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توفري سبيل انتصاف فعرال واإاكمرة العادلرة والعلايرة
والتمييز

مواد العهد:
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مواد الربوتوكول االيتياري:

 ٢و3

اعتمدته اللةاة دورهتا  ٨( ١٢٤تشرين األول/أكتوبر  ٢ -تشرين الثاين/نوفمرب .)٢٠١٨
شرراريف دراسررة اررملا الرربالغ أعنرراء اللةاررة التاليررة أرررابام :اتنيررا مررار عبرردو روتشررول ،وعيررا بررن عاشررور،
وويلررزو برانرردس كرررييد ،وأ ررد أمررأ فررت  ،وأوليفييرره دي فروفيررل ،وكريسررتوف ا راياز ،وابمررمي كويتررا ،ومارسرريا
ف .ج .كرران ،ودنكرران الكررل مواومررويا ،وفرروتي ،ابيارترزيد ،ومرراورو برولي  ،ويوسرريه مانويررل سررانتوس ابيررد،
ويوفال شاين ،ومارغو واترفال ،وأندر س يي مرمان.
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 -١ص رراحب ال رربالغ ا ررو كوف ررااتيل م ررودوروف ،وا ررو مر رواطن م ررن طاجيكس ررتان ،مول ررود
عام  .١9٥٢واو يدَّعل أنه ضحية انتهايف الدولة الطرف حقوقه دوجب املرواد  )3(٢و)١(١٤
و ٢٦مررن العهررد .وقررد ديررل الربوتوكررول االيتيرراري حيررز الافرراذ ابلاسرربة وىل طاجيكسررتان ٤
نيسان/أبريل  .١999وال ميثل صاحب البالغ حمام.
الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
عرام  ،١99٦بير املركرز اهمهروري إلعرراد التابايرل ابملرزاد وأصرب شرركة ياصررة .و
١-٢
الف ررم م ررن ع ررام  ١997وع ررام  ،٢٠٠٢اش ررمح ص رراحب ال رربالغ  3٢ ٤٨٠س ررهما م ررن أس ررهم
الشركة ،فبات ميلك  9٠املائة ماها.
 ٢-٢و عررام  ،٢٠٠٤قررررت اوكومررة أتمرريم الشررركة .وملررا رفررض صرراحب الرربالغ التخلررل
عن الشركة ،رف مكتب املردعل العرام القنرية وىل اإكمرة .و  ٢٦آذار/مرارس  ،٢٠٠٤قرررت
اإكمررة االقتصررادية العليررا لطاجيكسررتان وبطررال نتيةررة املرزاد املقررام عررام  ،١997عررالو علررى
مجي ر الواثئررق التابسيسررية للشررركة .وماحررب اإكمررة صرراحب الرربالغ تعوينررا دقرردار ٥٠ ٨9١
سوموين (حنو  ١7 ٥٤٨دوالرا).
 3-٢ورغررم أن التعررويض الررملي اماحرره صرراحب الرربالغ يعررادل املبل ر الررملي كرران قررد دفعرره ويرراي
أسر ررهم الشر ررركة ،فر رردن مقر رردارو ،بعر ررد احتسر رراا التنر ررخم والر ررز دات األسر ررعار ،كر رران ياب ر ررل أن
ياررااز  ١٠ماليررأ سرروموين .ويرردف صرراحب الرربالغ كن ق ررار اإكمررة شرركل عمليررة وغررار مررن
اوكومررة ،ابلامررر وىل أن املرزاد ويصخصررة الشررركة الحقررا أجررر وفقررا للقروانأ واللروائ ذات الصررلة
املاطبقة ذلك الوقب .وابإلضافة وىل ذلك ،فدن التعويض الملي اماحه صاحب الربالغ ال يطرابق
حررم مررن بعيررد قيمررة الشررركة الفعليررة .و اتريررخ غررري حمرردد ،طعررن صرراحب الرربالغ قررار اإكمررة
االقتصادية العليا املؤرخ  ٢٦آذار/مارس  .٢٠٠٤و  ٢٥حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤ارفض استئاافه.

 ٤-٢و الف ررم م ررا ب ررأ ع ررامل  ٢٠٠٤و ،٢٠٠٨ق رردم ص رراحب ال رربالغ وط ررار وج رراءات
املراجعررة القنررائية طعررو وىل اإكمررة االقتصررادية العليررا ،وشرركاوح وىل الربملرران ومكتررب ال ررئيد
وال ر ر ررئيد .و ع ر ررامل  ٢٠١٤و ،٢٠١٥طل ر ررب ص ر رراحب ال ر رربالغ ر ررد م ر ر ررات وىل اإكم ر ررة
االقتصادية العليا وعاد الامر قنيته على أساس ظرروف مسرتةد ورفنرب اإكمرة طلباتره.
و  ٢٢أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٥أيدت اإكمة القرار األول.

 ٥-٢ويدعل صاحب البالغ أن الدعوح القنائية املرفوعة من اوكومة (مكترب املردعل العرام)
كانررب قررد سررقطب ابلتقررادم ،ابلامررر وىل أنرره كرران يتعررأ تقرردميها أجررل أقصرراو ثررالس سرراوات،
واوال أن اوكومة رفعب القنية وىل اإكمة بعد منل سب ساوات على ااصخصة(.)١
 ٦-٢واكررملا فرردن اوكومررة قررد انتهكررب حقرروح صرراحب الرربالغ امللكيررة ،ماتهكررة بررمللك
مجي ر الق روانأ والل روائ القائمررة ،فيررا يشرركل فعلهررا وغررار علررى الشررركة ،بيامررا أيلررب اإرراكم
فماية حقوقه بتمكياه من حماكمة عادلة أمام حمكمة مستقلة .ويفيرد صراحب الربالغ كن القررار
الررملي اتملترره اإكمررة االقتصررادية العليررا مل يافررمل .ومل ترردف اللةاررة اوكوميررة إلدار أمرراليف الدولررة،
واررل اههرراي اوكررومل املسررؤول ال رملي أمرترره اإكمررة بتعررويض صرراحب الرربالغ ،التعررويض املقرررر
ومقدارو  ٥٠ ٨9١سوموين .واكملا فدن صاحب البالغ مل يتلق أي تعويض حم اآلن.

__________
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الشكوى
 -3ي رردف صر رراحب الر رربالغ كن الدولر ررة الطر رررف ،وذ أغر ررارت علر ررى شر ررركته ووذ حرمتر رره مر ررن
اوص ررول عل ررى حماكم ررة عادل ررة أم ررام حمكم ررة مس ررتقلة وم ررن حق رره س رربيل انتص رراف فع ررال ،فق ررد
انتهكب حقوقه دوجب املواد  ،)3(٢و ،)١(١٤و ٢٦من العهد.
مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١-٤ق رردمب الدول ررة الط رررف ٥ ،ك ررانون الثاين/يا رراير  ،٢٠١7مالحم ررات بش ررابن املقبولي ررة
واألسد املوضوعية .وتوض الدولة الطرف أن املدعل العام رف دعوح لصاحل ويار الصحة ضد
اللةا ررة اوكومي ررة إلدار أم رراليف الدول ررة وك ررمللك ص رراحب ال رربالغ وش ررركة س ررومون ١-مديا ررة
دوشرانبه ،ب ررر وبطررال املرزاد (وعالنرره الغيررا وابطرال) وحتويرل مركررز يراران ون إلعرراد التابايررل وىل
شررركة مسررا ة عامررة .وتؤكررد الدولررة الطرررف أن شرركاوح صرراحب الرربالغ بشررابن اعماضرره علررى
القررارات القانونيرة املتعلقررة ابملاايعرة االقتصررادية ،ابإلضرافة وىل مررا ادعراو مررن انتهاكرات وقوقرره
أثا رراء اإاكم ررة ،كان ررب حم ررل نم ررر عل ررى الاح ررو الواج ررب .و  ٢٦آذار/م ررارس  ،٢٠٠٤أعلا ررب
اإكم ررة االقتص ررادية العلي ررا لطاجيكس ررتان بط ررالن املر رزاد ونتائة رره ،وم ررن مث وع رراد األطر رراف وىل
أوضرراعهم األصررلية ،وقنررب بتعررويض صرراحب الرربالغ .و  ٢٥حزيران/يونيرره  ،٢٠٠٤أيرردت
ايئررة االسررتئااف التابعررة للمحكمررة االقتصررادية العليررا قررار اإكمررة .وكانررب الطعررون املتكرررر الر
وجهها صاحب البالغ وىل مكتب املدعل العام موض فا متابن ،وأرسلب وليه ردود مفصلة.
 ٢-٤وكشررح صحرريص عمليررة يصخصررة مركررز وعرراد التابايررل أن حتوليرره وىل شررركة مسررا ة مث
يصخصررته وقررب الحررق شرركال انتهاكررا للتشرريعات القائمررة .ووفقررا للقروانأ املتعلقررة ةصخصررة
أمر رراليف الدولر ررة ،ال صر رروي يصخصر ررة املرافر ررق الصر ررحية والثقافير ررة والتعليمير ررة وال درسر رروم حكر ررومل.
ومل تصدر اوكومة مرسوما بشابن يصخصة مركز وعراد التابايرل .ورغرم ذلرك ابدرت اههرة املردعى
عليهررا الرردعوح املدنيررة ،واررل اللةاررة اوكوميررة إلدار أمرراليف الدولررة ،عررام  ،١99٦مررن تلقرراء
نفسر ررها ،وىل حتوير ررل املرفر ررق الصر ررحل وىل شر ررركة مسر ررا ة .و  ١٨تش ر ررين األول/أكتر رروبر ،١99٦
وقعر ررب اللةار ررة اوكومير ررة مر ررملكر ارتبر رراس م ر ر شر ررركة ير رراران ون املسر ررا ة العامر ررة .و  ٢٨كر ررانون
األول/ديسمرب  ،١99٦بي  ٤٠املائة من أسهم الشركة جملموعة عمل ).(trudovoj kollectiv
وسةل عقد أتسيد شركة يراران ون املسرا ة العامرة لردح مكترب موثرق الدولرة ١٨
 3-٤ا
شباس/فرباير  .١997وصدرت شرهاد تسرةيل عقرد التابسريد اليروم نفسره واكرملا حصرلب
الشررركة علررى األاليررة القانونيررة ابعتباراررا كيررا قانونيررا ذلررك الوقررب .وبارراء عليرره ،فرردن مررملكر
االرتب رراس املؤري ررة  ١٨تشر ررين األول/أكت رروبر  ١99٦وعق ررد بير ر وشر رراء أس ررهم ش ررركة ي رراران ون
(املؤرخ  ٢٨كانون األول/ديسمرب  )١99٦قد أبرما م كيان ال وجود له من الااحية القانونية.
 ٤-٤وترراص املرراد  ٤٦مررن القررانون املرردين لطاجيكسررتان (املاطبقررة ذلررك الوقررب) علررى أن
العقود ال ال صتثل متطلبات القوانأ ذات الصلة ابطلرة .وعلرى ارملا األسراس ،يلصرب اإكمرة
وىل أن االتف ر رراح التابسيس ر ررل امل ر ررؤرخ  ١٨تشر ر ررين األول/أكت ر رروبر  ١99٦واملتعل ر ررق بتحوي ر ررل مرك ر ررز
يرراران ون إلعرراد التابايررل وىل شررركة مسررا ة عامررة وعقررد بي ر العقررار املررؤرخ  ٢٤تش ررين األول/
أكتوبر  ١99٦الغيان وابطالن.
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 ٥-٤و أثارراء تامرريم ووجرراء املرزاد لبير مررا تبقررى مررن أسررهم الشررركة ،ارتكررب الطرررف اوكررومل
املدعى عليه (اللةاة اوكومية إلدار أمراليف الدولرة) أينرا يروقرا أيررح للقرانون .وتراص املراد ٢٦
مر ررن الالئحر ررة رقر ررم  ٥١3املؤرير ررة  ١٦كر ررانون األول/ديسر ررمرب  ١997واملتعلقر ررة اج ر رراءات تامر رريم
املرزادات والعطرراءات علررى وجرروا نشررر اإليطررار ببير أمرراليف الدولررة قبررل املرزاد دررا ال يقررل عررن 3٠
يومررا ،ابلل رة الرريررة للدولررة والل ررة الروسررية .و  ٢7أ ر/مررايو  ،١99٨نشرررت صررحيفة صرراداوي
مراردوم وعرال ابلل رة الروسرية عرن بير أسرهم شرركة يراران ون املسرا ة يروم  ٢7حزيران/يونيرره ١99٨
وأجررري امل رزاد الواق ر يرروم  ٢٢حزيران/يونيرره  .١99٨وكرران الشررخص الررملي قرردم العطرراء الفررائز
لشر رراء  3٠املائ ررة م ررن األس ررهم ص رراحب اإلع ررالن نفس رره ،بيام ررا ح ررايت ش ررركة س ررومون١-
دوش ررانبه  ١٠املائ ررة م ررن األس ررهم .وتك ررررت انتهاك ررات داثل ررة للق ررانون امل ر رزاد املق ررام ٢7
نيس رران/أبريل  ،٢٠٠٢عا رردما بيع ررب نس رربة العش ر ررين املائ ررة املتبقي ررة م ررن أس ررهم الش ررركة وك رران
صاحب البالغ أينا مقدم العطاء الفائز.
 ٦-٤وأعلار ر ررب اإكمر ر ررة االقتصر ر ررادية العلير ر ررا بطر ر ررالن بي ر ر ر أسر ر ررهم شر ر ررركة ير ر رراران ون ٢٢
حزيران/يونيرره  ١99٨و ٢7نيسرران/أبريل  ٢٠٠٢ابعتبررارو لالفررا للشررروس القانونيررة .وأعررادت
اإكمررة األط رراف وىل وضررعها األصررلل وأمرررت اللةاررة اوكوميررة إلدار أمرراليف الدولررة ابسررتعاد
مبلر  ٥٠ ٨9١.3٠سرروموين لفائررد صرراحب الرربالغ ومبلر  ٨ ٤٨٤.٨٥سرروموين لفائررد شررركة
سومون ١-دوشانبه.
 7-٤وتوضر الدولررة الطرررف أن اإلجرراءات ال ر ات رملهتا اإكمررة االقتص رادية العليررا اسررتادت
وىل مب رردأ املس رراوا ب ررأ األطر رراف .وال حي ررق للمحكم ررة أن ت ررص أي ط رررف دعامل ررة تفن رريلية
س ررياح وجراءاهت ررا ،وال أن تاته ررك حق رروح أي ط رررف .وتب ررأ مس ررتادات مل ررح القن ررية أين ررا أن
احممب ابلكامل أثااء الامر دعواو :فقد حمرر جلسرات
حقوح صاحب البالغ اإلجرائية ا
اإكم ررة ،وق رردم طلب ررات لتلف ررة ،وع ررر م ررا لدي رره م ررن حةر ر وأدل ررة أم ررام اإكم ررة ،وش رراريف
فحصها ،كما شاريف مباشر املااقشات القنائية.
 ٨-٤وعررالو علررى ذلررك ،واسررتاادا وىل اهرزأين  ٢و 3مررن املرراد  ٢7٠مررن قررانون اإلجرراءات
االقتصررادية ،حيررق لفطرراف ماايعررة اقتصررادية اسررتئااف القررار أمررام اإكمررة االقتصررادية العليررا
لطاجيكستان وطار وجراءات املراجعرة القنرائية ،وذلرك غنرون سرتة أشرهر مرن اتريرخ بردء
نفاذ القرار القنائل موضوع الطعن .وبااء عليره ،أعرادت تلرك اإكمرة الامرر طعرون صراحب
الرربالغ ورفنررتها .لررملا ترردف الدولررة الطرررف كن الق ررارات القنررائية الصررادر قنررية صرراحب
الرربالغ كانررب مشررروعة ومررربر  .ومل تاتهررك اإرراكم االقتصررادية أي حررق مررن حقرروح األط رراف
املاايعة االقتصادية.
كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف
 ٢٨حزيران/يونيه  ،٢٠١7اعم صاحب البالغ على مالحمات الدولرة الطررف،
١-٥
وكرر حةةه الرئيسية وعر تفاصيل اإلجراءات املتبعرة اإراكم .ويردف صراحب الربالغ كنره
مل يتلق ،حم اآلن ،أي تعويض من الدولة .ويؤكد صاحب البالغ أنه ،أعقاا صدور قرارات
اإكمررة ،ظررل مررن دون عمررل واضررطر وىل وعررالن اإلفررالس وعررا فق رريا علررى مرردح  ١3عامررا.
ويرردعل مررر أيرررح أن املبل ر الررملي دفعرره لش رراء أسررهم الشررركة ،واررو  ٥٠ ٨9١سرروموين ،كرران
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يافررم أن يسررمدو مررن الدولررة الطرررف بيررد أنرره ال ي رزال ،حررم اآلن وبعررد منررل  ٢٠عامررا،
انتم ررار امل رردفوعات م ررن الدول ررة .ووابن ذلر ررك ،يادت قيم ررة املراف ررق دئ ررات األض ررعاف ،حر ررأ
تراجعب القو الشرائية ألمواله ابلقدر نفسه.
 ٢-٥ويدعل صاحب البالغ أنه لريد مسرؤوال عرن كرون قررار يصخصرة مركرز وعراد التابايرل
قررد صرردر عررن اللةاررة اوكوميررة إلدار أمرراليف الدولررة ولرريد درسرروم حكررومل وفررق مررا يرراص عليرره
القررانون .ويالحررح صرراحب الرربالغ أن املسررؤولية تق ر علررى عرراتق أجهررز الدولررة وموظفيهررا .فقررد
ابترراع أسررهم الشررركة بايررة حسرراة ،وكرران يعترررب نفسرره مالكررا حسررن الايررة وىل حررأ صرردور ق ررارات
اإكمة .ويدعل أن اإاكم مل أتيمل ذلك االعتبار.
 3-٥و ع ر ررامل  ٢٠١٤و ٢٠١٥اس ر ررتابنح ص ر رراحب ال ر رربالغ ر ررد م ر ررات أم ر ررام اإكم ر ررة
االقتصادية العليا على أساس المروف املستةد القنية ،مؤكدا كل مرر أنره مل ياتخرمل أي قررار
بشر ررابن األسر ررهم ،وأن األسر ررهم مل تابطر ررل ،وأنر رره مل يتلر ررق تعوينر ررا عاهر ررا .وطلر ررب اسر ررمداد املرافر ررق
املخصخصة أو تعوينه عن األسهم على أسراس قيمرة شررائها أو تعرديلها فسراا التنرخم وفرق
مرا يقتنرريه القررانون .ويرردعل صراحب الرربالغ أن القيمررة اوقيقيررة ألسرهمه كانررب قررد يادت كربر
وعشر ررين م ررر ع ررام ( ٢٠٠٤فبل ررب  ١ ٢٥٠ ٠٠٠س رروموين) ،لك ررن اإكم ررة حكم ررب ل رره
بتعويض مقدارو  ٥٠ ٨9٠سوموين فقط.
 ٤-٥و  ٥ش ر ررباس/فرباير  ،٢٠١٨ق ر رردم ص ر رراحب ال ر رربالغ نس ر ررخة م ر ررن بي ر رران أشر ر ر ال البا ر رراء
واإلصالح والتحسأ ال أجنزت مركز وعاد التابايل الفم ما بأ عامل  ١997و.٢٠١٤
 ٥-٥و  ٢٥نيسان/أبريل  ،٢٠١٨كرر صاحب البالغ حةةه السرابقة ،وذ ركرر مرر أيررح
كنه مل يتلق حم ذلك الوقب التعويض الملي قنب به اإكمة االقتصادية العليا.
املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة

الامر مقبولية البالغ
 ١-٦قبررل الامررر أي ادعرراء يرررد بررالغ مرا ،صررب علررى اللةاررة أن تقرررر ،وفررق مرا تقتنرريه
املاد  93من نمامها الدايلل ،ما وذا كان البالغ مقبوال أم ال دوجب الربوتوكول االيتياري.
 ٢-٦وقررد أتكرردت اللةاررة ،وفررق مررا تقتنرريه املرراد ()٢(٥أ) مررن الربوتوكررول االيتيرراري ،مررن
أن املسررابلة نفسررها ليسررب قيررد البحررا وطررار أي وج رراء آيررر مررن وج رراءات التحقيررق الرردويل
أو التسوية الدولية.
 3-٦وحترريط اللةاررة علمررا بتابكيررد صرراحب الرربالغ أن مجي ر سرربل االنتصرراف اإليررة املتاحررة
والفعالة قد استاافدت .و غياا أي اعما من الدولة الطرف املا ااصوذ ،تررح اللةارة
أن متطلبات املاد ()٢(٥ا) من الربوتوكول االيتياري قد استوفيب.
 ٤-٦وةصرروذ مررا ايعررم مررن انتهررايف للمرراد  ٢٦مررن العهررد ،ترررح اللةاررة أن ادعرراء صرراحب
الرربالغ أنرره احرررم مررن اوررق املسرراوا أمررام القررانون واوررق التمتر فمايررة القررانون علررى أسرراس
املسرراوا وبررال صييررز ،ادعرراء غررري مرردعم كدلررة كافيررة ألغ ررا املقبوليررة ،ومررن مث فهررو غررري مقبررول
دقتنى املاد  ٢من الربوتوكول االيتياري.
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 ٥-٦وترررح اللةاررة أن صرراحب الرربالغ دعررم دررا يكفررل مررن األدلررة ألغ ررا املقبوليررة ادعرراءو
دوجررب املرراد  ،١٤مقررروء دفرداررا وابالق رمان م ر املرراد  )3(٢مررن العه رد .وبارراء عليرره ،تعلررن
اللةاة مقبولية املا اهزء من البالغ وتباشر الامر فيه من حيا أسسه املوضوعية.

الامر األسد املوضوعية للبالغ
 ١-7نمرررت اللةاررة اررملا الرربالغ ضرروء مجي ر املعلومررات ال ر أاتحهررا ررا الطرفرران ،وفررق
ما تقتنيه املاد  )١(٥من الربوتوكول االيتياري.
 ٢-7وتالحررح اللةاررة أن صرراحب الرربالغ يعترررب أن الدولررة الطرررف وذ حتيلررب عليرره بتلررك
الطريقررة ووذ حالررب دون حماكمترره أمررام حمكمررة مس ررتقلة ،فقررد انتهكررب حقوقرره املعررمف ررا
الفقر  ١من املاد  ١٤من العهد .وتالحح اللةاة كمللك أن صاحب البالغ يفيد كن الردعوح
املرفوعة عليه من مكتب املدعل العام كانرب قرد سرقطب ابلتقرادم ،وذ كران يتعرأ رفعهرا أجرل
أقصرراو ثررالس سرراوات ،لكاهررا مل تارف ر وال بعررد مرررور سررب سرراوات علررى ااصخصررة .وتالحررح
اللةاررة أينررا أن اإكمررة أمرررت دررا صرراحب الرربالغ تعوينررا مقرردارو  ٥٠ ٨9١سرروموين ،لكررن
املا األيري مل يسرتط حرم اآلن ونفراذ ارملا القررار .ومل تشررح الدولرة الطررف سربب عردم حصرول
صاحب البالغ على ذلك املبل بعد منل أكثر من  ١٤عاما على صدور قررار اإكمرة ٢٦
آذار/مررارس  .٢٠٠٤وبارراء عليرره ،تسررتات اللةاررة ،وذ تعترررب أن ومكانيررة اللةرروء وىل اإرراكم كمررا
تاص عليها الفقرر  ١مرن املراد  ١٤مرن العهرد تمرل مو رة وذا مرا اسرتمر عردم نفراذ قررار قنرائل
هنائل وملزم حق طرف من األطراف( ،)٢شابهنا ذلك شابن كفالرة قيرام السرلطات املختصرة
انفاذ األحكام الصادر ملصاحل املتملمأ كما تاص عليه الفقر (3ج) من املاد  ٢مرن العهرد،
أن عرردم ونفرراذ سررلطات طاجيكسررتان القررار املشررار وليرره أعررالو يشرركل انتهاكررا للحقرروح املكفولررة
لصرراحب الرربالغ دوجررب الفقررر ١مررن املرراد  ،١٤مقررروء دفرداررا وابالق رمان م ر الفقررر  3مررن
املاد  ٢من العهد.
 -٨واللةار ر ررة ،وذ تتصر ر رررف دوجر ر ررب املر ر رراد  )٤(٥مر ر ررن الربوتوكر ر ررول االيتير ر رراري ،تر ر رررح أن
الوقائ املعروضة عليها تكشرح عرن حردوس انتهرايف وقروح صراحب الربالغ املاصروذ عليهرا
املاد  )١(١٤من العهد ،مقروء دفرداا وابالقمان م املاد  )3(٢ماه.
 -9وصب على الدولة الطرف ،وفقا للماد ()3(٢أ) من العهرد ،أن تتري لصراحب الربالغ
سبيل انتصاف فعاال .وال ملزمة كن صا األفراد الملين انتهكب حقروقهم املكفولرة ابلعهرد جرربا
كامال .وبااء عليه ،صب على الدولة الطرف اتاذ تدابري ماها( :أ) ونفاذ القرار القنائل الصادر
 ٢آذار/مارس  ٢٠٠٤ونفاذا كامال و(ا) أيمل مجي العااصر املااسبة االعتبار لتحرديا
املا القرار اتريخ ونفاذو ،ال سيما النرر الملي وق صاحب الربالغ بسربب الترابيري املفررس
دف التعويض و(ج) اتاذ تدابري ملا حدوس انتهاكات داثلة املستقبل.
 -١٠واللةاة ،وذ تن
قررد اعمفررب ابيتصاصررها

اعتباراا أن الدولة الطررف ،ابننرمامها وىل الربوتوكرول االيتيراري،
حتديررد مررا وذا كرران قررد حرردس انتهررايف للعهررد أم ال ،وأهنررا تعهرردت،

__________

()٢
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عمال ابملاد  ٢من العهرد ،كن تكفرل همير األفرراد املوجرودين وقليمهرا أو اااضرعأ لواليتهرا
اوق رروح املع ررمف ررا العه ررد وكن ت رروفر اه رررب الفع ررال والقاب ررل ل نف رراذ عا رردما يثب ررب ح رردوس
انتهايف ،فدهنا تود أن تتلقى مرن الدولرة الطررف غنرون  ١٨٠يومرا معلومرات عرن التردابري الر
اتملهتا لوض آراء اللةاة موض التافيرمل .وابإلضرافة وىل ذلرك ،تطلرب اللةارة وىل الدولرة الطررف
نشر املو اآلراء على نطاح واس بل اهتا الررية.
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