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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار: قريغيزستان، والواليات املتحدة األمريكية    

    ١٤../.  
  املساعدة التقنية والتعاون يف مجهورية قريغيزستان يف جمال حقوق اإلنسان

  ،نإن جملس حقوق اإلنسا  
   إىل ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إذ يشري  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة اًوإذ يشري أيض  
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١لس  إىل قرار اجملوإذ يشري كذلك  
 ٧ تغري احلكومة الذي جـرى يف مجهوريـة قريغيزسـتان يف    وإذ يأخذ يف االعتبار   
  ،٢٠١٠أبريل /نيسان

أبريـل أثنـاء    / نيـسان  ٧ إزاء األرواح اليت أُزهقـت يف        وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
  االحتجاجات اليت أفضت إىل تغري احلكومة،

ات حقوق اإلنسان اليت وقعت أثنـاء االحتجاجـات          انتهاك يدين بشدة   -١  
  املتصلة بتغري احلكومة؛

 إىل إجراء حتقيق شامل وشفاف حملاسبة املسؤولني عن األرواح الـيت            يدعو  -٢  
  ؛٢٠١٠أبريل / نيسان٧أُزهقت يف 

 مجهورية قريغيزستان على تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان            يشجع  -٣  
  زيز احترام الدميقراطية وسيادة القانون؛واحلريات األساسية، وكذلك تع
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 مشاركة مجهورية قريغيزستان يف عمليـة االسـتعراض         يالحظ مع التقدير    -٤  
، ويرحب بالتزامها بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري       ٢٠١٠مايو  /الدوري الشامل يف أيار   

  الشامل املقبولة؛
 عن دعمه وتشجيعه للجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية مـن أجـل            يعرب  -٥  

  استعادة النظام الدميقراطي والدستوري وسيادة القانون يف مجهورية قريغيزستان؛
التزامها مببادئ حقوق اإلنسان املنـصوص      ب مجهورية قريغيزستان إىل التقّيد      يدعو  -٦  

  لتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وجبميع اعليها
 مجهورية قريغيزستان على االخنراط يف عملية حقيقية مـن احلـوار            يشجع  -٧  

  املفتوح واملصاحلة الوطنية من أجل تعزيز السلم لشعب قريغيزستان؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقـدمي            يطلب  -٨  

ة من خالل مكتبها يف بيشكيك، وكذلك أن تتعاون مع حكومـة مجهوريـة            املساعدة التقني 
قريغيزستان وغريها من األطراف الفاعلة، حسب االقتضاء، من أجل حتديد جماالت املساعدة            
التقنية اليت ستعزز قدرة مجهورية قريغيزستان على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنـسان،             

  .لس للنظر فيه يف دورته السابعة عشرةوأن تقدم تقريراً إىل اجمل

        


