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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      ملتحدة  األمم ا  مفوضية   أعدته موجز    
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *قريغيزستان    

 إىل عملية   صاحبة مصلحة  جهة   ٢٠ من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
كل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس        وهو يتبع هي  . الشامل االستعراض الدوري 
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩ مقررهحقوق اإلنسان يف    

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار          
 هناية الـنص مراجـع      كرت بصورة منهجية يف حواشي    وقد ذُ . فيما يتصل بادعاءات حمددة   

. املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصـلية دون تغـيري              
ص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات         خصَّ، يُ ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    

يد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التق           
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتـضمن          . الكامل مببادئ باريس  
وقد روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت . مجيع املعلومات الواردة
 .حدثت أثناء تلك الفترة

__________ 

  .املتحدة  قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمممل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً  *  
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  صاحبة املصلحةهات اجلاملعلومات املقدمة من     

  ساسية واإلطاراملعلومات األ  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
،   ١-٧٦فادت الورقة املشتركة بأن قريغيزستان قد نفـذت التوصـيات أرقـام             أ  -١
توصية  (٢٠١٠ عام    أثناء االستعراض الدوري الشامل يف     قُدمت اليت   )٣(٣-٧٦، و ٢-٧٦و

لعهـد  لري الثاين   الربوتوكول االختيا  من خالل التصديق على   ) ي الشامل االستعراض الدور 
 توصـيات االسـتعراض     قريغيزستانومل تنفذ    .)٤(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        الدوري الشامل اليت تدعو إىل التصديق على      
  .)٥(االختفاء القسري

ـ      قريغيزستان  ق  ي بأن تصدّ  وصوأُ  -٢ ة اجلنائيـة   على نظام روما األساسـي للمحكم
، )٧(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات         و )٦(الدولية

  .)٨( من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ مبوجب املادة اًم إعالنتقدِّأن و

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
املتعلقـة   ٤ رقمأن توصية االستعراض الدوري الشامل       ٣الورقة املشتركة   ت  ذكر  -٣
، وضمان  ٢٠١٠ من خالل اعتماد دستور جديد يف عام          قد ُنفّذت  )٩(اإلصالح الدستوري ب

وذكر مكتب املؤسـسات الدميقراطيـة      . )١٠(سيادة القانون اعتماد   و ،الفصل بني السلطات  
 شبه برملاين اً   نظام يكّرسملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن الدستور        وحقوق اإلنسان التابع    

 بارتياح إدراج تدابري حلماية وتعزيز حقوق       للسياسات مركز تيان شان     الحظو. )١١(كمللح
أرقـام    توصيات االستعراض الدوري الـشامل املطلوب يف على النحواإلنسان يف الدستور،  

  .)١٣( احلماية الدولية مالحظات مماثلةمركز دعمقدم و .)١٢(٧-٧٦، و٦-٧٦، و٥-٧٦
 مـع   بشكل كامل  التشريعات الوطنية    مواءمةأنه مل جير     ٣ الورقة املشتركة فادت  وأ  -٤

  .)١٤(الدستور واملعايري الدولية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
ليكون أمني املظامل   ب  املتعلق قانونالأنه مل جير مواءمة     إىل   ٣الورقة املشتركة   أشارت    -٥

  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان        منحتقد  و. ريس با ملبادئممتثالً  
 االسـتعراض   يتتوصي أنإىل   ٣الورقة املشتركة   وخلصت  . "اءب"ركز  مؤسسة أمني املظامل امل   

أوصى و. )١٦( مل ُتنفذا  املتعلقتني مبؤسسة أمني املظامل    )١٥(١٩-٧٧ و ١٧-٧٧ الدوري الشامل 
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املوارد الكافية والـدعم الـسياسي ألمـني        بتوفري  غيزستان  قري للسياساتمركز تيان شان    
  .)١٧(املظامل

 إنشاء املركز الوطين    مركز دعم احلماية الدولية   و للسياساتمركز تيان شان     الحظو  -٦
كآليـة     التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             عنمل

 بعـض   عن قلقها إزاء مبادرات   أعربت  اللجنة الوطنية ملنع التعذيب      بيد أن . )١٨(وقائية وطنية 
 الضوء علـى   اللجنةوسلطت. إىل أمني املظاملمهامها  ونقل    الرامية إىل إلغائها   أعضاء الربملان 

 الدعم املايل والسياسي    من الضروري تقدمي  أن  ت  وذكر. )١٩(هلاالتمويل الكايف   ختصيص  عدم  
 وأوصـت اللجنـة    .)٢٠(ملهامها على حنو فعال ومـستقل      جنةللا أداءحلكومة لضمان   إىل ا 

  .)٢١(اضمان تنفيذ توصياهتبقريغيزستان 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
، ٢٠١٤أبريل  /حىت نيسان ،  تقمقريغيزستان مل     أن  مركز دعم احلماية الدولية    ذكر  -٧

  .)٢٢(سانآراء جلنة حقوق اإلنبتنفيذ 
صوص  ن تنشر على نطاق واسع   لكي   اً جهود  احلكومة عدم بذل  املركزهذا  والحظ    -٨

هيئـات  قت عليها قريغيزستان والتوصيات الصادرة عن       ّدمعاهدات حقوق اإلنسان اليت ص    
  .)٢٣(وهيئات األمم املتحدة األخرىهذه  املعاهدات

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 توجيه دعـوة إىل املقـرر        مبواصلة  قريغيزستان للسياسات  مركز تيان شان   أوصى  -٩

  .)٢٤(تنفيذ توصيات املقرر اخلاصبالتعذيب وسألة اخلاص املعين مب

، مع مراعاة القانون الـدويل      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 نياملثليات واملثلي ، و )العرقية (ثنيةاألقليات الدينية واإل  أن   ١ة املشتركة   الورقذكرت    -١٠

من حيث   لتمييز ا  ما زالوا يواجهون    اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   يجنسياً ومزدوج 
وقـد أسـيء    .تغطية إعالميـة نادراً ما حتظى ب قضاياهم  وأن   حرية التعبري ممارسة  حقهم يف   
  .)٢٥( وضع األقليات يف اجملتمعنتقادي بشأن االخلطابنائية لقمع ااألحكام اجلاستخدام 
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تحظر التمييـز   لمناهضة للتمييز    عدم وجود تشريعات     ٦ الورقة املشتركة    الحظتو  -١١
أن ن رايتس ووتـش     امنظمة هيوم وذكرت  . )٢٦(انية اجلنسي واهلوية اجلنس   يلعلى أساس امل  

ـ يتعّرضون   اهلوية اجلنسانية    ياجلنسي ومغاير  امليل   ي جنسياً ومزدوج  نيواملثلياملثليات   سوء ل
وأشـارت الورقـة   . )٢٧(اتابعة هلوغري تابعة للدولة فاعلة جهات  على أيدي   املعاملة والتمييز   

 ي جنسياً ومزدوج  ني املثليات واملثلي  س ضد  املمارَ  العنف بشأنقة   احلاالت املوثَّ   إىل ٦املشتركة  
وذكـرت أن   . )٢٨(ألفراد هذه الفئة   والزواج القسري    ية اهلوية اجلنسان  يامليل اجلنسي ومغاير  

للتعذيب يتعّرضون    اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   ي جنسياً ومزدوج  نياملثليات واملثلي 
 .)٢٩( الـشرطة  على أيدي عناصـر    غري القانوين واالغتصاب     حتجازواالواإلذالل  بتزاز  االو
 االتاحل ٥ الورقة املشتركةوثقت و. )٣٠(اثلة مالحظة ممن رايتس ووتشامنظمة هيوم دمتوق

وأوضحت . )٣١( على أيدي الشرطة    واالعتداء عنفلل اليت تعرض فيها مغايرو اهلوية اجلنسانية     
 من انتقـام   أن اخلوف من الكشف عن معلومات شخصية أو          ن رايتس ووتش  امنظمة هيوم 

 امليـل اجلنـسي     ي ومزدوج  جنسياً نياملثليات واملثلي من  ضحايا  القيام  حال دون   قد  الشرطة  
  .)٣٢(جتاوزات الشرطة عنباإلبالغ   اهلوية اجلنسانيةيومغاير
 امليـل اجلنـسي     ي جنسياً ومزدوج  نياملثليات واملثلي  أن   ٥ذكرت الورقة املشتركة    و  -١٢

يف احلصول على اخلـدمات الـصحية      يواجهون بوجه عام عقبات       اهلوية اجلنسانية  يومغاير
 اجلنـساين التعبري  فإن عدم توافق    ،   اهلوية اجلنسانية  مغايرييف حالة   و. والتمييزالوصم  بسبب  

وذكرت . )٣٣(هذا املريض  إىل رفض معاجلة  األطباء  يدفع   قد   مع بيانات جواز السفر   للمريض  
 ني املثليات واملثلـي   املسائل اليت تواجه  لكي تعاجل   ل  عدَّات مل تُ   التشريع أن ٥الورقة املشتركة   
  .)٣٤( اهلوية اجلنسانيةياجلنسي ومغاير امليل يجنسياً ومزدوج

 /أيـار يف  قد سـجلوا     أعضاء يف الربملان  أن   ن رايتس ووتش  امنظمة هيوم  أفادتو  -١٣
 عقوبـات جنائيـة     يفرض و  ضدهم  والتمييز  يكرس كره املثليني    مشروع قانون  ٢٠١٤ مايو

إجياد تتسبب يف    "يتبّين أهنا وغريها من اجلهات اليت     اجلماهريي   اإلعالم   طوإدارية على وسائ  
 أن ١وذكـرت الورقـة املـشتركة    . )٣٥(" جتاه العالقات اجلنسية غري التقليدية موقف اجيايب 

 أي خطاب عام يتناول امليـول اجلنـسية       ، يف حال إقراره،      سيستهدف القانونهذا  مشروع  
ـ  جتنب أي تغطيـة إجيابيـة         إىل  اإلعالم طوسائبوسيؤدي  املختلفة   اجلنسانيةواهلويات   ذه هل

 اهلويـة   ي امليل اجلنسي ومغاير   ي جنسياً ومزدوج  نياملثليات واملثلي  ضايا، وهو ما يؤثر على    لقا
مع عدد مـن  ال تتسق املبادرة التشريعية  هذه   أن   ٦والحظت الورقة املشتركة    . )٣٦(اجلنسانية

القـانون  ومع الدسـتور     التعبري وكذلك     حرية بشأنتوصيات االستعراض الدوري الشامل     
  .)٣٧(اإلنسانالدويل حلقوق 

 االستعراض  ة أن احلكومة مل تنفذ توصي      إىل  رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وخلصت    -١٤
 يف  من الناحية العمليـة   تكثيف العقوبات   "ىل  إ  اليت تدعو  )٣٨(٦٢-٧٦  رقم الدوري الشامل 

وتوصية االستعراض الـدوري    [...]"  اجلنسي   يلالتمييز ضد املرأة بسبب امل    [...] حاالت  
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حكـام  ألامتثال تشريعاهتا الوطنية    مدى  استعراض  "اليت تدعو إىل     )٣٩(١٣-٧٧  رقم الشامل
[...]   بما يتعلق وال سيما  عدم التمييز، بشأنالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

والورقـة   )٤١(٥وقـدمت الورقـة املـشتركة       . )٤٠("انيةاجلنسية أو اهلويـة اجلنـس     امليول  
  .)٤٣(اجات مماثلة استنت)٤٢(٦ املشتركة

جمدداً بصورة علنيـة    بأن تؤكد   قريغيزستان    رايتس ووتش  هيومانمنظمة  أوصت  و  -١٥
. )٤٤(يز وعنف على أسـاس هويتـهم اجلنـسية        دون متي أن يعيشوا   حق مجيع األشخاص يف     

الكراهيـة   تنفيذ برامج ملنع التمييز والعنف وجرائم     ب قريغيزستان   ٦وأوصت الورقة املشتركة    
الـزواج  منع و  اهلوية اجلنسانيةي امليل اجلنسي ومغايري جنسياً ومزدوج  نيات واملثلي املثلي ضد

حيظر التمييز املباشـر    قانون شامل ملكافحة التمييز      واعتماد وتنفيذ  ،ألفراد هذه الفئة  القسري  
 مشروع  أوصت املنظمة بسحب  و. )٤٥(انية اجلنسي واهلوية اجلنس   يلعلى امل القائم  وغري املباشر   

تقـدمي   واالمتناع عن    "املعلومات عن العالقات اجلنسية غري التقليدية     نشر  "  ون املتعلق ب  القان
 امليـل اجلنـسي     ي جنسياً ومزدوج  نياملثليات واملثلي تمييز ضد   المشاريع قوانني تنطوي على     

  .)٤٦( اهلوية اجلنسانيةيومغاير
تقـدمي   الـسن يف      على القائمالتمييز  إىل  ساعدة املسنني   مل املنظمة الدولية وأشارت    -١٦

الرعاية الصحية إىل جانب عـدم      جمال   السن يف    القائم على التمييز  ويشكل  . الرعاية الصحية 
 متتع كبار السن    عقبة رئيسية حتول دون   املعاشات التقاعدية   ل عليه من    حصَّتاملكفاية الدخل   

  .)٤٧(قهم يف الصحةحب
لوحظ و. لوصم والتمييز ل عرضونأن املشتغلني باجلنس يت    ٨وذكرت الورقة املشتركة      -١٧

املـوظفني  الدعـاءات   التغطية اإلعالمية   ، الناشئ عن    لدى اجلمهور التعّصب  تنامي ظاهرة   
 خطـاب عن   و ، فريوس نقص املناعة البشرية     القائلة بأن املشتغلني باجلنس ينشرون     العموميني
  .)٤٨(ضد املشتغلني باجلنساملوجَّه الكراهية 

  احلرية وأمنه على شخصهد يف احلياة وحق الفر  -٢  
ب التعذياستخدام   أنتفيد  البحوث اليت    نتائج    إىل للسياساتمركز تيان شان     أشار  -١٨
نتزاع أموال من   اعترافات أو ا   احلصول على     ويهدف إىل  منهجياً يتخذ طابعاً     املعاملة إساءةو

تعـذيب منـذ     عن تزايد عدد الشكاوى املتعلقة بال      ٣أفادت الورقة املشتركة    و. )٤٩(الضحايا
أن   رايـتس ووتـش    هيومانمنظمة  وذكرت  . )٥٠(٢٠١٠االستعراض الدوري الشامل لعام     

 يف سياق التحقيقات واحملاكمات اجلنائية بوجه خاصتنتشر  املعاملة والتعذيب ادعاءات إساءة 
يف جنـوب    ٢٠١٠يونيـه   /صلة بالرتاع الذي دار بني اجملموعات اإلثنيـة يف حزيـران          املت

يتمتعـون   اجلنـاة وأن   ،)٢٠١٠يونيـه   /داث العنف اليت وقعت يف حزيران     أح(قرغيزستان  
 )٥٣(٣ والورقـة املـشتركة      )٥٢(للسياساتمركز تيان شان    وقدم  . )٥١( العقاب باإلفالت من 

  .مالحظات مماثلة
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اسية أو   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق        عنملاملركز الوطين   الحظ  و  -١٩
تعترب واليت  ،  على القانون اجلنائي   ٢٠١٢عام  يف   دخلت اليت أُ   التعديالت  هينةالالإنسانية أو امل  
وقـف  إمكانيـة  وتستبعد   عليها، العقوباتدشّدتجرمية خطرية وجسيمة، وأعمال التعذيب  

ومع ذلك، ذكر   . )٥٤(اتفاقات ودية بني اجلاين والضحية    عقد  التحقيقات اجلنائية على أساس     
أحكـام  مع   ال يتوافق متاماً  تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي      أن  ة   احلماية الدولي  مركز دعم 

 باملشروع اجلديد لكل     التعذيب عنملاملركز الوطين   وبينما رّحب   . )٥٥(فاقية مناهضة التعذيب  ات
يفتقران مشروعي هذين القانونني ر أن فإن ذك، قانون اإلجراءات اجلنائيةلقانون اجلنائي ومن ا
مركـز  و  التعذيبعنملاملركز الوطين أوصى و. )٥٦(ض للتعذيب عدم التعرّ بكافية  ضمانات  إىل  
 تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي مجيع        يشمل ضمان أن بقريغيزستان   احلماية الدولية    دعم

  .)٥٧( من اتفاقية مناهضة التعذيب١العناصر الواردة يف املادة 
توصـيات  عدداً من   ذت   أن قريغيزستان نف    رايتس ووتش  هيومان منظمة   توذكر  -٢٠

 دعـوة إىل املقـرر      توجيه مكافحة التعذيب، مبا يف ذلك       بشأناالستعراض الدوري الشامل    
فإن ومع ذلك،  . وطنيةالوقائية  اللية  اآل واعتماد تشريعات بشأن     ،التعذيبسألة  اخلاص املعين مب  

ضـمان   إىل   الرامية )٥٨( االستعراض الدوري الشامل   ةتنفيذ توصي َتقْصر عن   هذه اإلجراءات   
  .)٥٩(التحقيق يف مجيع الشكاوى املتعلقة بالتعذيب

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو           عنمل املركز الوطين    وذكر  -٢١
عينـت   اليت   وزارة الداخلية ختضع إلشراف     أن مراكز االحتجاز املؤقت     الالإنسانية أو املهينة  

توصية اليت قـدمها املقـرر   املركز ال أبرز  و. فيهم املشتبه   إىلقيود  حمققني ميكنهم الوصول بال     
نقـل الـسلطة علـى مرافـق     واليت تدعو إىل  ٢٠١٢عين مبسألة التعذيب يف عام    اخلاص امل 

  .)٦٠(لتنفيذ العقوباتالدولة إىل دائرة االحتجاز املؤقت من وزارة الداخلية 
ـ    احتجاز السجناء   أوضاع   أن   ٤والحظت الورقة املشتركة      -٢٢ ة الذين يقـضون عقوب

 الـيت تـأوي   للـسجون    امليزانية املخصصة    وال تزال .  الدولية املعايريتفي ب  ال   السجن املؤبد 
  .)٦١(احملكوم عليهم بالسجن املؤبد غري كافيةالسجناء 

 يف السجون ومرافـق     وضاع السائدة  إزاء األ  القلقعن   ٣الورقة املشتركة    توأعرب  -٢٣
التدفئة الصرف الصحي، وانعدام     وانعدام مرافق    ،ية الغذاء ء نوع سووأشارت إىل   ،  االحتجاز

تحسني أوضـاع   بقريغيزستان   احلماية الدولية    ومركز دعم أوصى  و. )٦٢(يف أماكن االحتجاز  
  .)٦٣(األشخاص احملرومني من حريتهم

 ٢٠١٣ يف عـام  اعتمدتقد   أن قريغيزستان رايتس ووتشهيومان منظمة  توذكر  -٢٤
وبذلك ،  على جرمية اختطاف العرائس   عقوبة السجن القصوى    دة فترة   لزياتعديالت تشريعية   

 االستعراض الـدوري الـشامل      ةلتنفيذ توصي اشتدت احلاجة إليها     خطوة   اختذتتكون قد   
شكلة اختطـاف   عاجلة م عنف ضد املرأة، وال سيما م     لل املتعلقة بوضع حد   )٦٤(٥٨-٧٦ رقم
 والـذي    القائم على نوع اجلنس    ة العنف  تعاجل بفعالي  ومع ذلك، فإن السلطات مل    . لعرائسا
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اختطـاف  (لزواج القـسري     بغرض ا   العنف واالختطاف  وال يزال . بقي مستمراً حىت اآلن   
اإلفالت من العقـاب  ال يزال  و، ضد املرأة  املتفشية  العنف  من أشكال  شكالًميثالن  ) العرائس

 احلكومـة   مة مـن  مدعومالجئ  أنه ال توجد     ٤الورقة املشتركة   وأضافت  . )٦٥(القاعدةهو  
  رايـتس ووتـش    هيومانمنظمة  أوصت  و. )٦٦(ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس     يواء  إل

 قاضـاة مب، والعتـداء واالختطـاف  تتصّدى لاليت   احلالية إنفاذ القوانني اجلنائية  بقريغيزستان  
  .)٦٧( العرائساختطافمرتكيب أعمال العنف القائم على نوع اجلنس و

هيئات إنفاذ القانون من جانب قانونية ال غريأن املالحقة  ٨تركة الورقة املشوذكرت    -٢٥
 االحتجاز غري القانوين    عنوقدمت معلومات   . هي ذات طابع منهجي    ضد املشتغلني باجلنس  

كثري من األحيـان    ال يف   ويتعرض املشتغلون باجلنس  . األمنيةالغارات  أثناء  باجلنس   لمشتغلنيل
 والحظـت . إنفاذ القـانون   املكلفني ب  وظفنيأيدي امل  على والنفسي   بدينللعنف اجلنسي وال  

  .)٦٨(االشتغال باجلنساحملاوالت الرامية إىل جترمي  مع القلق ٨الورقة املشتركة 
فـإن  ،  املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال         الحظتوكما    -٢٦

الرعاية البديلة والرعاية   ويف سياقات    رتليف امل العقوبة البدنية ليست، فيما يبدو، حمظورة متاماً        
  .)٦٩(السياقاتالعقوبة البدنية يف مجيع قانونية عدم  قريغيزستان  تضمن بأنوصيوأُ. النهارية

 أن العنف املرتيل والعنف يف مؤسسات رعاية األطفـال          ٧ت الورقة املشتركة    وذكر  -٢٧
 وذكرت هذه الورقة  . د األطفال ض لعنفالشكالن الرئيسيان ل  ،   يف التقارير  ، حسبما ورد  مها

علـى نطـاق   وتنتشر  .ن العنف البدين شكالً من أشكال التأديب التقليدية والدين يعتربا أن ال 
حاالت  تتزايدو. ألطفالارعاية  يف مؤسسات    أشكال خمتلفة من سوء املعاملة واإلمهال        واسع

م وجود آليات كافية    عد ٧الورقة املشتركة   وأبرزت  .  ضد األطفال  املرتكباالعتداء اجلنسي   
 إىل أن قريغيزسـتان مل تنفـذ توصـية          ت الورقة وخلص. )٧٠(حلماية األطفال ضحايا العنف   

ضمان احلماية القانونية لألطفال    اليت تدعو إىل     )٧١(٥٦-٧٦  رقم االستعراض الدوري الشامل  
  .)٧٢(من العنف وسوء املعاملة

عرضـة الرتكـاب   ،  نني واملسنات املسأن  ساعدة املسنني   مل املنظمة الدولية وذكرت    -٢٨
لون أن كبـار الـسن يعـامَ      بيد أنه ُوجد منط مقولب مفاده       . العنف ضدهم بشكل خاص   

 من  هذا املوضوع وعقب ذلك ظل    . العنف وسوء املعاملة  ال يعانون من    فهم  ولذلك  باحترام،  
ومن مث فقـد    ،  للغاية يف هذا الشأن   عن حاالت قليلة    غ السلطات إالّ    بلَُّت، ومل   املواضيع احملرمة 
،  واملسنني املسنات بشأن العنف ضد     واتسمت التوعية العامة  . )٧٣( من العقاب  أفلت مرتكبوها 

االجتماعيني، بـضعف  واألخصائيني قطاع الصحة  العاملني يف    التوعية يف أوساط  مبا يف ذلك    
 ناًشأإساءة معاملة املسنني     وترى يف ،   يف هذا الصدد    الشرطة عدم التدخل   لوتفّض. مستواها
  .)٧٤( خاصاًأسرياً
 عن استغالل األطفال يف بعض املدارس الداخلية حيـث          ٧وأبلغت الورقة املشتركة      -٢٩
   .)٧٥( قسرياً يف األعمال الزراعيةاألطفالستخدم ُي
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
للربملان حيق  إذ  . متاماًة  ل مستق ئية ليست السلطة القضا  أن   ٣ت الورقة املشتركة    ذكر  -٣٠

 تغيريات يف إجراءات    دخال إ  إىل ، اهلادفة قانونيةالتعديالت  المشروع  أّدى  وقد  . القضاةعزل  
مكتب املؤسسات وأشار  .)٧٦(يف هذه العمليةاجلمهورية  دور رئيس   ، إىل زيادة  اختيار القضاة 

 ٢٠١٢  عام أن تقرير إىل   التعاون يف أوروبا  الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن و      
  عدداًقدموحقوق اإلنسان  ية  الصادر عن منظمة األمن والتعاون ومكتب املؤسسات الدميقراط       

افية يف إجـراءات اختيـار       نظام اختيار القضاة، مبا يف ذلك الشف        اليت تتناول  من التوصيات 
، وتـشكيل اجمللـس، ودور   لقضاة لاختيار اجمللسجراءات يف إلس اختيار القضاة و  جمأعضاء  

  .)٧٧(رئيس اجلمهورية والربملان يف تعيني القضاة
 ة تنفيذ توصي  رت يف قّص أن قريغيزستان     إىل  رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وخلصت    -٣١

للـسلطة  تـام   ضمان االستقالل ال  إىل  اليت تدعو    )٧٨(٧٠-٧٦االستعراض الدوري الشامل    
مركز تيـان شـان     أوصى  و .)٧٩(اكمة عادلة للجميع  حمتوفري  ذ ضمانات   يتنفإىل  و القضائية

  .)٨٠(حماكمة عادلة  احترام احلق يفبكفالةقريغيزستان  للسياسات
للنظـر يف     تتبعها احملـاكم    عدم وجود إجراءات   والحظ مركز دعم احلماية الدولية      -٣٢

. )٨١(همالقبض علي حلظة   فيهمتسجيل املشتبه   لقانوين  اشتراط  وعدم وجود   ،  االحتجازقانونية  
ُينقـل  لكي   اًأيامحىت  مر قد يستغرق ساعات أو       أن األ   التعذيب عنملاملركز الوطين   وأوضح  
 الـشرطة أو   أو مكاتـب  سياراتمثل(يف أماكن احتجاز غري رمسية احملتجزون فيهم  املشتبه  

  .)٨٢(االحتجاز املؤقتإىل أماكن )  الشرطةملباينالطوابق السفلية 
أثر قد   حتجاز ملفهوم اال   الواضح  غري أن التعريف  لسياساتلمركز تيان شان    وذكر    -٣٣
حضور حمامي  احترام الضمانات القانونية، مبا يف ذلك       ب انون إنفاذ الق  هيئاتعلى التزام    سلباً
املقبوض عليه وهو ما    الشخص  تسجيل  وقت  إال  الضمانات  هبذه  يعترف القانون   وال  . دفاع
 القانون   إنفاذ وهو ما يتيح لسلطات   ،  مباشرةليه  القبض ع فور  يف أماكن االحتجاز وليس     يتم  
  .)٨٣(حلصول على اعتراف دون حضور حماما

 فحـص طـيب     من استفادة احملتجزين إمكانية   أن    مركز دعم احلماية الدولية    وذكر  -٣٤
مركز ذكر  و. )٨٥(مماثلةمالحظة    التعذيب عنملاملركز الوطين    وقدم. )٨٤(غري مضمونة مستقل  

ميكّنهم مـن   الذي   التدريب الكايف    علىوا  لمل حيص الصحيني  أن املهنيني    يةدعم احلماية الدول  
   .)٨٦( التعذيب وتوثيقه بصورة فعالةحتديد
ادعاءات احلسبان  القضاة يف    كثرياً ما ال يأخذ      هأن  التعذيب عنملاملركز الوطين   وذكر    -٣٥

تـستند  كـثرياً مـا     و. أدلةالتعذيب ك املتحصَّل عليها ب  العترافات  وال يستبعدون ا   التعذيب
مركز دعـم احلمايـة     أوصى  و. )٨٧( أثناء التحقيق  االعترافات املقدمة   الصادرة إىل  األحكام
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أن التعـذيب و  باملتحصَّل عليها   األدلة   استخدام   بأن حتظر مبوجب القانون   قرغيزستان   الدولية
  .)٨٨(القانونتنفيذ  تضمن
قانون اإلجراءات  تشوب   اليت   عدداً من النقائص   للسياساتمركز تيان شان    وأورد    -٣٦

مـن جانـب     املعاملة   إساءة ادعاءات التعذيب و   يف حتقيقات فعالة    إجراءواليت تعوق   اجلنائية  
نادراً ما  أن املدعني العامني      رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وذكرت  . )٨٩(هيئات إنفاذ القانون  

. )٩٠(دعاءات التعـذيب  بشأن ا   القانون إنفاذ املكلفني ب  وظفنياملضد  يرفعون دعاوى جنائية    
 حـاالت مقاضـاة    زيادة يف    حدوث أية أنه مل يالَحظ      التعذيب عنملاملركز الوطين   وأضاف  

  .)٩١(٢٠١٢بعض التحسينات على القانون اجلنائي يف عام إدخال مرتكيب التعذيب بعد 
 الـيت    العنف أعماليف أعقاب    ، احلكومة أن  رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وذكرت    -٣٧

  وال سيما  ،مع االنتهاكات املرتكبة   بشكل مالئم مل تتعامل   ،  ٢٠١٠يونيه  /يرانحز وقعت يف 
اخلسائر حيث  حتملوا النصيب األكرب من      الذين   ،كيةاألوزبالعرقية   تلك اليت استهدفت أفراد   

 - تلـك األحـداث    يف السنوات اليت تلت      -والذين رأوا أنفسهم     واملنازل املدمرة،    البشرية
 واالبتـزاز دون    وسوء املعاملة والتعذيب  لالحتجاز التعسفي   اسب  بشكل غري متن  يتعرضون  

. )٩٢( االنتهاكات معيبة إىل حد كـبري      املتعلقة هبذه  التحقيقات واحملاكمات    وكانت. صافتنا
 فيهامبا   شواغل أخرى معرب عنها،    إىل   لك، أشارت جلنة هلسنكي النروجيية    وعالوة على ذ  

 والعنف ضـد املـشتبه فـيهم    اتالتهديدو املناسبة،ة  من املساعدة القانوني   احملتجزين حرمان
  .)٩٣(حماميهم وأقارهبم قبل احملاكمات وأثناءها وبعدهاو

ـ  عنف اجلمهور داخـل    مشكلة   نع  رايتس ووتش  هيومانمنظمة   وأبلغت  -٣٨  ات قاع
 / حزيـران   الـيت وقعـت يف     عنفالاملتعلقة بأعمال   احملاكمات   أثناء   والذي حدث ،  اكماحمل

. )٩٤(اجلناةيف حماسبة ة هذه املشكلة أو أخفقت يف معاجلوذكرت أن السلطات ، ٢٠١٠ يونيه
 حياكم   اليت تويل القضايا امتنعوا عن   قد  من احملامني   كثرياً  أن  جلنة هلسنكي النروجيية     تذكرو

بـسبب  وذلـك   القرغيزيةالعرقية   أبناء  ارتكبت ضد  جرائم علىاإلثنية األوزبكية    فيها أفراد 
  .)٩٥(وجهت إليهماليت التهديدات 

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون         الحظ  و  -٣٩
عن ، مما أسفر    واإلدانةودوافعها  اليت أثريت إزاء سري احملاكمة      دية  اجل مشاعر القلق يف أوروبا   

اضطلع دافع عن حقوق اإلنسان     مصحفي و وهو   سكروف،عاستمرار سجن السيد أزميجان     
يف كم عليـه    وقد حُ .  يف جنوب قريغيزستان   سلوكها جتاوزات الشرطة وسوء     بتوثيق ونشر 

 والتحريض على الكراهيـة     أحداث شغب مجاهريية   بتهمة تنظيم    املؤبد بالسجن   ٢٠١٠ عام
مبـن فـيهم    ن،  ون الدولي واملراقبوأشار  . والتحريض على القتل  ،  ، وأخذ الرهائن  األعراقبني  

تب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون         كمل املراقبون املنتمون 
 أدلـة   علـى  ،األوىل والثانية سكروف  عحماكميت السيد    يف   ، إىل االعتماد املفرط،   يف أوروبا 
وعـدم   شهود الدفاع واحملامني،      الذي مورس على   السلطات للترهيب تصدي   عدمالشرطة و 
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منظمة قدمت  و. )٩٦(ةفعالمتابعة    التعذيب وعدم متابعة ادعاءات   ،النظر يف األدلة النافية للتُّهم    
 والورقـة   )٩٩(٣ والورقـة املـشتركة      )٩٨(١والورقة املـشتركة     )٩٧( رايتس ووتش  هيومان
  .مالحظات مماثلة )١٠٠(٤ املشتركة

 الـذي    املتعلقة بالعنف  دعوى بإعادة فتح ال    رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وأوصت    -٤٠
 ،مرتكبيـه وحماسـبة   التعذيب،  ادعاءات  لتحقيق يف   من أجل ا   ٢٠١٠ نيهيو/وقع يف حزيران  

جلنـة  وقدمت   .)١٠١(انُتزعت حتت التعذيب  يثبت أنه قد     شهادةأية  ولكي ُتستبعد من األدلة     
   .)١٠٢(توصية مماثلةهلسنكي النروجيية 

-٧٦  توصية االستعراض الدوري الـشامل     أنه مل ُتنفَّذ   ٣الورقة املشتركة   وذكرت    -٤١
 يف   اليت وقعت  ‘نوكات‘أحداث  فتح الدعوى اجلنائية املتعلقة ب    إعادة  اليت تدعو إىل    ،  )١٠٣(٥٥
 ٧وقدمت الورقة املـشتركة     . )١٠٤( التعذيب التحقيق يف ادعاءات  ضمان  إىل  ، و ٢٠٠٨عام  

  .)١٠٥(مماثلةمالحظة 
ق يف  عدم وجود هيئة مستقلة للتحقي     الضوء على     التعذيب عنملاملركز الوطين   وسلط    -٤٢
  .)١٠٧(الحظة مماثلةم للسياساتمركز تيان شان  وقدم. )١٠٦(التعذيباملتعلقة بشكاوى ال

قـد ازداد وأنـه      اجلرائم اليت يرتكبها أطفال      عددأن   ٧ الورقة املشتركة وذكرت    -٤٣
 احتجـاز توّضح أنـه جيـري       الرصد اليت    نتائجوأشارت إىل   . ابري وقائية فعالة  تدتوجد   ال

السابق االحتجاز  مراكز  ويف  . مراكز االحتجاز املؤقت   مركزين من غني يف   األحداث مع البال  
  أية إمكانيـة    لألطفال تتح، مل   سنتنياألطفال ملدة تصل إىل     فيها  ُيودع   واليت قد    لمحاكمةل

تفاقيـة  الال متتثل   ات  التشريعأن   ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )١٠٨(ملواصلة تعليمهم الثانوي  
 وألقصر فترة كمالذ أخريإالّ االحتجاز أالّ ُيستخدم قتضي اليت تني  يجحقوق الطفل وقواعد ب   

  .)١٠٩(زمنية ممكنة
، )١١٠(فيما يتعلق بتوصيات االستعراض الدوري الشامل بشأن مكافحـة الفـساد          و  -٤٤

 القانون املتعلق مبكافحـة      واعتماد ،كافحة الفساد ملإنشاء وكالة    ٣ورقة املشتركة    ال الحظت
أعمال  الرشاوى و  تنتشرإذ  و.  مشكلة خطرية   ال يزال ميثل    الفساد أن تذكربيد أهنا   . الفساد

مركز تيان شان    وأوصى. )١١١( هيئات إنفاذ القانون والقضاء    داخلاالبتزاز على نطاق واسع     
بصورة خاصـة   التركيز  و الفساد يف مجيع مؤسسات الدولة       مبكافحةقريغيزستان   للسياسات

  .)١١٢( مع األشخاص احملرومني من حريتهمعاملونوظفني الذين يتعلى املؤسسات وامل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
 الذي كثرياً ما    حاالت الزواج املبكر  يف  زيادة  حدوث   عن   ٤أبلغت الورقة املشتركة      -٤٥
سبة حما يف بعدم الفعالية اآلليات القائمة   وتتسم   .طف العرائس خل مبوافقة الوالدين أو نتيجة      يتم

  .)١١٣(الزواج القسريمقتريف جرمية 
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مـن  ايل من ميزانية الدولة أو      معم  أي د  تقدمي   عن عدم  ٧  الورقة املشتركة  أفادتو  -٤٦
هـذه الرعايـة    تعزيـز   باضنة على الرغم من قرار احلكومـة        احمللية إىل األسر احل   امليزانيات  
  .)١١٤(احلاضنة

ـ  عن عدم وجود   ٧ الورقة املشتركة    أفادتو  -٤٧ ؤسـسات الرعايـة    ملة شـاملة     قائم
رقابـة  والحظت عدم   .  يف تلك املؤسسات   املقيمنيات متكاملة عن عدد األطفال      ءوإحصا

 إيداع األطفال يف تلـك  وعدم مراقبة مشروعيةعدد كبري من املؤسسات اخلاصة  الدولة على 
مالئمـة  شـكاوى    عدم وجود آليات      أيضاً ٧والحظت الورقة املشتركة    . )١١٥(املؤسسات

  .)١١٦( يف تلك املؤسساتطفاللأل

 واحلق  ، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي     ، وحرية التعبري،  حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  احلياة السياسيةيف يف املشاركة يف احلياة العامة و

وذكرت . )١١٧(يةرية الدين احل احلق يف    ال تزال تقيد  قريغيزستان  أن   ١٨ذكر املنتدى     -٤٨
تسجيل إعادة  ب الطوائف الدينية    املتعلق باألديان يلزم   ٢٠٠٨ قانون عام  أن   ٢ة  الورقة املشترك 

أنه ال بد أن  الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحينيالحظت يف هذا الصدد،   و .)١١٨(نفسهاأ
على ) دبشكل دائم يف البلقيمني املواطنني املمن ( عضو مؤسس ٢٠٠  اليت تضمقائمةحتصل ال

عمليـة  وتـشكل   .للمنطقة اليت ستضطلع فيها املنظمة الدينية بنشاطها بلديلالس  موافقة اجمل 
 أن احلـق    ٣والحظت الورقة املشتركة    . )١١٩(إجراًء تعسفياً ومتييزياً  املوافقة على هذه القائمة     

أن هـذا    ١وذكرت الورقة املـشتركة     . )١٢٠( فقط للمواطننيممنوح  منظمات دينية   يف إنشاء   
  .)١٢١(اإلرساليات التبشرييةتسجيل معقدة لءات إجراينص على القانون 

جتمعات العبادة اليت تنظمها اجلماعـات غـري        أن  إىل   ٢ورقة املشتركة   ال تأشارو  -٤٩
غـري   آخـر     مكان يف أي  الدينية وغريها من املواد      صنفاتتوزيع امل وهي  ،   حمظورة املسجلة

 يقـدم املعـين   قانون  ال أن   ١٨دى   وذكر املنت  .)١٢٢(األماكن اململوكة للمنظمة الدينية املعنية    
ورفـض  دينيـة  النظمـة   امل أنـشطة    قد تؤدي إىل حظـر    للدواعي اليت    غري واضحة    اًأسباب

 قانونال على ٢٠١٢عام يف  دخلتاليت أُتعديالت ال إىل أن ١٨ وأشار املنتدى .)١٢٣(تسجيلها
وذكـر  . )١٢٤(املوادغريها من على  الدينية وصنفاتدت الرقابة على امل شّدقد  األديان  ب املتعلق

 والكنيـسة   اجمللـس اإلسـالمي     باستثناء على مجيع الطوائف الدينية   ق  تطبَّ الدولة   رقابة أن
  .)١٢٥(األرثوذكسية الروسية

. )١٢٦(املذكور كان قمعياً بدرجة أكرب     القانونتنفيذ  أن   ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
الرابطة األوروبية  والحظت  . )١٢٧(ى التسجيل من الصعب احلصول عل   ه   أن ١٨وذكر املنتدى   

تشكيل منظمات  املتعلق ب شهود يهوه   طلب   املتكرر ل  رفضقلق ال مع ال  لشهود يهوه املسيحيني  
  .)١٢٨(حملية يف املناطق اجلنوبية
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 مع األسف أن قريغيزسـتان مل        الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني     الحظتو  -٥١
اليت تدعو إىل استعراض     )١٢٩(٣٧-٧٧رقم  لشامل  تنفذ بالكامل توصية االستعراض الدوري ا     

وأوصت الورقـة   . )١٣٠(يةرية الدين احلوذلك لضمان تعزيز احلق يف      ديان،  القانون املتعلق باأل  
) ٦(٢٢املـادة   و ،"التبشري"املتعلقة مبسألة    ٥املادة  حذف  القانون و هذا   بإصالح   ١املشتركة  
  .)١٣١(اإلرساليات الدينية تسجيل تقّيد واألحكام اليت ،نشر املواد الدينيةب املتعلقة
من أن االستنكاف الضمريي عـن اخلدمـة         عن القلق    ٢الورقة املشتركة   وأعربت    -٥٢

 وأشارت إىل أن مدة اخلدمة البديلـة        ،ددةحمطوائف دينية   فراد   فقط على أ   يقتصرالعسكرية  
  .)١٣٣( مالحظات مماثلة١٨نتدى وقدم امل. )١٣٢( مدة اخلدمة العسكريةتصل إىل ضعف

وذكر مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون          -٥٣
يف أوروبا أن الدستور يكفل حرية التعبري واحلق يف الوصول إىل املعلومات، وحيظـر جتـرمي                

يف  دخـل  الـذي أ   تعديلالإىل   ١الورقة املشتركة   أشارت  وعالوة على ذلك،    . )١٣٤(التشهري
 هيومـان منظمة  بيد أن   . )١٣٥(جترمي التشهري يزيل  على القانون اجلنائي، والذي      ٢٠١١ عام

 ال تـزاالن تـشكالن    " املوظفني العمـوميني  إهانة  "و" اإلهانة"أن  قد ذكرت    رايتس ووتش 
  .)١٣٦(جرميتني جنائيتني

م نشر  جيرِّئي  للقانون اجلنا ل   املعدِّ ٢٠١٤  عام أن قانون  ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٤
 للحد من    هذه البيانات  ، ميكن استخدام  من مث  ارتكاب اجلرائم و   بشأنعلم  عن  بيانات كاذبة   

سلوك املوظفني العموميني ويكون هلا تأثري سليب على حرية         بشأن  املناقشات العامة   من  والنقد  
 ن التعديل  أ إىل ١الورقة املشتركة   وخلصت  . التعبري، مبا يف ذلك على الصحافة االستقصائية      

 الحظتو. )١٣٧(من الدستور ) ٦(٢٠لمادة  يشكل انتهاكاً ل   على القانون اجلنائي     دخلالذي أُ 
أجري  لتحليل   ، وفقاً قذف ال  جترمي  إعادة سيؤدي إىل أن التعديل     رايتس ووتش  هيومانمنظمة  

  .)١٣٨(منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالمبتكليف من مكتب ممثل 
ض تعـرّ  منذ االستعراض الدوري الشامل  أنه    رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وذكرت    -٥٥

الحظـت الورقـة    يف هذا الـصدد،     و. )١٣٩(أو لفظية بدنية  العتداءات   عدد من الصحفيني  
منظمـة  أوصـت   و. )١٤٠(ميثل إحدى املشاكل  أن اإلفالت من العقاب ال يزال        ١املشتركة  
 اليت تعرض هلـا الـصحفيون       االعتداءات  بسرعة يف   التحقيق ضمانب  رايتس ووتش  هيومان

  .)١٤١(للمحاسبةاجلناة ضوع خبو
 يف   ذروتـه  الذي بلغ ،  اجملموعات العرقية بني  أن التوتر    ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٦

خدم يف  اسـتُ ،  ٢٠١٠ يونيه/حزيرانيف جنوب قرغيزستان يف     اليت وقعت   العرقية  الصدامات  
 .)١٤٢(باالنتماءات العرقيـة  فرض الرقابة على املناقشات املتعلقة       كذريعة ل  الكثري من األحيان  

 التحقيـق يف    والذي يطلب ،  ٢٠١١ يف عام    الربملانالصادر عن    أن املرسوم    وذكرت الورقة 
 يف  الـيت وقعـت    العنـف     أعمال  اإلعالم يف أعقاب   طيف وسائ " القومي واملتطرف  "توىاحمل

دون  "Ferghana.ru"الشبكي   وقعامل  إغالق تدعو إىل  توصية   تضمنقد  ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
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ملفروضة على حرية التعبري     القيود ا  تزايد وأدى إصدار هذا املرسوم إىل    . تقدمي أي سبب لذلك   
" قرغيزتليكـوم " بـأن شـركة       رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وأفادت  . )١٤٣(نترنتعلى اإل 

)KyrgyzTelecom(   الصادر  مرسوم الربملان    ٢٠١٢نفذت يف عام    قد   الدولة    عليها تسيطراليت
نقديـة  اضطلع بتقدمي تقارير     إخباري مستقل     شبكي وهو موقع ،  "Ferghana.ru" موقع   ضد
 املفروض على هذا  مل يرفع احلظر    و. ٢٠١٠يونيه  /حزيرانوقعت يف   اليت   العنف   أعمال بشأن
  .)١٤٤(٢٠١٣أبريل / نيسانحىتكلياً  املوقع
 املعلومـات   الوصول إىل إمكانية   مفروضة على    عن قيود  ٣الورقة املشتركة   وأبلغت    -٥٧

ـ إمكانية   حالوا دون أن ممثلي احلكومة     ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )١٤٥(احلكومية صول ح
أن الورقـة   توذكـر . قانونية عفا عليها الـزمن  إىل لوائح  املعلومات استناداًعلىاملواطنني  

قـد  و. يف متناول اجلمهـور    ليست قاتوبالنف الربملان   املتعلقة باعتمادات ميزانية  علومات  امل
، عدم الكشف عـن     األدىن قرارات احملاكم    لطعن يف  ا احلكم على عند   ،قررت احملكمة العليا  

  .)١٤٦(أجور أعضاء الربملانب املتعلقةاملعلومات 
متـارس  عن حاالت الترهيب والضغوط اليت      معلومات   ٤ الورقة املشتركة مت  وقّد  -٥٨
 املدافعون عن حقـوق  يتعرضإذ . املعنية مبسائل حقوق اإلنسان املنظمات غري احلكومية  ضد

القانون تـدابري كافيـة      هيئات إنفاذ     ومل تتخذ  .مضايقات و ات وهتديد العتداءاتاإلنسان  
  رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وذكرت  . )١٤٧(االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها  هذه  للتحقيق يف   

منظمـات   حبمايـة  ة الدوري الشامل املتعلقلت مجيع توصيات االستعراض   بِأن قريغيزستان قَ  
 العـامني   خـالل ،  بعض أعضاء الربملـان   وقد حاولت هي    احلكومة  بيد أن   . اجملتمع املدين 

علـى منظمـات    مرهقة   وقيود   إبالغ تشريعات من شأهنا فرض التزامات       إصدار،  األخريين
والورقة  ،)١٥٠(١شتركة  ، والورقة امل  )١٤٩(جلنة هلسنكي النروجيية  وقدمت  . )١٤٨(اجملتمع املدين 

  . مالحظات مماثلة،)١٥١(٤املشتركة 
 املـوظفني "بشأن  عن تسجيل قانون تقييدي       رايتس ووتش  هيومان منظمة   أفادتو  -٥٩
املنظمات غري احلكوميـة الـيت      يلزم  هو  و،  ٢٠١٤مايو  /أيار الربملان يف    لينظر فيه " جانباأل

وكـاالت  " نفـسها بوصـفها      أن تسجل " أنشطة سياسية "يف  وتعمل   اً خارجي متويالًتتلقى  
قادة املنظمات غري احلكومية    يف حق    املسؤولية اجلنائية هذا  القانون   مشروعوسُينشئ  ". أجنبية

ارتكاب على  واجباهتم املدنية أو     أداء رفض   على املواطنني   الذين ينطوي عملهم على حتريض    "
طية وحقـوق اإلنـسان     مكتب املؤسسات الدميقرا  وأشار  . )١٥٢(" غري مشروعة   أخرى فعالأ

 املكتـب الصادر عن هذا    شترك  املقانوين  الرأي  الإىل  التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا       
، يف  سيمنح هذا القانون أن مشروع جاء فيه   والذي  جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا،      عن  و

نظمـات غـري     للتدخل يف عمل امل    صالحيات غري مقّيدة   السلطات احلكومية حال اعتماده،   
تلقـي  إمكانيـة  الشديد الوطأة قد حيول دون   متطلبات اإلبالغ اخلاصة عبءوأن  احلكومية  

  .)١٥٣(خارجيمتويل 



A/HRC/WG.6/21/KGZ/3 

GE.14-19139 14 

وضع حد ملمارسة ترهيـب واضـطهاد       بقريغيزستان   ٤أوصت الورقة املشتركة    و  -٦٠
 املنظمـات غـري     وملراقبـة حقوق اإلنسان   ممن يعملون يف جمال شؤون      واجلماعات  فراد  األ
يف أعماهلم   ب  االضطالع علىمجيعاً  قدرهتم  وضمان  ،  تهاوالتدخل غري املربر يف أنشط     كوميةاحل

  .)١٥٤(بيئة مواتيةظل 
 جديدة خبـصوص  لوائح  أو  قوانني  جبعل أي     رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وأوصت    -٦١

  يف جمـال حقـوق      لقريغيزستان  مع االلتزامات الدولية   متوافقة متاماً املنظمات غري احلكومية    
توصـية   ،)١٥٧(٤، والورقـة املـشتركة   )١٥٦(جلنة هلسنكي النروجييةوقدمت  . )١٥٥(اإلنسان
  .)١٥٨(مماثلة
تعزيز محاية احلق يف    ل خذتاليت اتُ جيابية  اإلطوات  اخل إىل   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢

 دستوروذكرت أن   . توصيات االستعراض الدوري الشامل    من   اًدعدتناولت  حرية التجمع، و  
ـ تجمعات غري   ال"احلظر املفروض على    قد رفع    ٢٠١٠ معا  القيـود   أزال، و "هبـا رخص  امل

، الجتماعاتعقد ا على   املوافقة بالتماس  املتعلقة تطلباتاملوالعفوية  املفروضة على التجمعات    
ضمون طلب احلصول على اإلذن     شكل وم ب اليت تتعلق املفرطة  مبا يف ذلك املتطلبات اإلدارية      

عـدم  عن سؤولية امل حتملمع عدم  شرط اإلخطار   ب عنهالدستور  واستعاض  .  النهائي وعدهمبو
اعتمـاد   )١٦١(٣والورقة املشتركة    )١٦٠(١والحظت الورقة املشتركة    . )١٥٩(لشرطلاالمتثال  

 ١٤-٧٦ االستعراض الدوري الشامل     يت لتوصي ، وفقاً ٢٠١٢قانون التجمع السلمي يف عام      
لقـانون،  هلذا ا انتهاكات  حدوث  عن  قد أبلغت    ٣كة  الورقة املشتر بيد أن    .)١٦٢(١٧-٧٦و

 أمهيـة   ١ الورقة املـشتركة     تأبرزو. )١٦٣( القيود املفروضة على حرية التجمع السلمي      وعن
  .)١٦٤(قانونهلذا ال الفعالالتنفيذ 
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون         وأشار    -٦٣

أن اإلطار القـانوين    واليت أفادت ب   ٢٠١٠عام  ل ه تقرير  الواردة يف  تنتاجاتساال إىل   يف أوروبا 
 املرشحني املستقلني من خوض االنتخابـات       ال يزال مينع   مع الدستور و   سقلالنتخابات ال يت  

 أو   إحدى الكتل الربملانيـة    يف ترك   النواب املنتخبني   حق  أيضاً ويتجاهل هذا اإلطار  . الربملانية
  .)١٦٥(السجناء يف التصويت على حقوق ويفرض قيوداً أخرى،االنضمام إىل 

مكانة بارزة  تبوأ   ت ال أن املرأة    مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان     وذكر  -٦٤
وقدمت الورقـة   . )١٦٦( صنع القرار  مناصب يف    ناقصاً ممثلة متثيالً هي   و على الساحة السياسية  

علـى قـوائم    تنطبـق    اجلنسني   صن حص  أ  املكتب وذكر. )١٦٧(مالحظة مماثلة  ٤املشتركة  
 بلغت  ،٢٠١٠عام  ل يف االنتخابات الربملانية  و.  التوزيع الفعلي للمقاعد   علىوليس  املرشحني  

 يف  ٣٣  أن  على الرغم من   ، من أعضاء الربملان اجلديد     يف املائة فقط   ٢٣,٦٧نسبة الربملانيات   
إىل املرشحات على القـوائم     ترتيب  ويؤدي   . النساء منكانوا  املائة من املرشحني املسجلني     

  .)١٦٨(على فوزهنالتأثري 
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  عمل عادلة ومؤاتيةأوضاع احلق يف العمل ويف التمتع ب  -٦  
ـ  رأة امل حقضمان  ب شبكة العمل الدويل من أجل أغذية األطفال      أوصت    -٦٥  يف  ة العامل

 أة من ماية املر حبواستحقاقات إجازة األمومة    يف احلصول على    الرمسي  وغري الرمسي   ني  القطاع
  .)١٦٩(مدفوعة األجرإرضاع ، وضمان حقها يف فترات  أثناء احلمل من العملالفصل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 األسر ذات الدخل    املنتمني إىل  األطفال   بدالت إعالة أن   ٧الورقة املشتركة    تذكر  -٦٦

 أن تنميـة   و ،ة االحتياجات األساسية لألطفـال    الكافية لتغطي تتيح اإلمكانيات   ال  املنخفض  
الدعم ب ال حتظى  يف ظروف صعبة     الذين يعيشون  لألسر واألطفال اخلدمات االجتماعية احمللية    

 إىل أن قريغيزستان    ٧ الورقة املشتركة    خلصتو .)١٧٠(املناسب من وزارة التنمية االجتماعية    
تعزيـز  الـيت تـدعوها إىل       )١٧١(٣١-٧٦مل تنفذ توصية االستعراض الدوري الشامل رقم        

  .)١٧٢(طفلسياستها املتعلقة حبقوق ال
  مبلغ املعاش التقاعدي الذي يتقاضـاه       أن ساعدة املسنني مل املنظمة الدولية ت  وذكر  -٦٧

 التمتـع   مينعهم مـن  ا  مب هو مبلغ ضئيل  ،  هذا املعاش الذين يتلقون   من املسنات واملسنني    كثري  
  .)١٧٣(احلصول على الرعاية الصحيةمكانية من إباحلق يف مستوى معيشي الئق و

  احلق يف الصحة   -٨  
 يـؤدي إذ  . قات املراه يف أوساط  عن حاالت اإلجهاض     ٧الورقة املشتركة   أبلغت    -٦٨

املتزايـد  عدد  ال أن   ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )١٧٤(إىل احلمل يف سن املراهقة    الزواج املبكر   
  .)١٧٥(اتالصحة اإلجنابية للقاصر على سلباًيؤثر املبكرة االت األمومة حل
مبـسائل   اخنفاض مستوى الوعي بالصحة اإلجنابيـة و       ٤والحظت الورقة املشتركة      -٦٩

إدخال مناهج إلزاميـة    ب ٦وأوصت الورقة املشتركة     .)١٧٦( املراهقني أوساطتنظيم األسرة يف    
  .)١٧٧(للتثقيف اجلنسي يف املدارس

املرتفعـة  عـدالت   املإىل أن    غذية األطفال شبكة العمل الدويل من أجل أ     ت  أشارو  -٧٠
ع تغذية الرّضجمال    غري املالئمة يف   مارساتامل مع   سري جنباً إىل جنب   ت واملواليدوفيات الرضع   ل

 بـشأن الـصحيني  واملهنـيني  ملني يف جمال الرعاية الصحية     للعااملالئم  التدريب  تقدمي  وعدم  
  .)١٧٨(املمارسات املثلى للرضاعة الطبيعية

. فريوس نقص املناعة البشريةاملنخفض لنتشار اال معدل  ٨الورقة املشتركة   حظت  الو  -٧١
منو سريع يف عدد اإلصابات اجلديدة بفـريوس نقـص املناعـة         بيد أهنا أشارت إىل حدوث      

 انتشار فـريوس نقـص   ملنع قرغيزستان اعتمدته    الذي نهج التدرجيي الوأشارت إىل   . البشرية
العالج مثل   متعاطي املخدرات    يف أوساط  تدابري وقائية    تنفيذل  اإليدز من خال  /املناعة البشرية 

.  الـسجون  داخل، مبا يف ذلك     اإلبر واحلقن استبدال  باملسكنات البديلة غري األفيونية وبرامج      
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 املخدرات،  املتعلق مبتعاطي أن نظام حفظ السجالت      قد الحظت    ٨الورقة املشتركة   بيد أن   
 الرعايـة   يلتمسونأمام األشخاص الذين     عائقاًيشكل  ل،   برامج العالج البدي    يف يف ذلك مبا  

  الذين يتلقـون   يتعرض املرضى كثرياً ما   و. باملسكنات البديلة غري األفيونية   الطبية أو العالج    
 غري القانوين والنتهاكات أخرى حلقـوق       حتجازالباملسكنات البديلة غري األفيونية ل    العالج  
  .)١٧٩(اإلنسان

 املعـارف املتعلقـة   تحسني  ب لدويل من أجل أغذية األطفال     شبكة العمل ا   وأوصت  -٧٢
 مجيع األمهـات املـصابات      إمكانية حصول ضمان  باإليدز، و /فريوس نقص املناعة البشرية   ب

 انتقال الفريوس من األم إىل      من أجل منع   عكوسةعلى العالج املضاد للفريوسات ال    بالفريوس  
  .)١٨٠(الطفل

   األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
ة إمكانية   ذوي اإلعاق  لألشخاص توفري ما يتيح  أنه مل جير     ٣الورقة املشتركة    ذكرت  -٧٣

 وأشارت . املدارس واجلامعاتفيها، مبا  العامةاملباينالوصول إىل النقل العام ووسائل  استخدام
الذي ينص على احلصص    القانون املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       أنه مل جير تنفيذ     إىل  

  .)١٨١(ظيف األشخاص ذوي اإلعاقةتواملتعلقة ب

  األقليات  -١٠  
كيلـيم  ‘مؤسـسة  ونة هلسنكي النروجيية   وجل  رايتس ووتش  هيومانمنظمة  تناولت    -٧٤

قوق اإلنسان خـالل أعمـال      حلانتهاكات  حدوث  مسألة   )Kylym Shamy( العامة   ‘شامي
هلـسنكي  نة  ت جل ذكرو. )١٨٢( يف جنوب البلد   ٢٠١٠يونيه  /حزيراناليت وقعت يف    عنف  ال

:  هـي  إىل ثـالث مراحـل    ميكن تقـسيمها    النروجيية أن هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان       
؛ ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٣ إىل   ١٠مـن   امتـدت   الـيت   ،  األشد عنفـاً   رحلةامل )١(
 اليت تلت أعمال  يف األسابيع األوىل    " عمليات التطهري " خالل   حدثتاليت  نتهاكات  اال )٢(و

 قاطعيت يف م  املفرط للقوة من جانب القوات احلكومية واضحاً       االستخدام   حيث أصبح العنف  
أعقاب تلك األحداث، مبـا يف ذلـك         يف   حدثتاليت  نتهاكات  اال )٣(و ؛أوش وجالل آباد  

على املـساعدة   إمكانية حصوهلم    وعدم كفاية    وإساءة معاملتهم األشخاص احملتجزين    تعذيب
القـرارات  وحماميهم، وكذلك   حملتجزين  ا ضد    املوجهة العنفأعمال   والتهديدات و  ،القانونية
  .)١٨٣(حملاكمالصادرة عن ااملتحيزة 

بعثـة دوليـة     أن احلكومة اختذت خطوات لدعوة     نة هلسنكي النروجيية   جل توذكر  -٧٥
 .٢٠١٠يونيـه   /حزيـران اليت وقعـت يف      العنف    أعمال البلد يف أعقاب  زيارة  ستقلة إىل   م

 واعترافها خبطـورة    ذي أبدته احلكومة يف البداية    االنفتاح ال مع التقدير   هذه اللجنة   والحظت  
 أعمالتداعيات  للتعامل مع   تفعل ما فيه الكفاية     أن احلكومة مل    ت  ذكربيد أهنا   . )١٨٤(الوضع
  .)١٨٥(٢٠١٠يونيه / حزيراناليت وقعت يفالعنف 
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 مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون        وذكر  -٧٦
  أعمـال  ، بعـد  دال سيما يف جنوب البل    و،  فيما بني اجلماعات العرقية   الوضع    أن روبايف أو 

 أكثـر   - على السطح    -ما يبدو   في" قد أصبح  ،٢٠١٠يونيه  /حزيراناليت وقعت يف    العنف  
املفـوض  ، حسب الوصف الـذي قدمـه        "ال يزال هشاً   االستقرار   به بيد أن هذا    ،استقراراً

  .)١٨٦( يف أوروبا املعين باألقليات القوميةالسامي ملنظمة األمن والتعاون
ـ القرار الـذي اختذتـه احلكومـة         مع القلق    ٣والحظت الورقة املشتركة      -٧٧ إجراء ب
وذكرت أن استبعاد اللغة    ،   فقط  والروسية القريغيزيةتني  باللغ يف املدارس الثانوية     متحاناتاال

اللغة األوزبكية  ب ن تلقوا تعليمهم  الذي خرجيي املدارس    يضع ة الوطني متحاناتاألوزبكية من اال  
  .)١٨٧(التعليم العايلنيل عقبات متنعهم من  اخلرجيني هؤالءيف وجه وخيلق  ،صعبوضع يف 
 ينيألوزبكلالتعسفي  فصل  االت ال حب املتعلقة إىل التقارير    ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٧٨

وأشارت إىل  . وب قريغيزستان  يف اإلدارة واحلكومات احمللية يف جن       اليت يشغلوهنا  من الوظائف 
  .)١٨٨(يف الشرطة والقضاءالعرقية ألقليات ل التمثيل غري الكايف

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 االسـتعراض الـدوري     لتوصييت أن قريغيزستان مل متتثل      ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٧٩

ـ  بشأن )١٨٩(٤١-٧٧ و ٣١-٧٧ يرقمالشامل    .)١٩٠(ادة القـسرية  احترام مبدأ عـدم اإلع
 بـضمان عـدم      وأوصت قريغيزستان  ، مماثلة ة مالحظ  رايتس ووتش  هيومانمنظمة  وقدمت  
  .)١٩١(التعذيب خطر  فيهمكان يواجهجلوء على العودة إىل ملتمس  أي الجئ أو إرغام

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
 مبكافحـة اإلرهـاب     أن التشريعات املتعلقة   العامة   "كيليم شامي "مؤسسة  ت  ذكر  -٨٠
ال سيما خالل  وماية حقوق اإلنسان أثناء عمليات مكافحة اإلرهاب،        حل تتضمن ضمانات  ال

حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت حدثت خالل تطبيـق         وتناولت املؤسسة    .استخدام القوة 
  .)١٩٢(٢٠١١ و٢٠١٠التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب يف عامي 
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