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 والعملية التشاورية المنهجية -أوالً  

 (9)33-61للتوصية اً معلومات مقدمة وفق  
للمبددادا التوهيهيددة العامددة الدده نددس عليهددا  لددس  قددو  اً ريددر الددوفق وفقددأُعددد هددذا التق -9

. ويدددوال امهتمددداس األساسدددل ر هدددذا التقريدددر للتقددددس ا دددر  ر  دددا  91/991اإلنسدددان ر ردددراره 
محايددددددة  قددددددو  اإلنسددددددان وانديددددددذ التوعدددددديات الددددددواردة ر سدددددديا  امسددددددتعرا  الدددددددوري ال ددددددام  

 .5393 لعاس
الوثيقدة الوفنيدة  لدس انسديو  قدو  اإلنسدان التداة  هوومدة  هوريدة هدذه  واوال إعداد -5

(، ةالتعددداون مددد  فريدددو عامددد  م ددد   ةددد  الدددو ارات "اهوومدددة"  ةاً رريغيزسدددتان )امل دددار إليددد  م قددد
مراعدداة  يدد  ابواندد   مددن اهوومددة. وأاا ددت امل دداورات الدده هددرت ةدد  الددو ارات (5)أن ددب ةقددرار

دولدددة ر  هوريدددة رريغيزسدددتان، عدددا ر طلدددل عمددد  السدددل ات الت دددريعية املتصدددلة ةن ددداة أههدددزة ال
 والتنديذية والقضائية.

وردد روعيدت ر إعدداد هدذا التقريدر اقدارير منجملمدات ادتمد  املددين، واملطسسدات الوفنيدة  -0
شددددار  ر امل دددداورات ، املعنيددددة ةمايددددة اهقددددو  واملطسسددددات واملعاهددددد العلميددددة الوفنيددددة. وإ ددددامً 

منجملمدددة ااةعدددة للمملتمددد  املددددين مدددن  03يديدددة الددده هدددرت مددد  ادتمددد  املددددين مدددا يزيدددد علددد  التمه
 خمتلف منافو البلد. ورد أهريت امل اورات ر املرا   املبورة من إعداد التقرير الوفق، مدا أادا 

اضدمين  ةياندا ةامل داك  واملخدافر األساسدية املتصدلة ةمايدة  قدو  اإلنسدان، وهدل هواند   أيضداً 
 ربها  هورية رريغيزستان طات أولوية.اعت

 تطور الحالة في الميادين التشريعي والحقوقي والمؤسسي -ثانياً  
 اإلطار القانوني -ألف 

 1-61و 5-61و 4-61و 3-61و 1-61و 6-61للتوصيات  وفقاً  معلومات مقدمة  
 33-61و 11-61و 61-61و 66-61و 65-61و 64-61و 63-61و 6-61و
 3-66و 1-66و 6-66و 611-61و 616-61و 19-61و 53-61و 46-61و
 66-66و 69-66و 1-66و 3-66و 6-66و 1-66و 5-66و 4-66و
 33-66و 36-66و 33-66و 65-66و 64-66و 63-66و 61-66و
( ر إفددار امسدددتدتا  "الدسددتور"  ةاً غيزسدددتان )امل ددار إليدد  م قدددأرددر دسددتور  هوريددة رري  -4

 أعقددام عمليددة إعددر  دسددتوري ااسددمت ةالعلنيددة ر 5393 يونيدد  زيران/ 51الددذي أهددري ر 
وال دددافية. ورددد أرسدد  الدسددتور مبدددأ سدديادة القددانون، وكددد  مبددادا فصدد  السددل ات واسددتقرلية 
القضاة، كما نس عل  ضمانات هماية  قو  اإلنسان. ويتمت  الدسدتور ةدلعل   مليدة رانونيدة 

 .مباشراً  وأ وام  نافذة نداطاً 
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ستورية، اعد  قدو  اإلنسدان واهريدات اإلنسدانية أعلد  ريمدة يعتدد  دا للقواعد الد ووفقاً  -2
وهددل ددددد موددزى وفحددوى ن دداة السددل ت  الت ددريعية والتنديذيددة وأههددزة اهوددم الددذا  ا لددل. 

املعد   القدانون الددو   للقانون، إال هان  مبادا ومعدايري وفقاً  ات الدولية النافذةاداريواعد ام
. واعددد اماداريددات الدوليددة اقاعددة ةقددو  اإلنسددان القددانوينم يتملددزأ مددن النجملدداس  اً ، هددز  دا عامليدداً 

 ت الدولية األخرى.نافذة ةصورة مباشرة وجت  رواعد اماداريا
ويدددنس الدسدددتور علددد  أ وددداس اودددد  املسددداواة ودجملدددر التمييدددز علددد  أسدددا  ابدددنس،  -6
و املعتقدددد الدددديق، أو السدددن، أو القدددرار العدددر ، أو اللودددة، أو اإلعاردددة، أو امنتمدددا  اإلثدددق، أ أو

السياسددددل أو سددددواه مددددن القددددرارات، أو التعلدددديم، أو األعدددد ، أو  الددددة امللويددددة أو سددددواها مددددن 
عدددن فدددرو  أخدددرى. ويدددوال اهتمددداس خددداو للمسدددائ  اقاعدددة ةقدددو  الرهدددا   فضدددرً  اهدددامت،

عدددددن  فضدددددرً  والنسدددددا  و ريددددداام، واملسددددداواة ر الددددددرو ر إعمدددددا  الدددددل اهقدددددو  واهريدددددات،
الضمانات املتعلقة ةماية  قو  ال د . وان لو  هورية رريغيزستان من مبدأ ادلم  مصدلحة 
ال دددد  العليدددا، و جملدددر اسدددتور  عمددد  األفددددا ، و دددو كددد  فدددد  ر املسدددتوى املعي دددل الدددر س 
لنمائد  البددين والعقلدل والرو دل واألخرردل وامهتمداعل. ويتحمد  كدر الوالددين، وسدوا ا مددن 

شخاو املسطول  عن ارةية ال د ، مسطولية الم  ما يلزس من أسبام اهياة لنما  ال دد ، األ
 ر إفدار رددراام وإموانداام املاليدة. وادوفر الدولدة رعايدة األيتداس واألفددا  الدذين م معيد   ددم،

 عن ارةيتهم واعليمهم. فضرً 
وليدددة أساسدددية اتعلدددو وردددد عددددرت  هوريدددة رريغيزسدددتان علددد  مدددا يلدددل مدددن ااداريدددات د -1

 اإلنسان: ةقو 
 وةرواوكومه امختياريان األو  والثاين؛ (0)العهد الدو  اقاو ةاهقو  املدنية والسياسية 
 ؛العهد الدو  اقاو ةاهقو  امرتصادية وامهتماعية والثقافية 
 ؛اادارية  قو  ال د ، وةرواوكومها امختياريان األو  والثاين 
   ؛عل  التمييز العنصرياادارية القضا 
 اادارية القضا  عل   ي  أشوا  التمييز ضد املرأة وةرواوكو ا امختياري؛ 
  امادارية املتعلقة ةماية  قو  املهاهرين األهان  و ي  أفراد أسرهم؛ 
  (4)امختياري ااادارية مناهضة التعذي  وةرواوكو. 
يتعلدو عختلدف هواند   قدو  اإلنسدان  اً عدو 43املتزاس عا يزيد علد   هرى، إ امً و  -0

 ر إفار األمم املتحدة ومنجملمة األمن والتعاون ر أوروةا.
، اضددد لعت الدولدددة عدددا يلدددل مدددن 5394إال عددداس  5393ور الدددد ة املمتددددة مدددن عددداس  -1

 أن  ة ر  ا  امنضماس إال امادارات الدولية هقو  اإلنسان.
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إرددرار ااداريددة  قددو  األشدددخاو طوي  (2)ومددةةقددرار مددن اهو هددرى، 5399فدددل عدداس  -93
اإلعاردددة. ور إفدددار اسددد اايملية ا ددددوير نجملددداس اهمايدددة امهتماعيددددة لسدددوان  هوريدددة رريغيزسددددتان 

للتصديو عل  ااداريدة  قدو  اً ، يتوخ  انديذ سلسلة من التداةري متهيد(6)5394-5395 للد ة
 .اإلعارةشخاو طوي لأل املعي لاألشخاو طوي اإلعارة، ةور  دس  املستوى 

، انضدددمت  هوريدددة رريغيزسدددتان إال ااداريدددة محايدددة ال دددد  والتعددداون ر 5395ر عددداس و  -99
 .(1) ا  التبق عل  الصعيد الدو 

علددد  النجملدددر ر مسدددللة التصدددديو علددد  نجملددداس رومدددا اً و هوريدددة رريغيزسدددتان عاكددددة  اليددد -95
اداريددة الدوليددة همايددة  يدد  األشددخاو مددن عددن ام فضددرً  األساسددل للمحومددة ابنائيددة الدوليددة،

 امختدا  القسري.
العمدد  علدد  موا مددة  هددرى، 5394إال العدداس  5393وخددر  الددد ة املمتدددة مددن العدداس  -90

ملتزامدات  هوريدة اً الت ري  م  أ واس الدستور واملعايري الدولية املتعلقة ةقدو  اإلنسدان. وانديدذ
مختيددداري ماداريدددة األمدددم املتحددددة ملناهضدددة التعدددذي ، أُردددر ر رريغيزسدددتان ر إفدددار الربواوكدددو  ا

ة ددلن املركددز الددوفق ملندد  التعددذي  وسددواه مددن ضددروم "رددانون  هوريددة رريغيزسددتان  5395 عدداس
، وهددو ا ي ددة الدده (0)"املعاملددة أو العقوةددة القاسددية أو الرإنسددانية أو املهينددة ر  هوريددة رريغيزسددتان

ر  ددا  انجملدديم وا ددوي  نجملدداس مندد  التعددذي  وسددواه مددن ضددروم املعاملددة  اددنجملم العررددات الناشدد ة
 القاسية ر أماكن اهرمان من اهرية واقييدها.

الدذي يدنس علد   (1)"ة دلن األفددا "، أُرر ردانون  هوريدة رريغيزسدتان 5395ور عاس  -94
ت اقاعددة إدخددا  اعددديرت مطسسددية علدد  نجملدداس محايددة األفدددا ، واعزيددز الضددمانات واإلهددرا ا

ةمايددة األفدددا ، عددا ر طلددل محايددة الد ددات الضددعيدة، مددن ربيدد  األفدددا  طوي القيددود الصددحية، 
 واألفدا  املوهودين ر نزاع م  القانون. 

علد   (93)"ة دلن التملمعدات السدلمية"ر رانون  هورية رريغيزستان اً أعيد النجملر هذريو  -92
 العهد الدو  اقاو ةاهقو  املدنية والسياسية. حنو يوائم ا ري   هورية رريغيزيا ومعايري

يضدددم نيثلددد  عدددن أههدددزة الدولدددة وخدددربا  مسدددتقل  مهمدددتهم  (99)وردددد أُن دددب فريدددو عامددد  -96
واملنجملمددات الدينيددة ر  ة ددلن  ريددة املعتقددد الددديق"إدخددا  اعددديرت علدد  رددانون  هوريددة ررغيزيددا 

ة الدستورية التاةعة للمحومة العليا بمهورية ، ألوت الورف5394. ور عاس " هورية رريغيزستان
من القانون النافذ ينس عل  انسيو روائم املبدادرين ةنن دا  املنجملمدات الدينيدة مد  اً رريغيزستان ةند

أههددزة السددل ات ا ليددة، كددون طلددل البنددد .ددالف الدسددتور. ومددن شددلن طلددل أن يبسدد  ةصددورة 
 هوهرية عملية اسملي  املنجملمات الدينية.

ذلل أُدخلدددت اعدددديرت ألغدددرا  محايدددة  قدددو  اإلنسدددان علددد  أنجملمدددة القدددانون املددددين كددد -91
بهوريدددددة رريغيزسدددددتان وردددددانون املسدددددطولية اإلداريدددددة والقدددددانون ابندددددائل بمهوريدددددة رريغيزسدددددتان وردددددانون 
اإلهدددرا ات ابنائيدددة بمهوريدددة رريغيزسدددتان. وش ةوهددد  خددداو ا دددديد املسدددطولية ابنائيدددة عدددن فعددد  
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عدن  فضدرً   ر، إط ُعنف طلل الدع  ر خانة ابرائم اله يعار  عليهدا القدانون ة ددة.امجتار ةالب
طلل، ُعندت ف ات هديدة من امنتهاكات، من ربي  ا وي  القّصدر عدن علدم ر أعمدا  السدخرة 

، أُدخلدددت اعدددديرت علددد  القدددانون ابندددائل بمهوريدددة 5390ور إنتدددامل املدددواد اإلةا يدددة. ور عددداس 
ُا دددد علدد  املسددطولية عددن فعدد  اخت ددا  النسددا   ددد  إرغددامهن علدد  الددزوامل. مددن  (95)رريغيزسددتان

 للمعايري الدولية إلوا  ةنود القانون ابنائل اله جُترس فع  القد  والذس.  وفقاً  هان  آخر، هرى
ورددد عدديوت التعددديرت الت ددريعية اكندددة الددذكر كافددة ع دداركة منجملمددات ادتمدد  املدددين،  -90

 طسسات العلمية واملنجملمات الدولية، وأات نتيملة است ارات واسعة متعددة األفرا .ونيثلل امل
ويتواعدددد  العمدددد  علدددد  موا مددددة الت ددددري  مدددد  الدسددددتور واملعددددايري الدوليددددة همايددددة  قددددو   -91

 :(90)، أُن ب أفررة خربا  عاملة معنية ةوض  م اري  القوان  التالية5390اإلنسان. ور عاس 
 بمهورية رريغيزستان ورانون  هورية رريغيزستان املتعلو ةابنح؛ القانون ابنائل 
 ؛رانون اإلهرا ات ابنائية بمهورية رريغيزستان 
  رانون إنداط الت ريعات بمهورية رريغيزستان؛ 
 ؛رانون اإلهرا ات املدنية بمهورية رريغيزستان 
  ؛"ة رريغيزستاناإلهرا ات التنديذية بمهوري"رانون  هورية رريغيزستان ة لن 
  رانون  هورية رريغيزستان الذي يعد  ةنود الت ري  املتعلقة ةت ديد مسطولية القضاة ر

  هورية رريغيزستان؛
  ضمان الدولة للمساعدة القانونية"رانون". 
واود  الدولة بمي  اإلثنيات اله يتوون منها شع  رريغيزستان اهو ر اهداظ علد   -53

د الجملدددرو  الددده اسددداعد علددد  دراسددت  وانميتددد . وُاودددد  لوددد  فدددرد  ريدددة املعتقدددد اللوددة األس، وإ دددا
مدن  5عن اهو ر دديد انتمائ  اإلثق واإلشارة إلي  ةريدة. كدذلل، ادنس املدادة  فضرً  والديانة،

الدولدة ايدب الجملدرو  الده اسدداعد علد  متثيد  خمتلدف الد دات امهتماعيدة الدده "الدسدتور علد  أن 
ر طلل عل  مستوى اختداط ون ر ا ي ات اهوومية وأههزة اهوم ا لل الذا ، عا حيددها القان
مددن الدسددتور علدد  مبدددأ املسدداواة ر الدددرو، إط اددنس علدد  املسدداواة  25. واطكددد املددادة القددرارات"

 ة  املوافن  ر اهقو  والدرو لدى دخو م اقدمة اهوومية والبلدية.
ئل بمهوريددة رريغيزسددتان علد  أ ودداس ددددد املسدطولية عددن انتهددا  وين دوي القددانون ابندا -59

مبدأ املساواة ة  املوافن ، وعن األفعا  الده ادد  إال ةدل الدتندة القوميدة أو العرريدة أو الدينيدة 
عدددن الددددعوى إال امنعزاليدددة، أو التدددددو   فضدددرً  ، وامنتقددداو مدددن الورامدددة الوفنيدددة،األراليميدددةأو 
إال مطشددرات امنتمددا  الددديق أو القددومل أو العررددل، ر اً يمددة املددوافن  اسددتنادامنتقدداو مددن ر أو

العمد  اً  ا  ارُاوبت الل األفعدا  ر مودان عداس أو ةاسدتخداس وسدائ  اإلعدرس. ويتواعد   اليد
 .عل  موا مة الت ريعات م  معايري القانون الدو  املع    ا عاملياً 
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ت املتعلقة ةسن القوان ، ينس رانون  هورية رريغيزستان وألغرا  كدالة هودة اإلهرا ا -55
إال املعدايري القانونيدة اً للمراهعدة اسدتناد "ة لن الصوو  اهقورية التنجمليميدة بمهوريدة رريغيزسدتان"

واهقورية وابنسانية والبي ية واملناهضة للدساد وسدائر املعدايري العلميدة ) سد  العرردات اهقوريدة 
 دداري  الصددوو  اهقوريددة التنجمليميددة(. واتمثدد  مهمددة اقددربا  العلميدد  ر اقيدديم الدده اسددتهدفها م

هدددودة امل دددروع وأسسددد ، واواكمددد  مددد  أ وددداس الدسدددتور والقدددوان  الدسدددتورية والتزامدددات  هوريدددة 
عن ابيان اكثار امهتماعية وامرتصادية والعلمية والتونولوهية والبي ية  فضرً  رريغيزستان الدولية،

 طلل من اكثار السلبية امل ابة عل  إررار الصل اهقورل التنجمليمل، واقييم الل اكثار.وسوى 

 التعاون الدولي  -باء 
 613-61و 44-61و 43-61و 46-61و 35-61للتوصااايات  وفقاااً  معلومااات مقدمااة  

 15-66و 14-66و 13-66و 11-66و 616-61و 611-61و 615-61و
 39-66و 11-66و 13-66و 16-66و 11-66و

اسلم  هورية رريغيزستان ةاأل ية القصوى اله يتسم  ا التعاون الدو  ألغرا  انميدة  -50
ر الدد ة املمتددة  هدرى، والنهو  ةتلدل اهقدو . وردد وثقافياً  وارتصادياً اً  قو  اإلنسان سياسي

 ألمدددما معاهدددداتاقددددي  يددد  التقدددارير الوفنيدددة الر مدددة إال هي دددات  5394و 5393ةددد  عدددامل 
ألمدم املتحددة ة ددلن ا معاهدداتاملتحددة. وردد ُعممدت املر جملددات اقتاميدة الصدادرة عدن هي ددات 

اهالدددة ر  هوريدددة رريغيزسدددتان علددد   يددد  أههدددزة السدددل ة اهووميدددة  دددد  انديدددذ التوعددديات. 
واراعددل األههددزة التاةعددة لسددل ة الدولددة الددل التوعدديات لدددى عددياغتها لرسدد اايمليات وخ دد  

صددددلة. كددددذلل، ردددداس مقددددررو األمددددم املتحدددددة اقاعددددون املعنيددددون عسددددائ  التعددددذي  العمدددد  طات ال
( ةزيدارة  وومدة البلدد. و دري 5390( وامجتار ةالب ر وةوا  األفدا  واملواد اإلةا يدة )5399)

ألمدم ا معاهدداتالعم  عل  وض  منهمليات لتقييم انديذ التوعديات الصدادرة عدن هي دات اً  الي
 املتحدة هقو  اإلنسان، والوميات املواضيعية لألمم املتحدة. املتحدة، و لس األمم

إال نتدائ   يدارة مقدرر األمدم املتحدددة اً وش ةامشد ا  مد  منجملمدات ادتمد  املددين، اسددتناد -54
عددق ةالتعددذي  والتوعدديات الصددادرة عددن بنددة األمددم املتحدددة ملناهضددة التعددذي ، وضدد  اقدداو امل

 واملصادرة عل  الل اق ة. (94)التعذي خ ة وفنية لتداةري مناهضة 
مدد  املنجملمددات الدوليددة ر  ددا  النهددو  مسددتمر ةلن دد ة اعدداون  واضدد ل  أههددزة الدولددة -52

ةقو  اإلنسان ومحايتها، عا ر طلدل مدوضدية األمدم املتحددة السدامية هقدو  اإلنسدان، ومنجملمدة 
، ومدوضددية األمددم املتحدددة السددامية األمددم املتحدددة لل دولددة )اليونيسدديف(، ومنجملمددة العمدد  الدوليددة

ل طون الره د ، وةرندام  األمدم املتحددة اإل،دائل، ومنجملمدة األمدن والتعداون ر أوروةدا، ومدوضدية 
عن مطسسات مالية من ربي  البنل الددو ، واملصدر  األسديوي للتنميدة،  فضرً  امداد األورويب،

ويب للتنميددة، وعددندو  ابماعددة امرتصددادية واملصددر  األورويب لشن ددا  والتعمددري، واملصددر  األور 
 للمن قة األوروةية األسيوية لتسوية األ مات.
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 المؤسسات والمعاهد المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان -جيم 
 15-61و 14-61و 13-61و 16-61و 19-61للتوصااايات  وفقاااً  معلومااات مقدماااة  

 66-66و 61-66و 31-61و 69-61و 11-61و 53-61و 59-61و
 34-66و 33-66و 31-66و 16-66و 19-66و 61-66و 63-66و

ة دددددددلن أمدددددد  مجملدددددددا   هوريدددددددة "رريغيزسددددددتان  ة، أردددددددر رددددددانون  هوريددددددد5335ر عدددددداس  -56
، وأن ددب معهددد وفددق للدددفاع عددن  قددو  اإلنسددان معتمددد لدددى اللملنددة الدوليددة (92)"رريغيزسددتان

 ددة ةددا ، لوندد  م يتددوا س لتنسدديو املطسسددات الوفنيددة للدددفاع عددن  قددو  اإلنسددان ومصددنف ر الد
للقدانون اكندف الدذكر   وفقداً  ةالوام  م  مبادا ةداريس. ويعدود طلدل لودون أمد  املجملدا  م يعتدرب

  ةالوام ، ألن انحيت  عن منصب  مرهونة ةنرادة  لس النوام. مستقرً اً سياسياً كيان
مجملدددا   هوريدددة ة دددلن أمددد  "للتندددارحل اهاعددد  ةددد  ردددانون  هوريدددة رريغيزسدددتان اً ونجملدددر  -51

عدن القواعدد الدوليدة  فضدرً  ،اهقوريدة التنجمليميدةورواعد الدستور وسواه من الصدوو   "رريغيزستان
املتعلقة ةالدفاع عن  قو  اإلنسان، ألغرا  موا متها م  مبادا ةاريس اله انس علد  شدروة 

مدم املتحددة التصنيف ر الد ة ألف، وضد  ههدا  موتد  أمد  املجملدا ، ةددعم فدق مدن ةرندام  األ
، ُردمت إال  لس نوام "أم  مجملا   هورية رريغيزستان"اإل،ائل، عيوة هديدة مل روع رانون 

  هورية رريغيزستان للنجملر فيها.
فائددة واسدعة مدن املسدائ  املتعلقدة ةالددفاع عدن  قدو  اً ويو ل ن اة أم  املجملا   الي -50

ة والسياسددية، و قددو  ال ددد ، و قددو  الد ددات اإلنسددان، عددا ر طلددل الدددفاع عددن اهقددو  املدنيدد
السددددوانية الضددددعيدة )األشددددخاو طوي القيددددود الصددددحية، واملسددددن ، واألشددددخاو ا ددددروم  مددددن 

عدددن املسدددائ  املتعلقدددة ةاملسددداواة ةددد  ابنسددد  وسدددوى طلدددل مدددن مسدددائ . ويقددددس  فضدددرً  اهريدددة(،
اقارير خاعة اتناو  أكثر املواضي   عن فضرً  إال  لس النوام،اً سنوياً موت  أم  املجملا  اقرير 

 ر  ا   قو  اإلنسان، عا يتيح أخذها ر امعتبار لدى نيارسة الن اة الت ريعل.اً إها 
ة دددلن املركدددز الدددوفق ملنددد  التعدددذي  "ردددر ردددانون  هوريدددة رريغيزسدددتان ، أُ 5395ور عددداس  -51

. وردد أادا  السديس املركدز "أو املهيندة وغريه من ضروم املعاملدة أو العقوةدة القاسدية أو الرإنسدانية
 .ودائماً  مستقرً اً إن ا  نجملاس لرعد أماكن اهرمان من اهرية واقييدها رعد

واملركز هي ة مستقلة يدنس القدانون علد  متثيد  األرليدات اإلثنيدة ومراعداة املنجملدور ابنسداين  -03
. و دري التقيدد املائةر  13ل  فيها من أي من ابنس  ع ن ازيد نسبة العامل فيها. وم  و  أ

 ذا البند من القانون. وا و  األرليات اإلثنية ر  لس التنسديو، الدذي يعتدرب عثاةدة أعلد  هي دة 
. ويتوددون  لددس انسدديو املعهددد مددن أمدد  مجملددا   هوريددة رريغيزسددتان املائددةر  23إداريددة، نسددبة 

 ية املعنية ةالدفاع عن  قو  اإلنسان.نيثل  عن املنجملمات غري الرة 0ونائب  عن الربملان و
ورددد أُن ددب املركددز الددوفق ملندد  التعددذي  ربدد  فدد ة وهيددزة ويددتم متويلدد  مددن ميزانيددة الدولددة.  -09

 واستلزس فعالية عم  املركز اقدي الدعم واملوارد الضرورية ل .
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اولية ، أُن ب  لس انسيو  قو  اإلنسان لدى اهوومة، وهو هي ة اد5390ور عاس  -05
. ويتمثدد  هددد  عمدد  ادلددس ر دسدد  آليددات الدددفاع عددن (96)است ددارية م دد كة ةدد  الددو ارات

 قدددو  اإلنسددددان واملددددوافن و ريااددد  والدددددفاع عنهددددا، وإنددددداط املتزامدددات الدوليددددة ر  ددددا   قددددو  
اإلنسان. واناة ةاملركز عر يات هامة متصلة ةتحس  آليات إعمدا   قدو  اإلنسدان و ريااد  

يتعلددو ةتنديدذ رريغيزسدتان ملتزامااددا الدوليدة ر هدذا ادددا ، عدا ر طلدل اقدددي  فيمدافاع عنهدا والدد
عدددن انديدددذ التدددداةري  فضدددرً  التقدددارير الدوريدددة الوفنيدددة إال ا ي دددات الدوليدددة املعنيدددة ةقدددو  اإلنسدددان،

 املتعلقة ةالتوعيات الصادرة عن ا ي ات الدولية.
او عدددددددسو ابنسددددددية واملوافنددددددون األهاندددددد  ر  هوريددددددة ويتمتددددد  املوافنددددددون واألشددددددخ -00

. ويتمتدددد  القضدددداة (91)رريغيزسددددتان ةدددداهو الدسددددتوري ر اهمايددددة القضددددائية هقددددورهم و ريدددداام
ةامسدددددتقرلية وم .ضدددددعون إم للدسدددددتور وروانينددددد . كمدددددا أ دددددم يتمتعدددددون ةاهصدددددانة وم  دددددو  

  الصددعيد ال خصددل أو علدد  عددعيد ا تملددا هم أو اددوريدهم أو إخضدداعهم للتدتدديل سددوا  علدد
عدا  امت ابرس امل دهود. وم حيدو أل دد مسدا لة القضداة ة دلن أي رضدية  فيمااملمتلوات، 

مدددددن القضددددددايا. وحُيجملددددددر التددددددخ  ر أي ن دددددداة للمحومددددددة يتعلدددددو ة ريقددددددة إداراددددددا للقضددددددا . 
القدانون. األشخاو املتهمون ةالتلثري عل  القضاة للمسطولية املنصدوو عليهدا عوهد   و.ض 

ملركددزه ةالضددمانات امهتماعيددة واملاديددة وسددوى طلددل مددن الضددمانات الدده  وفقدداً  ويددزو د القاضددل
 .(90)اود  استقرليت 

  كدالددة امتثددا  علدد  ردددس وسددا ، ر إفددار اإلعددر  القضددائل، علدداً والعمدد  هددار  اليدد -04
ةواسد ة مسداةقة مدتو دة  عل  جتديد السلل القضائل ينس الدستور إطالدولية.  ا اكم للمعايري

 دذا الودر  اً  ريها  لس اختيار رضاة  هورية رريغيزستان، وهدو هي دة دسدتورية من دلة خصيصد
ة مددن نيثلددل النجملدداس القضددائل، وا ددام  ونيثلدد  عددن ادتمدد  املدددين. ور إفددار هددذه العمليددة، وونددم

  ملنافو.أل واس الدستور اووين هي ة ا ومة العليا وحماكم ا وفقاً  هرى
ويتواعدد  العمدد  علدد  ا ددوي  األسددا  الت ددريعل لعمدد  ا دداكم، الددذي يددنجملم املسددائ   -02

واإلهددرا ات ابنائيدددة، واملركددز اهقددورل وامهتمددداعل للقضدداة، واعزيدددز  القضددائل املتعلقة ةالنجملاس 
ت ألغدرا  انسديو التدداةري املتعلقدة ةالتوههدا هدرىضمان استقرليتهم وا ديد مسطوليتهم. ورد 

طات األولويددة لشعددر  القضددائل ابدداري ر البلددد، والتوفيددو ةدد  أعمددا  خمتلددف أههددزة الدولددة، 
  هورية رريغيزستان، هل  لس اإلعر  القضائل. إن ا  هي ة است ارية اداولية لدى رئاسة

املعندون ويوال دور خاو ر عملية إعدر  النجملداس القضدائل للربندام  اهودومل ا داد   -06
. ويعددد هددذا الربنددام  (91)"5391-5394النجملدداس القضددائل بمهوريددة رريغيزسددتان للددد ة  ا ددوير"

ر البلددد،  للنجملداس القضدائل 5395للتحليد  الدوفيدل الدذي أهدري ر عداس اً من قيداً ا داد  اتو د
ر إفدداره دراسددة وضدد  النجملدداس القضددائل، وابيددان نقدداة القددوة والضددعف فيدد ، ودديددد  هددرىوالددذي 

 عالية عم  ا اكم.سب  اعزيز ف
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والوددر  مددن الربنددام  املددذكور اسددوية املسددائ  ابديدددة املراب ددة ةتوهدد  البلددد حنددو املتددزاس  -01
ةاملعايري العاملية ر  ا  إرامة العد ، عا ر طلل كدالة وض  القضا  ر متناو  ابمي ، وعلنيتد  

لقضدددداة والنهددددو  عسددددتوى انديددددذ وشدددددافيت ، واعزيددددز ثقددددة ادتمدددد  ةالقضددددا ، وكدالددددة اسددددتقرلية ا
 القرارات القضائية.

ورد ان وت عملية اإلعر  عل  رواعد ددد الدنه  ابديدد لتمويد  النجملداس القضدائل  -00
علددد  أن  أيضددداً  علددد  حندددو يودددد  امسدددتقرلية الواملدددة للسدددل ة القضدددائية. وردددد ندددس الت دددري 

 ة القضدددائية ندسدددها، ويدددتم ميزانيدددة السدددل ة القضدددائية دددددد ةصدددورة مسدددتقلة مدددن هانددد  السدددل
م يتملدزأ اً التنسيو م  السل ت  التنديذية والت ريعية ر مشو ا عيزانية الدولة اله ُاعدد هدل هدز 

 ددو   ملدد  أمددوا  امليزانيددة املنصددوو عليهددا عوهدد  القددانون ألغددرا  متويدد  النجملدداس  منهددا. وم
قضدداة. ويُددد  ، ر إفددار اإلعددر  القضددائل خددر  السددنة املاليددة اباريددة إم عوافقددة  لددس ال
مددن ميزانيددة البلددد. ومددن شددلن  املائددةر  5ابدداري، أن اوددون ميزانيددة النجملدداس القضددائل ر  دددود 

عددن اددوفري فددرو  كرسددة  فضددرً  طلددل أن يسدداهم ر  يددادة أهددور العددامل  ر النجملدداس القضددائل،
 ألدا  عملهم. 

يعمدددون ة ددو  متزايددد إال انتهددا   ورددد ةينددت األ ددداة األخددرية أن أفددرا  الدددعاوى -01
عدوانية ارافقهدا اديددات وحمداومت للتدلثري اً رواعد السلو  خر  ا اكمات، مرب ين ةذلل رو 

كدذلل يتعدر  القضداة عل  أفرا  الدعوى عل  حنو يدطدي إال انتهدا  مبددأ اقصدومة.  اً هسدي
 .   أفرا  الدعوىمن هاناً أثنا  أدائهم ملهامهم  اومت التلثري عليهم هسدي

 ور اكونددة اهاليددة، اتددوال أههددزة و ارة الداخليددة كدالددة التقيددد ةالنجملدداس ر مبدداين ا دداكم، -43
عن أمن أفرا  الدعاوى. ورد ةينت املمارسدة أن نيثلدل هي دات محايدة اهقدو  م يدلحدون  فضرً 
ت ا داكم. وي دو  هدذا ر الرد ر الورت املناسد  علد  التهديددات الده ادرب  أثندا  هلسدااً دوم

ةالغ األ ية ةالنسبة للمحاكم ر املنافو الريدية من ابمهورية. ومراعاة للجملدرو  اً أمر اً األمر  الي
ر إن دا  مطسسدة إلندداط القدرارات القضدائية اً إلندداط الت دريعات، يُنجملدر  اليداً اكندة الذكر واوخيد

 . (53)ةوية الم  النجملاس ر هلسات ا اكم
ة ددلن مهنددة ا امدداة ر  هوريددة "، اعُتمددد رددانون  هوريددة رريغيزسددتان 5394 عدداس ور -49

 ، وهو يهد  إال كدالة استقرلية مطسسة ا اماة.(59)"رريغيزستان ون اة ا ام 
وةويددة انديددذ املهدداس ا ادفددة إال الدددفاع عددن  قددو  اإلنسددان ر إفددار خمتلددف سددل ات  -45

خصصددددة  ددددذا الوددددر . واددددطدي و ارة التنميددددة امهتماعيددددة ر الدولددددة، هددددرى إن ددددا  أرسدددداس مت
ر النهو  ةقو  اإلنسان والدفاع عن  قو  الد ات الضعيدة اً هاماً  هورية رريغيزستان دور 

عدن كو دا ا ي دة اهووميدة املركزيدة  فضدرً  من السوان، وهل خمولدة ةالددفاع عدن  قدو  ال دد ،
انديدددذ سياسدددة  ووميدددة مو ددددة ر  دددا  املسددداواة ةددد   الددده اتدددوال ر إفدددار السدددل ة التنديذيدددة

ابنس . واتوال الو ارة ر إفار عدر يااا انسديو ن داة أههدزة الدولدة وأههدزة اهودم الدذا  
ا لدددل واألشدددخاو القدددانوني ، ةصدددر  النجملدددر عدددن أشدددوا  امللويدددة املتعلقدددة ةتحقيدددو السياسدددة 
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الن دداة اإلعرمددل والتوعددوي ر  ددا  املسدداواة  الوفنيددة للمسدداواة ةدد  ابنسدد ؛ كمددا أ ددا اددطمن
ة  ابنس  واود  إدمامل املنجملور ابنساين ر الربام  اهوومية. كذلل، اتدوال الدو ارة انسديو 
عمدد  ا ي ددات واألشددخاو الددذين يضدد لعون ةمايددة األفدددا  الددذين يعي ددون ر فددرو  أسددرية 

ذا اددا  ويطمندون أدا  نجملداس محايدة عن األشدخاو الدذين يدوفرون اقددمات ر هد فضرً  ععبة،
 أيضدداً  األفدددا ، إال هاندد  رعددد الددل األن دد ة واإلشددرا  عليهددا. ومددن مهدداس الددو ارة املددذكورة

)األشدخاو طوي القيدود اً النهو  ةالسياسة امهتماعية وةقو  أكثر الد ات السوانية ضدعد
 الصحية واملسن (.

كليددة املطسسدية علدد  السددل ة التنديذيدة، ةدد  اعددداا التويددريات املتعلقدة ةت ددوير ا قتصدرو  ا -40
، أني دددت املسدددائ  املتعلقدددة ةاملسددداواة ةددد  ابنسددد  5395لت دددم  السدددل ة الت دددريعية. فددددل عددداس 

عدددن طلدددل، أُن ددد ت اللملندددة الربملانيدددة هقددددو   فضدددرً  ةاللملندددة الربملانيدددة للسياسدددات امهتماعيدددة.
ةاللملندددددة الربملانيدددددة هقدددددو  اً امل دددددار إليهدددددا م قدددددوالت دددددري  الدسدددددتوري وإدارة الدولدددددة ) اإلنسدددددان

اإلنسددان(، وهددل اُعددا ةاملسددائ  املتعلقددة ةددو امردد اع، ومهندده كتّددام العددد  وا ددام ، و قددو  
اإلنسددددان و رياادددد  الدسددددتورية األساسددددية. ورددددد نجملددددرت اللملنددددة الربملانيددددة هقددددو  اإلنسددددان خددددر  

يم املركددز القددانوين للمددوافن، وإعمددا   قددو  م ددروع رددانون يهددد  إال انجملدد 06ر  5390 العدداس
عددن إضدددا  ال دداة  الدددسقرافل علدد  النجملدداس السياسددل ودددديل املبددادا  فضددرً  اإلنسددان و رياادد ،

 املتعلقة ةتنجمليم سل ة الدولة.
وعقدددد  املصددددادرة علدددد  الربواوكددددو  امختيدددداري األو  للعهددددد الدددددو  اقدددداو ةدددداهقو   -44

لربواوكدددو  امختيددداري ماداريدددة القضدددا  علددد  التمييدددز ضدددد املدددرأة، امهتماعيدددة والسياسدددية وعلددد  ا
 وفرت الدولة بمي  األشخاو الدذين انُتهودت  قدورهم فرعدة اقددي شدواوى فرديدة إال هي دات

، القددت بنددة األمددم املتحدددة هقددو  5394األمددم املتحدددة طات الصددلة. وةلددو  عدداس  معاهدددات
منهددا اإلرددرار ةانتهددا   94ر إفددار  هددرىغيزسددتان، شددووى فرديددة ةددو  هوريددة رري  00اإلنسددان 

، ر  دا  اعد ا  ا ي دات (55) قدو  اإلنسدان مدن هاند   هوريدة رريغيزسدتان. ويدنس الدسدتور
الدوليدة هقددو  اإلنسدان ةانتهددا   قدو  اإلنسددان و رياادد ، علد  ريدداس  هوريدة رريغيزسددتان ةاختدداط 

 اداةري ابرب و/أو التعويحل عن األضرار.
العم  عل  دس  اكلية املتعلقة ةتنديذ مقررات بنة األمم املتحدة هقو  اً  ري  اليو  -42

اإلنسان. وينس رانون اإلهرا ات ابنائية بمهورية رريغيزستان عل  أن ررار ا ي ات الدولية يعد 
التحقيددو ر أي فددرو  هديدددة اتعلددو ةقضددية هنائيددة. ورددد وضدد   لددس انسدديو  إلعددادةاً أساسدد
ر اعتبداره، ويُتدوخ  وضد   أيضداً  اإلنسدان لددى  وومدة  هوريدة رريغيزسدتان هدذه املسدللة  قو 

للمقددررات  وفقدداً  إهددرا ات وآليددات اتدديح انديددذ القواعددد الدسددتورية وكدالددة هددرب اهقددو  املنتهوددة،
 الصادرة عن بنة األمم املتحدة هقو  اإلنسان.
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ة الدولاااةا والتعااااون مااا  المجتمااا  كفالاااة فااافافية نشاااا  الهيعاااات التابعاااة لسااالط -دال 
 المدني ومكافحة الفساد

 43-61و 31-61و 11-61و 13-61و 16-61للتوصاااايات  وفقاااااً  معلومااااات مقدمااااة  
 33-66و 694-61و 33-61و 36-61و

وهدددو ، (50)"ة دددلن موافحدددة الدسددداد"، أُردددر ردددانون  هوريدددة رريغيزسدددتان 5395ر عددداس  -46
مية ملوافحة الدساد، واهد من امنتهاكدات املتصدلة ةالدسداد رانون حيدد األسس اهقورية والتنجملي

عدددددن اددددوفري األمدددددن القدددددومل ومحايدددددة  قددددو  املدددددوافن و ريااددددد  واملصدددددا   فضدددددرً  واصدددددية آثارهدددددا،
امهتماعيددددة مددددن التهديدددددات النا ددددة عددددن أشددددوا  الدسدددداد. ويددددنس القددددانون ابنددددائل بمهوريددددة 

  رريغيزستان عل  املسطولية عن الدساد.
و دددد  اسدددتبعاد القواعدددد القانونيدددة الددده ادضدددل إال الدسددداد،  دددري علددد  حندددو دوري ر  -41

 النافذة. اهقورية التنجمليميةإفار و ارة العد  مراهعة م اري  الصوو  
وةويددددة ادعيدددد  أههددددزة سددددل ة الدولددددة، وأههددددزة اهوددددم الددددذا  وادتمدددد  املدددددين ر  ددددا   -40

موافحددددة الدسددددداد ر  اتة الدولددددة لسياسددددياايملاسدددد   5395موافحددددة الدسدددداد، أرددددرت ر عدددداس 
 هوريددة رريغيزسددتان واددداةري موافحددة الدسدداد. وش ر العدداس ندسدد  إرددرار ةرنددام  وخ ددة  وددومي  

، كمدددددا أردددددرت ا ومدددددة العليدددددا بمهوريدددددة (54)5394-5395لتدددددداةري موافحدددددة الدسددددداد للدددددد ة 
 رريغيزستان خ ة اداةري اد  إال من  الدساد ر ا اكم.

اهقوريددددة عددددياغة وإرددددرار سلسددددلة مددددن الصددددوو   أيضدددداً  ، هددددرت5390وخددددر  عدددداس  -41
من خر  أهدافها ومهامها، إال اعزيز اهيز القانوين  ارةة الدساد ةصورة  ،اله ارمل التنجمليمية

ملموسة. و ري العم  ةن اة علد  انديدذ املعدايري القانونيدة اهقوريدة الدوليدة ملوافحدة الدسداد. 
ة دددلن ادددداةري القضدددا  "، ورددد  رئددديس  هوريدددة رريغيزسددتان علددد  مرسدددوس أيضددداً  5390 ور عدداس
للبندددود املنصدددوو عليهدددا ر اً . ووفقددد(52)النجملدددامل ر أههدددزة السدددل ة"الدسددداد السياسدددل و  علددد 

للعم  ةنجملاس اقيديم التدداةري املتخدذة ملوافحدة اً واوخي (56)اادارية األمم املتحدة ملوافحة الدساد
ة الل التداةري وفعاليتها، هرى عياغة وإررار منهملية لرعدد إهدرا ات موافحدة الدساد ومر م
 .(51)الدساد واقييمها

كذلل، أن ب ر إفار  لس الدفاع بمهورية رريغيزستان فريدو عامد    5390ور عاس  -23
 معق عراربة انديذ اس اايملية الدولة لسياسات موافحة الدساد، أسدر ن اف  عن ادعي  التدداةري
املتعلقدددة ةددداإلهرا ات ا ادفدددة إال الو دددف عدددن خ ددد  الدسددداد وخمافرهدددا ر نجملددداس إدارة الدولدددة، 

ة ددو  خدداو عددياغة وإرددرار خ ددة  هددرتوإضدددا  ال دداة  املنددتجملم علدد  الددل اإلهددرا ات. ورددد 
عددن  فضددرً  التددداةري التدر يددة للقضددا  علدد  األسددبام والجملددرو  الدده ادضددل إال خمددافر الدسدداد،

 لدساد العاملة ر هذا ادا .ادويل شبوات ا
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وش دس  عملية التداع  ةد  خمتلدف األههدزة املعنيدة ةنندداط القدانون وأههدزة الرراةدة املعنيدة  -29
ةالو ددف عددن األعمددا  غددري امل ددروعة الدده يقددوس  ددا األشددخاو واملنجملمددات املتورفددون ر الدسدداد، 

هزة إنداط القدانون، ر الدد ة املمتددة ور   ال ريو عليهم. وألغرا  الو ف عن الدساد، رامت أه
عمليددة ادتدديل، أعدددر  6 403، مددا  موعدد  5394إال النصددف األو  مددن عدداس  5393مددن عدداس 

دعدوى هنائيدة. وُأخضد  للمسدطولية  5 656مدذكرة وأريمدت  320عل  أثرها موت  املدعل العاس 
أشددددخاو  5 032آخددددرون، فيمددددا أخضدددد   501وللمسددددطولية اإلداريددددة اً شخصدددد 4 220التلديبيدددة 

 .سوماً  05 006 691للمسطولية ابنائية. وش التعويحل عن األضرار املادية عا ريمت  
وم ةد من التنوي  ةلن الدريدو املعدق ةتنسديو شدبوة موافحدة الدسداد ل در  أوروةدا وآسديا  -25

ي عقدد خر  اللقدا  الددو  الدذك ف ،  (50)الوس  ، التاةعة ملنجملمة التعاون امرتصادي والتنمية
أن لددى  من أه  رعد خ ة اس نبو  ملوافحدة الدسداد، 5394نيسان/أةري   90 إال 96من 

 ريادة  هورية رريغيزستان إرادة سياسية متينة ر  ا  موافحة الدساد. 
وألغرا  كدالة شدافية ن اة أههزة الدولة ر  ا  موافحة الدسداد، أن دب منتددى  -20

ر م   تم  املوافن . و ري ر إفار موافحدة الدسداد النجملدر موافحة الدساد الذي يوفر اهوا
ر شددددبوات الدسدددداد وامل دددداك  املستعصددددية ر ر اعددددات ال ارددددة، وم دددد يات الدولددددة، واو يدددد  

  األراضل ودويلها.
ور إفدار اعزيددز شدددافية إندددا  امليزانيددة اهووميدة وسددواها مددن املخصصددات،  ددري  -24

عددن  فضدرً  ات علد   يد  املسدتويات وامل داري  امسدتثمارية،ن در اقدارير عدن انديدذ امليزانيد
 هوريددة رريغيزسددتان، ةاسددتثنا  املعلومددات  التقددارير الصددادرة عددن مراهعددل غرفددة  سدداةات

 املتصلة ةلسرار الدولة.
ة ددلن ادددالس امهتماعيددة ألههددزة "، أرددر رددانون  هوريددة رريغيزسددتان 5394ور عدداس  -22

إال دس  التداعد  والتعداون ةد  أههدزة الدولدة وادتمد ، ووضد  آليدات ، وهو يهد  (51)"الدولة
وانديذ الرعد امهتماعل لن اة الل األههزة، ومراعاة الرأي العاس ر ا وي  سياسدات الدولدة 
وانديذها. وينس القانون عل  األسس اهقورية والتنجمليمية لت وي  الل اددالس ر إفدار أههدزة 

اراب دددددت عمليدددددة عدددددياغة هدددددذا القدددددانون وإردددددراره ةنملدددددا  أدا  اددددددالس  الدولدددددة، ون دددددافها. وردددددد
إال مرسوس اً ، استناد5390إال عاس  5399امهتماعية ألههزة الدولة ر الد ة املمتدة من عاس 

 .(03)"دارة الدولة و تم  املوافن ة لن دس  التعاون ة  أههزة إ"رئيس  هورية رريغيزستان 
ألههددزة الدولددة موونددة مددن نيثلدد  عددن اً اهتماعيدداً  لسدد 43ا ددوي  وش خددر  سددنت   -26

لدفاع عن اهقو ، والنقاةات، ونيثلل األوساة العلمية وسواها من ةااملنجملمات غري الرةية املعنية 
لدددى أههددزة السددل ة، اً خاعدداً است ددارياً األوسدداة. وشددو  إن ددا  الددل ادددالس، ةوعدددها ههددا  

الرراةددددة املدنيددددة واملسددددا ة ر رفدددد  مطشددددر الثقددددة ةددددلههزة السددددل ة  خ ددددوة متقدمددددة ةاجتدددداه إعمددددا 
اهووميدددددددة. وأولدددددددت اددددددددالس امهتماعيدددددددة، ر إفدددددددار الن ددددددداة الدددددددذي اضددددددد لعت ةددددددد  خدددددددر  

عسائ  من ربي  السياسة الده ينددذها ابهدا  اهودومل، ورعدد اً ، اهتمام5390-5399 الد ة
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ةري ملوافحدة الدسداد، وإعدداد الودوادر. وا تد  الن اة، والعم  م  أعدحام املصدا ، واختداط اددا
أل وددداس ردددانون اً ر عمددد  اددددالس. وانديدددذاً ةدددار  اً دليددد  الن ددداة املدددا  ملختلدددف اإلدارات موانددد

إن دددا   دددالس اً ،  دددري  اليددد"ة دددلن اددددالس امهتماعيدددة ألههدددزة الدولدددة" هوريدددة رريغيزسدددتان 
 .5392ر م ل  عاس هديدة لدى األههزة اهوومية سو  ابدأ عملها 

وردد درمل ةلددنا علد  اعتمداد نيارسدة إ اةيددة اتمثد  ر إشدرا  منجملمدات ادتمد  املدددين ر  -21
يتعلدددو ةالن ددداة الت دددريعل أو ةوضددد  امسددد اايمليات  فيمددداعمددد  خمتلدددف األفرردددة العاملدددة، سدددوا  

ومبادراادد  ر والتصددورات واملنهمليددات. ورددد متثلددت نتددائ  عمليددة إشددرا  منجملمددات ادتمدد  املدددين 
واسددتنباة إهدددرا ات وآليدددات أكثدددر فعاليدددة وأسددده  اً مراعدداة مصدددا  أكثدددر الد دددات السدددوانية ضدددعد

منجملمدة  93 333ر رريغيزستان وهود أكثر من اً . وُسمل   الي(09)ملصلحة الل الد ات اداومً 
 غري رةية عاملة.

املعلومدددددات  ة دددددلن الوعدددددو  إالت علددددد  ردددددانون  هوريدددددة رريغيزسدددددتان "وردددددد أُدخلددددد -20
اعدديرت انددرمل ر خاندة  (05)"املوهودة ر  دو ة أههدزة الدولدة وأههدزة اهودم الدذا  ا لدل

اومي  آلية اعميم املعلومات الرمسية، اتمث  ر ريداس أههدزة الدولدة ةتقددي اقدارير سدنوية عدن 
ارير املتعلقة عن التق فضرً  نتائ  رعد الصوو  اهقورية التنجمليمية واقييم فعاليتها ونتائملها،

 ةتنديذ الربام  اهوومية.

 إعداد الكوادر المهنية ألجهزة الدولة والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان -هاء 
 6-66و 66-61و 13-61و 16-61و 16-61للتوصايات  وفقاً  معلومات مقدمة  

 31-66و
مددن  عمدد  عملموعددة ددري الةويددة اعزيددز عمليددة الهيدد  كددوادر أههددزة الدولددة وإعدددادها،  -21

املراكدددز التعليميدددة ومراكدددز اإلعدددداد املهدددق الددده ان دددوي مناهملهدددا علددد   دددا  النهدددو  ةقدددو  
اإلنسددددان ومحايتهددددا. ورددددد أاددددا  إن ددددا  مركددددز اعليمددددل للقضدددداة لدددددى ا ومددددة العليددددا بمهوريددددة 
رريغيزسددددتان اعزيددددز اإلموانددددات املتصددددلة ةقددددو  اإلنسددددان. ويتمثدددد  ا ددددد  األساسددددل للمركددددز 

ضدداة ر اإلعددداد املهددق ألفددراد املددر  القضددائل و يددادة مددطهرام. وين ددوي املركدددز التعليمددل للق
التعليمل للقضاة لدى ا ومة العليا بمهورية رريغيزستان عل  خ   اعليمية مواضيعية اتعلو 

، أهدددرى املركدددز التعليمدددل 5395-5393ملنهدددامل للدددد ة اً ةالددددفاع عدددن  قدددو  اإلنسدددان. ووفقددد
جملمة ان وي عل  دراسة الُعر  الدو  ورواعد اماداريات املصدد  عليهدا سلسلة حماضرات منت

، أُردر النمدوطمل التعليمدل املتعلددو 5390واملتعلقدة ععدايري اإلهدرا ات القضدائية العادلدة. ور عداس 
إلرها  العمد  ععهدد ا لدد  ر ا داكم اً ةتدريس مبادا ةنوالور اقاعة ةسلو  القضاة. ونجملر 

 ة دددلنر إفدددار املركدددز التعليمدددل النجملدددر ر عقدددد دورات ادريبيدددة اً  دددري  اليددد ،5392إال عددداس 
 اداو  القضايا ع اركة ا لد .
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مركددز اإلعددداد املهددق موتدد  املدددعل العدداس بمهوريددة رريغيزسددتان إن ددا  وش ر إفددار  -63
يددة  يددادة الددذي يعددا ةاإلعددداد املهددق للعددامل  ر موتدد  املدددعل العدداس و يددادة مددطهرام، ةو

،  ضددر العدداملون ر موتدد  5390فعاليددة الدددفاع عددن  قددو  اإلنسددان و رياادد . ور عدداس 
املدددددعل العدددداس دورات ادريبيددددة ر ادددددامت التاليددددة: سياسددددات موافحددددة الدسدددداد، وموافحددددة 
امجتار ةالب ر، والتحقيو الدعا  ر البرغات املتعلقة ةالتعذي  ورضا  األ داة، واألسس 

 ركز الرهب.اهقورية مل
وين ددددددوي منهددددددامل املركددددددز التعليمددددددل لدددددددائرة انديددددددذ العقوةددددددات لدددددددى  وومددددددة  هوريددددددة  -69

رريغيزسددتان، الددذي يضدد ل  ةاسددتمرار ةتعلدديم العددامل  ر الدددائرة املددذكورة، علدد  ادددريس  قددو  
علقة عن املسائ  املت فضرً  للمعايري الدولية، وفقاً  اإلنسان و قو  األشخاو ا روم  من اهرية

 عوافحة التعذي  ورضا  األ داة.
ة دلن  قدو  اإلنسدان ر إفدار ًا منتجملمدًا ويتلق  العاملون ر أههزة الداخلية اعليم -65

خمتلددددف الدددددورات التدريبيددددة واهلقددددات الدراسددددية. ويعمدددد  ر إفددددار أكادسيددددة و ارة الداخليددددة 
منددد  ابدددرائم املتصدددلة ": هقدددو  اإلنسدددان ةدددادر إال وضددد  املنهملددد  الدراسدددي  التدددالي  مركدددز

دور أههدددزة الداخليددة ر مندد  العندددف "و "ةددالعنف املراودد  ضددد املدددرأة واألفدددا  ومر قتهددا
. وين ددوي املنهددامل الدراسددل علدد  مقددررات خاعددة مددن ربيددد  "ابنسدداين واألسددري وموافحتدد 

 "أههددزة الداخليددة السياسددة ابنسددانية ر ن دداة"، و"العنددف األسددري"، و" قددو  اإلنسددان"
 ."رضا  األ داة"و

ور سددبي  إعددداد كددوادر إداريددة مهنيددة هديدددة، أن دد ت لدددى رئاسددة ابمهوريددة أكادسيددة  -60
 إدارة الدولة. واألكادسية مطسسة اعا ةنعداد الووادر اإلداريدة للدولدة والبلدديات و يدادة كدا ادا،

ن دداة األكادسيددة  ر إفددار أيضدداً  عددن إهددرا  أةدداة ر  ددا  السياسددات اهووميددة. وجتددري فضددرً 
 دورات ادريبية خمتلدة اتعلو عسائ   قو  اإلنسان.

للصددو   "اإلنسدان وادتمد "وين وي منهامل التعليم املتوسد  علد  اددريس مدادة  -64
ر سددداعة  935املتقدمدددة، عدددا ر طلدددل املسدددائ  املتعلقدددة ةالت دددري ، عدددا يصددد   موعددد  إال 

 الدراسية. السنة
تعليمدل العدا  واملهدق املتوسد ، .ضد  اددريس مدادة  قدو  اإلنسدان ور إفار النجملداس ال -62

ة ددددلن إرددددرار شدددددروة اهددددد األدد الددددر س  تددددوى إعددددداد اقدددددر   "ملرسددددوس و ارة ال ةيددددة والعلددددوس 
. وانددرمل هدذه املدادة ر "الت دري "ر منهدامل  " قدو  اإلنسدان". ورد أُدرهت مادة (00)"ومستواه
للمعددايري التعليميددة اهووميددة  وفقدداً  ،"ية وامهتماعيددة وامرتصددادية العامددةاملقددررات اإلنسددان"سلسددلة 

 املتعلقة ةاجتاهات التعليم العا  وختصصاا  كافة.
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 وض  استراتيجية للدفاع عن حقوق اإلنسان -واو 
 49-61و 36-61و 31-61و 34-61و 11-61للتوصيات  معلومات مقدمة وفقاً   

 دا ر امسد اايملية الوفنيدة للتنميدة اً   اإلنسدان انعواسدومرت مسائ  الدفاع عن  قو  -66
عددن خمتلددف الددربام  ا ادفددة. واسددتند امسدد اايملية  فضددرً  ،(04)5391-5390املسددتدامة للددد ة 

الوفنية للتنمية املستدامة بمهوريدة رريغيزسدتان إال املتزامدات املتعلقدة ةتحقيدو األهددا  اإل،ائيدة 
حمددة ان وي عل  األ واس التالية املتعلقة ةتحس  نجملاس الدفاع عن لأللدية وا و  خ ة عم  
  قو  اإلنسان والنهو   ا:

 ز دولة القانون وسيادة القانون؛اعزي 
  اسداهم ةد  مدن  فيماإجنا  اإلعر  القضائل واعزيز استقرلية السل ة القضائية وهيبتها

 لدولة وادتم .دعم ر الدفاع عن اهقو  واهريات واملصا  امل روعة ل
السياسدددة اهووميدددة املتعلقدددة ةاملسددداواة ةددد  ابنسددد ، أُردددرت امسددد اايملية  دعيددد وةويدددة ا -61

املتعلقتددان ةتحقيددو املسدداواة ةدد   5394-5395وخ ددة العمدد  للددد ة  5353الوفنيدة لوايددة عدداس 
 .(06)5396-5390. كما أُرر ةرنام  اهوومة ملوافحة امجتار ةالب ر للد ة (02)ابنس 

وأُردددددددددرت اسددددددددد اايملية انميدددددددددة اهمايدددددددددة امهتماعيدددددددددة لسدددددددددوان  هوريدددددددددة رريغيزسدددددددددتان  -60
، والدده اددنس علدد   موعددة اددداةري اددد  إال دسدد  وضدد  أكثددر الد ددات 5394-5395 للددد ة

 ر البلد.اً السوانية ضعد
ر ندارة مطسسدددات إيدددوا  األفددددا  ومتويلهدددا ادددد  إال الوعدددو  ةددد خ دددة أيضددداً  وأُردددرت -61
إال املستوى األمث . واد  اق ة إال اوفري الرعاية اهوومية الدعالدة  (01)5396-5390 لد ةا

مدن اً لألفدا  ا روم  من وعاية األهد  واألفددا  املوهدودين ر فدرو  معي دية عدعبة، ان ررد
ة إعمددا   قددورهم ر العدديل واهصددو  علدد  ارةيددة أسددرية مرئمددة، وا ددوير نجملدداس األشددوا  البديلدد

 للبي ة األسرية واوفري اقدمات امهتماعية طات النوعية لألفدا .
كذلل، أُرر الربنام  واق ة اهووميان لتدوفري السدرمة لل دهود والضدحايا وسدواهم مدن  -13

  .(00)5396-5394أفرا  القضايا ابنائية للد ة 
زسدتان الد وي  ويتوال  لس انسيو مسائ   قدو  اإلنسدان لددى  وومدة  هوريدة رريغي -19

األمدددم املتحددددة. ومدددن مهددداس ادلدددس املدددذكور اعمددديم  معاهددددات للتوعددديات الصدددادرة عدددن هي دددات
عن اإلسدهاس ر انديدذ نجملامهدا ر إفدار  فضرً  اوعيات هي ات األمم املتحدة التعهدية ومقررااا،

 ن اة هي ات الدولة.
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يتهااااااا التقااااادم المحااااارا فاااااي مجاااااال النهاااااوض بحقاااااوق اإلنساااااان وحما -ثالثاً  
 والمسائل والمبادرات ذات الصلة

 1969إعادة النظام الدستوري والشرعية بعد أحداث عام  -ألف 
 1-61و 3-61و 6-61و 1-61و 5-61و 4-61للتوصيات  وفقاً  معلومات مقدمة  

 35-61و 61-61و 41-61و 61-61و 61-61و 66-61و 69-61و
 13-61و 16-61و 11-61و 15-61و 14-61و 13-61و 11-61و
 619-61و 661-61و 11-61و

التقرير لقرر  عددة، مدن ةينهدا ثدورة ةاعرضت  هورية رريغيزستان خر  الد ة امل مولة  -15
اله أسدرت عن اويدريات هذريدة ر اهيداة امهتماعيدة وامرتصدادية ر  5393نيسان/أةري  عاس 

، 5393نيسدان/أةري   1ر البلد وامستعاضة عن نجملداس اهودم الرئاسدل ةنجملداس اهودم الربملداين. و 
آخددددرون  9 333مصدددرعهم نتيملددددة امشدددتباكات الثوريدددة، فيمددددا أعدددي  اً شخصدددد 13لقدددل  هدددا  

ةنعدددداةات خمتلدددددة. ورددددد أسدددددرت التحقيقددددات ر ابددددرائم اق ددددرية الدددده ارُاوبددددت ورا  ضددددحيتها 
أشدددخاو سدددق وا خدددر  أ دددداة نيسدددان/أةري ، عدددن ااددداس رئددديس  هوريدددة رريغيزسدددتان السددداةو 

 .شخصاً  95ةندانة اً ، وأعدرت ا ومة ررار شخصاً  51اكييف و اشيت  البالغ عددها ة  .
اإلثنيدددددة ر من قددددده أو   ابماعدددددات، ورعدددددت نزاعدددددات ةددددد  5393 يونيددددد ور  زيران/ -10

أعما   5393 يوني  زيران/ 94و 93ةاد. ورافقت األ داة امللساوية اله ورعت ة  أوهر  
الضحايا، و رائو واسعة ودمار كبري. وأاا ت املراسيم الصدادرة  عنف أسدرت عن عدد كبري من

عن اهوومة املطرتدة مند  اصدعيد العندف ووردوع كارثدة إنسدانية. وش  صدر الندزاع ووردد  ر غضدون 
أرةعة أياس. واختذت اهوومة املطرتة اداةري شاملة للتحقيو ر األ داة، وإعدادة إعمدار املن د ت 

سدر القتلد  واملتضدررين خدر  الندزاع. واواعد  اهوومدة  دد اليدوس سدداد املدمرة، وادوفري الددعم أل
إعاندددات اهتماعيدددة إضدددافية لألسدددر واألفددددا  الدددذين اضدددرروا مدددن النزاعدددات. كمدددا رددددمت الددددو  

 األهنبية واملنجملمات الدولية املساعدة، ةتوفريها موارد وفرية للمنافو املتضررة.
اهوومددة املطرتدة علدد  ثرثدة اجتاهددات طات ، اركددز عمد  5399و 5393وخدر  عدامل  -14

أولويددة: إعددادة اثبيددت النجملدداس ر البلددد، واسددوية امل دداك  امهتماعيددة وامرتصددادية وإعددادة شددرعية 
اهوومة عن فريو اإلعر ات والعمليدات الدسقرافيدة. ووهددت عمليدة إعدادة ال درعية ر البلدد 

عدر  الدسدتوري، وفدر  م دروع الدسدتور علد   ا ر املساعدة عل  العمليدة ال ددافة لشاً أساس
  املنار ة ال عبية، وإهرا  استدتا  إلرراره وإهرا  انتخاةات نياةية ورئاسية نزيهة وشدافة.

ةلرصدد  ردددر مددن العلنيددة واهريددة. وش  5393وهددرت عمليددة اإلعددر  الدسددتوري لعدداس  -12
ر  فيد  خمتلدف األ دزام السياسدية ملنار ة م روع الدستور الددعوة إال  لدس دسدتوري شدااً متهيد

ر البلد، عا ر طلل ابمعيات الده متثد  مصدا  خمتلدف األرليدات وادموعدات املدنيدة. وأاا دت 
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م اركة نيثلل ادتم  املدين اضم  الدستور رواعد اقدمية طات هدودة ادنس علد  أولويدة  قدو  
الضددعيدة )النسددا ، واألفدددا ، اإلنسددان ر ن دداة أههددزة سددل ة الدولددة، واراعددل  قددو  الد ددات 

واألرليدات اإلثنيددة(. وكدان هددد  اإلعدر  الدسددتوري يتمثد  ر ر دد  ال ريدو علدد  اركيدز السددل ة 
ر أياد معينة وإسا ة اسدتعما ا. وينداة الددور األساسدل ر نجملداس سدل ة الدولدة ةالربملدان. وهددير 

دسقرافيددة مددن خددر  القددانون ةالددذكر أن م ددروع الدسددتور  صدد  علدد  اقيدديم اللملنددة األوروةيددة لل
الدصدد  املتعلددو ةقددو  اإلنسددان و ريتدد  لدده يددنس أ ددد اسددتنتاهااا علدد  أن ")بنددة البندريددة(، وا
 ."هدير ةتقدير عا 

ورد أهريت عملية امستدتا  ة لن إررار الدستور ابديد ددت إشدرا  منجملمدات دوليدة  -16
. وواكبدددت وسدددائ  اإلعدددرس دوليددداً  راربددداً م 901حمايددددة. وردددد شدددار  ر الدددل العمليدددة مدددا  موعددد  
ن در واعمديم مدواد إعرميدة كثدرية علد   هدرىالعملية الدسدتورية فدوا  فد ة انجملديم امسدتدتا . وردد 

 يدد  منددافو البلددد ةويددة إفددرع املددوافن  علدد  اإلهددرا ات واملسددائ  املتعلقددة ةامسددتدتا ،  ددد  
 دعوام إال امل اركة الدعالة في .

ا ددرين  93انتخاةدات ندوام الربملددان الده هدرت ر  أيضدداً  ردددر مدن ال ددافية وسداد أكدرب -11
ا ددددددرين  03وانتخاةددددددات رئاسددددددة  هوريددددددة رريغيزسددددددتان الدددددده هددددددرت ر  5393األو /أكتددددددوةر 
 25مدن اً دوليداً مراربد 023مدا  موعد   اعُتمد. وخر  العملية امنتخاةية، 5399األو /أكتوةر 

ملطسسدددات الدسقرافيدددة و قدددو  اإلنسدددان التددداة  ملنجملمدددة األمدددن عدددن فددديهم خدددربا  موتددد  ااً، ةلدددد
والتعاون ر أوروةا. ورد غ ت عمليدة مراربدة امرد اع  يد  مندافو البلدد. وأادت اقدارير املنجملمدات 

 الدولية إ اةية، و  اطثر اقرورات التقنية عل  نتائ  امنتخاةات.
أل ودداس  وفقدداً  5399سددتان ر عدداس انتخاةددات الرئاسددة ر  هوريددة رريغيز أهريددت ورددد  -10

ة ددلن انتخاةددات رئاسدة  هوريددة رريغيزسددتان وندوام  لددس هوغوركددو  "القدانون الدسددتوري ابديدد 
. وربلدددددددت اللملندددددددة املركزيدددددددة لرنتخاةدددددددات وإهدددددددرا  (01)"كينددددددديل األعلددددددد  بمهوريدددددددة رريغيزسدددددددتان

دولدددة. وعندددد كددد   21لدددون ، سثدوليددداً  مراربددداً  115امسدددتدتا ات ر  هوريدددة رريغيزسدددتان اعتمددداد 
انتها  كانت ة ارات امر اع ادر  من هديد، واُرس  ةرغات ةدذلل إال موتد  امدعدا  العداس 

عددن املرهعيددات القضددائية. وسددل ت وسددائ  اإلعددرس األضددوا  ةقددوة  فضددرً  بمهوريددة رريغيزسددتان،
ملعدددددق ةاملطسسدددددات علددددد  العمليدددددة امنتخاةيدددددة. وندددددوه املراربدددددون الددددددوليون املرسدددددلون مدددددن املوتددددد  ا

الدسقرافيددة و قددو  اإلنسددان التدداة  ملنجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا ةال دداة  ا ددادا وال دددا  
  الذي ااسمت ة  امنتخاةات.

وردددد أسددددر اإلعدددر  الدسدددتوري وعمليدددة امنتخاةدددات عدددن إعدددادة النجملددداس الدسدددتوري  -11
ليدددة إعدددادة ال دددرعية ر اإلهدددرا ات وشدددرعية القدددانون والسدددل ة. ومتثددد  أ دددد ابوانددد  ا امدددة لعم

ا ادفددددة إال التحقيددددو ر األ ددددداة املتصددددلة ةثددددورة نيسددددان/أةري  والنددددزاع اإلثددددق الددددذي وردددد  ر 
عددن التدددداةري ا ادفدددة إال املصدداهة وإعدددادة إعمدددار  فضدددرً  ،5393 يونيددد رريغيزسددتان ر  زيران/

 املنافو املتضررة من البلد.
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دعددوى  2 649 تفعدد، رُ 5393 يونيدد ورعددت ر  زيران/ يتعلددو ةاأل ددداة الدده فيمدداو  -03
مدن  900مدن القوميدة األو ةويدة، و 433ةيدنهم اً، شخصد 242ابنائيدة  هنائية. ومُح  املسدطولية  
يتعلددو ةنتددائ   فيمددامددن القوميددات األخددرى. ور معددر  اقريددره عددن عملدد   0القوميددة القريغيزيددة و

لعددددداس بمهوريدددددة رريغيزسدددددتان ة اهددددد  ، ندددددوه موتددددد  املددددددعل ا5399النصدددددف األو  مدددددن عددددداس 
 هرى، 5394. ور عاس 5393عاس  يوني اإل صا ات املتعلقة ةابرائم اله ارُاوبت ر  زيران/

(. و  يدتم الو دف عدن معجملدم القضدايا ةسدب  املائدةر  1.9رضدية هنائيدة ) 435الو ف عدن 
 مرة.عدس التعر  عل  األشخاو املتورف  ر ابرائم، لون التحقيقات مست

لتصددددرفات أفددددراد اً  قوريدددداً وأهددددرى موتدددد  املدددددعل العدددداس بمهوريددددة رريغيزسددددتان اقييمدددد -09
،  يل   ُيو ف عن 5393 يوني اهوومة املطرتة خر  ف ة األ داة اله ورعت ر  زيران/

أي مطشددرات لتصدددرفات مدددن هانددد  املسدددطول  يعاردد  عليهدددا القدددانون ابندددائل. ةيدددد أن اهوومدددة 
 فت عسطوليتها وطنبها إ ا  اقصريها ر در  امللساة عن البلد.املطرتة اع  

عدة بان  أُن  ت، 5393 يوني وةوية دلي  األ داة امللساوية اله ورعت ر  زيران/ -05
وفنيددة، كمددا أهريددت دقيقددات مددن هاندد  املنجملمددات الدوليددة واملطسسددات امهتماعيددة. وةلددو  

اخُتددذ رددرار ةنن ددا  اللملنددة املسددتقلة الدوليددة للتحقيددو ر ، 5393 ايددة ا ددرين األو /أكتددوةر عدداس 
األ ددداة امللسدداوية، وأولتهددا اهوومددة املطرتددة كامدد  دعمهددا. ورددد أدت املنار ددة الواسددعة املدتو ددة 

عددن اإلرادة السياسددية الدده أةددداا ريددادة  فضددرً  ،5393لأل ددداة امللسدداوية الدده ورعددت ر عدداس 
ادهدددم العرردددات ةددد  ادموعدددات اإلثنيدددة، واختددداط سلسدددلة مدددن البلدددد، إال ةدددذ  ههدددود  امسدددة ر 

التددداةري مدددن هانددد  الدولدددة وادتمددد  ر  دددا  النضدددا  مدددن أهددد  اهدددداظ علددد   قدددو  اإلنسدددان، 
 القانون ر البلد. إنداطواملضل ر اعزيز الدسقرافية وضرورة إعر  أههزة 

 ية وحقوق األقليات اإلثنية السياسة المتعلقة بالعالقات بين المجموعات اإلثن -ياء 
 616-61و 663-61للتوصيتين  معلومات مقدمة وفقاً   

ةويددة إ دداد اسددوية دائمددة للمسددائ  املتعلقددة ةالعررددات ةدد  ادموعددات اإلثنيددة، أُن ددب ر  -00
رسددم السياسددات اإلثنيددة والدينيددة والتداعدد  مدد  ادتمدد  املدددين داخدد   5393آم/أغسدد س عدداس 
أُن ددد ت الوكالدددة اهووميدددة ل دددطون  5390يدددة رريغيزسدددتان، ور آطار/مدددار  ههدددا  رئاسدددة  هور 

. وأُرر (43)اهوم الذا  ا لل والعررات ة  ادموعات اإلثنية لدى  وومة  هورية رريغيزستان
التصددور املتعلددو ةتعزيددز و دددة ال ددع  والعررددات ةدد  ادموعددات اإلثنيددة ر  هوريددة رريغيزسددتان، 

مهداس اتعلدو ةتوفيدد أواعدر ال دع  عدن فريدو دسد  العرردات ةد  ادموعدات الذي نس عل  
، ر إفار خ ة نيولة من ميزانية (49)اإلثنية، واهداظ عل  ال اة الثقار والتعددية اإلثنية ر البلد

الدولدددة. كدددذلل، أُردددر ةرندددام  وفدددق للنهدددو  ةلودددة الدولدددة ودسددد  السياسدددة اللوويدددة ر  هوريدددة 
. ويتمثدد  أ ددد أهدددا  هددذا الربنددام  ر اوددوين هيدد  5353-5394ان خددر  الددد ة يزسددترريغ

 فضدرً  لوتد  األس، الده هدل لودة الدولدة )القريغيزيدة(،اً اامداً من املوافن  متعدد اللوات، يُتقن إاقاند
 عن اللوة الرمسية )الروسية( ولوات دولية أخرى.
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الددذا  والعررددات ةدد  ادموعددات اإلثنيددة وكالددة الدولددة ل ددطون اهوددم ا لددل ر إفددار و  -04
  لددس است دداري اهتمدداعل للعررددات ةدد  اإلثنيددات، أُن ددبلدددى  وومددة  هوريددة رريغيزسددتان 

عددددن  لددددس خددددربا  اهتمدددداعل و لددددس للرعددددد. ويتمثدددد  ن دددداة هددددذه ادددددالس ر متاةعددددة  فضددددرً 
النزاعدددات اإلثنيدددة ووضددد   العرردددات ةددد  ادموعدددات اإلثنيدددة، وإن دددا  نجملددداس لشندددذار املبودددر ة دددلن

ار ا ات اوعيات لتحس  الل العررات. ورد فُتحت ر ابمهورية مراكدز اسدتقبا  اهتماعيدة 
اتعددداون مددد  اددددالس امست دددارية امهتماعيدددة امل ددد كة ةددد  اإلثنيدددات لددددى أههدددزة اهودددم الدددذا  

. وردددد أُرسددد  إال ةرملدددان ا لدددل. ويددددخ  ر إفدددار اددددالس املدددذكورة نيثلدددون عدددن األرليدددات اإلثنيدددة
 هوريدة رريغيزسددتان م دروع رددانون يدنس علدد  ا دديد مسددطولية ردادة أههددزة اهودم الددذا  ا لددل 
وركسددا  اإلدارات ا ليددة التاةعددة للدولددة عددن  الددة العررددات ةدد  ادموعددات اإلثنيددة ر الو دددات 

 .(45)اإلرليمية اإلدارية التاةعة لو  منهم
عُتمددددددددد اصددددددددور لت ددددددددوير التعلدددددددديم ر  هوريددددددددة رريغيزسددددددددتان  ددددددددد ، ا5395ور عدددددددداس  -02
اتمثدد  إ ددى أولوياادد  ر ا دوير التعلدديم املتعددد الثقافددات واللودات. ورددد نصددت  (40)5353 عداس

عل  أ ية مبدأ التعددية  5353-5395اس اايملية ا وير التعليم ر  هورية رريغيزستان للد ة 
ر إفدددار املطسسدددات التعليميدددة العليدددا كدددرا ا لدراسدددة الثقافدددات  الثقافيدددة للنجملددداس التعليمدددل. واعمددد 

واللوات وااريخ إثنيات رريغيزستان. وا و  املواد املن ورة ةلوات األرليدات اإلثنيدة ر حمدوفدات 
 ئة.ار امل 10موتبات البلد ما يزيد عل  نسبة 

الوارعدددة ر املندددافو  ويدددنس ا دددري   هوريدددة رريغيزسدددتان علددد  اددددريس اللودددة األس ر املددددار  -06
مطسسددددات اعليميددددة عامدددددة  5 531مددددا  موعدددد  اً اوثددددر فيهددددا األرليددددات اإلثنيددددة. ويعمدددد   اليدددد الدددده

 55.0 يددددتم ةلوددددة وا دددددة، فيمددددا املائددددةر  11.1. ويددددتم التدددددريس ر فدددددرً  9 351 950 ا ددددم 
 وال اهيوية.  واألو ةويةمنها ةلوت  أو أكثر. و ري التدريس ةاللوات القريغيزية، والروسية،  املائة ر

 حرية التجمعات السلمية  -جيم 
 33-61و 36-61و 64-61و 56-61و 51-61للتوصااايات  معلومااات مقدماااة وفقاااً   

 694-61و 19-61و 31-61و
، سدددددار  موافندددددو "ة دددددلن التملمعدددددات السدددددلمية"ووفقدددددا لقدددددانون  هوريدددددة رريغيزسدددددتان  -01

اهوددومل ونيثلددو األ ددزام السياسددية،  قهددم ر  ابمهوريددة، عددن فدديهم الناشدد ون ر الق دداع غددري
مدن اً ن اف 4 006التملم  السلمل ةدون أي عوائو. ورد ُأهري خر  الد ة امل مولة ةالتقرير 

طا فددددداة  اهتمددددداعل اً ن ددددداف 9 145طا فددددداة  سياسدددددل واً ن ددددداف 5 444هدددددذا الندددددوع، ةينهدددددا 
 فضدرً  .شخصداً  913 333  وارتصادي. ورد شدار  ر هدذه األن د ة امهتماعيدة مدا يزيدد علد

عدددن طلدددل، مُحلدددت املسدددطولية ابنائيدددة عدددن انتهدددا  النجملددداس امهتمددداعل خدددر  الدددد ة املمتددددة مدددن 
 شخصا. 203  أشخاو، واملسطولية اإلدارية ل 6  ل 5394 د عاس  5393 عاس
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واس شد أههزة اهداظ عل  القانون، لدى انديذها لتداةري محايدة التملمعدات السدلمية،  -00
عن املعاهددات  فضرً  ،"ة لن التملمعات السلمية"ل واس الدستور ورانون  هورية رريغيزستان ة

الدولية ر  ا   قو  اإلنسان. وهدير ةالتنوي  أن اللملو  إال القدوات املسدلحة مدن أهد  ضدب  
  النجملاس واألمن امهتماعي  أثنا  التملمعات السلمية غري هائز.

 حرية التعبير  -دال 
 63-61و 64-61و 63-61و 56-61و 63-61للتوصاااايات  ات مقدمااااة وفقاااااً معلوماااا  

 694-61و 34-61و 33-61و 31-61و 36-61و 39-61و 61-61و
ويددنس الدسددتور علدد   ددو كدد  فددرد ر  ريددة التعبددري عددن الددرأي، و ريددة الولمددة والن ددر.  -01
ة دلن وسدائ  "ردانون  هوريدة رريغيزسدتان  ختض  وسدائ  اإلعدرس لألنجملمدة املنصدوو عليهدا رو 

. وحيددددددد هدددددذا القدددددانون األسدددددس اهقوريدددددة وامرتصدددددادية وامهتماعيدددددة العامدددددة، وانجملددددديم "اإلعدددددرس
اماصددامت مددن خددر  وسددائ  اإلعددرس، وهددو يهددد  إال إاا ددة اهريددة لعمدد  وسددائ  اإلعددرس، 

ان ، ُسدمل  ر رريغيزسدت5394وينجملم عررااا م  أههزة الدولة وابمعيات واملدوافن . ور عداس 
 224واسدد ة إعرميددة اقليديددة. ور الددد ة امل ددمولة ةددالتقرير، ُسددمل  وهددود  5 900مددا  موعدد  

واس ة إعرمية. والصحافة ر رريغيزستان متعددة اللوات، وهل اصدر ة دو  أساسدل ةداللوت  
عدددن اللودددة األو ةويدددة. واقددددس الدولدددة الددددعم قمدددس وسدددائ  إعرميدددة  فضدددرً  القريغيزيدددة والروسدددية،

ر ةلودات األرليدات اإلثنيدة. وابدل اإلطاعدة الوفنيدة ةدرام  لمدس مدن لودات األرليدات اإلثنيدة اصد
 )البولونية واألوكرانية والت ية واإليوورية والدونوانية(.

وإال هاندددد  وسددددائ  اإلعددددرس املوتوةددددة اقاعددددة، اعمدددد  ر رريغيزسددددتان وسددددائ  إعددددرس  -13
ة ابمهورية. واتمت  املطسسة العامة لشطاعة والتلدزيدون من ميزاني  وومية واهتماعية اتلق  متويرً 

ر  هوريددددددة رريغيزسددددددتان ومطسسددددددة التلدزيددددددون العدددددداس عركددددددز املطسسددددددة العامددددددة، واددددددطدي ادددددددالس 
ر إداراا. وةدض  ا ور خدمات اإلن نت ر البلدد، يتزايدد اً هاماً امهتماعية ألههزة الدولة دور 
 ملضمون اإلعرمل والتحليلل.عدد املوار  اإللو ونية طات ا

للت ددري  املعمددو  ةدد ، م اندددرمل املن ددورات اإللو ونيددة ر خانددة وسددائ  اإلعددرس اً ووفقدد -19
 وةالتا  م ا بو عليها شروة التسملي .

ور الورددت اهددا ، اعوددف اهوومددة علدد  وضدد  اسدد اايملية لت ددوير ميدددان اإلعددرس ر  -15
، م  مراعداة التملرةدة العامليدة والتوعديات الصدادرة عدن 5391-5392 هورية رريغيزستان للد ة 

 يتعلو ةرية التعبري. فيمامنجملمة األمن والتعاون ر أوروةا 
 54اقددي مدا  موعد   5394إال آم/أغسد س  5393وش ر الد ة املمتدة من عداس  -10

هدا إال ا داكم. من 1رضية هنائيدة ة دلن هدرائم ارُاوبدت ةدو نيثلدل وسدائ  اإلعدرس. وردد أ يد  
 ةالن اة املهق للصحدي . لون القضايا ابنائية   يون  يعها متصرً 
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 حرية التنقل -هاء 
  31-66للتوصية  معلومات مقدمة وفقاً   

اً، لنجملددداس التسدددملي  املعمدددو  ةددد   اليددد وفقددداً  ر ضدددو  أ مدددة امل دددردين الدددذين م يتمتعدددون، -14
املقدمدددة ر إفدددار نجملدددامل الرعايدددة الصدددحية والتعلددديم، ةنموانيدددة اهصدددو  ةالوامددد  علددد  اقددددمات 

اخُتذت اداةري لتبسي  معامرت اهصدو  علد  ة اردات ا ويدة. فخدر  الدد ة امل دمولة ةدالتقرير، 
افُتتحددددت مراكددددز بددددوا ات السدددددر والتلشددددريات وا ويددددات، ان ددددوي مهمتهددددا علدددد  اددددوفري ابددددوا ات 

 ورية واسليمهم إياها.للموافن  املسملل  ر منافو أخرى من ابمه
مل ردين، حيو لألشخاو غري اهائزين عل  اقاعة ةايتعلو ةاقدمات الصحية  فيماو  -12

عدددن املدددوافن  األهانددد  واألشدددخاو عددددسل ابنسدددية والره ددد ،  فضدددرً  مودددان إرامدددة دائمدددة،
ودان مددة فل  املساعدة ال بية األولية وفو موان إرامتهم الدعلل، ر  ا  أراموا ر طلدل امل

ازيد علد  ثرثدة أشدهر. ويسدتثا مدن طلدل اهوامد  واألفددا  دون اقامسدة نيدن حيصدلون علد  
يتعلو ةوعدو   فيما. و (44)املساعدة ال بية ةصر  النجملر عن مدد اإلرامة ر اإلرليم طي الصلة

طسسة أفدا  امل ردين إال اقدمات التعليمية، م ةد من اإلشارة إال أن األفدا  امللتحق  ةامل
التعليميدددة العامدددة يُع دددون، ر  دددا  عددددس اسدددتحواطهم علددد  شدددهادة مددديرد، مددددة ثرثدددة أشدددهر 

 مستعادة الل الوثيقة. 

الحماية من التعذيب والمسائل المتعلقة بالمعاملة اإلنساانية فاي أمااكن الحرماان  -واو 
 من الحرية 

  54-61و 53-61و 56-61و 59-61للتوصيات  وفقاً  معلومات مقدمة  
ر سدبي  القضدا  هامدة ورد اض ُل  خر  الد ة امل مولة ةالتقرير ر رريغيزستان جبهدود  -16

علدد  نيارسددة التعددذي  ومنعهددا علدد  املسددتوي  الت ددريعل واملطسسددل. ووهددود نيارسددة التعددذي  ر 
 رريغيزستان مع   ة  عل  أعل  املستويات السياسية.

انون ابندددائل بمهوريدددة رريغيزسدددتان، ، فدددرأت اعدددديرت علددد  القددد5395ور عددداس  -11
 يدددل متدددت موا مدددة اعريدددف التعدددذي  مددد  مدددا هدددو وارد ر ااداريدددة األمدددم املتحددددة ملناهضدددة 
التعددذي ، وُشددددت املسددطولية عددن هددذه ابرسددة الدده نُقلددت مددن خانددة ابددرائم األردد  شدددة إال 

ات ابنائيدة بمهوريدة خانة ابرائم ال دديدة والبالودة ال ددة. وأضديف ةندد إال ردانون اإلهدرا 
رريغيزسدددتان يدددنس علددد  عددددس هدددوا  وردددف رضدددية هنائيدددة ة دددلن التعدددذي  ر  دددا  امتنعدددت 

 الضحية عن التمسل ةامااس.
، أن ددددب املركددددز الددددوفق ملندددد  التعددددذي  وغددددريه مددددن ضددددروم املعاملددددة أو 5395ر عدددداس و  -10

ان، وهددددو هي ددددة مسددددتقلة خمولددددة العقوةددددة القاسددددية أو الرإنسددددانية أو املهينددددة ر  هوريددددة رريغيزسددددت
دون ساةو إخ ار، وهل اقدس اوعيات أماكن اقييد اهرية واهرمان منها ةالوعو  دون ريد إال 
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ة ددلن التددداةري الواهددد  اختاطهددا ودسددد  اهالددة. وأههددزة الدولدددة ملزمددة عراعددداة الددل التوعددديات. 
نددة األمددم املتحدددة الدرعيددة ملندد  ااصددامت مباشددرة، ويتبدداد  املعلومددات مدد  ب ويقدديم املركددز املددذكور

 التعذي  ة لن املسائ  املتعلقة ة رائو من  التعذي  واس اايملياا .
ويتمثددد  أ دددد الصدددوو  ا امدددة املتعلقدددة ةاهدددد مدددن ا بيدددو نيارسدددة التعدددذي  ر مدددذكرة  -11

ر  ا  محايدة  قدو  اإلنسدان و ريااد ، والده  5395التعاون اله دخلت  يز النداط ر عاس 
قدددت ةدد  أمدد  املجملددا  وموتدد  املدددعل العدداس بمهوريددة رريغيزسددتان، وو ارة الداخليددة، وو ارة عُ 

الصدددحة، وو ارة العدددد ، ودائدددرة الدولدددة لتنديدددذ العقوةدددات لددددى  وومدددة  هوريدددة رريغيزسدددتان، 
منجملمددة للدددفاع عددن  قددو  اإلنسددان. وللم ددارك  ر  95ومنجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا و

هو ر إهرا   يارات م  كة ألماكن اقييد اهرية واهرمدان منهدا ر  يد  أحندا  البلدد، املذكرة ا
 دون إخ ار مسبو ةذلل. 

اعزيددددز دور موتدددد  املدددددعل العدددداس ر انديددددذ الرراةددددة ر  ددددا  ا بيددددو املعاملددددة القاسددددية  -933
راسدددة والتعدددذي . واقدددوس أههدددزة موتددد  امدعدددا  العددداس ةلعمدددا  ادتددديل منتجملمدددة ر أمددداكن اه

وغر  ام تملا  اإلداري وأماكن اهدبس ام تيدافل امنددرادي التاةعدة لدو ارة الداخليدة وغدر  
التحقيددددو، ومواادددد  األههددددزة اقاضددددعة للرراةددددة. وأههددددزة امدعددددا  ملزمددددة ةالتصددددر  فددددور ورود 

و دد  5393إعرن ةوهود اعذي ، وإهرا  دقيو معمو ر اهيثيات املقدمة. ومندذ عداس  أي
 40عدن التعدذي ، وأريمدت اً ةرغد 9 916ُسملِّ  ما  موع   5394ألو  من عاس النصف ا

وردددد اً. شخصددد 21ردددرار إداندددة ةدددو  01منهدددا إال ا ددداكم، وعددددر  40رضدددية هنائيدددة، أ يددد  
عن استخداس التعذي  ةدو رّصدر، اً ةرغ 96ما  موع   5394-5393 ُسمل  خر  الد ة
مسددطومن ر و ارة الداخليددة حموددوس عليهمددا اً ة  اليدددعدداوى هنائيددة. و دد 0أُريمددت علدد  أثرهددا 
 ر.جبرسة اعذي  رصّ 

ويددنس الت ددري  علدد  إهددرا ات عامددة اتعلددو ةتقدددي ال ددواوى املتعلقددة عمارسددة التعددذي   -939
مددن الراشدددين والقصددر علدد  السددوا . فدددل  الددة اقدددي القصددر ال ددواوى سوددن للممثدد  ال ددرعل 

 ية األفدا  متثي  مصا  ال خس القاعر خر  التحقيو وا اكمة. للقاعر أو ا ي ة املخولة محا
وأُردددرت اق دددة الوفنيدددة لتدددداةري موافحدددة التعدددذي ، وهدددل خ دددة اعتمددددت  دددد  انديدددذ  -935

اوعدددديات مقددددرر األمددددم املتحدددددة اقدددداو املعددددق ةالتعددددذي  ة ددددلن نتددددائ   يارادددد  الدددده ردددداس  ددددا ر 
ة لن "عديرت عل  رانون  هورية رريغيزستان . وانس اق ة عل  وض  وإدخا  ا5399 عاس

، وهدل اعدديرت ادنس "نجملاس وفرو   راسدة األشدخاو امل دتب   دم واملتهمد  ةاراودام هدرائم
 علدد  اهجملددر امل لددو للرراةددة علدد  الرسددائ  املوههددة إال ا ددامل أو نددوام الربملددان أو أمدد  املجملددا ،

 ان.عن ا ي ات الدولية املعنية ةقو  اإلنس فضرً 
مددددن اوعدددديات مقددددرر األمددددم املتحدددددة اقدددداو املعددددق ةالتعددددذي ، اتعدددداون و ارة اً وان رردددد -930

الصددددددحة مدددددد  املركددددددز الددددددوفق ملندددددد  التعددددددذي  وغددددددريه مددددددن ضددددددروم املعاملددددددة أو العقوةددددددة القاسددددددية 
الرإنسددانية أو املهينددة ومنجملمددات ادتمدد  املدددين ر سددبي  العمدد  ععددايري ةرواوكددو  اسدد نبو  ر  أو
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ا  نجملدداس الرعايددة الصددحية. وةوهدد  خدداو، ُوضدد  م ددروع دليدد  عملددل للتوثيددو ال دد  الدعددا  إعمدد
ملمارسات العنف/التعذي  واملعاملة القاسية،  د  انجمليم الن اة واوفري األسا  إلهرا  دقيو 

 فعا  ر الل القضايا.
، 5396-5395لرسددد اايملية الوفنيددة لت دددوير نجملدداس اإلهدددرا ات ابنائيددة للدددد ة اً ووفقدد -934

اتخذ دائرة الدولة لتنديذ العقوةات لدى  وومة  هورية رريغيزسدتان سلسدلة مدن التدداةري ا ادفدة 
إال دس  فرو  ا تملا  ا ووس عليهم. و ري ر إفار نجملاس انديدذ العقوةدات ابنائيدة، ةددعم 

، "ة رريغيزسدتاندعم إعر  نجملداس اإلعدر يات ر  هوريداملنجملمات الدولية، انديذ ةرنام  "من 
و ددري طلددل ةدددعم مددن بنددة الصددلي  األمحددر الدوليددة ر املطسسددات التاةعددة لدددائرة الدولددة لتنديددذ 
العقوةددددات لدددددى  وومددددة  هوريددددة رريغيزسددددتان ور غددددر  اهددددبس ام تيددددافل التاةعددددة ألههددددزة 

دى اهيداة الداخلية إلعر  نجملاس التدف ة واداري املائية. و يل أن األشخاو ا ووس عليهم م
يقضددددون عقددددوةتهم ر مطسسددددات غددددري مناسددددبة  ددددذا الوددددر ، اختددددذ رددددرار ةت ددددييد  مدددد  خدددداو 
للمحوددوس علدديهم مدددى اهيدداة، ي ددار  اكن علددد   ايتدد  و ددري ةندداكه ر ضددو  املعددايري الدوليدددة 

  ملعاملة ا تملزين.

 عدم جواا الترحيل القسري لالجعين  -ااي 
  46-66و 36-66 للوصيتين وفقاً  معلومات مقدمة  

انضددددددمت  هوريددددددة رريغيزسددددددتان إال ااداريددددددة األمددددددم املتحدددددددة املتعلقددددددة عركددددددز الره دددددد   -932
. وردمت رريغيزستان ر الد ة املنصدرمة اهمايدة 9116والربواوكو  امللحو  ا لعاس  9129 لعاس

ذ مدا يلدزس هقدو  الره د ، ُشدو  أسدا  ا دريعل، واخُتد ألدف مهدب. وإعمدامً  53ملا يزيد عل  
مددن إهددرا ات وآليددات لتحديددد مركددز الرهددب، واُضدد ل  ةتددداةري فعالددة لتسددوية م دداك  الره دد  

، 5394ةالتعداون مد  مدوضددية األمدم املتحدددة السدامية ل دطون الره دد . وةتداريخ آم/أغسدد س 
 523فيمددا ةلددغ عدددد فددال  اللملددو  اً، شخصدد 925ةلددغ عدددد الره دد  ر  هوريددة رريغيزسددتان 

، م  ددو  ر أي "ة ددلن الره دد مددن رددانون  هوريددة رريغيزسددتان " 99للمددادة اً ووفقدداً. شخصدد
أو ةدقدانددد  مركدددز اً ةدددرفحل امعددد ا  ةددد  مه ددداً  دددا  مدددن األ دددوا  ار يددد  شدددخس القددد  إخ دددار 

الرهب إال ةلد اتعر  في   ياا  و ريت  للخ ر، أو ةلد رد يق  في  ضحية التعذي  أو املعاملة 
 الرإنسانية. القاسية أو

 من  االتجار باألفخاص ومكافحته -حاء 
 15-61و 14-61و 13-61و 19-61للتوصيات  وفقاً  معلومات مقدمة  

يُعد من  امجتار ةاألشدخاو وموافحتد  أولدويت  أساسديت  ر السياسدة اهووميدة املتعلقدة  -936
د مددن العوامدد  الده ا ددو  ارةددة ةدا ملرة ر  هوريددة رريغيزسددتان. ويوهدد ر  هوريددة رريغيزسددتان عدد

يتصدد   ددا مددن  خصددبة لرجتددار ةاألشددخاو، مددن ةينهددا اهالددة امهتماعيددة وامرتصددادية املعقدددة ومددا
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ة الددددة ادضددددل إال ازايددددد عدددددد املهدددداهرين، سددددوا  داخدددد  ابمهوريددددة أو خددددارمل  دددددودها. وي ددددو  
يسدتحوطون علد   نيدن م ابز  األكدرب مدن ضدحايا امجتدار ةاألشدخاواً السوان الناش ون ارتصادي

يدوفر املعلومدات ة دلن مسدائ   "خد  سداخن"مستوى اعليمل عا  وثقافة  قورية. ويوهد ر البلد 
 عن م ولة التصدير غري ال رعل لألشخاو وامجتار  م. فضرً  ا ملرة،
. (42)5396-5390وأُرر ةرنام  اهوومدة املتعلدو عوافحدة امجتدار ةاألشدخاو للدد ة  -931

هددد  الربنددام  ر انسدديو عمدد  أههددزة الدولددة واعزيددز التعدداون مدد  ادتمدد  املدددين ر  ددا  ويتمثدد  
 انديذ التداةري ا ادفة إال من  امجتار ةاألشخاو والو ف عن  ور   ال ريو علي  ةصورة فعالدة،

 عن اوفري اهماية واملساعدة لضحايا امجتار ةاألشخاو.  فضرً 
نون ر رريغيزسدددتان خدددر  السدددنوات األخدددرية اكتسدددام جترةدددة واسدددا ألههدددزة إندددداط القدددا -930
  اعدددات دددف عدددن خدددر  عمليدددات التدتددديل كُ فةدددل   دددا ر موافحدددة امجتدددار ةاألشدددخاو.  م

إال القضدددا . وأريمدددت خدددر  الدددد ة املستعرضدددة ةندددا  علددد   وأ يلدددتإهراميدددة اتملدددر ةاألشدددخاو 
رضدددايا  1ا إال ا ومدددة، ةينهدددا منهددد 00رضدددية هنائيدددة أ يددد   10 يثيدددات امجتدددار ةاألشدددخاو 

منهددا إال القضددا  )انجملددر الدصدد  الثدداين، البددام ألددف،  2هنائيددة اتعلددو ةامجتددار ةاألفدددا  أ يدد  
 (. 91البند 

 المساواة بين الجنسين في إعمال الحقوق المدنية والسياسية -طاء 
 53-61و 41-61و 43-61و 41-61و 45-61للتوصاااايات  وفقاااااً  معلومااااات مقدمااااة  

 61-61و 65-61و 14-61و 11-61و 16-61و 19-61و 51-61و
 34-66و 33-66و 31-66و 661-61و 16-61و 66-61و

هقدددو  ة دددلن الضدددمانات اهووميدددة للمسددداواة ر ا"لقدددانون  هوريدددة رريغيزسدددتان اً ووفقددد -931
وخ ددة العمدد   5353عدداس   ددد، أُرددرت امسدد اايملية الوفنيددة (46)والدددرو ةدد  الرهددا  والنسددا "

املتعلقة ةتحقيو املساواة ة  ابنس ، واملتمثلدة أولوياادا ر القضدا  علد   5394-5395ة للد  
التمييز عل  أسا  ابنس، واوسي  ن ا  وعو  املرأة إال القضا ، واوسي  الددرو امرتصدادية، 

 .والنهو  ةالتوافط ة  ابنس  لدى اختاط القرارات و يادة م اركة املرأة سياسياً 
 5331ثدد  أ ددد اإلجنددا ات ر هددذا ادددا  ر الت ددري  امر اعددل الددذي ُسددن ر عدداس ومت -993

( ر اللدوائح املائدةر  13واملتعلو ةاهصس اإللزامية )عدس هوا  جتاو  نسبة متثي  ابنس الوا دد 
ة ددلن انتخددام "اهزةيددة الدده ا ددو   لددس نددوام البلددد. ورددد أرسدد  رددانون  هوريددة رريغيزسددتان 

علد  املسدتوى ا لدل. ولددى اً ادداةري خاعدة لددعم م داركة املدرأة سياسدي (41)"لس ا ليدةنوام ادا
ا وي  روائم املرشدح  ر  دالس املندافو واملددن، اُلدزس األ دزام السياسدية و موعدات النداخب  

عدن عددس هدوا  جتداو  املدداورة ر  فضدرً  ألي مدن ابنسد ، املائدةر  13عراعداة متثيد  م يتملداو  
 لوائح الرها  والنسا  املرشح  من األ زام السياسية أو  موعة الناخب  مورع  اثن .
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قرعددة ةياندات دائددرة كددوادر الدولدة ر  هوريددة رريغيزسددتان، رددرت نسددبة النسددا  اً ووفقد -999
من  موع عدد املدوفد .  املائةر  45.4  ة 5394ر اقدمة اهوومية ر عاس اً فعلي املوفدات
، 5394. ور عداس املائدةر  02.9، ةلوت نسبة النسا  املوفدات ر البلديات 5390ور عاس 

، والعددامرت ر موتدد  املائددةر  63ةلوددت نسددبة راضدديات ا ومددة العليددا بمهوريددة رريغيزسددتان 
، ور كددددد  مدددددن اللملندددددة املركزيدددددة لرنتخاةدددددات وامسدددددتدتا ات وغرفدددددة املائدددددةر  23أمددددد  املجملدددددا  

 .املائةر  00.0ت بمهورية رريغيزستان اهساةا
وةويددددددة دسدددددد  النجملدددددداس امنتخددددددايب وإضدددددددا  ال دددددددافية علدددددد  امنتخاةددددددات الربملانيددددددة ر  -995
، يعمدد  ر إفددار انديددذ امسدد اايملية الوفنيددة للتنميددة املسددتدامة بمهوريددة رريغيزسددتان 5392 عدداس

وميددة وامهتماعيددة. ورددرر ابهددا  فريددو عمدد  متعدددد الق اعددات يضددم نيثلدد  عددن املنجملمددات اهو
 ةاملرأة. اً املخو  منار ة آلية ا اعصة ا ادفة إال النهو  سياسي

ويستلزس اعزيز متثيد  املدرأة العمد  ة ليدات رانونيدة اودد  النهدو  ةاملسداواة ةد  ابنسد ،  -990
عددن  فضددرً  لعليددا،يتعلددو ةتمثيدد  النسددا  ر ا ي ددات اهزةيددة ا فيمدداوالعمدد  ةقواعددد ملزمددة لأل ددزام 

 .دس  آلية ا اعصة املعمو   ا  الياً 
ة ددلن "وةويددة  دد  م ددولة العنددف األسددري،  ددري العمدد  ةقددانون  هوريددة رريغيزسددتان  -994

الذي يهدد  إال إن دا  نجملداس  قدورل  (40)"اهماية اهقورية امهتماعية من العنف داخ  األسرة
 م واوفري اهماية للضحايا من العنف األسري.اهتماعل هماية  ياة أفراد األسرة وعحته

 5390، ا داد عدد اهامت املسمللة للعنف ابسدي ر عاس 5331ومقارنة ةعاس  -992
 99 205خددر  الددد ة امل ددمولة ةددالتقرير مددا  موعدد   ُسددمل . و املائددةر  03يرةددو علدد   عددا

عدوى هنائيدة، د 115مذكرة محايدة مطرتدة، وأريمدت  93 511 الة عنف أسري، وعدرت 
. ويتعر  للعنف داخد  األسدرة خمتلدف ف دات شخصاً  2 611وأ ي  إال املسطولية اإلدارية 

األشددخاو: النسددا ، والرهددا ، واملسددنون، واألفدددا ، لوددن املددرأة ا ددو  الضددحية ر معجملددم 
 الل اهامت.

ة  ملددم وم اعوددس البيانددات الرمسيددة املتعلقددة ةورددائ  العنددف ضددد النسددا  والدتيددات  قيقدد -996
امل ولة، إط ُاطثر ضحايا العنف ر معجملم اهامت عدس اللملو  إال أههزة إندداط القدوان  ةسدب  
مددن ا تمددا  التهمدديل امهتمدداعل. ويلملددل ضددحايا العنددف ةالدرهددة األوال إال مطسسددات الرعايددة 

، وسدددرعان مدددا ددددا  (41)الصدددحية. واتدددوال و ارة الصدددحة  ددد  البياندددات عدددن عددددد ضدددحايا العندددف
 علومات املتعلقة ةو   الة من  امت العنف إال أههزة إنداط القوان .امل

لتقييمددات اقددربا ، يتدددارم ضددعف النسددا  ال دداةات علدد  خلديددة انت ددار  ددامت اً ووفقدد -991
مددن الددل امسددتنتاهات. اً الددزوامل املبوددر وغددري املسددمل ، لوندد  يتعددذر  ددد اكن التلكددد إ صددائي

 92عددددد األفددددا  املولدددودين لنسدددا  اددد او  أعمدددارهن ةددد  وير دددد  ددددوة ارادددداع مضددد رد ر 
ر البلددد. واصدد دس هددذه الد ددة مددن النسددا ، اً مقاةدد  اراهدد  مسددتوى الددومدات عمومدداً عامدد 91و
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نتيملة اهم  املبور، ع اك  حمدودية الوعو  إال التعليم األساسل وةالتا  فهدل معرضدة ةدرهدة 
خدر  الدد ة امل دمولة ةدالتقرير اعدديرت  أُدخلدت ، أكرب ق ر العنف األسري. ور الورت ندسد

 . (23)سنة 90إال  91الت ري  املتعلو ةرف  سن الزوامل من عل  
 5393 يتعلو ةالزوامل من امرأا  واعدد الز ات، أريم ر الد ة الداعلة ة  عداس فيماو  -990

م، فيمددا أريمددت منهددا إال ا دداك 4رضددايا هنائيددة، أ يدد   2مددا  موعدد   5394وآم/أغسدد س 
رضددية هنائيددة اتعلددو ةقسددر أشددخاو   يتمددوا السدداةعة ع ددرة علدد  الدددخو  ر رددران، أ يدد   20
يتعلدو ةقسدر النسدا  علد  الددخو  ر ردران واخت دافهن ألغدرا   فيمدامنها إال ا ومة. أمدا  00

 ائدةاملر  03رضية هنائيدة، أ يد   940لدخو  ر رران أو إعارة دخو ن ر رران، فقد أريمت 
 إال ا اكم.

إلدارة األ مدددددات امهتماعيدددددة يعدددددا ةتقددددددي املسددددداعدة اً مركدددددز  90ويعمددددد  ر ابمهوريدددددة  -991
لضدددحايا العندددف، ويدددوفر خددددمات إعدددادة التلهيددد  الندسدددل واملسددداعدة ال بيدددة والقانونيدددة. وا دددار  

دارة األ مدات إل "آ  هدورو "إلدارة األ مدات ر ةي دويل، ومركدز  "سيزي"الدولة ر متوي  مركز 
ة ا ددوي. و دري العمدد  عملموعددة عدن مركددز إدارة أ مددات الرهدا  ر من قدد فضددرً  ر مديندة أو ،

 ، فيما يضم ةعحل املراكز مرهب لضحايا العنف األسري."هوااف الثقةمن "
ة ددلن اهمايددة مددن العنددف األسددري "العمدد  علدد  عددياغة م ددروع رددانون هديددد  و ددري -953

دددد وُ ، "والدددددفاع عددددن ضددددحاياه ، وإدرامل مدهددددومل العنددددف "العنددددف األسددددري"ر إفدددداره مدهددددوس  سِّ
 امرتصادي والتهديد عمارسة العنف األسري. 

 المسائل المتعلقة بالضمانات األمنية  -ياء 
 611-61و 614-61و 666-61للتوصيات  وفقاً  معلومات مقدمة  

مهوريددددة رريغيزسددددتان، ةالنسددددبة باً خ ددددر اً خارهيدددداً ويجملدددد  العامدددد  األفودددداين ي ددددو  ددددددي -959
ملخددددافر اإلرهددددام اً ةوعدددددها أ ددددد ةلدددددان آسدددديا الوسدددد  ،  يددددل ي ددددو  طلددددل العامدددد  مصدددددر 

والت ر  وامجتدار ةاملخددرات. وردد انضدمت  هوريدة رريغيزسدتان إال ع درة عدوو  عدادرة عدن 
األمددددم املتحدددددة اددددنجملم األ ودددداس املتعلقددددة جبددددرائم اإلرهددددام واددددداةري موافحتهددددا. وادددددعم  هوريددددة 

ريغيزسددتان ةالوامدد  اسدد اايملية األمددم املتحدددة العامليددة ملوافحددة اإلرهددام، واتعدداون مدد  هياكدد  ر
موافحددة اإلرهددام ر كدد  مددن منجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا، واددداد الدددو  املسددتقلة ومنجملمددة 

موافحدة متويد  اإلرهدام "شانوهاي للتعاون. و ري ر إفدار  هوريدة رريغيزسدتان العمد  ةقدانون 
، وهددو رددانون   ا ددرأ عليدد  اعددديرت هوهريددة (29)"وا ددري  )غسدد ( املددداخي  املتلايددة مددن ابرسددة

مد  الوياندات املعنيدة  - خر  الد ة امل دمولة ةدالتقرير. وةويدة انسديو ن داة أههدزة سدل ة الدولدة
ر إفدددار مركدددز موافحدددة اإلرهدددام التددداة  للملندددة الدولدددة لألمدددن القدددومل ر و عوافحدددة اإلرهدددام، 
بنة انسيو م  كة ة  اإلدارات اعا ةتباد  املعلومات ة لن رعد  أُن  ت هورية رريغيزستان 

لألشددددخاو املتددددورف  ر أن دددد ة  العمليددددات املاليددددة لألشددددخاو الددددواردين علدددد  القائمددددة الوفنيددددة
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لبيانددددات و ارة الداخليددددة املتعلقددددة اً اإلرهددددام أو الت ددددر  أو ن ددددر أسددددلحة الدددددمار ال ددددام . ووفقدددد
رضدية هنائيدة،  01 ري  املداخي  املتلاية مدن ابرسدة، أرديم خدر  الدد ة املستعرضدة مدا  موعد  ةت

 منها إال ا اكم. 1أ ي  
وةوية اعزيز التعاون الدو  ر  ا  موافحة متوي  اإلرهام وا ري  املداخي  املتلاية من  -955

األوروةيدة األسديوية املعنيدة عوافحدة  علد  ااداريدة ادموعدة 5399ابرسة، ورعت اهوومة ر عداس 
 .(25)غس  األموا  ومتوي  اإلرهام

ور إفددددار موافحددددة امجتددددار ةاملخدددددرات، اعوددددف أههددددزة إنددددداط القددددانون علدددد  اختدددداط  -950
لبياندات اً  موعة من التداةري ا ادفة إال اهد من انت ار املخدرات ةصورة غدري م دروعة. فوفقد

 1 401رضددية هنائيددة، أ يدد   0 245لددد ة املستعرضددة مددا  موعدد  و ارة الداخليددة، أردديم ر ا
كيلددوغراس مددن املددواد املخدددرة، واملددواد   990 099.0منهددا إال ا دداكم. ورددد عددودر مددا  موعدد  

 املخلة ةالعق  والسرئف.

 الفقر والتنمية المستدامة  مكافحة -كاف 
 691-61و 693-61و 696-61و 691-61للتوصااايات  وفقااااً  معلوماااات مقدماااة  

 611-61و 664-61و 663-61و 661-61و 666-61و 669-61و
أسدددددددر امنتقددددددا  إال ارتصددددددداد السددددددو  عدددددددن اويددددددريات هامدددددددة ر اهيدددددداة امهتماعيدددددددة  -954

 دددددا ر اً وامرتصددددادية للبلدددددد. و  جتددددد اإلعدددددر ات السياسددددية وامرتصدددددادية الواسددددعة انعواسددددد
مسددتوى معي ددة السددوان. ورددد متثلددت ةدد  فالددت ةالدرهددة األوال  ،امرتصدداد الددوفق فحسدد 

إ دددى األولويددات األساسددية للسياسددة امهتماعيددة للدولددة ر دسدد  مسددتوى معي ددة السددوان 
من خدر  إن دا  ادلدس الدوفق للتنميدة  5395والقضا  عل  الدقر. ورد ارسخ طلل ر عاس 

سددل ة الدولددة، املسدتدامة لدددى رئاسدة  هوريددة رريغيزسدتان، وهددو هي دة اضددم ههدود  يدد  فدروع 
لرس اايملية املذكورة، أُرر ةرنام  امنتقا  حنو التنميدة اً والق اع اقاو وادتم  املدين. وانديذ

، الددذي يسددتند إال مبددادا الدد اة  ةدد  العمليددات امرتصددادية 5391-5390املسددتدامة للددد ة 
، وعدددحة املعلومدددات وامهتماعيدددة والبي يدددة، ومراعددداة الت دددري  واإلمواندددات املطسسدددية والودددوادر

عددن خ ددة ادصدديلية لتحسدد   فضددرً  الر مددة مختدداط القددرارات السياسددية، وعامدد  النمددو الب ددري،
، والتنميددة املسددتدامة للمنددافو، مدد  5391مسددتوى معي ددة  يدد  الد ددات السددوانية ةلددو  عدداس 
 ال كيز عل  التخصس والتملارة والتعاون ة  املنافو.

اإل صددددائية الوفنيددددة بمهوريددددة رريغيزسددددتان، ةلددددغ الندددداا  ا لددددل لبيانددددات اللملنددددة  ووفقدددداً  -952
 املائدةر  93.2ةنسبة اً مليار سوس، ما ي و  اراداع 023.3ما ريمت   5390اإل ا  ر عاس 

 املائددةر  0.0. ورددد ا داد  ملددم الندداا  ا لددل اإل ددا  للدددرد الوا ددد ةنسددبة 5395مقارنددة ةعدداس 
 مقارنة ةالعاس الذي سبق .
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للبيانات الصادرة عن و ارة العمد  وا ملدرة وال دبام ر  هوريدة رريغيزسدتان، ةلدغ اً ووفق -956
عدن  نعدد السوان غري العامل  املقيدين ر سملرت أههزة العمالة اهوومية، نين كانوا يبحثدو 

ألدددف شدددخس، وهدددو رردددم سثددد   14.5، مدددا  موعددد  5394كدددانون الثاين/ينددداير   9عمددد  ةتددداريخ 
. أمددا عدددد املسددملل  مددن العددافل  عددن العمدد  5390مقارنددة ةعدداس  املائددةر  9.9نسددبة ةاً اراهعدد
. وةلودددددت نسدددددبة الب الدددددة املائدددددةر  0.0ةنسدددددبة اً ألدددددف شدددددخس، مدددددا سثددددد  اراهعددددد 20.4فبلدددددغ 
 من  موع السوان الناش   ارتصاديا. املائةر  5.0 املسمللة
ملطشدر  وفقاً  سر املعي ية، اراد  مستوى الدقرلنتائ  الدراسة املتواملة مليزانيات األاً ووفق -951

ر  املائددددةر  00إال  5330ر عدددداس  املائددددةر  09.1اإلندددددا  علدددد  السددددل  امسددددتهركية مددددن 
 . ويعيل ثرثة أرةاع السوان الدقرا  ر املنافو الريدية.5395 عاس

 تطور النظام التعليمي  -الم 
 665-61للتوصية  وفقاً  معلومات مقدمة  

للدستور، حيو لود  فدرد اهصدو  علد  التعلديم األساسدل العداس واملتوسد  العداس ر اً ووفق -950
مطسسات التعليم اهوومية. وةوية ا وير النجملداس التعليمدل، أردرت اهوومدة التصدور وامسد اايملية 

عدددن خ دددة العمددد   فضدددرً  ،5353املتعلقددد  ةت دددوير التعلددديم ر  هوريدددة رريغيزسدددتان  دددد عددداس 
 دققت، 5394. ور عاس 5394-5395إال انديذ طينل التصور وامس اايملية للد ة ا ادفة 

 النتائ  التالية:
  ُالعمد  ةتلدل اق دة علد  ةددأ خ ة إلعداد األفدا  ر مر لة ما رب  الدراسدة و  تضعو

 ؛حنو أاا  لألفدا  امستعداد ة و  متوا  رب  املتحا  ةالصف األو 
 املائدددددةر  04.0ر مر لدددددة مدددددا ربددددد  للدراسدددددة مدددددن  ارادعدددددت نسدددددبة مطسسدددددات التعلددددديم 

 ؛املائةر  01.5 إال
  ؛املائةر  92إال  املائةر  90ا دادت نسبة مشو  األفدا  عر لة ما رب  الدراسة من 
  ؛املائةر  10إال  املائةر  16ارادعت نسبة ال مو  ةالتعليم املتوس  من 
 املائةر  90إال  املائةر  0طهرت من ةدورات  يادة املاً ا داد مشو  املدرس  سنوي. 

 اً الدفاع عن حقوق األفخاص المنتمين إلى أكثر الفعات السكانية ضعف -ميم 
 63-66و 661-61و 11-61للتوصيات  وفقاً  معلومات مقدمة  

ة ددلن  قددو  وضددمانات األشددخاو طوي القيددود لقددانون  هوريددة رريغيزسددتان "اً ديددذوان -951
  ههود  ثيثة مدن أهد  ا دوير آليدات اهمايدة امهتماعيدة لألشدخاو طوي ،  ري ةذ"الصحية

، كدددان عددددد األشدددخاو طوي القيدددود الصدددحية 5394. فبحلدددو  م لددد  عددداس (20)القيدددود الصدددحية
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مددن  مددوع سددوان ابمهوريددة،  املائددةر  5.1ألددف شددخس، أو مددا ا ددو  نسددبت   922.1 يبلددغ
مدنهم إال عنايدة دائمدة. ور هدذا  املائدةر  96.3 من األفدا  دتامل نسدبة املائةر  91.9ةينهم 

حُيددددرس ةالتددددا  مددددن  قدددد  ر املعدددددا  و  الصدددددد، يضدددد ر أ ددددد الوالدددددين إال التخلددددل عدددددن العمدددد ،
 من  عل  إعانة شهرية. التقاعدي، لون  حيص  ةدمً 

واتوال الدولة، عل  أسا  انافسل، ارتنا  اقدمات من املطسسات غري الرةية ألغرا   -903
شدددددخاو طوي القيدددددود الصدددددحية، واألسدددددر واألفددددددا  املوهدددددودين ر فدددددرو  معي دددددية عدددددعبة، األ

واألشدددخاو الدددذين م مدددلوى  دددم واملسدددن  مدددن املدددوافن ، وهدددو مدددا خصصدددت لددد  و ارة التنميدددة 
 54مليدون سدوس. وش إردرار  55.2مدا  موعد   5394امهتماعية بمهوريدة رريغيزسدتان ر عداس 

 عنددد فلدد  اهتمدداعل مددن اهوومددة، مراكددز إلعددادة التلهيدد ، نددزومً  1  وإن ددااً اهتماعيدداً م ددروع
عددددن اددددلم   صددددو  ال ددددخس طي القيددددود الصددددحية علدددد  عددددرمل ر أرددددرم املنتملعددددات  فضددددرً 

 امست دائية إال موان إرامت .
، أُرددرت املعددايري 5394-5395ور إفددار انديددذ اسدد اايملية اهمايددة امهتماعيددة للددد ة  -909

ت امهتماعيدددة املقدمدددة لألشدددخاو طوي القيدددود الصدددحية واألفددددا  طوي القيدددود الددددنيا للخددددما
الصددددحية ر مطسسددددات اقدمددددة امهتماعيددددة. وةويددددة العمدددد  ةاملعددددايري الدوليددددة لتحديددددد اإلعارددددة، 

 يتواع  إعر  خدمة التقييم ال   وامهتماعل. 
لصددحية، إط ير ددد وينبوددل دسدد  نجملدداس اهمايددة امهتماعيددة لألشددخاو طوي القيددود ا -905

إ ا  القواعد الت ريعية املتعلقة ةنعما   قو  األشخاو طوي القيود الصحية. ويعاين الوعدو  
عن اددين نوعيدة اقددمات  فضرً  ر ةعحل األ يان،اً إال خدمات إعادة التلهي  ومطسسااا ريود

ال التعلديم، والرعايدة املقدمة، وعدس وهود نجملاس مت ور لشدمدامل ر اهيداة امهتماعيدة، والوعدو  إ
تماعل واملوداين العائدد إال وهدود الصحية، والعم ، والثقافة، وا ياك  األساسية، والتهميل امه

عددن عدددس اسدداو  أ ملدداس املعاشددات التقاعديددة مدد   فضددرً  ،" ددواهز اهتماعيددة مراب ددة ةاإلعارددة"
 القيود الصحية. أ ملاس اإلعانات امهتماعية املقدمة لألشخاو طوي

للتصدددديو علددد  ااداريدددة  قددددو  األشدددخاو طوي اإلعاردددة، أُردددرت سلسدددلة مددددن اً ومتهيدددد -900
التدددددداةري املتعلقدددددة ةنعمدددددا   قدددددو  األشدددددخاو طوي القيدددددود الصدددددحية ودسددددد  نوعيدددددة  يددددداام 

، وهددل سلسددلة اددنس علدد  اددداةري شدداملة ادد او  ةدد  إعددادة النجملددر ر (24)5391-5394 للددد ة
األشخاو طوي القيود الصحية وانديذ اداةري املراربة ر  ي   الصوو  اهقورية اله انجملم شطون

عدن  فضدرً  امليادين اله اساهم ر دسد  اهمايدة امهتماعيدة لألشدخاو طوي القيدود الصدحية،
 امراقا  عستوى امع ا  امهتماعل ةجملاهرة اإلعارة.

ا  ابدددنس أو أي للقواعددد الدسدددتورية، م  ددو  اعدددريحل أ ددد للتمييددز علددد  أسدداً ووفقدد -904
مطشددر آخددر مددن املطشددرات. واعمدد  ةريددة ر  هوريددة رريغيزسددتان منجملمددات اددداف  عددن  قددو  
اإلنسدددان، هددددفها النهدددو  ةقدددو  املثليدددات واملثليددد  ومزدوهدددل امليددد  ابنسدددل ومودددايري ا ويدددة 

دوهدل ابنسانية ومصاههم. وةالرغم من ادارم مطشر الوعمة اله متدس ةاملثليدات واملثليد  ومز 
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املي  ابنسل وموايري ا وية ابنسدانية والتمييدز ضددهم داخد  ادتمد ، اتعداون الدل املنجملمدات 
مدد  أههددزة الدولددة وا ددار  إال هاندد  منجملمددات أخددرى ااةعددة للمملتمدد  املدددين ر عمليددة اختدداط 
  القرارات. ور الوردت اهدا ،  دري العمد  ع داركة منجملمدات املثليدات واملثليد  ومزدوهدل امليد

ابنسدددددل ومودددددايري ا ويدددددة ابنسدددددانية علددددد  إدخدددددا  اعدددددديرت علددددد  الت دددددري  املتعلدددددو ةوضددددد  
اإلهرا ات اله اتيح ملودايري ا ويدة ابنسدانية اويدري هنسدهم واويدري الوثدائو الده اعدّر   سد  

 األعو  عن شخصيتهم.

  حقوق الطفل -نون 
 51-61و 41-61و 35-61و 36-61و 39-61للتوصاااايات  وفقاااااً  معلومااااات مقدمااااة  

 695-61و 693-61و 691-61و 696-61و 699-61و 11-61و 13-61و
من قددة آسدديا الوسدد  ،  ، أُرددر ر  هوريددة رريغيزسددتان، وللمددرة األوال ر5395ر عدداس  -902

يدددنس علددد  ضدددمانات وإهدددرا ات همايدددة األفددددا ، عدددن فددديهم  "ة دددلن األفددددا ردددانون هديدددد "
ن يعي دددون ر فدددرو  عدددعبة، واألفددددا  طوي القيدددود الد دددات الضدددعيدة مدددن ربيددد  األفددددا  الدددذي

للقددانون املددذكور، يُعددد اددلم  املصددا  اً الصددحية، واألفدددا  املوهددودين ر نددزاع مدد  القددانون. ووفقدد
ر عمليددددة دديددددد فريقددددة محايددددة ال ددددد . ورددددد أُدرهددددت التددددداةري اً أساسددددياً املثلدددد  لل ددددد  عنصددددر 

او الدددددذين يعي دددددون ر فدددددرو  عدددددعبة ضدددددمن واإلهدددددرا ات األساسدددددية املتعلقدددددة ةمايدددددة األشدددددخ
 .5394-5395اس اايملية ا وير اهماية امهتماعية لسوان  هورية رريغيزستان للد ة 

و ددري العمدد  ةاسددتمرار علدد  دسدد  نجملدداس محايددة األفدددا  ر  هوريددة رريغيزسددتان، إط  -906
دهدددوس رضدددا  األ دددداة اعمددد  ر  يددد  املندددافو أههدددزة خمولدددة محايدددة األفددددا ، ويعمددد  الت دددري  ع

والتداةري اقاعة ةماية القصر املوهودين ر نزاع م  القانون، كما اند ذ ةدرام  متخصصدة همايدة 
 اهو ر البي ة األسرية، ومحاية األفدا  من أسوأ أشوا  العم .

اً، و ري علد  الددواس انديدذ ادداةري للو دف عدن األسدر غدري الناهحدة والداشدلة اهتماعيد -901
 فددددا  املوهدددودين ر فدددرو   ياايدددة عدددعبة نيدددن يتعرضدددون ملعاملدددة راسدددية أو سدددلو  إهرامدددل،واأل

مدا ات اد  إال  أيضاً  عن األفدا  الذين م يراادون املدرسة، وأفدا  ال وارع. واند ذ فضرً 
وراية القّصر من امنتهاكات وابرائم املراوبدة ضددهم. وردد ُشدددت مسدطولية طوي األفددا  عدن 

. كمدا شددِّدت العقوةدة (22)هم ر ارةية القّصر واعلديمهم أو رفضدهم ادوفري طلدل التعلديم  دماقصري 
 .(26)عل  ابرائم املراوبة ةو السرمة ابنسية للقّصر

هددو ال ددد  ر النمددو وال عددرع ر إفددار األسددرة، ادددير و ارة التنميددة امهتماعيددة  وإعمددامً  -900
روم  مدددن إعالدددة طويهدددم، وهدددل اقددددس املسددداعدة ةاألفددددا  ا ددد للبياندددات املتعلقدددةاً  ووميددداً مصدددرف

 ألول ل األفدا  كل يرةوا ضمن إفار أسري.
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أسددرة مسددتقبلة،  91الددذي هددرى عوهبدد  اثقيددف  (21)واعُتمددد نجملدداس األسددرة املسددتقبلة )الراعيددة( -901
 فقت .منها عل  شهادة  ذا ال لن. وم يُع   ال د  لألسرة املستقبلة إم عوا 99 ص  
عل  ضدمانات اتعلدو ةتدوفري اهمايدة  "ة لن األفدا وينس رانون  هورية رريغيزستان " -943

لألفدا  من العنف ابسدي والندسل وابنسل، ومن املعاملدة القاسدية أو الرإنسدانية أو املهيندة، 
 ومددن إرغددامهم علدد  الدددخو  ر ن دداة إهرامددل واراوددام أفعددا  منافيددة للمملتمدد . ور اهددامت
القصوى، عندما يوون  ة اديد مباشر عل   ياة ال دد  وعدحت ، ابدادر ا ي دات املعنيدة ةمايدة 
ال ددد  ةامشدد ا  مدد  أههددزة الداخليددة إال اختدداط اددداةري فوريددة اصدد  إال إخددرامل ال ددد  مددن إفددار 

 91، اختددذ خددربا  ا ي ددات املعنيددة ةمايددة األفدددا  5394األسددرة. فخددر  الرةدد  الثدداين مددن عدداس 
ر إفارهدددا أفددددا  مدددن أسدددرهم ةسدددب  اعدددر   يددداام وعدددحتهم للخ دددر املباشدددر،  ُأخدددرملإهدددرا  

وُوضدد  األفدددا  ةصددورة مطرتددة ر مراكددز إلعددادة التلهيدد . ورددد خصددس معهددد أمدد  املجملددا  ومركددز 
اتدديح لألفدددا  اقدددي شددواوى  مباشددرة "هوااددف ثقددةسدداعدة األفدددا  ضددحايا العنددف خ ددوة "م

  ة.ة لن املعاملة القاسي
وةويددة ا دددوي   يدددز اعليمدددل آمدددن ر إفدددار و ارة التعلددديم والعلدددوس، يتعددداون موتددد  أمددد   -949

مدرسدددة ةددددون انديدددذ الربندددام  الرائدددد " املجملدددا  وسدددواه مدددن ا ي دددات اهووميدددة مددد  اليونيسددديف ر
منهددا ر  90مدرسددة مددن  يدد  منددافو رريغيزسددتان، يقدد   50. وي ددار  ر هددذا الربنددام  "عنددف

ر املنددافو الريديددة. ويددتم التعلدديم ر ثددرة مددن الددل املدددار  ةاللوددة القريغيزيددة، ور  92املدددن، و
مدرسدة أخدرى عدزي  مدن  91ست ةاللوة الروسية، واثنت  ةاللوة األو ةوية، فيما يددار التعلديم ر 

 الل اللوات.
رضدوا للعندف لبيانات و ارة الصحة، ةلغ عدد األفدا  ر سدن السداةعة ع درة نيدن اعاً ووفق -945

عددانوا مددن العنددف  093أشددخاو، ةيددنهم  434مددا  موعدد   5390-5331املنددز  خددر  الددد ة 
مدن العندف ابنسدل. واتدوال مطسسدات الرعايدة الصدحية  00من العنف الندسل، و 69ابسدي، و

؛ وددا  "عرمات املعاملة القاسديةوا الل املطسسات نين اب  عليهم "اسملي  األفدا  الذين أُدخل
 لبيانات إال أههزة الداخلية، وةعد خروههم من املصح إال مركز ال   األسري.ا

للبيانات الرمسية لو ارة الداخلية، أريم ةو مراو  ابرائم املراوبة ضدد القّصدر خدر  اً ووفق -940
 منها إال ا اكم. 0 506رضية هنائية، أ ي  منها  2 501الد ة املستعرضة ما  موع  

لقواعد الدستور، م ختض  ضدمانات  جملدر امسد را  وامجتدار ةالب در واسدتور   اً ووفق -944
عم  األفددا  ألي ريدود. وفُدر   جملدر علد  ربدو  األفددا  أو ا دويلهم ر أي عمد  مدن شدلن  

أسدوأ أشدوا   علد   جملدر فُدر علد  عدحتهم أو يعيدو دصديلهم العلمدل. كمدا اً أن ي و  خ در 
 عم  األفدا . 

وريدددددة رريغيزسدددددتان علددددد  ااداريدددددة منجملمدددددة العمددددد  الدوليدددددة املتعلقدددددة وردددددد عددددددرت  ه -942
 .(20)األفدا  ةعم 
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وةامشد ا  مدد  ا ي ددات املعنيدة ةالتنميددة امهتماعيددة والتعلديم واإلدارات اهووميددة ا ليددة،  -946
 يقوس العاملون ر هي ة التدتيل املعنية ةالقصدر التاةعدة ألههدزة الداخليدة عددا ات دوريدة للو دف
عدددن أسدددوأ أشدددوا  عمددد  األفددددا ، ةويدددة اقددددي مدددا يلدددزس مدددن مسددداعدة اهتماعيدددة ألسدددر القّصدددر 
ومساعدة األفدا  عل  امخنراة ر مطسسات التعليم العداس. وش خدر  عمليدات املددا ات الده 

للعمدد   واُسددّخر  903 مددنهم، عددامرً  فدددرً  0 016هددرت خددر  الددد ة املستعرضددة الو ددف عددن 
واواع  ا ي دات املعنيدة ةاهمايدة امهتماعيدة العمد  مد  األسدر واألفددا  علد   ر أسوأ الجملرو .

 الو ف عن أسوأ أشوا  عم  األفدا .
، م  ددددو  عددددر  الترمددددذة عددددن "ة ددددلن التعلدددديم"لقددددانون  هوريددددة رريغيزسددددتان اً ووفقدددد -941

ان ددددوي املندددداه  دراسددددتهم إم ر اهددددامت امسددددتثنائية الدددده اسددددمح  ددددا و ارة التعلدددديم والعلددددوس. و 
الدراسية عل  موسم عم  عديدل لترمدذة عددو  اقدامس إال الثدامن وارمدذة الصدف العاشدر، 

واختبددارات اً يعملددون خر ددا علدد  ختضددري املسددا ات ا ي ددة ةاملدرسددة وارايبهددا، كمددا  ددرون أةاثدد
 عل  الل األراضل ويقدمون املساعدة ر األشوا  املتعلقة ةنعر  املدار .

ةويددة اددوفري املسدداعدة امهتماعيددة واهقوريددة والندسددية لألفدددا  الددذين يعي ددون  يدداة و  -940
لتوفري اهماية امهتماعية لألفدا ، من ربيد  مركدز اً مطسسة ومركز  23ععبة، يعم  أكثر من 

إعادة الهي  أفددا  ال دوارع، ومركدز التوييدف امهتمداعل لألفددا ، ومركدز مسداعدة األفددا  
أندددواع مدددن خددددمات إعدددادة  93ويتلقددد  األفددددا  ر الدددل املراكدددز  هدددا   مدددن ضدددحايا العندددف.
 التلهي  امهتماعل.

واقوس أههزة الداخلية علد  حندو مندتجملم ةعمليدات مدا دة للو دف عدن األفددا  عددسل  -941
. فدددرً  99 043املددلوى واألفدددا  امل ددردين، وش خددر  الددد ة امل ددمولة ةددالتقرير الو ددف عددن 

 فضدرً  مات املتعلقة ةاألفدا  إال أههزة الداخلية وهي ات اهماية امهتماعيدة،ورد أ يلت املعلو 
عددن املطسسددات الصددحية والتعليميددة. ورددد أ يدد  إال مراكددز الورايددة مددن امنتهاكددات املراوبددة ضددد 

، أعيدد م درداً  ةدر مدلوى وفددرً  فددرً  6 410القصر خر  الد ة امل دمولة ةدالتقرير مدا  موعد  
إال  01إال املدددددار  ومراكددددز ال ةيددددة، و 522إال طويهددددم وأررةددددائهم فيمددددا أ يدددد   6 929مددددنهم 

 مطسسات رعاية األفدا .
علدد  أسددس ا ددوير القضددا  اقدداو  "ة ددلن األفدددا ويددنس رددانون  هوريددة رريغيزسددتان " -923

ةاأل دددداة واألفددددا  مدددن ضدددحايا العندددف أو ابرسدددة. وادددنس التدددداةري اقاعدددة ةمايدددة األفددددا  
دين ر نزاع م  القانون علد  ضدمانات مدن ربيد  فدر  موتد  امدعدا  العداس رراةدة خاعدة املوهو 

القددددانوني   علدددد  التقيددددد ةقددددو  القصددددر املوهددددودين ر ام تملددددا ، وامل دددداركة اإللزاميددددة للممثلدددد 
وا ام  ر  ي  إهرا ات التحقيو املتعقلة ةالقّصر وضرورة إةرغ أفراد أسرهم ر غضون ثرة 

مددن هجملددة ام تملددا . وم  ددو  اختدداط رددرار ةا تملددا  القاعددر إم ر  ددامت اسددتثنائية.  سدداعات
يتعلو ةال د  املوهود ر نزاع م  القدانون، فتتدوال األههدزة املعنيدة ةمايدة األفددا  وضد   فيما أما

 خ ة للتداةري املتعلقة ةنعادة الهيل .
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بذ ا أههزة الدولة وهي دات اهودم الدذا  ور سبي  انسيو التداةري واو يد ابهود اله ا -929
عدن املنجملمدات امهتماعيدة والدوليدة ا ادفدة إال انديدذ ادداةري محايدة  قدو  ومصدا   فضدرً  ا لدل،

القصددر املوهدددودين ر نددزاع مددد  القددانون وإعدددادة الددل اهقدددو ، أن ددب  لدددس انسدديو م ددد   ةددد  
أُرددر ةرنددام   وددومل لت ددوير القضددا   ، كمددا(21)اإلدارات معددق ةقضددا  األ ددداة لدددى اهوومددة
 . (63)5390-5394اقاو ةاألفدا  ر  هورية رريغيزستان للد ة 

 ايادة اإلمكانات وطلب المساعدة التقنية -رابعاً  
ةويدددة انديدددذ دليددد  التوثيدددو ال دددد  الدعدددا  هدددامت العنف/التعدددذي  أو املعاملدددة القاسددددية  -925

عددن انديددذ  يدد  هواندد  اق ددة الوفنيددة لتددداةري موافحددة  رً فضدد املمارسددة ر إفددار أههددزة الدولددة،
التعدددذي ، اعتدددزس  هوريدددة رريغيزسدددتان اقددددي فلددد  مسددداعدة اقنيدددة إال املنجملمدددات الدوليدددة )انجملدددر 

  (.930الدص  الثالل، البام واو، البند 
 ور الورت اها ، اواه  الدولة مهمة ا بيو خ ة فعالدة مدن أهد  انديدذ ردرارات  لدس -920

األمم املتحدة هقو  اإلنسان ة لن ال واوى اإلفرادية، ما يستلزس مساعدة است ارية وفنيدة مدن 
هاندد  املنجملمددات الدوليددة للمسددا ة ر اقاسددم جترةددة أفضدد  املمارسددات ر خمتلددف البلدددان )انجملددر 

 (.42و 44الدص  الثاين، البام هيم، البندان 
عة من املهاس املتعلقدة ةزيدادة فعاليدة الت دري  ر واق  عل  عااو  هورية رريغيزستان  مو  -924

 ددا  موافحددة  يدد  أنددواع التمييددز، وعليدد  اعتددزس  هوريددة رريغيزسددتان اقدددي فلدد  مسدداعدة اقنيددة 
 د  اباد  اقربات وأفض  املمارسات م  خمتلف الدو  ر طلل امليدان )انجملدر الدصد  الثداين، 

 (. 59و 53البام ألف، البندان 
الورت اها ، جتري  هورية رريغيزستان امستعدادات للتصديو عل  ااداريدة األمدم ور  -922

املتحدددة هقددو  األشددخاو طوي اإلعارددة، مددا يسددتلزس إهددرا  اعددديرت هوهريددة علدد  نجملدداس اددوفري 
املسددداعدة امهتماعيدددة لألشدددخاو طوي القيدددود الصدددحية، وادددلم  م ددداركة هدددطم  األشدددخاو ر 

مددن ادتمدد  الدددو  ومددا يتصدد  ةددذلل مددن مسدداعدة فنيددة اً ة، مددا يسددتلزس دعمدد يدد  امليددادين اهياايدد
 (.900-909واست ارية )انجملر الدص  الثاين، البام ميم، البنود 

املتعلقدددة ةابانددد   43-11وةويددة انديدددذ اوعدددية  لدددس األمدددم املتحددددة هقدددو  اإلنسدددان  -926
ومددددا إال طلددددل(، اعتددددزس  هوريددددة  اإلنسدددداين للتعدددداون العسددددوري )نددددزع األلودددداس، عمليددددات اإلنقدددداط

رريغيزسددتان التقدددس ة لدد  مسدداعدة است ددارية وفنيددة إال منجملمددة األمددن والتعدداون ر أوروةددا واألمددم 
 عمليات ا هري األراضل من الذخائر غري املندملرة.انديذ املتحدة من أه  
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 التشاور م  المجتم  المدني  -خامساً  
املنجملمددات الدوليددة سلسددلة مددن  ، اخُتددذت، ةالتعدداون مدد إلعددداد هددذا التقريددر الددوفقاً متهيددد -921

امل دداورات مدد  منجملمددات ادتمدد  املدددين مددن خمتلددف منددافو  هوريددة رريغيزسددتان، أهددري ر إفارهددا 
 ددوار مدتددو  وةنددا . وهددرت املنار ددة اقتاميددة للتقريددر الددوفق بمهوريددة رريغيزسددتان ر إفددار عمليددة 

. ورد نوهت منجملمات ادتمد  5394ا رين األو /أكتوةر  54امستعرا  الدوري ال ام  ةتاريخ 
املدين جبودة التقرير الذي يعوس التوههات األساسية ر ميدان  قو  اإلنسان. ر الورت ندس ، 
  يلت التقرير عل  طكر عدد من امل اك  ا امة املتعلقة ةبعحل مسائ   قدو  اإلنسدان، مدن ربيد  

والعنف املراو  من هان  أههزة إندداط القدانون ةدو املثليدات  الة املدافع  عن  قو  اإلنسان، 
واملثليدد  ومزدوهددل امليدد  ابنسددل وموددايري ا ويددة ابنسددانية، وعدددس كدايددة متثيدد  األرليددات اإلثنيددة ر 
دوائدددر الدولدددة، و الدددة األرليدددات الدينيدددة، والتقيدددد ةقدددو  اإلنسدددان لددددى ادددلم  النجملددداس العددداس أثندددا  

إ ا  م اري  القوان  ابارية املتعلقة اً خاعاً وأةدت منجملمات ادتم  املدين رلق التملمعات السلمية.
ةجملر التعام  ةن اةية م  املثليات واملثلي  ومزدوهل املي  ابنسل وموايري ا وية ابنسدانية، و جملدر 

اهووميدة عدن اإلهدرا ات القاسدية الده اعتدرب املنجملمدات غدري  فضدرً   عيات املدوافن  غدري املسدمللة،
. وش التلكيددد خددر  امل دداورات علدد  "عمددر  للخددارمل"مددن مصددادر أهنبيددة عثاةددة  الدده اتلقدد  متددويرً 

ضرورة ازويد  لس األمم املتحدة هقدو  اإلنسدان عزيدد مدن املعلومدات التدصديلية املتعلقدة ةامل داك  
ومددة مر جملددات ادتمدد  اكندددة الددذكر. ورددد أخددذت بنددة التنسدديو املعنيددة ةقددو  اإلنسددان لدددى اهو

 ا م ر نس التقرير الوفق اً املدين ر امعتبار، ومرت التوعيات الواردة خر  امل اورات انعواس
 فحس ، ة  ر املواد اإلعرمية اله ُ ود  ا الوفد الوفق ألغرا  اقدي هذا التقرير. 

 اآلفاق المستقبلية  -سادساً  
ةماية  قو  اإلنسان و ريااد  األساسدية كافدة، اً شديداً التزامالتزس  هورية رريغيزستان  -920

وةدددالنهو  ةتلدددل اهقدددو  واهريدددات. وسدددو   دددري انديدددذ مدددا اختذاددد   هوريدددة رريغيزسدددتان علددد  
عااقهددا مددن التزامددات دوليددة ر  ددا  التقيددد ةقددو  اإلنسددان ر إفددار الددنه  الدده  ددادد  الدولددة 

عدددن  فضدددرً  مراعددداة خصوعدددية الدولدددة الوفنيدددة واإلرليميدددة، لندسدددها علددد  فريدددو جتديدددد البلدددد، مددد 
 خصائصها التار.ية والثقافية والدينية.

ةوعدددها  كددامرً اً  واعدد   رريغيزسددتان ةعمليددة امسددتعرا  الدددوري ال ددام  واطيدددها الييددد -921
املددين، أداة ةنا ة من شل ا إخرامل البلد إال مستوى هديد من اهوار ةد  أههدزة الدولدة وادتمد  

 عن محاية  قو  اإلنسان. فضرً  واملسا ة ر ا بيو اس اايملية التحس  وآليااا،
واطيدد رريغيزسدتان ضدرورة امعد ا  ال ددام  ةقدو  اإلنسدان املنصدوو عليهدا ر ميثددا   -963

األمددم املتحددددة، واإلعدددرن العدداملل هقدددو  اإلنسدددان واماداريدددات الدوليددة األخدددرى، والتقيدددد ةتلدددل 
قو ، كما اطيد ما ابذل  األمم املتحددة، ومنجملمدة األمدن والتعداون ر أوروةدا واملنجملمدات الدوليدة اه

 األخرى من ههود ر هذا امجتاه.



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

35 GE.14-23454 

Notes 

1 Нумерация рекомендаций дана согласно Докладу Рабочей группы по 

универсальному периодическому обзору. Кыргызстан. 16 июня 2010 года.  

A/HRC/15/2. 
2 Распоряжение Правительства КР от 01.09.2014 г. № 369. 
3 Постановление Парламента КР от 12 января 1994 года N 1406-XII. 
4 Постановление Парламента КР от 21 февраля 2008 года N 216-IV. 
5 Распоряжение Правительства КР от 16.09.11№422. 
6 Постановление Правительства КР от 13 декабря 2011 года № 755. 
7 Закон КР "О ратификации Конвенции о защите детей и сотрудничестве в 

отношении международного усыновления, принятой в Гааге 29 мая 1993 года" от 

10 августа 2012 года N 166. 
8 Закон КР «О Национальном центре Кыргызской Республики по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания» от 07.06.12. N 104. 
9 Кодекс КР «О детях» от 10 июля 2012 года N 100. 

10 Закон КР "О мирных собраниях" от 23 мая 2012 года № 64.  
11 Указ Президента  КР по реализации решения Совета обороны от 7 февраля 2014 

года № 24. 
12 Статьи 154, 155 УК КР. 
13 Распоряжение Руководителя Аппарата Президента КР от 1 февраля 2013 года № 24.  
14 Распоряжение Правительства КР 23 октября 2014 года №469-р. 
15 Закон КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» от 31 июля 2002 

года №136. 
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Обеспечение открытости нормотворческой деятельности предоставляет 
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