماعي، بغيـة        استراتيجية وطنية شاملة بشأن اإل    
  .)١٧٠(ضمان اإلعمال الكامل للحق يف سكن الئق

  احلق يف الصحة  -زاي  
اهلـدف  أشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل مساعي قريغيزستان الرامية إىل حتقيق              -٦١

 بيد أن وفيات األمهات . املتعلق بتحسني صحة األمهات    اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية    
  .)١٧١(مازالت مرتفعة على الرغم من اخلدمات الصحية اجملانية املكفولة للحوامل

. وأشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل العدد املتزايد مـن حـاالت اإلجهـاض               -٦٢
وكثرياً ما ُيستبَعد من خدمات     . فخدمات تنظيم اُألسرة وخدمات الصحة اإلجنابية غري كافية       

ظيم اُألسرة السكان الريفيون واألشخاص املعرضون خلطر أكرب من حيث اإلصابة بفريوس            تن
  .)١٧٢(نقص املناعة البشرية
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد املرتفع لإلصابات بفريوس نقـص               -٦٣
ات واالفتقار  التشارك يف استخدام احلقن واإلبر يف املستشفي      اإليدز النامجة عن    /املناعة البشرية 

  .)١٧٣(إىل الوعي بشأن طرائق انتقال املرض

  احلق يف التعليم  -حاء  
فمعـدالت  . ذكر فريق األمم املتحدة القُطري أن جودة التعليم مازالت متثّل مشكلة            -٦٤

القيد املرتفعة مازالت ُتخفي وراءها أوجه انعدام املساواة يف التحصيل التعليمـي والنتـائج              
            مل التقليدية للتهميش يف جمال التعليم هي نوع اجلنس، واإلقامة يف احلـضر            والعوا. التعليمية

وذكرت . )١٧٤(أو الريف، واإلعاقة، والدخل، واللغة، والوضع من حيث االنتماء إىل أقليات          
املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن وقوع األطفال يف دائرة عمل األطفال قـد أسـهم يف                

وأثناء موسم الشتاء، يكون الوصول إىل صفوف التعليم صعباً         .  املدارس تسّرب األطفال من  
بصورة خاصة يف املناطق الريفية واملناطق النائية بسبب اقتران األوضـاع املناخيـة الـصعبة               

  .)١٧٥(بالفقر
ضمان إمكانية حصول مجيع    : وأوصت جلنة حقوق الطفل بقيام قريغيزستان مبا يلي         -٦٥

اجملاين واإللزامي؛ وحتسني جودة التعليم؛ واالستثمار يف البنية التحتيـة          األطفال على التعليم    
وشّجعت منظمة اليونسكو قريغيزستان على زيـادة خمصـصات         . )١٧٦(املدرسية وصيانتها 

  .)١٧٧(اإلنفاق العام املرصودة للتعليم
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن ُتدرج قريغيزستان موضوع تعلـيم              -٦٦

حقوق اإلنسان ضمن املناهج الدراسية باملدارس وبأن تنظّم محالت للتوعية بشأن حقـوق             
  .)١٧٨(اإلنسان

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
 واسع إىل إيداع اللجوء على نطاق: أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ما يلي  -٦٧

األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات؛ واالستبعاد االجتماعي واالقتصادي بـسبب الوْصـم            
واملواقف السلبية جتاه هؤالء األطفال؛ وعدم وجود دعم كاٍف لُألسر اليت لديها أطفال ذوو              

وأوصت اللجنة قريغيزستان، يف مجلة أمور، بوضع سياسة بـشأن عـدم اإلحلـاق              . إعاقة
، ومبنع اللجوء املفرط إىل إيداع األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات، وإتاحة فرص             مبؤسسات

وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتخـصيص  . )١٧٩(التعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة 
  .)١٨٠(موارد بشرية ومالية للخدمات املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
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   والشعوب األصليةاألقليات  -ياء  
 عن قلقها إزاء    ٢٠١٣كانت جلنة القضاء على التمييز العنصري قد أعربت يف عام             -٦٨

          الرتاعات والصدامات العرقية اليت وقعت بني أغلبية السكان وبعض اجلماعات العرقية منـذ             
 بـني الـسكان     ٢٠١٠ وإزاء أسباهبا اجلذرية، وخاصة الصراع العرقي يف عام          ٢٠٠٧عام  

 القريغيزيني يف منطقيت أوش وجالل أباد، والذي أسفر عن وقوع عدد            األوزبكيني والسكان 
وأعربت املفوضة السامية حلقـوق     . )١٨١(كبري من حاالت القتل واإلصابة وتدمري املمتلكات      

اإلنسان عن قلقها إزاء األعداد اهلائلة من السكان، وخاصة من األوزبكيني، الذين أُجبِـروا              
 ٢٠١١وكانت املفوضة الـسامية قـد شـّجعت يف عـام            . )١٨٢(على اهلروب من منازهلم   

وذكر فريق األمـم    . )١٨٣(قريغيزستان على تعزيز جهود املصاحلة فيما بني اجلماعات العرقية        
املتحدة القُطري أن قريغيزستان مل تتخذ خطوات ذات معىن ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراع            

يتعني إطالق مبادرة لتحقيـق العدالـة       ومازال  . ٢٠١٠فيما بني اجلماعات العرقية يف عام       
  .)١٨٤(االنتقالية الشاملة

 حاجـة إىل    توجدما زالت   أنه   ٢٠١٢وكانت املفوضة السامية قد ذكرت يف عام          -٦٩
 .٢٠١٠يونيـه   /متابعة التوصيات فيما يتعلق بالتحقيقات األربعة يف أعمال عنف حزيـران          

عالة ترمي إىل التصّدي للعنف الـذي       فأوجه القصور يف إقامة العدل وعدم وجود استجابة ف        
وقع يف املاضي وتقدمي مرتكبيه إىل العدالة مها أمران يهددان التعايش الـسلمي للجماعـات               

  .)١٨٥(العرقية واالستقرار يف األجل الطويل
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد حدوث               -٧٠

شخاص املنتمني إىل مجاعـات األقليـات العرقيـة، وخـصوصاً           حاالت فصل تعسفي لأل   
وقالت . األوزبكيني، وأنه جيري إجبارهم على ترك وظائفهم يف اإلدارة ويف احلكومات احمللية           

إهنا تشعر بالقلق أيضاً لكون األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية يفقدون نـشاط أعمـاهلم          
وأشارت جلنة القضاء  . )١٨٦(قاً أي مساعدة من الدولة    بسبب الرتاع القائم وأهنم مل يتلقوا إطال      

على التمييز العنصري إىل أهنا مازالت تشعر بالقلق لكون بعض أولئك الذين عادوا إىل أوش               
 يواجهون صعوبات فيما يتعلق بالسكن     ٢٠١٠يونيه  /وجالل أباد عقب أعمال عنف حزيران     

  .)١٨٧(واملمتلكات وإعادة االندماج
ة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد أنه، منذ             وأعربت جلن   -٧١

، قامت مدارس كـثرية يف مـنطقيت أوش   ٢٠١٠يونيه /أعمال العنف اليت وقعت يف حزيران 
وجالل أباد بتغيري لغة التعليم هبا من لغات األقليات إىل اللغة القريغيزية، وأن بعـض هـذه                 

متويل من الدولة لكي يكفل تقدمي التعلـيم يف فـصول بلغـات             املدارس مل يعد يتلقّى أي      
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل قريغيزسـتان إمكانيـة أن يـستطيع             . )١٨٨(األقليات

األطفال املنتمون إىل مجاعات األقليات، والسيما األطفال األوزبكيون، تلقّي تعليمهم بلغتهم           
  .)١٨٩(األم دون أي قيود
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قضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء قرار احلكومة بأن جتـري   وأعربت جلنة ال    -٧٢
االختبارات يف املدارس الثانوية باللغة القريغيزية، مما يشكل متييزاً فيما يتعلق بأطفال األقليات             
الذين يتلقون تعليمهم جزئياً بلغات األقليات وال تتوافر لديهم إجادة القريغيزية مبا ميكنهم من            

  .)١٩٠(يف االختباراتاستخدامها 
وسلط فريق األمم املتحدة القُطري األضواء على عدم وجود وسائط إعالم بلغـات               -٧٣

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بضمان أن تتمكّن . )١٩١(أقليات غري اللغة الروسية
مجاعات األقليات، وخاصة األوزبكيون، من نشر املعلومات بلغاهتم هم وباحلـصول علـى             

  .)١٩٢(املعلومات هبذه اللغات
وذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن احلكومة، حسبما جـاء يف توصـييت               -٧٤

 اللتني أيدهتما قريغيزسـتان،     )١٩٣(١٢١-٧٦ و ٢٠-٧٦االستعراض الدوري الشامل رقمي     
ينبغي أن تتخذ مزيداً من التدابري حلماية حقوق األقليـات وتعزيـز اسـتيعاهبم يف مجيـع                 

             وينبغي التأكيد بوجه خاص على املشاركة يف صنع القـرار وعلـى النـهوض             . قطاعاتال
وأوصت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري مبعاجلـة التباينـات            . )١٩٤(حبقوق األقليات 

االقتصادية بني اجلماعات العرقية وباعتماد قـانون خـاص بـشأن حقـوق           - االجتماعية
  .)١٩٥(اعات أقلياتاألشخاص املنتمني إىل مج

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االدعاءات القائلة بأنـه مـازال       -٧٥

جيري إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلداهنم على الرغم مما أبدته اللجنة من آراء بـشأن هـذه                 
التعذيب عن قلقها إزاء التقارير القائلة بأن العديد مـن          وأعربت جلنة مناهضة    . )١٩٦(املسألة

الالجئني وملتمسي اللجوء من بلٍد جماور قد أُعيدوا قسراً إىل بلدهم وأن الالجئني مـازالوا               
معرَّضني خلطر اإلعادة القسرية أو االختطاف على أيدي أفراد األجهزة األمنية التابعة للبلـد              

 قريغيزستان مبدأ عدم اإلعادة القسرية جبملة وسائل مـن          وأوصت اللجنة بأن تكفل   . اجملاور
  .)١٩٧( من االتفاقية٣بينها جعل إجراءاهتا وممارساهتا احلالية متفقة مع املادة 

وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن قريغيزستان مازالـت             -٧٦
إجراءات التسجيل احلكومية ومن حيث  تطّبق هنْجاً متييزياً من حيث مْنح إمكانية الوصول إىل          

وُيطبَّق أيضاً هنْج متييزي فيما يتعلق مبلتمسي اللجوء القـادمني     . إجراءات حتديد صفة الالجئ   
وأوصت جلنـة   . )١٩٩(وأبدى فريق األمم املتحدة القُطري مالحظة مماثلة      . )١٩٨(من بلد جماور  

نية الوصول إىل إجراءات التـسجيل      القضاء على التمييز العنصري بأن متْنح قريغيزستان إمكا       
  .)٢٠٠(لديها وأن تنظر يف طلبات التماس اللجوء بغض النظر عن أصل مقدِّمي الطلبات
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 توذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن ملتمسي اللجوء املشمولني بإجراءا           -٧٧
 عنـدما جيـري     التسليم ال جيري يف حقهم دائماً تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة عليهم          

           وال حيتوي قانون اإلجراءات اجلنائية على حد أقصى زمين لفتـرة االحتجـاز،            . احتجازهم
وال هو يسمح بوسائل بديلة الستخدام ضمانات فيما يتعلق باألشـخاص الـذين طُلـب               

وال حيدد القانون األسباب اليت قد جيري على أساسها متديد أجل إلقـاء القـبض             . تسليمهم
         وأوصت املفوضية الـسامية لـشؤون الالجـئني بـأن تـضمن           . م ألغراض التسليم  عليه

قريغيزستان التقّيد باإلجراءات القانونية الواجبة، مبا يف ذلك التقّيد هبا خبصوص طلبات تسليم             
  .)٢٠١(ملتمسي اللجوء

واطَنة وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن إجراءات حتديد امل            -٧٨
 تنطبق على األفراد الذين كانوا يقيمون عـادةً يف قريغيزسـتان            ٢٠١٣اليت أُخذ هبا يف عام      

ولكنها ال تنطبق على األشخاص العدميي اجلنسية الذين وصلوا إىل قريغيزسـتان يف اآلونـة               
وذكر فريـق األمـم     . )٢٠٢(األخرية أو املنتمني إىل دول غري أعضاء يف رابطة الدول املستقلة          
            الـذين ال حيملـون وثـائق       املتحدة القُطري أن األشخاص العدميي اجلنسية واألشـخاص         

 ليس لديهم سوى إمكانية حمدودة للحصول على فرص عمل وعلى اخلدمات الطبيـة              هوية
   .)٢٠٣(واالجتماعية

وقد أوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن تضع قريغيزستان إجراءات فعالة             -٧٩
لتحديد صفة انعدام اجلنسية، تشمل ضمانات إجرائية، وبأن تضمِّن قانون املواطَنة ضمانات            

  .)٢٠٥(ملنع حدوث حالة انعدام اجلنسية لدى األطفال الذين يولدون ويعيشون يف قريغيزستان

  احلق يف التنمية، والقضايا البيئية   -الم  
 الفساد الواسع االنتشار يف القطـاع       أشارت املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال إىل        -٨٠
وشدد األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان على احلاجـة إىل مكافحـة             . )٢٠٦(العام

الفساد الذي يقّوض سيادة القانون ويعوق كالً من التنميـة االقتـصادية والتمتـع جبميـع           
  .)٢٠٧(احلقوق
وإلقاء املنتجات والنفايات الـسمية     املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل       وتقّدم    -٨١

             بتوصية مفادها، يف مجلة أمور، أن تزيل قريغيزسـتان،         واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان    
ومبيـدات   ومستودعات النفايات السامة  أو تقلّل إىل احلد األدىن، خماطر خملفات اليورانيوم         

ات الزئبق على التمتـع حبقـوق اإلنـسان         اآلفات املنتهية مدة صالحيتها أو احملظورة ونفاي      
وأن تنظّم محـالت إعالميـة عامـة        ؛  )٢٠٨(للسكان الذين يعيشون بالقرب من هذه املواقع      

ومبادرات للتوعية بشأن املخاطر ذات الصلة اليت تلحق بالسكان احملليني وبالبيئة وبشأن تدابري   
  .)٢٠٩(السالمة
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب   -ميم  
وصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بضمان أن تكون تشريعات مكافحة اإلرهاب           أ  -٨٢

وينبغي قيام  . وتطبيق هذه التشريعات متوافقني مع العهد، وخاصة فيما يتعلق باحلق يف احلياة           
قريغيزستان بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة باالستخدام املفرط للقوة من جانـب األجهـزة             

  .)٢١٠(ضحاياجلناة وتقّدم تعويضاً إىل أُسر الاخلاصة وأن تقاضي ا
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