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اء حتقيق عاجل وفووي    ييوأ باءواء التعووإس وإسواء  قرغيزستان: منظمة العفو الدولية حتث قرغيزستان على إجر 

 املعاملة، وإاشاء آلية متابعة مستقلة ملراكز االعتقال، ومحاإة املدافعني عن حقوق اإلاسان
 

 جملس حقوق اإلاسان إعتمد اتائج املراجعة الدويإة العاملية اخلاصة بقرغيزستان
 

 2010أحاااااخان الليتااااا  الااااا  وقلااااار  ااااا   ا    يونياااااو/ح ي ا  وردت أنبااااااق  تذاااااقة وةات  داااااخاقية   ياااااخ  نااااا   ااااا ل 
واساااات خار  األااااة اعوقبااااج الل قيااااة   ويتااااوع ق الي سااااتا ىل والاااا  دالاااار     اع اااا ا     ال اااا ار  اااا   يتاااااق مىل 
 قاألذر قوات اع   أل   يتع ار كاع انت اكات حقوق اإلنذا  أو  واطأت   ار كاهبا. وأل وة أللا  ةلاجىل ةركا  أنا  

مليات الت تيش ال حقةىل ن ذت قوات اع   ألمليات األتقال  لذا   وأ عالر اتلتقلال للتلاذي  أو الا    ا  أثيتاق أل
ض وع  ساقة اتلا لة وح  ت م    احلدول أللا   لاةاة طبياة أو اإللتقااق يياا يي م أللا  ان ا اد. ويذااور  يتوماة الل او 

ولااار  يتاااع اتاااخاالل ألااا  حقاااوق اإلنذاااا   ااا  القياااا  الخولياااة قلااام  اااا   ااا  اساااتم ار ورود أنبااااق ألااا  أ  الذااال ات حا
بلمل اام اتواا ومىل و يتااع اغااا ل والاا عم  اا  ال اااأللل   اتتمااع اتااخيىل  اا   وثياام أحااخان يونيااو/ح ي ا  أو الاا د أللي ااا. 
ا  و ل ض اللخيخ    اع  ا  للت خيخ والع ع وا ألتقال التلذ   والتلذي  و ساقة اتلا لة. ويواوا  بلعا م أحكا ا

 ابلذج  تخد طويلة   ظ و  قاسية  ث  حماكمات وائ ة بوكل واضح.
 

و  ضااوق بواألااق القلاام اذ اا ة عااذ ىل اااف   يتومااة الل ااو الخوليااة   حاا  بااخألم ق الي سااتا  اتللاا  للتو اايات الاا  قااخ ت ا 
اتلا لااةو و ل ياا  الااخول اع اا ل  اا ل ات اولااة الخوريااة واتتللقااة بوااج  اساات خا  التلااذي  والاا    اا  ضاا وع  ساااقة 

العااما ت ضااخ التلااذي ىل يااا   ةلااج ألاا  ط ياام  نواااق نوااا    اقبااة  ذااتقلة ت اكاا  ا ألتقااالو وضااما  اتذاااقلة أللاا  
انت اكات حقوق اإلنذا و وضما  متكل  يع اتخاالل أل  حقاوق اإلنذاا  واغاا ل والداي يل والا عم  ا  نوا اق 

لرتعي  واتعايقة وا ألتقال والتلذي  أو ال      ض وع  سااقة اتلا لاة. أنوا  اتتمع اتخي    اللمل ب   و     ا
 A/HRC/15/2, paragraphs 76.50, 76.51, 76.52, 76.53, 76.54, 76.55, 76.57, 76.71, 76.74, andوثيقة اع م اتتيخة رقم: )

ا يام اللماال اذاا  ابت اولاة الخورياة اللاتيااة  (.     يتوماة الل او الخولياة   حا  اب لتاا ا  الاذ  ق لتا  احلكو اة  76.81
(. وحتث ا أللا  احارتا  عاذا ا لتا ا  75    ول محاية حقوق اإلنذا  و قا    يتج أ    أنو ت ا )اتدخر ن ذ ىل ال ق ة 

 ووضع التو يات اتذكورة  ن ا   وضع التيت يذ اورا .
  

 الي ستا     اتق ر اذا  لأل م اتتيخة اتلين ابلتلاذي   ا ل كما   ح   يتومة الل و الخولية ابلخألوة ال  وو ت ا ق
الااخورة اذا ذااة ألواا ة تلااإل حقااوق اإلنذااا  لاا ترة الااب دىل وابلت ا  ااا ابلتلاااط   ااع التو اايات الاا  قااخ ت ا دول ألخيااخة 

ت الربتانياة الا   ا  اتقا ر واتتللقة بتووي  دألوة دائمة    نوا  اإلو اقات اذا اة التاابع للمجلاإل بلاخ  وا اق ا نت اااب
.    ةلج     أن  أ  ميثل     ا   جيابياا  أللا  أ  ق الي ساتا   ذاتلخة ا   2010أكتوب / و ي  اعول  10أ  ُتر ل   



للتلاااو  التااا   ااع اع اام اتتيااخة والتأكيااخ أللاا  الت ا  ااا بعااما  محايااة حقااوق اإلنذااا  واتذاااقلة أللاا  ار كاهبااا. )أنواا : 
A/HRC/15/2, paragraphs 77.22, 77.23, 77.24, 77.26, 77.27, 77.28, 77.29, and 77.30) 

 
 خلفيوة

ساابتمرب/  21األتمااخ سلااإل حقااوق اإلنذااا  التااابع لأل اام اتتيااخة نتااائة ات اولااة الخوريااة اللاتيااة اذا ااة بق الي سااتا    
اولااةىل قااخ ر  يتومااة الل ااو الخوليااة البيااا   اا ل دور اا  اذا ذااة ألواا ة. وقباال األتماااد التق ياا  اذااا  ابت   2010أيلااول 

الواا و  الااوارد  ن ااا . كمااا أساا مر اتيتومااة   قاألااخة اتللو ااات اذا ااة ابت اولااة  اا   اا ل بيا ااا اتتللاام بق الي سااتا . 
     http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR58/001/2009/enأنو : 
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