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اع(مدهته اومجاة لترهته  125ا 29-٤آذار/مهرس )2019
هرك لراسة هجا اوبدغ أع هء اومجاة او(هو ة أمسهؤهم :اتن ه مهراي عبدت رتتشهط تع اله الن عه الهر تفوالز
اندز كعيس تك يس(هف عهرف مقها تأمحد أم فال(  ،ت هي(شالي فالهرتاي تك يسال(هف هالهياس تنمالهرايا
كهاات تمهرس ه ف ج كال اا تلنكالها الكالي مهههمالهزا تفالهت ي نزارتسال س تهالع ا ك الزالا كاله ي ا تفهسال مكه
سهنس ت هس مهنهيل سهن(هس نيس تيهفهط هين تفيم ت غ تلجه تأندرايس زحمل مها تجا( ها زيبع
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 -1صالالهحب اوالالبدغ هالاله أرسالالدا لاتو (الاله تهالاله م الهامن تكمالالهين مالالن مهاو الالد عالالهم 1992
تيدعي أا اودتوة اوط ف ان(هكت حقهق املكفهوة هجب املهلت  7ت18ا )1مالن اوعهالد تقالد
ل ل اوربتتهكهط اال ( هر ح ز اوافهذ نواسبة ورتكمهنسال(ها  1آب/أغسالطس  1997تحملاّالل
حمهم صهحب اوبدغ
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 1-2صهحب اوبدغ من ههل يهه تمل يسبق أا ا ههتم قط نرتكهب ج حملالة أت اهوفالة فلاريالة
نس(ااهء فلان( اجلاهئ ة نع(بهر مس(اكفهً ضالمعايً تكالها اسال(دعهؤ أللاء ا دمالة اوعسالك ية أرجال
عالالهم  2010مث عالالهم  2011سالالبب نالالهنع اوص ال ع او ال تا(ه ال ماالالج اوطفهوالالة فض الالهفة فىل
ا)1
اوهَهي“
اوكشف اوج أثبت أن مصهب ” (دزمة االك(ئهب َ

 2-2ت تشال ين األتط/أك(الاله  2012اسال(دعي صالالهحب اوالبدغ ومخدمالالة اوعسالك ية األمال
اوج ي(اهىف مع مع(قدات اوديا ة تي(جههل حهو( اوصح ة تأتض صهحب اوبدغ فهايً تك(ه هً
ملمام ال عالالن املفهض ال ة اوعسالالك ية أا مع(قدات ال اوديا الالة هصالالف مالالن الالههل يهالاله ال تب ال و ال ألاء
ا دمة اوعسك ية ت  5كهنها األتط/ليسمرب  2012أهعمن أن مؤهل هله
 3-2ت  7كال ال ال الالهنها األتط/ليسال ال ال الالمرب  2012اسال ال ال الال(دعي صال ال ال الالهحب اوال ال ال الالبدغ أللاء ا دمال ال ال الالة
اوعسالالك ية فَال َفعالالل ت  8كالالهنها األتط/ليسالالمرب  2012اع(قم ال مهوفالالها يعممالالها املفهض ال ة
تتضع رهن االح(جهز اوساله ق وممحهكمالة م فالق االح(جالهز  DZ-D/7لا الهغهز
اوعسك ية ه
ت  9كالالهنها اواهين/ياالالهي  2013حالالهكم حمكمالالة مدياالالة لا الالهغهز تأتضال أنال رفالالا ألاء ا دمالالة
اوعسك ية ألسالبهب ليا الة تأا ضالمع مل يسالم وال الجود أت نيلاء حملال اوالهالء أت ارتالداء ز عسالك
ا)2
أت محل اوسدح وكا مس(عد ومهفهء نو(زامهت املدن ة عن م يق ألاء دمة مدن ة ديمة
 ٤-2ت  9ك الالهنها اواهين/يا الالهي  2013ألان الالت حمكم الالة مديا الالة لا الالهغهز ص الالهحب او الالبدغ
تحكمال الالت عم ال ال نوسال الالجن  2٤ال الاله اً ق( ال الالى املال الالهل 219ا )1مال الالن قال الالهنها اوعقال الالهنع سال الالبب
رف ألاء ا دمة اوعسك يةا )3تتضع احلبس مبه تقدمت تاودت اس(ئاهفهً ن ه الة عاال ألنال
مل يس ال الال(طع ذو ال الالد س ال الالبب س ال الالجا تم ال الالع ذو ال الالد عا ال الالدمه زارع ص ال الالهحب او ال الالبدغ  15ك ال الالهنها
اواهين/يا الالهي  2013رف الالا مهوف الاله م ف الالق االح(ج الالهز اوس الالمهح وال ال (هق الالع االس الال(ئاهف ت 18
كالالهنها اواهين/ياالالهي  2013رفعالالت تاودت ال الالكهى فىل املالالدعي اوعالالهم ورتكمهنسالال(ها ح ال ممبالالت
فو ال أا ي(خالالج تالالدا ع عهجمالالة و(مك ال صالالهحب اوالالبدغ مالالن تهق الالع االسالال(ئاهف قبالالل املهعالالد اواهالالهئي
و(قدمي االس(ئاهف اوج كها مالن املقال ر أا يا(هالي  19كالهنها اواهين/ياالهي  2013ت رسالهوة

__________

ا)1
ا)2

ا)3

2

حي الالل صالالهحب اوالالبدغ فىل رسالالهوة مؤر الالة  ٤الالبهف/فرباي  2013مالالن تزار اوصالالحة تاوصالالاهعهع اوطب الالة اورتكمهن الالة
فىل تاودت ال جالالهء ف هالاله أا اوكشالالف مس(ش الالفى وام ال ا اوافس ال ة  -اوعصالالب ة أثبالالت أن ال مص الالهب ال ال ”م(دزمالالة
اوهَهي“
االك(ئهب َ
ال يعرتف قهنها ا دمة اوعسك ية تاو(جا د اإلوزامي حبق اوشالخص اهرسالة االسال(اكهف او المع مالن ا دمالة
اوعسالالك ية تال يالالاص عمالالى أ الالديل ومخدمالالة اوعسالالك ية تودمالالدع عمالالى او(هص ال هع او ال تمق(هالاله تكمهنسالال(ها
س ال هه هالالجا اوقالالهنها انم ال مالالة تاثئالالق ماهالاله تق ي ال املق ال ر ا هصالالة املعا الالة حب يالالة اوالالدين أت املع(قالالد عالالن عا(هالاله فىل
تكمهنس الال(ها ا A/HRC/10/8/Add.4اوفقال ال  )68تاملدحم الالهع ا (هم الالة ومجا الالة ش الالرا او(ق يال ال او الالدتر اوا الالهين
ورتكمهنس(ها ا CCPR/C/TKM/CO/2اوفق اتا  ٤0ت)٤1
تالالاص املالالهل 219ا )1مالالن قالالهنها اوعقالالهنع عمالالى أا او(هال ب مالالن ا دمالالة اوعسالالك ية لتا أسالالهس قالالهنهين و عفالالهء
ماهه يعهقَب عم ن دمة اإلصدح ة مد تصل فىل سا( أت نحلبس مد تصل فىل سا(
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مؤر الالة  5الالبهف/فرباي  2013ذك ال املالالدعي اوعالالهم أا ”اج(مهعالهً قص العاً“ ال صالالهحب اوالالبدغ
تتاودت ج ى  15كهنها اواهين/ياهي  2013تأن حملكن هم أت وصهحب اوالبدغ أا يسال(رنف
احلكالالم تهههالالل رل املالالدعي اوعالالهم املسالالروة او ئ َس الة ومشالالكهى تهالالي أا مالالهوفي االح(جالالهز اوالالجين
ح ال ال تا االج(م ال الالهع ال ال ص ال الالهحب او ال الالبدغ تتاودت ال ال رف ال الها اوس ال الالمهح وص ال الالهحب او ال الالبدغ (هق ال الالع
االس الال(ئاهف فض الالهفة فىل أنال ال مل يك الالن حملامال ال حم الالهم آنئ الالج تنمال ال اً فىل أا م الالهوفي االح(ج الالهز رف ال الها
اوسالمهح وال (هق الالع االسال(ئاهف فينال مل يالال(مكن مالن اسالال(ئاهف احلكالالم اوالج أصالالدرت حمكمالالة مدياالالة
لا الالهغهز تيؤكالالد أا عالالدم او(زامال نسالال(افهل الالع سالالبل االن(صالالهف ا م الالة امل(هحالالة راجالالع فىل عالالدم
تجهل سبل ان(صهف حمم ة فعهوة م(هحة و وم(ش ّكي من االن(ههك املزعهم حلقهق هجب اوعهد
 5-2تكالالها صالالهحب اوالالبدغ تقالالت تقالالدمي اوشالالكهى يق الالي عقه الالة نوسالالجن سالالجن
اوهاقع نوق ب من مدياة ِسْد

LBK-12

الشكوى
 1-3يدعي صهحب اوبدغ أا مقهضهت تسجا سبب مع(قدات اوديا ة او أعال ب عاهاله
اسالال(اكهف او الالمع عالالن ا دمالالة اوعسالالك ية يشالالكدا حالالد ذاهتمالاله معهممالالة ال فنسالالهن ة أت مه االالة
نملعالالا املال ال مالالن املالالهل  7مالالن اوعهالالد تيالالدعي أي الهً حالالدتا ان(هالالهك وممالالهل  7مالالن اوعهالالد سالالبب
مالالة أمالالهر فىل املدحمالالهع
و ال تف االح(جالالهز سالالجن  LBK-12تحي الالل هالالجا اوصالالدل
ا (هم ال الالة ومجا ال الالة ماهه ال الالة او(ع ال الالجيبا )٤تاالج(ه ال الالهلاع اوق ال الالهئ ة وممحكم ال الالة األترت ال الالة حلق ال الالهه
ا)6
ال الالبهف/فرباي 2010
اإلنسال الالهاا )5تتق ي ال ال نقه ال الالة ا ال الالهم املسال الال(قم اورتكمهن ال الالة اوصال الالهلر
__________

ا)٤

ا)5

ا)6
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 CAT/C/TKM/CO/1اوفق اتا  18ت 19ح أع ت اومجاة عن قمقهه فزاء مة من األمهر ماهاله اسال(م ار
االع(الالداء اوبالالدين تاو الالغط اوافسالالي عمالالى يالالد مالالهوفي اوسالالجها الاله ذوالالد اوعقالالهب اجلمالالهعي تسالالهء املعهممالالة
نع(بالالهر تالالد عاً ”تقهئ الهً“ تاسالال(خدام احل الالبس االنف ال ال تاوعاالالف اجلاسالالي تاالغ(ص الالهب س الهاء مالالن قبالالل م الالهوفي
اوسالالجها أت اوسالالجاهء األم ال اوالالج ألى ف مالاله يبالالدت فىل ان(حالالهر عالالدل مالالن ا (جالزين تأع الالت اومجاالالة أي الهً عالالن
نوالالل قمقهالاله فزاء اوم ال تف املهلي الالة تاوصالالح ة اوسالالهئد أم الالهكن س الالمب احل يالالة ما الالل ع الالدم كفهيالالة اوغالالجاء تاو عهي الالة
اوصح ة تاالك(مهظ اوشديد تاوق هل املف تضة د لاع عمى زايراع األس
يش الالع ص الالهحب او الالبدغ فىل ا كم الالة األترت الالة حلق الالهه اإلنس الالها كهو س الالا د ض الالد االس الالهل او تس الالي ااالو(م الالهس
رقالالم  )08/26876احلكالالم املالالؤر  17حزي اا/يهن ال  2010اوفق ال اع  68ت 69ت 72اوالالج مص الالت ف ال
ا كمة فىل أا أم تسم م املم(مس فىل تكمهنس(ها من أجل مدحق(ال جاهئ الهً تضالع ” طال حق قالي“ ي(ماالل
اح(مالالهط تع ض ال وم(ع الالجيب أت املعهممالالة اودفنس الالهن ة أت امله ا الالة تأه ِ الالجع اوعهامالالل او(هو الالة احلس الالبها :او(ق الالهري
املهثهقالالة تامل(سالالقة اوالهارل مالالن مصالالهلر حمرتمالالة الالا شالالرا ان(شالالهر او(عالالجيب تاو ال ب تاسالال(خدام اوقالاله ضالالد املشالال(ب
تكمهنس(ها تأتضهع االح(جهز اوس ئة ومغهية
ف هم جاهئ هً عمى أيد سمطهع فنفهذ اوقهان
الالبهف/فرباي  2010ااوص الالفح(ها  9ت )10س الالجن LBK-12
تص الالف تق يال ال نقه الالة ا الالهم املس الال(قم اورتكمهن الالة
اوالج يشالهر فو ال الالعب هً سالجن الهغهط عمالالى أنال أكالرب سالجن تكمهنسالال(ها مالن ح ال احلجالالم تعالدل اوسالجاهء تهالاله
مصمم و سال(هعب ماله يصالل فىل  2 100سالج ففالي تقالت فعالدال او(ق يال كالها هالجا اوسالجن يالؤت  5 700حم(جالز
ترغالالم اوش ال تف األما الالة اوالالدن ه ا الالدل ومجالاله اوالالجين ال س الها ق هلالالم فقالالد كهنالالت و ال تف اوسالالجن صالالعبة ومغهيالالة
تكالالها هالالجا اوسالالجن يقالالع صالالح اء قهحمالالة تصالالل لرجالالهع احل ال ار ف هالاله فىل  20لرجالالة سالالت اوصالالف الال(هءً ت 50لرجالالة
فالالهه اوصالالف ص ال فهً تنم ال اً فىل اوم ال تف املاه الالة اوقهس ال ة تاالك(مالالهظ تاح(جالالهز اوسالالجاهء املصالاله نوسالالل تنألم ال ا
اجلمديالالة مالالع اوسالالجاهء األصالالحهء تن الدر فمالالدالاع األغجيالالة تاأللتيالالة تما(جالالهع اوامهفالالة اوشخص ال ة أ مغالالت املؤسسالالة عالالن
معال الالدط تف ال الالهع يصال الالل فىل  5.2املهئال الالة تهال الاله أعمال الالى نسال الالبة ال ال سال الالجها اوبمال الالد تعمال الالى غ ال ال ار اوسال الالجها األ ال ال ى
تكمهنسالال(ها كالالها مهوفالاله هالالجا اوسالالجن تأفال ال آ ال تا يمجالالؤتا فىل االع(الالداء اوبالالدين عمالالى اوسالالجاهء هافقالالة فلار اوسالالجن
يهلعالالها اوسالالجن ومم ال األتىل
ت كاالالع مالالن األح الالها (عم مالالهع ماهالاله تكالالها ي(ع ال ومعاالالف أسهس الهً ا (جالالزتا اوالالجين َ
تجيهمالالها ن( جالالة والالجود أنممالالة اوسالالجن غالالع او مس الالة تأه الالديت مدحمالالهع اهثمالالة شالالرا اوم ال تف اوسالالهئد سالالجها
تكمهنسالال(ها او(ق ي ال اوقط ال والالهزار ا هرج الالة نو الهالايع امل(حالالد األم يك الالة وعالالهم  2011تتق ي ال ماممالالة اوعفالاله
بهف/فرباي 2012
اودتو ة
3
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تت الالدط ه الالج اوهاثئ الالق عم الالى ان(ش الالهر اهرس الالة او(ع الالجيب تس الالهء معهمم الالة ا (ج الزين اودتو الالة اوط ال ف
تتسالالمط أي الهً او الالهء عمالالى تجالالهل طال الالديد نيا ي(عال صالالهحب اوالالبدغ وم(عالالجيب أت املعهممالالة
اودفنسهن ة أت امله اة تعمى كها سجن  LBK-12يقع صح اء ت تفع ف هاله احلال ار فىل لرجالهع
تحي(جالالز اوسالالجاهء املصالاله ها نيم ال ا معديالالة مالالع اوسالالجاهء
قصالالهى تيعالالهين اوسالالجن مالالن االك(مالالهظ ه
األصحهء
2-3
اإلوزام الالة
ا)7
اوعهد
حق ق ة

تيالالدعي صالالهحب اوالالبدغ أا مقهضالالهت تفلان( ال تسالالجا و ف ال ألاء ا دمالالة اوعسالالك ية
سالالبب مع(قداتال اوديا الالة تاسالال(اكهف ضالالمعايً ان(ههكالهً حلقهقال ق( الالى املالالهل 18ا )1مالالن
تيشع فىل أن أ مل اوسمطهع اورتكمهن ة نينال مسال(عد ومخدمالة املدن الة نيلاء دمالة ديمالة
وكن تش يعهع اودتوة اوط ف ال تاص عمى هجا اوبديل

 3-3تيطمب صهحب اوالبدغ فىل اومجاالة أا تالدعه اودتوالة اوطال ف فىل ماله يمالي :اأ) تربئ(ال مالن
او الال(هم املهجهال الالة فو ال ال هجال الالب امل الالهل 219ا )1مال الالن ق الالهنها اوعقال الالهنع ت الالطب سال الالجم اجلاال الالهئي؛
اب) تعهي عن األض ار املعاهية تاوافقهع اوقهنهن ة تفق مه تس(هجب املهل 2ا )3من اوعهد
عدم تعاون الدولة الطرف
 11كال ال الالهنها األتط/ليسال ال الالمرب  2013ت 30تش ال ال ال ين األتط/أك(ال ال الاله  201٤ت13
-٤
بهف/فرباي ت 27آب/أغسطس  2015ممبت اومجاة فىل اودتوة اوط ف أا تبد مدحمههته
شرا مقبهو ة اوبدغ تأسس املهضهع ة وكاهه تدحظ عدم اس(دم هج املدحمهع حا اآلا
تتع ال ب ع الالن أس الالفهه ألا اودتوالالة اوط ال ف مل تق الالدم أ معمهم الالهع عالالن مقبهو الالة الع الالهءاع ص الالهحب
اوبدغ أت أسسالهه املهضالهع ة تتالج ّك نيا اودتوالة اوطال ف املعا الة ممزمالة ق( الى املالهل ٤ا )2مالن
اوربتتهكهط اال ( هر هافه اومجاة نإلي هحهع أت اوب ه ع اوك(ه ة اودزمة جلدء املسروة مع
اإل الالهر عا الالد االق( الالهء فىل أ ت الالدا ع خاُّت الالجع و( الالدارك اوهض الالع تأنال ال حهو الالة ع الالدم احلص الالهط
عم الالى رل م الالن اودتو الالة اوطال ال ف سال ال هىل االع(ب الالهر اوهاج الالب اللع الالهءاع ص الالهحب او الالبدغ فا كهن الالت
ا)8
مدعهمة نيلوة
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

اوام

املقبهو ة

 1-5قبالالل اوام ال أ الع الالهء ي ال ل الالدغ م الاله جي الالب عم الالى اومجاالالة تفق الهً ومم الالهل  93م الالن
نمهمهه اودا مي أا سدل مه فذا كها اوبدغ مقبهالً أم ال هجب اوربتتهكهط اال ( هر
 2-5تقد اس( قات اومجاة تفقهً مله تاص عم املهل 5ا)2اأ) من اوربتتهكهط اال ( هر من
فمالالهر أ فج ال اء آ ال مالالن فج ال اءاع او(حق الالق اوالالدت
أا املسالالروة نفسالالهه و سالالت ق الالد اوبح ال
أت او(سهية اودتو ة
__________

ا)7
ا)8

4

حي الالل ص الالهحب او الالبدغ فىل أاتس الاله تس الالهركهع ض الالد تك الاله ا )CCPR/C/104/D/1853-1854/2008اوفقال ال اتا ٤-10
ت5-10
مالالة أمالالهر أ الاله الالعهوة تآ ال تا ضالالد و ب الاله ا )CCPR/C/107/D/1913/2009اوفق ال 1-6؛ تأ هسالالدر ضالالد
انم ال
و ب الاله ا )CCPR/C/100/D/1751/2008اوفق ال ٤؛ ت ال خمه التف ضالالد تكمهنسالال(ها ا)CCPR/C/112/D/2069/2011
اوفق ٤؛ تآمهراس ال ضد س النكه ا )CCPR/C/120/D/2209/2012اوفق ٤
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 3-5تسال ط اومجاالالة عممالهً نلعالالهء صالهحب اوالالبدغ أنال اسالال(افد ” الع سالالبل االن(صالالهف ا م الالة
هالالجا اوصالالدل فالاليا
املعقهوالالة“ امل(هحالالة أمهم ال تو ال ّالمه مل يصالالدر عالالن اودتوالالة اوط ال ف أ اع الرتا
اومجاة ت ى أا مق( هع املهل 5ا)2اب) من اوربتتهكهط اال ( هر قد اس(هف ت
 ٤-5تف ماله ي(عمالق نلعالالهءاع ان(هالهك املالالهل  7مالن اوعهالالد تدحالظ اومجاالالة أا صالهحب اوالالبدغ
خصال هً ومال تف سالالجن
مل يقالالدم أ معمهمالالهع عالالن أنال عهمالالل خص ال هً معهممالالة سال ئة أت تعال
لتا املس(هى املطمهب تت ى اومجاة أن حا مع عالدم لحالا اودتوالة اوطال ف العالهءاع صالهحب
اوالالبدغ اسالال(اهلاً فىل املعمهمالالهع ا الالدتل امل(هحالالة املمالالف فالاليا صالالهحب اوالالبدغ مل يالالدعم العالالهء
هجالالب املالالهل  7مالالن اوعهالالد الاله يكفالالي مالالن األلوالالة ألغال ا املقبهو الالة ت االالهء عم ال تال ى اومجاالالة أا
اوبدغ غع مقبهط ق( ى املهل  2من اوربتتهكهط اال ( هر
 5-5تتال ى اومجاالة أا صالهحب اوالبدغ قالدم ألوالالة كهف الة والدعم العهءاتال هجالب املالالهل 18ا)1
مالالن اوعهالالد ألغ ال ا املقبهو الالة تملالاله مل يصالالدر أ اعالرتا آ ال عمالالى مقبهو الالة اوالالبدغ فالاليا اومجاالالة
تعمالالن أا اوالالبدغ مقبالالهط مالالن ح ال تعمقال نلعالالهءاع صالالهحب اوالالبدغ هجالالب املالالهل 18ا )1مالالن
اوعهد تتش ع من مث اوام أسس املهضهع ة

اوام

األسس املهضهع ة

 1-6نمال ال ال ع اومجا ال الالة او ال الالبدغ ض ال الالهء ال الالع املعمهم ال الالهع اوال ال ال أاتحه ال الاله هل ال الاله اوط ف ال الالها تفقال ال الهً
وممهل 5ا )1من اوربتتهكهط اال ( هر
 2-6تسال ط اومجاالالة عممالهً نلعالالهء صالالهحب اوالالبدغ أا حقهقال املكفهوالالة هجالالب املالالهل 18ا)1
مالالن اوعهالالد ان(هكالالت سالالبب عالالدم تجالالهل الالديل عالالن ا دمالالة اوعسالالك ية اإلوزام الالة اودتوالالة اوطال ف
تهاله مالاله جعالالل رف ال ألاء ا دمالالة اوعسالالك ية سالالبب مع(قداتال اوديا الالة يالالؤل فىل مقهضالالهت جاهئ الهً
تمن مث فىل حبس
 3-6تتهالالج ّكِ اومجاالالة (عم قهالاله اوعالالهم رقالالم 22ا )1993شالالرا احلالالق ح يالالة اوفك ال تاوهجالالداا

تاودين اوج ت ى ف أا اوطه ع األسهسي ومح ايع املك سة اوفق  1مالن املالهل  18ي(جمالى
عدم جهاز تعم ق اوعمل هبجا احلكم حا عاالد تجالهل طال يهالدل األمالن اوعالهم تفالق ماله يال ل
اوفق  2من املهل  ٤من اوعهد تتهج ّكِ أي الهً نج(ههلهاله اوساله ق اوالج أ الهرع ف ال فىل أا احلالق
االس(اكهف او مع تفا كها اوعهد ال يشع فو ص احةً يس(مد مش تع ( من املهل 18
ماله لام االو(الزام نملشالهركة اسال(خدام اوقاله اوف(هكالة قالد ي(عالهر حبالد مالع ح يالة اوفكال تاوهجالداا
تاوالدينا )9فالهحلق االسال(اكهف او المع مالن ا دمالالة اوعسالك ية جالزء أصال ل مالن احلالق ح يالالة
__________

ا)9
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انم ال ايت  -الالهم يالالها تم هنالالل  -جالالن الاله ضالالد ههريالالة كالالهراي ا )CCPR/C/88/D/1321-1322/2004
اوفقال 3- 8؛ تجهنالالل  -م كال م تآ ال تا ضالالد ههريالالة كالالهراي ا )CCPR/C/106/D/1786/2008اوفقال 3-7؛
تأاتسالاله تسالالهركهع ضالالد تك الاله اوفق ال اتا  ٤-10ت5-10؛ تيهنالالل  -ك الهاا ك ال م تآ ال تا ضالالد ههريالالة كالالهراي
الدالي ف ض ال الالد تكمهنسال ال الال(ها ا)CCPR/C/113/D/2218/2012
ا )CCPR/C/112/D/2179/2012اوفق ال ال ال ٤-7؛ تعبال ال ال ّ
اوفقال ال ال 7-7؛ تحمم ال الالهل ههلايبعغ ا ال الالهف ض ال الالد تكمهنس ال الال(ها ا )CCPR/C/115/D/2221/2012اوفقال ال ال 5-7؛ تأمح ال الالد
ههلايبعج ا ال ال الالهف ض ال ال الالد تكمهنس ال ال الال(ها ا )CCPR/C/115/D/2222/2012اوفقال ال ال ال 5-7؛ تج ال ال الالهنرت ض ال ال الالد تكمهنس ال ال الال(ها
ا )CCPR/C/115/D/2223/2012اوفقال ال ال ال ال 6-7؛ تنهراين ال ال ال الالهف ض ال ال ال الالد تكمهنس ال ال ال الال(ها اCCPR/C/117/D/2225/2012
ت )CCPR/C/117/D/2225/2012/Corr.1اوفق 3-9؛ تأتتش (هف ضد تكمهنس(ها ا)CCPR/C/117/D/2226/2012
اوفق 6-7
5
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اوفك تاوهجداا تاوالدين تهاله ّ ّالهط أ فال ل احلصالهط عمالى فعفالهء مالن ا دمالة اوعسالك ية اإلوزام الة
فا مل يكن نإلمكها او(هف ق اهه ت ليا أت مع(قدات تجيب أال يعّ أحد إلك ا ّل هبجا
احل الالق تجي الالهز ومدتو الالة فا الالهءع أا تم الالزم املس الال(اكف نيلاء دم الالة مدن الالة ديم الالة ع الالن ا دم الالة
اوعسالالك ية الالهرج ااالالهط اوعسالالك تسالالت ق الالهل غالالع عسالالك ية تجيالالب أال تكالالها ا دمالالة اوبديمالالة
ا)10
ذاع صبغة عقه ة ل دمة حق ق ة وممج(مع تأا ت(هافق مع مبدأ احرتام حقهه اإلنسها
 ٤-6ت اوق ة مهضع اوام تدحظ اومجاة أن ال دف عمالى أا رفالا صالهحب اوالبدغ
الجكِ هالجا اوسال هه نيا قمالع
ها د ا دمة اوعسالك ية اإلوزام الة الع مالن مع(قداتال اوديا الة تته ّ
َم الالن ي ف الالها أا جياء الالدتا أللاء ا دم الالة اوعس الالك ية اإلوزام الالة ألا ض الالمعهم أت لي الالاهم حيال الِّم عمال ال هم
اسالال(خدام اوسالالدح مسالالروة ت(عالالهر مالالع املالالهل 18ا )1مالالن اوعهالالدا )11تتالالج ّك أي الهً نياالاله قهوالالت
أثاالالهء نم هالاله او(ق يال اوالالدتر اواالالهين ومدتوالالة اوطال ف آذار/مالالهرس  2017فاالاله ال تالزاط تشالالع
نوقمق من اس(م ار اودتوة اوط ف عدم االعرتاف نحلالق االسال(اكهف او المع مالن ا دمالة
اوعس الالك ية اإلوزام الالة تفزاء تكال ال ار مقهض الاله الالههل يه الاله او الالجين ي ف الالها ألاء ا دم الالة اوعس الالك ية
اإلوزام ة تسجاهم اانم  CCPR/C/TKM/CO/2اوفق اتا  ٤0ت )٤1تتشع فىل أااله نمال ع
ا)12
ق الالهاي اهثمالالة ت(عمالالق الالافس ق الهان اودتوالالة اوط ال ف تاهرسالالههته عالالدل مالالن اوبدغالالهع اوسالاله قة
تمتش ال هً مالالع هالالج اوس الها ق تسالال(ا(ن اومجاالالة أا اودتوالالة اوط ال ف ان(هكالالت اوق ال ة حمالالل اوام ال
حقهه صهحب اوبدغ هجب املهل 18ا )1من اوعهد
 -7تفا اومجا الالة فذ ت(ص ال ال ف هج الالب امل الالهل 5ا )٤م الالن اوربتتهك الالهط اال ( الالهر ت ال ال ى أا اوهق الالهئع
املع تضة عم هه تكشف عن حدتا ان(ههك حلقهه صهحب اوبدغ هجب املهل 18ا )1من اوعهد
 -8تتفقهً ألحكهم اوفق 3اأ) من املهل  2من اوعهد يقع عمى عالهتق اودتوالة اوطال ف او(الزام
(هفع سب ل ان(صهف فعهط وصهحب اوالبدغ تيعالي ذوالد أنال جيالب عمالى اودتوالة اوطال ف أا متالا
األ الالخها اوالالجين ان(ههكالالت حقالالهقهم اوال يكفمهالاله اوعهالالد تعهي الهً كالالهمدً عمالاله أصالالههبم مالالن ض ال ر
مة أمهر نيا ت(خج اإلج اءاع املاهسبة وشطب
ت اهءً عمى ذود فيا اودتوة اوط ف ممزمة
اوسالالجل اجلاالالهئي وصالالهحب اوالالبدغ تنيا تقالالدم و ال تعهي الهً كهف الهً تيقالالع أي الهً عمالالى عالالهتق اودتوالالة
اوطال ف او(الزام نُّتالالهذ الالع اإلجال اءاع اودزمالالة ملاالع حالالدتا ان(ههكالالهع اهثمالالة املسالال(قبل تتكال ر
اومجاة هجا اوصدل أن يابغي ومدتوة اوطال ف عمالدً نو(زامهاله هجالب املالهل 2ا )2مالن اوعهالد

__________

ا )10انم ال م ال  -ك الاله جهنالالل تآ ال تا ضالالد ههريالالة ك الالهراي ا )CCPR/C/101/D/1642-1741/2007اوفق ال 3-7؛
الدالي ف ض الالد تكمهنس الال(ها اوفقال ال 7-7؛
تجهن الالل  -م ك ال م تآ ال تا ض الالد ههري الالة ك الالهراي اوفق ال ٤-7؛ تعب ال ّ
تحممهل ههلايبعغ اهف ضالد تكمهنسال(ها اوفقال 5-7؛ تأمحالد ههلايبعج االهف ضالد تكمهنسال(ها اوفقال 5-7؛
تج ال الالهنرت ض ال الالد تكمهنس ال الال(ها اوفقال ال ال 6-7؛ تنهراين ال الالهف ض ال الالد تكمهنس ال الال(ها اوفقال ال ال 3-9؛ تأتتش ال ال (هف ض ال الالد
تكمهنس(ها اوفق 6-7
ا )11انم ال م ال  -ك الاله جهنالالل تآ ال تا ضالالد ههريالالة كالالهراي اوفق ال ٤-7؛ تجهنالالل  -م ك ال م تآ ال تا ضالالد ههريالالة
كالالهراي اوفقال 5-7؛ تأاتسالاله تسالالهركهع ضالالد تك الاله اوفقال اتا  ٤-10ت5-10؛ تيهنالالل  -كالهاا كال م تآ ال تا
الدالي ف ضالالد تكمهنسالال(ها اوفق ال 8-7؛ تحممالالهل ههلايبعغ االالهف ضالالد
ضالالد ههريالالة كالالهراي اوفق ال ٤-7؛ تعبال ّ
تكمهنسالال(ها اوفق ال 6-7؛ تأمحالالد ههلايبعج االالهف ضالالد تكمهنسالال(ها اوفقال 6-7؛ تجالالهنرت ضالالد تكمهنسالال(ها
اوفق 7-7؛ تنهراينهف ضد تكمهنس(ها اوفق ٤-9؛ تأتتش (هف ضد تكمهنس(ها اوفق 7-7
الدالي ف ض الالد تكمهنس الال(ها؛ تحمم الالهل ههلايبعغ ا الالهف ض الالد تكمهنس الال(ها؛ تأمح الالد
ا )12انم ال ال عم الالى سال الالب ل املا الالهط عب ال ّ
ههلايبعج االالهف ضالالد تكمهنسالال(ها؛ تجالالهنرت ضالالد تكمهنسالال(ها؛ تنهراينالالهف ضالالد تكمهنسالال(ها؛ تأتتش ال (هف ضالالد
تكمهنس(ها؛ ت ص الي ف ضد تكمهنس(ها ا)CCPR/C/117/D/2219/2012
6
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أا ت اجع تش يعههته حب ال تكفالل تالهفع ضالمهنة حق ق الة ومحالق االسال(اكهف او المع
املهل 18ا )1من اوعهد مادً عن م يق تهفع فمكهن ة ألاء دمة ديمة ذاع مه ع مدين

ق( الى

 -9تملالاله كهنالالت اودتوالالة اوط ال ف اعرتفالالت نن الالمهمهه فىل اوربتتهكالالهط اال ( الالهر ن (صالالها
اومجاة اوبت حدتا أ ان(ههك ومعهد أم ال تأا اودتوة اوط ف تعهدع عمدً نملهل 2
م الالن اوعه الالد الالمها مت( الالع الالع األفال ال ال املهج الالهلين أراضال ال هه أت ا هض الالع وهالي(ه الاله اوق الالهئ ة
نحلق الالهه املع الالرتف هب الاله اوعه الالد تصاتح الالة س الالبل ان(ص الالهف فعهو الالة تقه م الالة و نفال الهذ ح الالهط ثب الالهع
حالالدتا ان(هالالهك ومعهالالد فالاليا اومجاالالة تالالهل أا ت(مقالالى مالالن اودتوالالة اوط ال ف غ الالها  180يهم الهً
معمهمالالهع عمالاله اُّتجت ال مالالن تالالدا ع وهضالالع آراء اومجاالالة مهضالالع او(اف الالج تي جالالى مالالن اودتوالالة اوط ال ف
أي هً نش هج اآلراء تتعم مهه عمى نطهه تاسع مغ(هه او مس ة
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