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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  الثامنةالدورة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥نسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *قريغيزستان    

 )١( جهة من اجلهات صاحبة املصلحة     ١٥هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده        . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            . جملس حقوق اإلنسان  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن مبطالبـات حمـددة              

، كما أنه   جع املعلومات الواردة يف التقرير    وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مرا       
وقد يعـزى االفتقـار إىل معلومـات أو إىل         . صليةبقدر املستطاع مل جير تغيري النصوص األ      

التركيز على مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل              
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت            . بعينها

لتقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة      وقد روعي يف إعداد ا    . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
حث كل من التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام ومنظمـة العفـو الدوليـة                -١

عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      الثاين لل  لتصديق على الربوتوكول االختياري   قريغيزستان على ا  
 قريغيزستان على التصديق يف أقرب فرصـة        ٥وحثت الورقة املشتركة    . )٢(املدنية والسياسية 

وأوصت منظمة  . )٣(على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكوهلا االختياري        
 تصدق عليها   العفو الدولية قريغيزستان بالتصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل          

بعد، وال سيما الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،            
الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء             

 رومـا   وأوصت منظمة العفو الدولية قريغيزستان كذلك بالتصديق على نظـام         . )٤(القسري
  .)٥(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإصدار تشريعات منفِّذة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -باء   
تشاورت مع منظمـات    ة أن قريغيزستان قد تعاونت و     الحظت منظمة العفو الدولي     -٢

قيام بزيارات مـستقلة   اجملتمع املدين ومنظمات دولية لدى إنشائها آلية وقائية وطنية بغرض ال          
والحظت الورقة  . )٦(وغري معلنة إىل مجيع األماكن اليت قد حيرم فيها األشخاص من حريتهم           

 أنه رغم تصديق قريغيزستان على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة             ٤املشتركة  
كان وصـول  ة، ني القاسية أو الالإنسانية أو املهالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة   

املراقبني املستقلني إىل أماكن االحتجاز يف البلد أمراً نادراً ومتفرقاً وخاضعاً متامـاً للـسلطة               
 أيـضاً أنـه يف تـشرين        ٤والحظت الورقـة املـشتركة      . التقديرية هليئات إنفاذ القانون   

وال يعـرف   . ، أنشئت هيئة جديدة لإلشراف املدين على إنفاذ القانون        ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
بعد هل سُيسمح هلذه اهليئة بالعمل بصورة فعالة وبالوصول إىل مجيـع مرافـق االحتجـاز                

 بضمان الرصد الفعال ألماكن االحتجاز؛ وإنشاء آليـة  ٤وأوصت الورقة املشتركة   . )٧(ال أم
فعالة لرصد السجون ومراكز االحتجاز، مبا يف ذلك زنزانات االستجواب التابعة للجنة األمن             

ق االحتجاز املؤقت التابعة لوزارة الشؤون الداخلية؛ وإنشاء آلية وقائية وطنيـة            القومي ومراف 
فعالة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            

  .)٨(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ة أنشئت حتـت سـلطة وزارة       والحظت منظمة العفو الدولية أن جلان املراقبة العام         -٣

  . )٩(الشؤون الداخلية من أجل تشجيع اإلشراف املدين على أعمال الشرطة
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 بأن تنظَّم، على املستوى التشريعي، أنشطة اللجنة املعنية         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٤
 سـنة يف مدرسـة      ١٤بشؤون األطفال، فيما يتعلق بقرار إيداع األطفال األقل من عمـر            

املخصصة للمجرمني األحداث الذكور، وبأن متتثل هذه األنشطة ملعايري األمـم           بيلوفودسك  
  .)١٠(املتحدة الدنيا املتعلقة بإدارة شؤون قضاء األحداث

 أيضاً بإنشاء وكالة وطنية لإلشراف على تنفيذ التشريع         ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥
 وفقـاً ) علـى املعلومـات    باحلصول   مفوض وطين معين  (ول على املعلومات    املتعلق باحلص 

  .)١١(باريس ملبادئ
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بإعادة أمانة اجمللس القومي للمرأة واألسـرة              -٦

والتنمية اجلنسانية أو إنشاء هيئة أو وكالة تنسيق حكومية أخرى للتعامـل مـع املـسائل                
افية لـضمان إنفـاذ     اجلنسانية، مبا يف ذلك العنف املرتيل، ومنحها سلطة ووالية وموارد ك          

  .)١٢(القوانني ذات الصلة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
 قريغيزستان بتوجيه دعوة مفتوحة إىل مجيـع املكلفـني          ٢أوصت الورقة املشتركة      -٧

  .)١٣(بإجراءات خاصة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -اء ب  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 قريغيزستان باختاذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي للمعايري        ١أوصت الورقة املشتركة      -٨

  .)١٤(االجتماعية اليت متيز ضد النساء؛ وبتقدمي التوعية وتنفيذ املعايري القانونية القائمة
 قريغيزستان بالعمل على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية        ٢ الورقة املشتركة    وأوصت  -٩

وتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة كمعيـار إليـالء األولويـة           
للسياسات اجلنسانية؛ وحظر ترويج اآلراء التقليدية والدينية اليت تنطوي علـى التمييـز يف              

هريية؛ وتنظيم محالت إعالمية واسعة النطاق هتدف إىل حماربة القوالب          وسائط اإلعالم اجلما  
  .)١٥(النمطية اجلنسانية
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والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن املثليات يتعرضن ألشكال مـن التمييـز             -١٠
وأشـارت  . )١٦(نتيجة مليوهلن اجلنسية أو هويتهن اجلنسانية، منها االعتداء اجلسدي العنيـف        

ثليات، ومشتهيات اجلنسني، والرجال املتحولني جنسياً يتعرضون للعنـف،         كذلك إىل أن امل   
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان     . واالغتصاب، واإليذاء النفسي، واالحتجاز، والوصم    

قريغيزستان بأن تؤكد جمدداً وبصورة علنية على حق مجيع األشخاص يف احلياة دون متييـز               
 عدم مشروعية أي أفعال تنايف ذلك، وعلى عـدم  وعنف على أساس هويتهم اجلنسية، وعلى 

  .)١٧(مشروعية أي أفعال تتعارض مع ذلك مشروعة ومقاضاة مرتكبيها
 أنه رغم إهناء جترمي العالقة اجلنسية بـني الرجـال يف            ١والحظت الورقة املشتركة      -١١
اختـاذ  وأوصت الورقة قريغيزستان ب   . ، ال تزال الشرطة حتتجز املثليني وتضايقهم      ١٩٩٨ عام

مجيع التدابري الضرورية ملنع مجيع أشكال العنف واملضايقة املتعلقة بامليول اجلنـسية واهلويـة              
  .)١٨(اجلنسانية، ومحاية الضحايا

 إىل وجود حاالت من الزواج املبكر أو غري القائم على           ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٢
مج احلكومية بتوعية اجلمهور فيما      وأوصت الورقة الربا   .)١٩( عن تعدد الزوجات   الرضا، فضالً 

يتعلق بآثار الزواج املبكر والزواج القسري وتعدد الزوجات على األسر وعلى صحة املـرأة              
  .)٢٠(وعلى اجملتمع بشكل عام

 أن قانون قريغيزستان ال ينص على أي أحكام حتمـي           ٥والحظت الورقة املشتركة      -١٣
وتشري الورقة إىل أن معاقري املخـدرات       . ييزمعاقري املخدرات أو املعتمدين عليها من التم      

ُيمنعون من تويل وظائف معينة حيث يعد اختبار املخدرات فيهـا إجباريـاً وجـزءاً مـن                 
  .)٢١(التوظيف عملية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي   -٢  
امات الحظ التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام أن قريغيزستان مل تنفذ أي إعد             -١٤

 /وقد أُلغيت عقوبة اإلعدام يف قانون العقوبـات الـصادر يف حزيـران            . ١٩٩٨منذ عام   
 ٢٠٠٧وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن رئيس الدولة وقَّع يف عـام             . )٢٢(٢٠٠٧ ونيهي

كما أظهـرت قريغيزسـتان     . )٢٣(قانوناً جديداً يستعيض عن عقوبة اإلعدام بالسجن املؤبد       
إلعدام بتصويتها لصاحل قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة الـصادرة يف           مناهضتها لعقوبة ا  

، طرحت  ٢ووفقاً للورقة املشتركة    . )٢٤( بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  
وأثناء دورة جمللس أمن    . سلطات اختاذ القرار يف احلكومة مسألة إعادة العمل بعقوبة اإلعدام         

 ملناقشة تدابري مكافحة التطـرف   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣ت يف   مجهورية قريغيزستان، ُعقد  
الديين، ذكر بعـض املـسؤولني الرفيعـي املـستوى أهنـم سـيدعمون إعـادة العمـل           

  .)٢٥(اإلعدام بعقوبة
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 ممارسة اإلجهاض االختيـاري يف بعـض جمتمعـات          ١والحظت الورقة املشتركة      -١٥
، وذلك لتفضيلهم األطفال الذكور يوننها القريغيزاألقليات اإلثنية ويف املناطق الريفية اليت يقط    

  . )٢٦(على اإلناث
كما . ٢٠٠٣ أن قريغيزستان ُتجرِّم التعذيب منذ عام        ٤والحظت الورقة املشتركة      -١٦

وأن العقوبـة عليـه     " كجرميـة ُصـغرى   "الحظت الورقة أن التعذيب مصنَّف يف القانون        
قة إىل التقارير الواردة من الضحايا وذويهـم        وأشارت الور . )٢٧(تتناسب مع جسامة اجلُرم    ال

 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، ُيدعى أن الشرطة        ٢٠٠ بشأن أكثر من     ٢٠٠٧مارس  /منذ آذار 
 إىل ممارسة التعذيب أيضاً ضـد       ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٨( يف املائة منها   ٩٢ارتكبت  

  .)٢٩(أشخاص يعانون من بعض أوجه اإلعاقة الذهنية
حظت منظمة العفو الدولية أن التعذيب وغريه من صور إساءة املعاملة ال تـزال              وال  -١٧

كما أشارت إىل أن الضرب ال يزال . واسعة االنتشار، وُتمارس دون تعرض مرتكبيها للعقوبة
وتشري منظمة العفو الدوليـة كـذلك إىل أن         . أمراً روتينياً من جانب موظفي إنفاذ القانون      

نسان قد أبلغوا أيضاً عن وقوع حاالت وفاة أثناء االحتجاز كنتيجـة  املدافعني عن حقوق اإل 
وأوصت منظمة العفو الدولية قريغيزستان بإدانة استخدام التعذيب وغريه مـن           . )٣٠(للتعذيب

أشكال إساءة املعاملة، وبضمان إجراء حتقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة يف مجيع الـشكاوى             
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضد أي شخص تعرض املتعلقة بالتعذيب أو املعاملة أو    

ألي شكل من أشكال االعتقال أو االحتجاز أو السجن، وكذلك إذا ُوجدت أسس معقولة              
ودعت املؤسسة  . )٣١(تدعو إىل االعتقاد بوقوع تعذيب أو إساءة معاملة ولو مل ُتقدَّم شكوى           

احلكومة إىل ضمان متتع مجيـع      ) اخلط األمامي  (الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان     
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف قريغيزستان باحلرية يف تنفيذ أنشطتهم املـشروعة يف جمـال               

كما دعـت املؤسـسة     . )٣٢(حقوق اإلنسان دون خوف من أعمال االنتقام أو فرض القيود         
عني عـن حقـوق اإلنـسان       قريغيزستان إىل ضمان السالمة البدنية والنفسية جلميع املـداف        
  .)٣٣(املسجونني، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو إساءة املعاملة

 إىل عدم تنفيذ التشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني         ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٨
 عدم وجود آليات    ٥ويف هذا الصدد، الحظت الورقة املشتركة       . )٣٤(ومكافحة العنف املرتيل  

ملتابعة؛ وعدم كفاية املوارد املخصـصة ألغـراض التنفيـذ؛ وعـدم كفايـة      وطنية تكفل ا 
اإلحصاءات وعدم اتساقها؛ وضعف املعارف والتدريب فيما يتعلق بالعنف املرتيل لدى أجهزة 

  .)٣٥(إنفاذ القانون، واإلخفاق املتكرر يف إنفاذ أوامر احلماية من ِقَبل القضاء أو الشرطة
 إىل أن العنف املرتيل ال ُيبلَّغ عنه بالقدر الكـايف نظـراً       ٥ة  وأشارت الورقة املشترك    -١٩

 ١وأعربت الورقة املـشتركة     . )٣٦(لثقافة الصمت وعدم اعتراف املسؤولني واجملتمع خبطورته      
عن بواعث قلق ألن النساء يرون العنف الذي ميارسه أزواجهن ضدهن هو قدرهن ويقـبلن               

ة للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلـسدية ضـد          وأشارت املبادرة العاملي  . )٣٧(هذا الوضع 
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 يف املائة من الفتيات والـسيدات الـاليت         ٣٨األطفال إىل دراسة أجرهتا اليونيسيف تبني أن        
 عاماً يرون أن من حق الزوج أو الشريك لطـم زوجتـه أو    ٤٩ و ١٥تتراوح أعمارهن بني    
  .)٣٨(ضرهبا يف ظروف معينة

ن العديد من أُسر املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني         أ ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٠
واملتحولني جنسياً تتصرف بسلبية إزاءهم ومتارس ضغطاً عليهم وأحياناً عنفاً عندما تكتشف            

وقد ُوثقت العشرات من حاالت العنف املرتيل املُمارس ضد هذه الفئـات،            . ميوهلم اجلنسية 
وأشـارت  . )٣٩(ييد احلركة واالغتصاب العالجي   منها الضرب واإلهانة واحلبس يف املرتل وتق      

 إىل تقارير عن ُمدامهة أجهزة إنفاذ القانون ملنظمات املثليـات واملثلـيني             ١الورقة املشتركة   
  .)٤٠(ومشتهي اجلنسني واملتحولني جنسياً

، ال يزال العنف اجلنسي أمراً ُيحـّرم اخلـوض فيـه يف             ١ووفقاً للورقة املشتركة      -٢١
ما أن اخلدمات املقدمة لضحايا اإليذاء اجلنسي والعنف اجلنـسي حمـدودة،            ك. قريغيزستان

وال تتوافر بيانات موثوقة عن عـدد النـساء         . واملعلومات املتعلقة هبم غري متاحة للجمهور     
" اختطاف العـروس  "وحيدث االغتصاب غالباً أثناء     . والرجال الذين تعرضوا للعنف اجلنسي    

ت زوجها املقبل وُيفترض أهنا ستكون زوجته إن كانت غـري           عندما يؤتى بامرأة شابة إىل بي     
 بتشديد العقوبة علـى خطـف       ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٤١(قادرة على مغادرة البيت   

كما أوصت  . )٤٢(العروس وبتقدمي املساعدة القانونية والصحية واالجتماعية إىل ضحايا العنف        
نسي؛ وتقدمي التدريب إىل أجهـزة إنفـاذ    بالتحقيق يف حاالت العنف اجل١الورقة املشتركة   

القانون والقضاة واألخصائيني الطبيني واألخصائيني االجتماعيني يف جمال التصدي للعنـف            
  .)٤٣(اجلنسي؛ وتقدمي املساعدة للضحايا وتوعية اجلمهور مبسألة العنف اجلنسي

نس يف   كذلك إىل أن أكثر من نصف املشتغالت بـاجل         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢
وأوصت . )٤٤(البلد ليست لديهن بطاقات هوية ويتعرضن للمضايقة املستمرة من ِقَبل الشرطة          

الورقة بتيسري عملية احلصول على بطاقات اهلوية اليت ُتصدرها احلكومة؛ وبإشراك املشتغالت            
يف اجلنس يف وضع السياسات اليت تؤثر يف حياهتن؛ وبالتحقيق يف حاالت العنف الذي متارسه       

  .)٤٥(الشرطة ضد املشتغالت باجلنس؛ ومبعاقبة املسؤولني عن العنف وضمان عدم تكراره
وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال إىل              -٢٣

وأشارت كذلك إىل أن هذه     . )٤٦(أن هذه العقوبة قانونية يف املرتل واملدارس ونظام العقوبات        
 قانونية يف مؤسسات الرعاية، ولكن ال يوجد أي حظر صريح للعقوبة اجلـسدية             العقوبة غري 

وأوصت املبادرة باملسارعة إىل    . )٤٧(يف دور كفالة األطفال وغريها من أماكن الرعاية البديلة        
وضع تشريعات حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية ضد األطفال يف مرتل األسرة ويف مجيـع               

  .)٤٨(األماكن األخرى
 أنه منذ إلغاء عقوبة اإلعدام، ُحبس عدد من األشخاص ٢والحظت الورقة املشتركة   -٢٤

.  أمتـار  ٣ يف   احملكوم عليهم بالسجن املؤبد يف قاع السجن يف زنزانات مـساحتها متـران            
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وأوصت الورقة مبراجعة حاالت السجن املؤبد والنظر يف إضفاء الطـابع اإلنـساين علـى               
دة اليت ميكن بعدها تقدمي التماس بالعفو ، واالستعاضـة عـن       التشريعات من حيث تقليل امل    

 كـذلك أن معظـم      ٥والحظت الورقة املشتركة    . )٤٩(السجن املؤبد بعقوبات حمددة املدة    
األشخاص احملتجزين عليهم شراء الطعام أو االعتماد على الطرود اليت ُترسـلها األسـرة أو               

ف الرعاية الصحية املقدَّمة، اليت تتجلى      األصدقاء من خارج السجن، ويعانون كذلك من ضع       
ـ        يف قصور ُسُبل احلصول على املعدات الطبية واأل        ة، أو  رَّدوية، أو املـاء الـساخن، أو األس

 عن بواعث قلق ألن العاملني الصحيني الذين ُيقـّدمون       ٥وأعربت الورقة املشتركة    . الوسائد
 إىل أن هذه العالقة مع النظـام        الرعاية للسجناء يعملون حتت سلطة إدارة السجن، وأشارت       

 بنقل مسؤولية   ٥وأوصت الورقة املشتركة    . العقايب ميكن أن تؤثر سلبياً على استقالهلم املهين       
 كذلك ٥والحظت الورقة املشتركة . )٥٠(الرعاية الصحية يف نظام السجون إىل وزارة الصحة       

الحتجــاز نقــصاً شــديداً يف ســبل الوصــول إىل العــاملني الــصحيني يف مرافــق ا
  .)٥١(للمحاكمة السابق
 أن اإلناث األحداث ُيحتجزن مع السجينات البالغات        ٢والحظت الورقة املشتركة      -٢٥

وأوصت الورقة بتوفري احلّد األدىن من معـايري        . )٥٢(يف املؤسسات املخصصة للنساء املُدانات    
 إىل أن بعض فئـات  ٥ وتشري الورقة املشتركة. )٥٣(احتجاز السجناء وفقاً لاللتزامات الدولية  

السجناء، مثل املصابني بالسل أو مبرض تناسلي أو بعدوى فريوس نقص املناعـة البـشرية،               
. ُيحظر نقلهم دون مرافق، كما ُيحظر خروجهم من السجن خروجاً مؤقتـاً دون تـصريح              

عالوة على ذلك، ال ُيمنح هؤالء السجناء إذن خروج قصري املدة من السجن يف الظـروف                
 يف املائة مـن الـسجناء       ٣٥ إىل أن حنو     ٥وأشارت الورقة املشتركة    . )٥٤( الطارئة الشخصية

 إىل أن فريوس نقـص املناعـة    ٥وتشري الورقة املشتركة    . )٥٥(يتعاطون املخدرات يف السجن   
  .)٥٦(البشرية، والسل، والتهاب الكبد الفريوسي متثل بواعث قلق خطرية يف السجن

  مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن الفساد يف أجهزة إنفاذ القانون ويف النظام القضائي               -٢٦

  .)٥٧(ُيسهم إسهاماً كبرياً يف هتيئة مناخ اإلفالت من العقاب
 تقع   بواعث قلق إزاء عدم املساءلة يف حاالت الوفاة اليت         ٤وأثارت الورقة املشتركة      -٢٧

، وأوصت بالعمل على منع مجيع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز والتحقيق           )٥٨(أثناء االحتجاز 
  .)٥٩(فيها وفقاً للمعايري الدولية

 إىل أنه رغم حظر قانون قريغيزستان األخذ باألدلة املنتزعة          ٤وتشري الورقة املشتركة      -٢٨
ويـنص  .  احلاالت هبذا احلكـم    حتت وطأة التعذيب، ال تلتزم حماكم قريغيزستان يف معظم        

ومع . القانون كذلك على أن االعتراف وحده ال جيوز أن يكون األساس للمحاكمة اجلنائية            
وتـشجع  . أو اعتراف من املتهمني   /ذلك، كثرياً ما حتاول الشرطة انتزاع بيان جيرم الذات و         
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. )٦٠(ييمهـا لألدلـة   احملاكم هذه املمارسة بإيالئها وزناً أكثر مما ينبغي لالعترافات عنـد تق           
توجَّه االهتامات عموماً ملمارسة التعذيب، وإمنا الرتكاب جرائم أخرى أقل جسامة، مثل             وال

وال يسمح قانون قريغيزستان لضحايا التعذيب باحلصول على تعويض عن الـضرر            . اإلمهال
 ٤شتركة  والحظت الورقة امل  . من احملاكم املدنية قبل أن تدين حمكمة جنائية مرتكيب التعذيب         

أيضاً عدم حصول أي ضحية للتعذيب على تعـويض مـايل منـذ جتـرمي التعـذيب يف                  
وأوصت الورقة قريغيزستان بإنشاء آلية للتحقيق يف شكاوى التعذيب وفقاً          . )٦١(٢٠٠٣ عام

للمبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو              
  .)٦٢()مبادئ اسطنبول(و الالإنسانية أو املهينة العقوبة القاسية أ

وأوصت منظمة العفو الدولية قريغيزستان بإنشاء وكالة مستقلة مزودة جبميع املوارد             -٢٩
للتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان على يـد مـوظفي          

ألجهزة أو تعليماهتا أو يـشتركون      أجهزة إنفاذ القانون أو أي أشخاص ينفذون أوامر هذه ا         
وأوصت املنظمة أيضاً بأن ُيتاح لتلك الوكالة إمكانية الوصول إىل احملتجزين           . معها يف اجلرم  

مؤقتاً وحضور جلسات االستماع والتحقيقات وغريها من العمليات ذات الصلة، وأن ُيعهد            
  .)٦٣(إليها بإجراء مراجعات مفصلة للتحقيقات السابقة

 أن معظم اجملرمني األحداث ُحكم عليهم بالسجن لدى    ٢ت الورقة املشتركة    والحظ  -٣٠
وأوصت الورقة بوضع أشكال بديلة للعقوبة السالبة حلرية اجملرمني         . )٦٤( سنة ١٤بلوغهم سن   

  .)٦٥(األحداث يف التشريعات الوطنية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن القانون احلايل يبيح كشف األسرار الطبية يف ظروف          ٥الحظت الورقة املشتركة      -٣١

. معينة دون موافقة املريض، وأن ذلك يتجاوز القيود املشروعة بشأن احلـق يف اخلـصوصية              
  .)٦٦(وأوصت الورقة بإلغاء هذه االستثناءات أو احلد منها

لب من   أيضاً أن قانون قريغيزستان جييز للشرطة أن تط        ٥والحظت الورقة املشتركة      -٣٢
عالوة علـى ذلـك،     . )٦٧(أي شخص إجراء اختبار املخدرات رغماً عنه يف ظروف خمتلفة         

أشارت الورقة إىل أن قانون قريغيزستان يقضي بإدراج أمساء متعاطي املخدرات أو املعتمدين             
عليها يف سجل متعاطي املخدرات ملدة سنة إىل ثالث سنوات، ويلزم العـاملني يف الرعايـة                

 املعلومات السرية املتعلقة باملرضى الذين يعاجلون من إدمان املخدرات لـدى            الصحية بتقدمي 
  .)٦٨( بذلك رمسياًتلقيهم طلباً

 عدم وجود نظام يتسم بالفعاليـة والـشفافية إلدارة          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٣
مؤسسات األطفال اليتامى واملشردين يف قريغيزستان، وعدم وجود مؤسسات خاصة لتـبين            

وأشارت الورقة إىل أن األحوال املعيشية لألطفال ومعاملتـهم يف املؤسـسات            . )٦٩(طفالاأل
احلكومية ال متتثل للمعايري القانونية الوطنية، فاألطفال يعانون من سوء التغذية نظـراً لعـدم               
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والحظت الورقة أيضاً نقصاً حاداً يف      . كفاية األموال املخصصة للغذاء أو لتبديد هذه األموال       
  .)٧٠(نود الصحية واملالبس واألحذيةالب

  حرية التنقل  -٥  
 إىل أن الشروط املرهقة احلالية املتعلقة بتسجيل حمال اإلقامة          ٢تشري الورقة املشتركة      -٣٤

. متنع األشخاص الذين يغريون حمال إقامتهم داخل البلد من ممارسة حقـوقهم االجتماعيـة             
عاشـات واالسـتحقاقات االجتماعيـة      وذكرت الورقة أن من املستحيل احلصول على امل       

ومـن  . واالستفادة من اخلدمات االجتماعية والصحية خارج املنطقة املسجل فيها األشخاص   
وتشري الورقـة إىل أن علـى       . الصعب أيضاً أن يلتحق األطفال مبدارس خارج تلك املنطقة        

  .)٧١(مؤقتةاملواطنني الذين يغريون حمال إقامتهم يف البلد احلصول على بطاقة تسجيل 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة إىل أن قريغيزستان ترسي أساساً              -٣٥
ري أن املمارسة العملية تبني تعرض الطوائـف الدينيـة          غ. قانونياً ملمارسة حريات دينية معينة    

لقدر كبري من املضايقة من جانب احلكومة، كما جيب على هذه الطوائف أن جتتاز عمليـة                
وأشار املركز األورويب للقانون والعدالة إىل أن الوكالة احلكومية املعنيـة           . )٧٢(تسجيل مطولة 

  .)٧٣(نية، بالتقاط الصور وتوجيه األسئلةبالشؤون الدينية ترصد بانتظام اخلدمات الدي
 املعين حبرية الضمري واملنظمات     والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن القانون        -٣٦

الدينية، الذي مينع النشاط التبشريي غري احلكومي، حيظر حتول مواطين قريغيزستان إىل ديانة             
وحيظر القانون أيضاً توزيع املواد الدينية خارج أماكن العبـادة وخـارج املـدارس              . أخرى
  .)٧٤(اخلاصة الدينية
 دأبت على حرمان غري املسلمني من دفـن          أن السلطات احمللية   ١٨والحظ املنتدى     -٣٧

وأشار املنتدى إىل أن السلطات جترب اإلرساليات األجنبية علـى          . )٧٥(موتاهم وفقاً لشعائرهم  
وأشار صندوق بيكيت للحرية الدينيـة إىل       . )٧٦(مغادرة البلد أو ترفض مد تأشريات إقامتها      

ليمية، يفرض قيوداً جديدة علـى      قانون جديد مقترح يتعلق بالتعليم الديين واملؤسسات التع       
  .)٧٧(املؤسسات املقدمة للتعليم الديين

والحظت منظمة محلة اليوبيل أن رغبة احلكومة يف مكافحة التطرف أحدثت متييزاً              -٣٨
وأشار املعهد  . )٧٨(واضطهاداً ضد اجلماعات الدينية، ومنها حزب التحرير اإلسالمي احملظور        

سة العامة إىل تزايد القلق احلكومي إزاء اجلماعات اإلسالمية، مما     املعين بالشؤون الدينية والسيا   
والحظت منظمة . )٧٩(أدى إىل حظر مجاعات سياسية معينة واضطهاد أعضاء تلك اجلماعات         

، يهدف إىل مكافحـة     ٢٠٠٨يناير  /العفو الدولية إطالق برنامج عمل وطين يف كانون الثاين        
. )٨٠(تهدف أعضاء حزب التحرير اإلسالمي احملظـور      ، ويبدو أنه يس   "انتشار التطرف الديين  "
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وأوصت منظمة العفو الدولية قريغيزستان بأن تضمن احترام حقـوق اإلنـسان املكفولـة              
ألصحاب العقائد الدينية مبا ميكنهم من مباشرة أنشطتهم السلمية دون التعـرض للمـضايقة      

سان؛ وبأن تضمن حريـة    والتهديد باالحتجاز والسجن وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلن        
األفراد أو الطوائف، يف احلياة العامة واخلاصة، يف إظهار دينـهم أو معتقـدهم يف التعلـيم                 

  .)٨١(والشعائر والعبادة واالحتفاالت
وأشارت منظمة محلة اليوبيل إىل احملاوالت العديدة اليت ُبذلت من أجـل إسـكات        -٣٩

اإلذاعي والتلفزيوين العام خالف وسـائط      الصحفيني الذين يسعون إىل إنشاء قنوات للبث        
والحظت منظمة العفو الدولية االعتداءات اليت يشنها عادة أفراد غري          . )٨٢(اإلعالم احلكومية 

معروفني أو ملثمون ضد الصحفيني وطعنهم أو ضرهبم أو إطالق النار عليهم، وأحياناً إحلاق              
أمرت بالتحقيق فيها، فقد أنكرت     وبينما أدانت السلطات تلك اهلجمات و     . جروح قاتلة هبم  

وأشارت أيضاً منظمة رصد حقوق اإلنسان      . )٨٣(صلة اهلجمات باألنشطة املهنية للصحفيني    
إىل التزايد الكبري يف العنف واملضايقة ضد الصحفيني يف قريغيزستان قبيل االنتخابات الرئاسية             

  .)٨٤(٢٠٠٩يوليه /اليت ُعقدت يف متوز
 تعرض صحفيني حملاكمات جنائيـة، حيـث شـهد          ٢ركة  والحظت الورقة املشت    -٤٠
 دعوى قـضائية أمـام احملـاكم ضـد وسـائط اإلعـالم              ٥٠ رفع أكثر من     ٢٠٠٨ عام

 إىل أن وسائط اإلعالم والصحفيني يالحقـون        ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٥(والصحفيني
اطن وكرامته ومحاية   محاية شرف املو  "مبوجب املادة املعنونة    )  يف املائة  ٩٥(يف معظم احلاالت    

يف القانون املدين، أو حياكمون مبوجب املواد املتعلقـة         " السمعة املهنية لألشخاص االعتباريني   
وأوصت الورقة باسـتبعاد    . )٨٦(بالقذف والتشهري يف القانون اجلنائي جلمهورية قريغيزستان      

ـ           ة قريغيزسـتان؛   احلكم املتعلق مبقاضاة الصحفيني على القذف من القانون اجلنائي جلمهوري
  .)٨٧(وبأن تسارع السلطات إىل إجراء حتقيق واٍف وعلين يف حاالت االعتداء على الصحفيني

 ٢٠٠٨أغـسطس   /وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن رئيس الدولة وقع يف آب            -٤١
تشريعاً جديداً مينح السلطات احمللية صالحية رفض السماح باملظاهرات استناداً إىل عدد وافر             

والحظت املنظمة أنه فُرض يف السنوات األربع األخرية عدد متزايـد مـن             . )٨٨( األسس من
القيود على احلق يف حرية التجمع، منها احلد من األماكن اليت جيوز تنظيم املظاهرات فيها يف                

وأشارت إىل أن املظاهرات اليت نظمها املدافعون عن حقـوق اإلنـسان            . العاصمة بيشكيك 
كما احُتجز املـشاركون يف تلـك       . انب الشرطة وضباط أمن الدولة    جرى تفريقها من ج   

املظاهرات، وادُّعي تعرضهم يف بعض احلاالت لالستخدام املفرط للقوة من جانـب قـوات              
واتُّهم عشرات من املتظاهرين وأدينوا باإلخالل بالنظام العام لتنظـيمهم مظـاهرات            . األمن

سسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان       وأشارت املؤ . )٨٩(سلمية أو مشاركتهم فيها   
وقالت . إىل أن االحتجاز التعسفي للمشاركني يف التجمعات السلمية ميارس بصورة منهجية          

  .)٩٠(٢٠٠٩إن قمع املظاهرات السلمية تزايد أثناء محلة االنتخابات الرئاسية يف صيف عام 
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 عن حقوق اإلنسان أن الـسلطات       والحظت أيضاً املؤسسة الدولية حلماية املدافعني       -٤٢
قد فرضت على عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان األجانب، العاملني يف جمال انتهاكات              

  .)٩١(حقوق اإلنسان يف قريغيزستان، حظر دخول األراضي الوطنية لقريغيزستان
ويف . وأعربت املؤسسة عن قلقها إزاء تدهور وضع املدافعني عن حقوق اإلنـسان             -٤٣
املتعلـق حبـق    "٢٠٠٢، أدت التعديالت اليت أُدخلت على قانون عام     ٢٠٠٨يونيه  /رانحزي

إىل تقييد حرية التجمع، وذلك بإنشاء نظام للتـرخيص         " املواطنني يف تنظيم جتمعات سلمية    
وقالت املؤسسة إن هذه التعديالت تتعـارض مباشـرة مـع حكمـني            . بالتجمعات العامة 

  .)٩٢(للمحكمة الدستورية
 / أن النواب يف برملان قريغيزستان بـدأوا يف شـباط          ٢حظت الورقة املشتركة    وال  -٤٤
 النظر يف مشروع القانون املعدِّل لقانون املنظمات غري التجارية، الذي يقيِّـد             ٢٠٠٩ فرباير

ومينح مشروع القانون اجلديد سلطات الدولة صـالحيات        . أنشطة املنظمات غري احلكومية   
  .)٩٣(كة املنظمات غري التجارية يف النشاط السياسيإشرافية، وحيظر كذلك مشار

 مبواءمة القاعدة القانونية املعيارية املتعلقة باالنتخابات مبا        ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٤٥
يتفق واملعايري الدولية لالنتخابات؛ وبأن تضمن اللجنة االنتخابية املركزية أن متتثـل العمليـة    

  .)٩٤(االلتزامات الدولية املقبولةاالنتخابية للتشريعات الوطنية و
 إىل عدم وجود آلية تضمن احلـصول الفعلـي علـى            ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦

والحظت الورقة كذلك أن اهليئات احلكومية ال تفي بالتزاماهتا بإتاحة          . )٩٥(املعلومات العامة 
ج الرمسيـة لالسـتفتاء     فمثالً، مل تنشر النتـائ    . املعلومات املتعلقة باملصلحة العامة للجمهور    

 مقترنة بالبيانات الواردة من مراكز االقتراع يف الـدوائر          ٢٠٠٧ولالنتخابات الربملانية لعام    
إضافة إىل ذلك، ال يوجد إجراء يتيح إطالع اجلمهور على وقـائع جلـسات              . )٩٦(املختلقة

  .)٩٧(اهليئات احلكومية
أة يف املناصـب العليـا       عـدم كفايـة متثيـل املـر        ٢والحظت الورقة املشتركة      -٤٧

  .)٩٨(التنفيذية للسلطة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٧  
 إىل موافقة احلكومة على االختبار اإلجبـاري لفـريوس        ٥أشارت الورقة املشتركة      -٤٨

 نقص املناعة البشرية كشرط للتوظيف، وذلك باعتماد قائمة باِحلرف أو املهن اليت ُيحظر على
املتعلق بفـريوس نقـص     "وأوصت الورقة بتعديل القانون     . )٩٩(املصابني بالفريوس العمل هبا   

  .)١٠٠(حبيث حيظر إجراء االختبار اإلجباري للفريوس كشرط للتوظيف" اإليدز/املناعة البشرية
 استمرار وجود أسوأ أشكال عمل األطفال، مثل العمل ٢والحظت الورقة املشتركة   -٤٩

وأشارت الورقة إىل أن عمـال      . م املهجورة ويف مواقع دفن املخلفات املشعة      يف مناجم الفح  
وأوصت الورقة باختـاذ    . )١٠١(املناجم يعملون دون كمامات وقفازات وأجهزة تنفس وقائية       
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تدابري فورية حلماية األطفال وعزهلم عن خزانات خملفات اخلامات، واملنـاجم املهجـورة،             
ل األطفال الذين تورطوا يف ذلك العمل، وتقـدمي املـساعدة           ومدافن النفايات املشعة، وتأهي   

  .)١٠٢(االجتماعية ُألسرهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن اخنفاض استهالك قريغيزستان من املورفني             -٥٠

ارير السنوية املقدمة إىل اهليئة الدوليـة ملراقبـة         وغريه من األدوية األفيونية املفعول، وفقاً للتق      
وأوصت املنظمة حكومـة    . )١٠٣(املخدرات، يشري إىل اإلتاحة احملدودة ألدوية ختفيف اآلالم       

قريغيزستان بدراسة أسباب ضعف استهالك األدوية األفيونية املفعـول يف ختفيـف اآلالم،             
  .)١٠٤(دويةووضع خطة عمل من أجل حتسني فرص احلصول على تلك األ

 أن األدوية وخدمات الرعاية الصحية اجملانية تقدَّم فقط         ٥والحظت الورقة املشتركة      -٥١
كما تقدَّم  . يف إطار الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ أو يف إطار التأمني الصحي اإلجباري            

د على  مثالً، يف معاجلة االعتما   (خدمات صحية معينة على أساس مشاركة املريض يف التكلفة          
، مما زاد من احلـد مـن الرعايـة الـصحية االقتـصادية املتاحـة للفقـراء                  )املخدرات
  .)١٠٥(املهمشة والفئات

 أن املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني وحاملي صفات        ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٢
من اجلنسني يعزفون عن إبداء شواغلهم الصحية خوفاً من التمييز والتحيز ضدهم أو فضحهم              

وأوصت الورقة بإدراج أحـدث البحـوث واملعلومـات         . )١٠٦(جانب األخصائيني الطبيني  
الصحية عن امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية يف املقررات الدراسية اجلامعية؛ وبتنفيذ بـرامج             
تدريبية تتصدى للتحيز من جانب العاملني الطبيني أو الصحيني ضد هذه الفئات من املرضى؛              

  .)١٠٧( هذه الفئات على اخلدمات الصحية اجليدةوضمان حصول
 أن النساء الاليت يلدنَ خارج إطار الـزواج خيـشني           ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٣

الرجم على يد أُسرهن، ويفـضلن اإلجهـاض غـري املـأمون علـى إخبـار أُسـرهن                  
  . )١٠٨(دعمها والتماس

صول النساء علـى الرعايـة       بدراسة الوضع املتعلق حب    ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥٤
الصحية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ وبتنفيذ استراتيجيات لتعزيز فرص الوصـول إىل             
مرافق الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتنظيم محالت توعية لتعزيز حصول املراهقني والنساء على            

  .)١٠٩(املشورة؛ وبالتعاون مع الطوائف الدينية وغريها من اجملتمعات
 عدة توصيات، منها تدريب العاملني يف أجهزة إنفـاذ          ١وقدمت الورقة املشتركة      -٥٥

القانون واألخصائيني الطبيني وموظفي السجل املدين فيما يتعلق بقضايا اهلوية اجلنسانية، بغية            
  . )١١٠(ضمان حصول املتحولني جنسياً على اخلدمات اجليدة
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 املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة          تعذُّر حصول  ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٦
. )١١١(اإليدز على املشورة الطوعية واالختبارات اجليدة املتعلقة بتحـري الفـريوس          /البشرية

 وزارة الصحة بالعمل يف هذه اجلبهة استناداً إىل املبادئ التوجيهية       ٥وأوصت الورقة املشتركة    
 اإلنسان، الصادرة عن مفوضـية  اإليدز وحقوق/الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة              
  .)١١٢(اإليدز/البشرية

  احلق يف التعليم  -٩  
 أن املناهج والكتب الدراسية ال تعكس التنوع الثقـايف          ٢الحظت الورقة املشتركة      -٥٧

ز التسامح اإلثين والديين عن طريق إدراج مسألة التنوع الثقايف          ، وأوصت بتعزي  )١١٣(للمجتمع
  .)١١٤(لقريغيزستان يف الربامج التعليمية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 إىل أن نسبة الالجئني املعترف هبم، من بني مجيع ملتمسي ٢أشارت الورقة املشتركة    -٥٨

، ُمـنِح أربعـة     ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨ائة يف عام     يف امل  ٢اللجوء يف البلد، كان أقل من       
 يف املائة من جمموع مقـدمي طلبـات       ١أشخاص فقط وضع الالجئ، وهو ما ميثل أقل من          

كما الحظت الورقة أن ملتمسي اللجـوء ال يزالـون يتعرضـون لالختفـاء             . )١١٥(اللجوء
سـتان إىل   والتسليم، مما يعين أن حل مشكلة الالجئني يكمـن يف إبعـادهم عـن قريغيز              

  .)١١٦(أخرى بلدان
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن عشرات من الالجئني وملتمسي اللجوء من بلد         -٥٩

وال حيصل الالجئـون علـى      . جماور أُعيدوا قسراً وسراً خالل الفترة املشمولة باالستعراض       
ى يد أجهـزة    احلماية الفعالة، وال يزالون يتعرضون خلطر اإلعادة القسرية أو االختطاف عل          

والحظت املنظمـة   . األمن يف البلد اجملاور، وأحياناً بالتعاون مع أجهزة األمن يف قريغيزستان          
أيضاً تقارير مفادها أن ضباط األمن يف قريغيزستان احتجـزوا بعـض ملتمـسي اللجـوء                

وأوصت املنظمة قريغيزستان باحترام مبدأ عدم      . )١١٧(وسلموهم إىل حرس حدود البلد اجملاور     
 املتعلقة  ١٩٥١إلعادة القسرية واحترام التزاماهتا مبوجب القانون العريف الدويل، واتفاقية عام           ا

بوضع الالجئني، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب،   
لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل بلد أو إقليم يواجه فيه خطر التعرض                 

وأوصت املنظمة كذلك باالحترام الكامـل للحـق يف         . النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان   
التماس اللجوء وضمان حصول مجيع ملتمسي احلماية الدولية يف قريغيزسـتان، وال سـيما              
الالجئني وملتمسي اللجوء اآلتني من ذلك البلد اجملاور، على إجراءات اللجوء بطريقة عادلة             

احلق يف الطعن يف قرار رفض طلباهتم، ومنحهم احلماية وفقاً التفاقيـة            وشفافة، مع التمتع ب   
  .)١١٨(الالجئني، مبا يف ذلك احلصول على حلول دائمة
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 إىل أن املواطنني األجانب وعدميي اجلنـسية ُيـشترط          ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٦٠
عـاد اإلداري   خضوعهم الختبار فريوس نقص املناعة البشرية لدى وصوهلم، ويتعرضون لإلب         

عن قريغيزستان يف حالة رفضهم أو فشلهم يف إجراء االختبار، رغم التوصية الصرحية الواردة              
اإليدز وحقوق اإلنـسان    /يف املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية        

  .)١١٩(بعدم إخضاع األجانب الختبار الفريوس اإلجباري

  ة اإلرهابحقوق اإلنسان ومكافح  -١١  
الحظت منظمة العفو الدولية أن سلطات قريغيزستان دأبـت علـى اإلشـارة إىل                -٦١

مكافحة اإلرهاب وغريه من األعمال اليت هتدد األمن القومي على أنه أمر حمـوري لتـأمني                
غري أن العمل من أجل مصلحة األمن القومي هو . االستقرار على الصعيدين الوطين واإلقليمي    

وأشارت املنظمـة  . ُيحتج به الستهداف األقليات ومن هلم صلة مبنظمات إرهابية املربر الذي   
إىل أن اجلماعات واألحزاب اإلسالمية احملظورة، واألقليات الدينية األخـرى، وملتمـسي            

وأشارت املنظمة  . اللجوء القادمني من البلدان اجملاورة، هم من الفئات املستهدفة بوجه خاص          
ا أن األعضاء واملشتبه يف عضويتهم يف األحزاب اإلسالمية احملظورة،          كذلك إىل تقارير مفاده   

مثل حزب التحرير، املستهدفني بعمليات مكافحة اإلرهاب، قد تعرضوا للتعذيب أو ألشكال        
وقد . أخرى من إساءة املعاملة واالحتجاز التعسفي واحلبس االنفرادي، وحملاكمات غري عادلة          

هموا بالعضوية يف   ممن اتُّ ) منهم نساء وقُصِّر   ( شخصاً ٣٢ تعرض هلذه األعمال، بوجه خاص،    
وأوصت املنظمـة قريغيزسـتان     . )١٢٠("أحداث نوكات "حزب التحرير يف سياق ما ُسمي       

بضمان أن متتثل مجيع التدابري املتخذة حلماية األمن القومي لقانون حقوق اإلنسان الـدويل،              
. )١٢١(ذلك من أشكال إساءة املعاملـة     ومن ذلك حظر االحتجاز التعسفي والتعذيب وغري        

" بأحـداث نوكـات   "وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بإعادة فتح الدعوى املتعلقـة           
للتحقيق يف ادعاءات التعذيب ومساءلة مرتكبيه واستبعاد أية أدلة انُتزعـت حتـت وطـأة               

  .)١٢٢(التعذيب من الشهادة 

  املعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات و  - ثالثاً  
 بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة        عمالً  -٦٢

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، تعاونت قريغيزستان وتشاورت مـع منظمـات              
اجملتمع املدين ومنظمات دولية من أجل إنشاء آلية وقائية وطنية لرصد مجيع أماكن احلرمـان               

كما جيري إنشاء جلان رصد عامـة يف إطـار وزارة           .  احلرية بطريقة مستقلة وغري معلنة     من
  .)١٢٣(لرقابة املدنية على أعمال الشرطةالشؤون الداخلية لتشجيع ا
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  – رابعاً  
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية    - خامساً 
  بق ال ينط
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