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يولي )2015
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م .ت( .متثله ا ا ا ااا دة ا ا ا ا ا امل ا ا ا ااا د ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
) (Redress Trustواالحتاد الدويل حلقوق اإلن ان)

أنه ضح :

صاحب البالغ

الدول الطرف:

أوزبك تان

تاريخ تقدمي البالغ:

 18ك ااانون ادوسمدي ا ا ر ( 2012ت اااريخ الر ااال
ادوىل)

الوثائق املرجة :

ق ا ارار املق اارر ا ااا وج ا ا امل اااد  ،97احمل اااس ىل
الدول الطرف يف  5شباطمفراير ( 2013مل يصدر
يف شكل وث ق )

تاريخ ا ت اد اآلراء:

 23متوزميول ه 2015

املوضوع:

مدافة ا اان حق ااوق اإلن ااان أدي ات باال اات اد ىل
هتم ج ائ زائف و ذبت أث اء احتجازها

امل ائل اإلجرائ :

املقبول ؛ وتأي د االد اءات باددل
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امل ائل املوضو :

التةا ااذي  ،واالحتجا اااز التة ا ااف ،،و ا ااوء املةامل ا ا ،
واحملاك الةادل  ،والتدخل التة ف ،يف ا صوصا ،
وحري التةبري وتكوين ا ة ات والتج ا ،،والت ا ،
و بل االنتصاف الفةال

مواد الةهد:

املاااد  )3(2مقااروء وحاادها وباااالق ان ماا ،امل اواد ،7
و )1(9و( )2و( ،)4و )1(10و(()2أ) ،و)1(14
و(()3ب) و(ه) و( ،)5و ،17و ،)2(19و21
و 22و26

مواد الروتوكوس االخت اري:

املاد 2
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المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقرة  4من المادة  5من
البروتوكول االختياري الملحاق بالعهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة
والسياسية (الدور )114
بشأن
البالغ رقم *2013/2234

املقدم من:
الشخص املد

م .ت( .متثلها ا ا ااا دة ا ا ا ا امل ا ا ا ااا د ل ا ا ا ا ا ا ا ا اار
) (Redress Trustواالحتاد الدويل حلقوق اإلن ان)

أنه ضح :

صاحب البالغ

الدول الطرف:

أوزبك تان

تاريخ تقدمي البالغ:

 18كااانون ادوسمدي ا ر ( 2012تاااريخ الر ااال
ادوىل)

ن اللج ا املة ا قااوق اإلن ااان ،امل شااأ وجا املاااد  28ماان الةهااد الاادويل ا ااا
باحلقوق املدن وال ا ،
وقد اجت ةت يف  23متوزميول ه ،2015
وقااد فر اات ماان ال اار يف الاابالغ رقاام 2234م 2013املقاادم ل هااا وج ا الروتوكااوس
االخت اري امللحق بالةهد،
وق ااد وض ااةت يف ا تباره ااا د اا ،املةلوم ااات املكتوبا ا ال ااي أتاحته ااا ح ااا ص اااحب ال اابالغ
والدول الطرف،
تةت د ما يل:،
__________

*
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شارك يف درا هذا البالغ أ ضااء اللج ا التال ا أهاا هم :ل هااري بوزياد ،أ اد أما ،فاتي او ،ياوج ،وا ااوا،
وال ااري نا اال روديل ،فاب ااان اار ااالف ويل ،مااار و واترفاااس ااوري ام ،اااا باان اشااور ،ن ااا زاياارت  -فااور،
كون ااتونت ،فاردزيالش ااف ل ،،ف ااوت ي ب ااازارت ي ،م ااورو ب اول ي ،ف كت ااور مانوي اال رودري ا  -ري ا ا ،دي ااروجالس
تول غ ،يوفاس شاين ،ار كل فل د ،أول ف ه دو فروف ل ،يفانا ج ل ك ،دوكان الك ،موهوموزا.
ويرد يف تذي ل حذه اآلراء نص رأي فردي لةضاو اللج ا دهريوجااس تول ا غ ( االي ج ئ ااي) ورأي فاردي
لةضوي اللج ار كل فل د وأول ف ه دي فروف ل (موافق).

3

CCPR/C/114/D/2234/2013

اآلراء بموجب الفقرة  4من المادة  5من البروتوكول االختياري
 -1صاااحب الاابالغ م .ت ،.وهاا ،مواز ا أوزبك ا ولاادت يف ااام  .1962وقااد أقاماات يف
فرن ا ااا ح ا ااة م حا اات صا ااف الالج ا ا م ا ااذ  15ذارمما ااار  .2009وها اا ،صا ااحف م ا ااتقل
ومؤ ا ا مل ا ا أوت ااوراكالر حلق ااوق اإلن ااان .وت ااد  ،ص اااحب ال اابالغ أهن ااا ض ااح انته اااك
أوزبك ا ا ااتان لل ا ا اااد  )3(2مقا ا ااروء وحا ا اادها وبا ا اااالق ان ما ا اا ،امل ا ا اواد  ،7و )1(9و( )2و(،)4
و )1(10و(()2أ) ،و )1(14و(()3ب) و(ه) و( ،)5و ،)2(19و 21و 22و 26م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان
الةهد .وه ،ممثل حام .)1(،
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
 1-2يف  1متوزميول ااه  ،2002ألقا شاارز ان القاابص لا صاااحب الاابالغ ماان دون بال هااا
بأ ااباب القاابص ل هااا .وبةااد ذلااك ،ا ااتجوما كاال ماان رئا ونائا رئا دار شاارز م طقا
كريوج لاا ،ف ااا يتةلااق بأنشااطتها يف ساااس حقااوق اإلن ااان ،مث ض اربت وهااددت باال تصاااب.
ويف  2متوزميول ااه  ،2002وجهاات ل هااا هت ا اإل اااء ىل أحااد أف اراد الشاارز ورفااص االمتثاااس
دوام اار الش اارز  .وأم اار أح ااد القض ااا با ا خالء ااب لها ،ولك ااه أح اااس القضا ا ىل ن ابا ا امل طقا ا
إلجا اراء امل ي ااد م اان التحق ااق .وق ااد ردت القضا ا يف ال هايا ا لة اادم كفايا ا اددلا ا  .ويف  5أيل ااوسم
اابت ر  ،2002فااتي حتق ااق ج ااائ ،يف قضا توق ااي صاااحب الاابالغ و اااء مةاملتهااا .ااري أن
ملي التحق ق أ لق من دون توج ه أي هتم.
 2-2ويف  15ح يرانميون ااه و 20بمأ ااط  ،2003ن ّ اات صاااحب الاابالغ ا تصاااماي
أمام مكت املد  ،الةاام اإلقل ا ،احتجاجااي لا انتهاكاات حقاوق اإلن اان ،وقاد تةرضات يف
كلتا احلالت ،لال تداء ل يد س و ات من ال اء تةتقد أهنن موم ات دفةت حن ال الطات
ماالي لك ،ي فذن ا تداءاهتن( ،)2ح ة ق ن بضرما و تاالف ماا كاان مةهاا مان ملصاقات و ارقن
ما كاان لاديها مان أشا اء شخصا  .وأدت اال تاداء الثااين ىل يادا ها امل تشاف ملاد  14يومااي.
وكانت ال لطات حاضر خالس تلك اال تداءات ولك ها امت ةت ن التدخل ،بال هناا ادت
باادالي ماان ذلااك ىل تصااوير احلااادا الثاااين .ويف كلتااا احلااالت ،،وجهاات هتاام ىل صاااحب الاابالغ
لت ها م اهرات ري قانون ا  ،ولكان احملك ا رفضات تلاك الاتهم يف  14بمأ اط 2003
و 2شباطمفراير  ،2004ل التوايل.
 3-2ويف  15ن انمأبريل  ،2005ألق م ؤولون سهولو احوي كانوا يرتدون مالب مدن
الق اابص لا ا ص اااحب ال اابالغ واقتادوه ااا ىل دار الش ااؤون الداخل ا ا يف م طقا ا بكت ااري ،ح ااة
ا اتجوبت ف ااا يتةلااق ااا متار ااه ماان أنشاط يف ساااس حقااوق اإلن ااان واهت اات ب شاار الااد ايات
امل اهض للحكوم  .وبةد ذلك ،اقتادها أحد اصر الشرز ىل مكت ح ة أقدم ثالث رجاس

__________

()1
()2

4

دخل الةهد والروتوكوس االخت اري ح ال فاذ يف الدول الطرف يف  28كانون ادوسمدي ر .1995
تقدم صاحب البالغ مقاالت تصي التةاون ب ،الشرز واملوم ات يف أوزبك تان.
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سه ااويل احوي ا ا ل ا ا ض اارما مث ت اااوبوا ل ا ا ا تص اااما ااد م ا ارات ىل أن اب اات اان ال ااو .،
ويف ال هاي ا  ،أخلاا ،ااب لها يف ال ااوم نف ااه ماان دون أن توجااه ل هااا أي هتاام .وقااد امت ةاات اان
تقدمي شكوت بةد أن هددها رئا وحاد التحق قاات ا ائ ا ومكافحا اإلرهااب التابةا إلدار
شرز فر ان .
 4-2ويف  13أيارمم ااايو  ،2005أي يف ال ااوم ال ااذي وقة اات ف ااه أح ااداا أن ااد ان ،ألق اا،
القاابص ل ا صاااحب الاابالغ واحتج ا ت يف دار شاارز فر ان ا ح ا  16أيارممااايو  2005ماان
دون أن توجه ل ها أي هتم .ومل ي ي حا ،أث اء احتجازها ،بر ي حمام ها أو أ رهتا.
 5-2ويف  7تش ا ارين ادوسمأكتا ااوبر  ،2005ألق ا ا  30ص ا اراي ما اان اصا اار الشا اارز كا ااانوا
م اادجج ،بال ااالض الق اابص ل ا ص اااحب ال اابالغ يف م ح ااا .وقب اال اقت اده ااا ىل ف اار الش اارز ،
اهت اات ب اااالبت از ،وفتش اات ش ااقتها ومكاتبه ااا ،وص ااودرت يف ام ااا أشا ا ا ها الشخصا ا وتل ااك
املتةلق ا بة له ااا .وق ااد ا ااتجوبت لة ااد ااا ات بش ااأن م ته ااا ومتويله ااا .ورفض اات مطالباهت ااا
املتكرر بأن يكون حمام ها حاضراي.
 6-2ويف  8تش ارين ادوسمأكتااوبر  ،2005قراب ا ال ااا ال اد ا صااباحاي ،نقلاات صاااحب
الاابالغ ىل زن انا احتجاااز مؤقاات يف قبااو فاار الشاارز  .وهااي حااا قابلا حمام هااا دوس ماار قرابا
ال ا ا ام بةد ظهر ال وم نف ه .وا ت رت الشرز يف ا تجواما ملد ثالا ا ات تقريباي
ضور حمام ها .ومل يةك حمضر التحق ق الذي زل من صاحب البالغ التوق  ،ل ه ما أدلت
بااه ماان أق اواس ،وبالتااايل ،فقااد رفضاات التوق اا ،ل ااه .ومل تةاارا صاااحب الاابالغ ل ا قاااا لكاا،
ي ر يف مدت قانون توق فها .وخالفاي ملا ي ص ل ه القانون ادوزبك ،،مل تةرا صاحب البالغ
ل ال اب خالس اديام الةشر ادوىل من احتجازها.
 7-2ويف  18تشا ارين ادوسمأكت ااوبر  ،2005أو يف وق اات قريا ا م اان ه ااذا الت اااريخ ،نقل اات
ص اااحب ال اابالغ ىل مركا ا االحتج اااز رق اام  10يف فر انا ا ح ااة احتجا ا ت حا ا ك ااانون الث اااينم
ي اااير  .2006ويف  29ك ااانون الثاينمي اااير  ،2006نقل اات ص اااحب ال اابالغ ىل زن ان ا ا يف قب ااو
ف اار الش اارز يف م طقا ا ك ااوي ،شريشا ا ك ح ااة احتجا ا ت حا ا انته اااء حماك ته ااا يف  6ذارم
مار  .2006وقد حرمت خاالس ماد احتجازهاا مان احلصاوس لا الر ايا الطب ا  ،واحتجا ت
ماا ،أشااخا ماادان .،ورفااص يف ااد م ا اابات ال ا اض حملام هااا بلقائهااا ،ك ااا مل ي ا ي ح ااا
بالتح اادا ل ه ااا ل ا ا انفا اراد .ويف  24ك ااانون ادوسمدي ا ا ر  ،2005أبل اات ال اب ا ا حم ااام ،
صاااحب الاابالغ أن ملااي قض ا تها قااد و اا ،ل ش ا ل  18هت ا باادالي ماان هت تاا ،اث تاا .،ومل يااتي
لل حااام  ،ااوت  15يومااي لدرا ا اتلاادات الثالثا شاار ماان ملااي القضا قباال باادء حماك تهااا
يف  30كانون الثاينمي اير .2006
 8-2وخ ااالس احملاك ا ا  ،مل ي ا ا ي لص اااحب ال اابالغ قابلا ا حمام ه ااا خ ااارل قا ا ا احملاك ا ا ،
ومل ياات كن حمام اهااا ماان ا ااتد اء شااهود دفاااع تةتاار شااهاداهتم حاه ا  ،وحالاات احملك ا دون
ا ااتجواب شااهود االد اااء .ومل تقاادم ال اب ا لل حااام  ،ثالث ا سلاادات ماان اددل ا ذات الصاال ،
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ورفض اات احملك ا ا زلا ا احمل ااام  ،أن يت اااض ح ااا االز ااالع لا ا تل ااك اتل اادات .ويف  6ذارم
مار  ،2006خلصت حمك زشق د ا ائ ىل أن صاحب الابالغ مذنبا باال ات اد ىل 13
هت  ،فأدانتها وحك ت ل ها بال جن مثااين ا وات .ورفضات رفا اال ات اف التابةا للشاةب
ا ائ حملك زشق د اإلقل اال ت اف الذي قدمته صاحب البالغ ضد هذا احلكام يف 30
أيارممايو .2006
 9-2ويف  6ذارممار  ،2006ج ت صاحب البالغ يف ار ال ااء يف مركا االحتجااز
رقاام  .1ويف  7متوزميول ااه  ،2006نقلاات ىل مة ااكر لل ااج ات بق اات ف ااه ىل أن أفاارل هااا
يف  2ح يرانميون ااه  .2008ولاادت وصااوحا ىل ذلااك املة ااكر ،أود اات اراي لةااالل ادم اراا
ال ف ااان ماا ،ااج ات أخريااات ماان املاادم ات ل ا املخاادرات واترمااات ا ط اريات .وقااد رأت
دار مة كر ال ج ات أنه ملا كانت صاحب البالغ اجا ىل م اا د زب ا خاالس احملاك ا ،
ف ن ادفضل يدا ها يف وحد ادمراا ال ف ان لك ،تت كن من التك ي م ،ظروف مة اكر
ال ااج ات .ومل تطل ا صاااحب الاابالغ احلصااوس ل ا ااالل نف اااين ،ومل تكاان اج ا ىل هااذا
الةااالل ،اواء قباال أو خااالس حماك تهااا ،ومل اار قااأ أي ل ا تق ا م حلالتهااا ال ف ا  .وب ااا
كانت صاحب البالغ يف ذلك الة ر ،هددهتا ن يل أخرت .وقد أصا بت راروض خاالس اراك با،
ال يالت وموظف ،ا دمات الطب  ،وم ،ذلاك ف هناا مل حتصال لا أي االل زا ؛ وقاد حااوس
املوظفون الطب ون حق ها قن لةالجها ،لك هم رفضوا أن حيددوا حا زب ةا الادواء .و اي حمام اا
صاااحب الاابالغ يف تااأم ،نقلهااا ىل جا ء خاار ماان املة ااكر بةااد  10أيااام ماان وجودهااا يف اار
ادمراا ال ف ان .
 10-2وخالس ف ال جن ،أر ت صاحب البالغ ل الة ال ت ا ،اا ات يف ال اوم كانات
تل هاا أح انااي ااب ،ااا ات ماان الوقااوف الق ااري .أمااا شااكاواها ف ااا يتةلااق مااذه ادحااداا ف مااا
امت اا ،ح ارا الة اار اان حالتهااا أو أن دار املة ااكر وال اب ا قااد اهلتاه ااا( .)3ويف الف ا م اان
متوزميول ه  2006ىل ن انمأبريل  ،2008كان حرا الة ر يته اون صااحب الابالغ با ات رار
خالفا لاوائي ال ااجن .وما ،ذلااك فقاد حرماات مان مكان ا مراجةا الوثاائق الااي ا اذت أ ا ااي
ال ّهتامها .و دما أضاربت صااحب الابالغ ان الطةاام يف تشارين الثااينمنوف ر  2006احتجاجااي
ل ا املةامل ا الااي تتلقاهااا ،اقتادهااا ثالث ا ماان ح ارا الة اار ىل زن ان ا قاب ا ح ااة كبل اوا يااديها
و لقوهااا ب االك ل ا ا اادار .وقااام أحاادهم بوضاا ،أحااد زااريف خرزااوم ماااء قااذر يف مرحاااا مث
هااددها بأهنااا ا م لا ت اااوس زةامهااا م ااه .وقااد تركاات مةلقا لا ا اادار و رضاات وهاا ،يف
هذا الوض ،لا س و ا مان زلبا احلقاوق الاذين أحضاروا ىل زن انتهاا .ويف أ قااب زياار تلقتهاا
ماان شااق قها يف كااانون الثاينمي اااير  ،2007ح ااة حتاادثت ل ااه اان ظااروف االحتجاااز ،أر هااا
__________

()3
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اادما متك اات صاااحب الاابالغ ماان مقابلا وك اال ال ابا امل ااؤوس اان مراقبا ال ااجون يف ذارممااار أو ن ااانم
أبريل  ،2007أبل ته ا تتةرا له من وء مةامل  .فلم ي تج لشكاواها .وبادالي مان ذلاك ،أمرهاا م اؤولون
يف ال جن ونائ املد  ،الةام بالتوق  ،ل قرار بأنه ل لديها أي شكوت من م ؤويل ال جن.
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ح ارا مة ااكر ال ااج ات ل ا الوقااوف يف ا ااارل حتاات املطاار ويف جااو شااديد الاارود وملااد
ا ت.،
 11-2وتا م صاااحب الاابالغ أهنااا قضاات مااا س و ااه  112يومااي يف احلااب االنفارادي .وحي اار
القانون احتجاز ادشاخا ملاد ت ياد لا  15يومااي .ويف اد م ا ابات ،أخلا ،اب ل صااحب
الاابالغ بةااد  15يوم ااي وملااد بضاا ،ااا ات مث أ ااد احتجازهااا و حااا .وقااد وضااةت ل ا ااو
متة ااد يف أوضاااع اناات ف هااا ماان شااد الاارود  ،مااا أ اافر اان تاادهور حالتهااا الصااح  .ك ااا
تةرضت ال تداءات ج دي ل يد حرا ال جن وأر ت ل الوقوف اري يف جاو شاديد
الاارود ىل أن فقاادت الااو  .،ومل تااتي حااا مكان ا االتصاااس حام هااا يف الف ا امل تااد ماان 8
متوزميول ااه  2006ىل  2ح يرانميون ااه  .2008ومل ي ا ي حااا بتلقاا ،أي زيااارات ماان أ ارهتا أو
أصدقائها يف الف امل تد من كانون الثاينمي اير ىل بمأ ط .2007
 12-2ويف  18ذارمم ااار  ،2008أجري اات لص اااحب ال اابالغ ل ا ا جراح ا ا ر ا ااي ه ااا.
ومل تبل هااا ال االطات باد ااباب الااي ت ااتد  ،ج اراء تلااك الة ل ا  ،ك ااا مل رهااا بااأن ر هااا
تأصاال خااالس الة ل ا  .وبةااد ادهتااا ىل مة ااكر ال ااج ات ح ااة مل تتلااق أي ااالل أو
دواء ،أفرل ها يف  2ح يرانميون ه  2008د باب زب .
 13-2وقد الت ت صاحب البالغ ،بةد اإلفرال ها الجاي زب اي؛ ال أن أزباءها مل يت ك وا
من احلصوس ل ملفها الط الكامل من مة كر ال ج ات ،ح ة ن زلبات صاحب البالغ
احلص ااوس لا ا ذل ااك املل ااي ق ااد رفض اات .وتق ااوس ص اااحب ال اابالغ هن ااا ااافرت ،يف  13تشا ارين
ادوسمأكتوبر  ،2008ىل أملان ا ح ة ةت للحصوس ل ر ايا زب ا  .وباإلضااف ىل ذلاك،
أجريت لصاحب البالغ ل جراح يف وي را .وقد واجه ادزباء يف كل مان أملان اا و وي ارا
مشاكل د حماولتهم حتديد أ اباب خضااع صااحب الابالغ لة ل ا جراح ا  .ويف وقات الحاق،
ااادرت صاااحب الاابالغ أوزبك ااتان ىل فرن ااا يف ذارممااار  2009خوفااي م هااا لا ااالمتها
و الم أ رهتا.
 14-2ونت جا للتةااذي وأوضااع احلااب  ،تةاااين صااحب الاابالغ ماان صاةوبات يف املشاا ،،وماان
داء ال كري الوخ م ،ومن ضةي شاديد يف ال ار ،ضااف ي ىل االكت ااب وفقادان الاذاكر والقلاق
الشااديد .وقااد خضااةت لفحااص ز ا أج اراه أزباااء متخصصااون ماان م ا  TRACESواملرك ا
ري احلكوم  ،Parcours d'exilالذين خلصوا ىل أهنا تةااين مان اضاطرابات تال ا
الط لل
للصدم وأن اد اءاهتا تتطابق م ،ا ت تاجاهتم.
الشكوى
 1-3تا ا م ص اااحب ال اابالغ أهن ااا وقة اات ،خ ااالس الف ا ا امل ت ااد م اان متوزميول ااه  2002ىل
ح يرانميون ه  ،2008و ل و يشكل انتهاكاي دحكام املااد  7مان الةهاد ،ضاح حل لا مان
املضايق و وء املةامل والتةذي أجازهتا احلكوم رداي ل ما متار ه من أنشط يف ساس حقاوق
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اإلن ااان .و اادما كان اات ص اااحب ال اابالغ حمتجا ا ي يف مركا ا االحتج اااز رق اام  10يف فر انا ا ويف
من قبل حرا ال اجن و دارتاه مادف
ال جن ،أخضةت لطائف وا ة من التجاوزات ا
ري مشرو  ،و جبارهاا لا
حتط م مقاومتها من أجل ر امها ل اال اف بأهنا تدير م
الت ااا ف ااو م اان ال ارئ  .وتق ااوس ص اااحب ال اابالغ ن الش ااخص احملتج ا ي ب اا ،أال ض اا ،دي
جراءات زب من دون موافقته امل ت ري  ،و ن الة ل ا راح الي أجريت حا ق راي قاد اشات لت
ل تةق ها الق ري ،وهو ما يشكل انتهاكاي ضاف اي دحكام املاد  7من الةهد.
 2-3وت ا م صاااحب الاابالغ كااذلك أن اادم ج اراء الدول ا الطاارف حتق ق ااي واف ااي يف اد اءاهتااا
املتةلق ا بتةرضااها للتةااذي يشااكل انتهاك ااي دحكااام املاااد  )3(2مقااروء باااالق ان ماا ،أحكااام
املاد  7من الةهد.
 3-3وف ااا يتةلااق باملاااد  ،10تااد  ،صاااحب الاابالغ أهنااا وقةاات ضااح انتهاااك للةديااد ماان
أحكااام القوا ااد ال وذج ا الاادن ا ملةاملا ال ااج اء ،ح ااة مل يااتي حااا ،ل ا ااب ل املثاااس ،تلقاا،
الر ايا الطب ا امل ا اب  ،ومل تفصاال ان ال اج اء املاادان ،،ومل ي ا ي حاا بتقاادمي دفااع ف اا يتةلااق
بالتادابري التأديب ا الاي ا اذت قهاا .وقاد حرماات بصاور م هج ا مان االتصااس بالةاامل ا ااارج،
لف ات زويل  .ك ا أن ال الطات رفضات تكاراراي ماا قدمتاه صااحب الابالغ مان زلباات لت ك هاا
من احلصوس ل ملفها الط .
 4-3وف ااا يتصاال ب لقاااء القاابص ل هااا يف  7تش ارين ادوسمأكتااوبر  ،2005ت ا م صاااحب
الاابالغ أن ال االطات مل تبلّ هااا ل ا الفااور بأ ااباب توق فهااا واحتجازهااا ،وهااو مااا يتةااارا ماا،
أحكام املاد  )2(9من الةهد ،ك ا أن ال لطات مل تةرضها ل قاا أو متك ها من الطةن يف
مشرو احتجازها ،وهو ما يتةارا م ،أحكام املاد  )3(9و( )4من الةهد ،ل التوايل.
 5-3وتا م صاااحب الاابالغ كااذلك أن الدول ا الطاارف مل تكفاال حااا حقهااا يف حماك ا ادل ا
أم ااام حمك ا ا م ااتقل وحماي ااد  ،وه ااو م ااا يتة ااارا م اا ،أحك ااام املا ااد  )1(14م اان الةها اد ،ك ااا
أهنا ااا مل تا ااتي حا ااا ما ااا يكفا اا ،ما اان الوقا اات والت ا ااه الت إل ا ااداد دفا ها ااا واالتصا اااس حام ها ااا،
وه ااو م ااا يتة ااارا م اا ،أحك ااام امل اااد ()3(14ب) ،ومل ت ااتي الضا ا انات اإلجرائ ا ا املكر ا ا يف
املااد ()3(14ه) ماان الةهااد .وتا م صاااحب الابالغ أن ل ا مراجةا بروتوكااوس احملاك ا ون اار
رفا اال اات اف يف زلا اال اات اف الااذي ق ّدمتااه قااد أجرياات ،وأن الطلا قااد رفااص ماان قباال
حمك ا زش ااق د اإلقل ا  ،وه اا ،احملك ا نف ااها ،ن مل يك اان القض ااا أنف ااهم ال ااذين أص اادروا
احلكاام ادوس ضااد صاااحب الاابالغ .وهااذا ال يشااكل حمك ا أ ل ا درج ا ل ا ال حااو امل صااو
ل ااه يف املاااد  .)5(14وقااد رفضاات زلبااات صاااحب الاابالغ ف ااا يتةلااق باملراجة ا واال اات اف
أمام احملك الةل ا.
 6-3وتا م صاااحب الاابالغ أن توق فهااا يف  7تشارين ادوسمأكتااوبر  2005ماان قباال مااا ي يااد
لا  30موظفااي ماان ماوظف ،نفاااذ القاانون كاانوا ماادجج ،بال االض ومداشا شاقتها ومكاتبهااا
يف اما يشكالن انتهاكاي دحكام املاد  )1(17من الةهد.
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 7-3وت م صاحب البالغ أيضاي أنه ،دما تةرضت ال تداءات أث اء ت ها ا تصاام ،يف
أيارمماايو و بمأ ااط  ،2003مل اار ال الطات حتق قااات واف ا يف تلاك اال تااداءات ،وأهنااا
قااد اهت اات يف كلتااا امل ا اابت ،،لق امهااا بت ا م م اااهر ااري قانون ا  .ور اام أن هااذه الااتهم ق ااد
أ ااقطت يف ال هاي ا  ،ف ا ن تل ااك اال ت ااداءات ،و اادم م اااءل ا ااا  ،ومالحق ا ص اااحب ال اابالغ
قضااائ اي ،هاا ،أمااور قااد حاادثت ب ااب مااا متار ااه صاااحب الاابالغ ماان أنشااط يف ساااس حقااوق
اإلن ان ،ومن مث ف هنا تشكل تدخالي يف حقها يف حري التةبري والرأي ال ي او ه أي ا اتث اء مان
اال تث اءات امل صو ل ها يف املاد ()3(19أ) و(ب) من الةهد .ك اا أن صااحب الابالغ قاد
احتج ت واهت ت وحوك ت مث أدي ت و ج ت لق امها ،ك ا ي م ،ب شار ماواد د ائ ا  ،وهتدياد
ام ري م جل .
ال ام الةام ،و نشاء م
 8-3وقااد اهت اات االطات نفاااذ القااانون صاااحب الاابالغ بت ا م م اااهرات ااري قانون ا ف ااا
يتصاال باال تصااامات الااي حاادثت يف أيارممااايو و بمأ ااط  .2003وهااذه الق ااود املفروضا
ل حريتها يف التج  ،لا حاا ماا يررهاا دهناا مل تفارا مان أجال احلفاان لا ادمان القاوم،
أو ال الم الةام  ،وال ه ،ضروري حل اي الصح الةام أو ادخالق الةاما أو حقاوق اآلخارين
وحرياهتم .ك ا أن تلك التدابري ل ت مت ا ب  ،ما يشكل انتهاكاي دحكام املاد  21من الةهد.
 9-3وقااد احتج ا ت صاااحب الاابالغ واهت اات وحوك اات مث أدي اات و ااج ت لق امهااا ب نشاااء
ام اري م اجل  .ومل تكان الق اود الشاديد املفروضا لا حريتهاا يف تكاوين ا ة اات
م
م توف دي مة ار من املةايري املدرج يف املاد  )2(22من الةهد.
 10-3وت ا ا م ص اااحب الا اابالغ أن اال تص اااب ا ااا  ،الا ااذي تةرض اات ل ااه يف  15ن ا ااانم
أبرياال  2005يف دار الشااؤون الداخل ا مل طق ا ب كت ااري ،فض االي اان ل ا تةق هااا ماان دون
رضاااها ي تهكااان أحكااام املاااد  26دهن ااا يشااكالن مت ا اي ل ا أ ااا ج ااها .وت ا م صاااحب
الاابالغ أن الدولا الطاارف ،ذ تصاارفت لا ااو تة ااف ،و ااري مشااروع حاا ،أوقفتهااا واحتج هتااا
وحاك تهااا وأدانتهااا ب ااب مااا متار ااه ماان أنشااط يف ساااس حقااوق اإلن ااان ،قااد انتهكاات أيض ااي
ل أ ا الرأي ال ا  ،أو
حقوقها املكفول وج املاد  26الي تكفل احل اي من الت
أي رأي خر.
مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس الموضوعية للبالغ
 1-4يف  4متوزميول ه  ،2014أفادت الدولا الطارف باأن ال الطات املختصا يف أوزبك اتان
قااد راجةاات الشااكوت املقدم ا ماان صاااحب الاابالغ وخلصاات ىل أن اد اءاهتااا ملفق ا ومتح ا .
وقالاات الدول ا الط اارف هنااا ق ااد حتقق اات ماان أن ااه يف الف ا امل تااد م اان ااام  2002ىل تش ارين
ادوسمأكتوبر  2005مل ر أي حتق قات ج ائ ضاد صااحب الابالغ ومل ت ات  ،حمك ا فر انا
اإلقل دي د وت داري ضدها.
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 2-4وت ا م الدول ا الطاارف أنااه يف  6تش ارين ادوسمأكتااوبر  ،2005ألق ا أف اراد ماان مكت ا
ال اب اإلقل  ،يف فر ان القبص ل صاحب البالغ دما كان املد و ال د م .ي ل ها مبل ااي
من املاس .ويف  7تشرين ادوسمأكتوبر  ،2005فتي حتق ق ج ائ ،ضادها بته ا االبتا از .ويف 8
تش ارين ادوسمأكتااوبر  ،2005وجهاات ل هااا هت ا االبت ا از ،واحتج ا ت رهاان التحق ااق .ويف 14
تش ارين ادوسمأكتااوبر  ،2005نقلاات ىل مرك ا االحتجاااز رقاام  10يف م طق ا فر ان ا  .ويف 21
كااانون الثاينمي اااير  ،2006نقلاات صاااحب الاابالغ ىل مركا االحتجاااز رقاام  1يف م طقا فر انا
وفقاي لقرار حمك زشق د اإلقل الصادر يف  18كانون الثاينمي اير .2006
 3-4وزبقااي للحكاام الصااادر يف  6ذارممااار  2006اان حمك ا زشااق د اإلقل ا  ،وهااو
حكاام أكااد بةااد اال اات اف يف  30أيارممااايو  ،2006أدي اات صاااحب الاابالغ ااا س و ااه 13
هت تلف وحكم ل ها بال جن ملد مثاين وات .وجاء يف م طوق احلكم أن صاحب الابالغ
أوت وراكال ري املشرو  ،وأهنا كانت ضالة يف داد ونشر مواد ت طوي ل
قد أنشأت م
هتديااد لل ااالم الةام ا وال ااام الةااام .وقااد تلقاات م ااا د مال ا ماان م ااات أج ب ا تلف ا
لتش ا ل امل ا ااري املشاارو املااذكور نفااا ،وا ااتخدمت تلااك ادم اواس بطريق ا ال تتوافااق ماا،
ال ارا الاذي قادمت مان أجلااه ،وهتربات مان دفا ،الضارائ  .وهاا ،،االوي لا ذلاك ،ا اات لت
ثقا شخصاا ،فحصاالت م ه ااا اان زريااق االبتا از لا مبلااغ  100 000ااوم أوزبكاا ،و900
دوالر أمريك .،وقد حاولت أيضاي ابت از املاس من أ ار املاد و ال ا د م .وتّ توق فهاا وها ،تتلقا
م ااه مبل ااغ  600 000ااوم .وبص اافتها م اادير لش اارك  ،Hakikatارتكب اات أ اااس ت وي اار م اادف
احلصاوس لا قارا بلاغ  800 000اوم .وثبات ذنا صااحب الابالغ ثبوتااي كاامالي باال اات اد
ىل ف ااادات الض ااحايا و ااري ذل ااك م اان اددل ا  .وق ااد تّ وج ا قا ارار ص ااادر اان احملك ا ا الةل ااا
بتاريخ  2ح يرانميون ه  2008تةديل حكم اإلدانا واحلكام الصاادر ان حمك ا الدرجا الثان ا ،
ح ة خفضت قوبتها لتصبي قوب بال جن ملد ثالا وات م ،وقي الت ف ذ.
 4-4وت م الدول الطرف أن اد ااءات صااحب الابالغ ف اا يتةلاق باملةاملا اري املقبولا الاي
تةرضت حا أث اء احتجازها بانت اار احملاك ا قاد ن ار ف هاا ومل تؤكاد .وتالحال الدولا الطارف أن
اجت ا ات ادشخا املوقوف ،م ،ممثل هم القانون  ،وأقارمم م ا وض ماا ب ااءي لا ذن خطا،
م اان امل ااؤوس املكل ااي تابةا ا القضا ا ا ائ ا ا  ،وأن م ااديري مراكا ا االحتج اااز ل ا اوا م اان ب اا،
امل ؤول ،املخول ،لط صدار أذون االجت ا ات .وتقوس الدول الطارف ن د ا ،الطارود الاي
أر لت ىل صاحب البالغ وتلقاها مرك االحتجاز قد ال ت ل هاا يف الوقات امل ا ا مان قبال
دار املرك  .وخاالس وجودهاا يف املركا بانت اار حماك تهاا ،مل تطلا صااحب الابالغ أي م اا د
زب ا مان مااوظف ،ا ادمات الطب ا التاابة ،لل ركا  .وخااالس التفتا ن ال ااوم ،لل ناازين وا ااتجواب
موظف ،املرك لصاحب البالغ ،مل يكن لديها أي شكاوت تتةلق التها الصح .
 5-4وتقوس الدول الطرف نه وفقاي للفقار  56مان قاانون ت ف اذ الةقوباات ،ياودع ادشاخا
امل اادانون يف اار ا ااتقباس ل اادت وص ااوحم لفا ا ال تتج اااوز  15يوما ااي م اان أج اال التة اارف لا ا
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شخص ا تهم وك ف ا تك ا فهم ماا ،أوضاااع احلااب  .و اار اال ااتقباس هااذا ل ا مؤ ا زب ا أو
اد لةالل ادمراا ال ف ان  .وقد أود ت صاحب البالغ ،لادت وصاوحا ىل مركا االحتجااز
يف زشق د يف  7متوزميول ه  ،2006يف ر اال اتقباس وخضاةت لفحاص زا كامال وفحاو
ريري وحتال ل ب و  -ك ائ  .وتب ،من تشخ ص حالتها أهنا تةاين من هناك ازف ،و صاب
يف القل ومن فرط ض أ الادم ،وقاد تلقات ر ايا زب ا يف ااد املركا وخارجاه .ويف هنايا فا
التك ااي م اا ،أوض اااع احل ااب  ،نقل اات ص اااحب ال اابالغ لت ض اام ىل ن ا الء ال ااجن يف ظ اال أوض اااع
مرض ا  .ومل تكاان لااديها أي شااكاوت ف ااا يتةلااق بتاادهور حالتهااا الصااح  .وال توجااد أي وقااائ،
تؤي ااد اد اااء ص اااحب ال اابالغ أهن ااا تش اااجرت م اا ،م ااوظف ،ا اادمات الطب ا ا ومل تك اان ه اااك أي
حماااوالت إل طائهااا أي حقاان .وتقااوس الدول ا الطاارف ن اد اااءات صاااحب الاابالغ أنااه ،بةااد أن
قضاات شاار أيااام يف وحااد ادماراا ال ف ااان  ،متكاان حمام هااا ماان تااأم ،نقلهااا ىل وحااد زب ا
أخرت يف مة كر ال ج ات ،ه ،اد اءات " اخ ف وم رضا " دن اإلزاار الا مي لفا تك اي
ادشخا املدان ،حمدد يف املاد  56من القانون ا ائ ،وال ي تط  ،حمامو الدفاع التأثري ف ه.
 6-4وتض ا ي الدول ا الطاارف بااأن صاااحب الاابالغ مل تطل ا  ،خااالس الف ا الااي قض ااتها يف
مرافااق االحتجاااز ،احلصااوس لا أي ر ايا زب ا ماان ادزباااء يف مرافااق االحتجاااز .وتا م الدولا
الطارف أن اد اااءات صاااحب الاابالغ بأهنااا أر اات لا الة اال ت اا ،ااا ات يف ال ااوم و لا أن
ت ال واقفا اب ،اا ات يف ال اوم ها ،اد ااءات ملفقا  .فوفقااي لل ااد  88مان القاانون ا ااائ،،
يش ا ل ال ااج اء وفقا ااي ل ااوع ج ااهم و ا هم وح ااالتهم الص ااح وق اادرهتم لا ا الة اال .وتا ا م
ظااروف الة اال وج ا ق اوان ،الة اال؛ وحياادد زااوس يااوم اال احملتج ا ين وج ا أحكااام قااانون
الة ل ،وهو ال يتجاوز  40ا يف اد بوع؛ وقد لات صااحب الابالغ يف مرفاق التصا  ،يف
وحد ا از  ،وهو ما مل تكن لتقدر ل ه ذا كانت تقض ،ب ،ا ات واقف ل قدم ها.
أما موظي املرفق الذي ذكر اهه يف البالغ فكان ية ل موجهاي يف وحد احتجااز ا اا  ،ومان
ري امل كن أن يكون قد تةامل م ،صاحب البالغ حتت أي ظرف من ال روف.
 7-4وتا م الدول ا الطاارف أن صاااحب الاابالغ مل ضاا ،دي أفةاااس ااري مشاارو أو ملةامل ا
قا أو للتةاذي لا ياد ماوظف ،دار مرفاق االحتجااز ،ومل حتارم مان الوصاوس ىل دار املرفاق
أو ىل ال ابا الةام ا  .وتقااوس الدول ا الطاارف ن دار املرفااق تقااوم رااوالت يوم ا يف املرفااق و ااري
مقااابالت ماا ،احملتج ا ين ،ح ااة ت ااأحم حتديااداي اان املةامل ا ال ااي يتلقوهنااا م اان مااوظف ،املرف ااق.
ويتلق املرفق كل أ بوع زيارات من وك ل ال اب امل ؤوس ن مراقب ال اجون (الاذي اري أيضااي
مقااابالت ماا ،ادشااخا املاادان ،وماادف حتديااد مااا ذا كاناات ه اااك أي مةامل ا حم ااور أو أي
خاالس باااللوائي املتةلقا ب اروف االحتجاااز ،ومااا ىل ذلااك) .ويوجاد يف املرفااق صا دوق مةلااق يف
مكااان مرئاا ،تر اال اان زريقااه الر ااائل ىل مكت ا املااد  ،الةااام ،وال كاان ال ملااوظف ،مكت ا
املد  ،الةام الوصوس ىل حمتوياته.

GE.15-17392

11

CCPR/C/114/D/2234/2013

 8-4وتا ا م الدولا ا الط اارف أن ص اااحب ال اابالغ مل تةل اان خ ااالس قض ااائها م ااد قوبته ااا أي
" ضرابات ان الطةاام" ،ومل تةارا قاأ لا زلبا كل ا احلقاوق وها ،مةلقا لا ا ادار ،ل ااي
بأن ال يارات ىل املرافق الةقاب ل ت ج ءاي من امل هج التةل  ،لكل احلقوق.
 9-4ورداي ل ا اد اااءات صاااحب الاابالغ أهنااا أود اات احلااب االنف ارادي يف شاار م ا اابات
وأهنا قضت ما س و ه  112يوماي يف زنازين س تلف  ،ت م الدول الطرف أن صاحب الابالغ
قااد دأباات لا اإلخااالس بقوا ااد احلااب  ،وأن مااوظف ،مركا االحتجاااز قااد أجااروا مةهااا حمادثااات
ذات زاااب ،تااوج ه ،ووقااائ ،ولك هااا مل تااتةل بااأي اار اب ا وظلاات تتة ااد اإلخااالس بقوا ااد
احلااب  .وبةااد أن وجهاات ل هااا حتااذيرات متكاارر ب ااب خالحااا ا ا م بقوا ااد احلااب  ،نقلتهااا
دار املرفق ىل الوحد التأديب ملد  15يوماي.
 10-4وتف ااد الدولا ا الط اارف ب ااأن مرف ااق االحتج اااز  UYa 64-7يق اا ،يف و ااأ زش ااق د ،وه ااو
موصوس بشبك مدادات امل اه والتدف البلدي  ،وال توجد أي مشااكل ف اا يتةلاق بتدف ا تلاي
كتال املبااين ( اا ف هااا الوحادات التأديب ا ) التابةا ملرفاق االحتجااز .ويف د اا ،املبااين ،توجاد نوافااذ
ذات أزاار زجاج ا  ،أمااا ادرض ا فجاف ا ومك ااو با ش ا  .ويقااوم موظفااو الوحاادات التأديب ا
روالت تفت ن يوم لل باين .و ذا تب ،أن ال نازين حتتاال ىل أي صاالحات نقال احملتجا ون ىل
زن ااازين أخ اارت .ومل تتق اادم ص اااحب ال اابالغ ب ااأي ش ااكوت خ ااالس الفا ا ال ااي قض ااتها يف الوح ااد
التأديب  .أما اد اءاهتاا املتةلقا بادحاداا املف ضا الاي تةرضات خالحاا ملةاملا حم اور لا ياد
موظف ،املرفق ،فقد حقق ف ها ومل تؤكد .وتقوس الدول الطرف أن شكوت صاحب البالغ ملفق ،
وهاو مااا يؤكاده الطاااب ،املت ااقص الد اءاهتااا .فها ،،مااثالي ،ذكارت يف حاادت الفقارات أهنااا بةااد أن
قضت  58يوماي رهن االحتجاز املتواصل يف زن ان حب انفرادي يف شهري تشرين الثااينمنوف ر
وكانون ادوسمدي ر ،فقادت و هاا ،وح اذ فقاأ نقلات ىل الوحاد الطب ا ؛ ويف فقار أخارت،
اد ت أهنا قضت ما يصل ىل  40يوماي يف احلب االنفرادي.
 11-4وتقااوس الدولا الطاارف نااه أث اااء وجااود صاااحب الاابالغ يف احلااب االنفارادي ،مل تتةاارا
دي ض أ ج دي أو نف  ،من قبال دار مرفاق االحتجااز؛ ك اا أهناا مل تقادم أي شاكاوت أو
تصرض بأي تصريي إلدار املرفق ف ا يتةلاق بتادهور حالتهاا الصاح  .أماا اد اءاهتاا بأهناا أر ات
ل ا ا الوقا ااوف اري ا ا يف ما ااو ال ا ااجن يف جا ااو با ااارد يف شا ااباطمفراير  ،2007فها اا ،اد ا اااءات
"ال أ ااا حااا يف الواقاا ،،وماان الواضااي أهنااا تت اام بطاااب ،التشااهري ااوظف ،املرفااق" .وف ااا يتةلااق
باد اءات صاحب البالغ بأهنا حرمت من الة اي الطب  ،تقوس الدول الطرف ن صااحب الابالغ
خضةت لفحص ز لدت وصوحا ىل مرفق االحتجاز .وقد كانت ،أث اء قضائها ماد الةقوبا ،
تتلقا ر ايا زب ا لا ااب ل املتابةا  ،ك ااا تلقاات يف ااد م ا اابات ،ب اااءي لا توصا زب ا ،
ر ايا زب ا ماان زب ا مؤهاال يف اااد املرفااق وخارجهااا .وقااد أجاارت املوظفااون الطب ااون التااابةون
لل رفق اإلصالح ،،وكاذلك أخصاائ ون زب اون مان وزار الصاح  ،فحوصااي زب ا لصااحب الابالغ
م تخدم ،أ ال تشخ ص تلف  ،وقد حصلت ل ر اي زب م ا ب حلالتها.
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 12-4وتقااوس الدول ا الطاارف نااه ف ااا يتةلااق بالة ل ا ا راح ا الضااروري ماان ال اح ا الطب ا ،
وهاا ،الة ل ا الااي خضااةت حااا صاااحب الاابالغ يف ذارممااار  ،2008تّ خطارهااا يف الوقاات
امل ا ا بضاارور اإلجاراء ا راحاا ،الااذي تخضاا ،لااه يف مرفااق زا ماادين ،و نااه مااا كانات هااذه
الة ل ا ا راح ا لتجاارت دون رضاااها .وبةااد ج اراء الة ل ا  ،أ اادت صاااحب الاابالغ ىل املرفااق
اإلص ااالح ،وه اا ،يف وض اا ،م اارا يف ن ااانمأبريل  ،2008وأود اات وح ااد الة ااالل يف اااد
املرفق ملتابة مراقب حالتها .و لوس أيارممايو  ،2008حت ت حالتهاا الصاح وأ ادت لت ضام
ىل ريها من ال ج اء.
 13-4وف ااا يتةل ااق ب مكان ا ا اإلدالء ال ااج اء بتص اارحيات وتق اادمي الش ااكاوت ،تق ااوس الدولا ا
الط اارف ن ب مك ااان د اا ،ال ااج اء أن يتق اادموا بش ااكاوت ىل دار مركا ا االحتج اااز وم ااوظف،
مكت املد  ،الةام .وت جل د  ،االلت ا ات وفقاي للوقائ ،املذكور ف ها ،و رت حتق ق شاامل
ف ها .ومل تكن ه اك أي قبات حتوس دون ق ام صاحب البالغ بتقدمي الت ا ات ىل دار املرفاق
أو ىل مكت ا امل ااد  ،الة ااام ،وم اان مث ف ا ن د اا ،ش ااكاواها يف ه ااذا الص اادد ال أ ااا ح ااا .أم ااا
ادحااداا ال ااي وص اافت يف ال اابالغ فل اام تق اا ،ومااا ك ااان ك اان أن تق اا .،ف وظف ااو وك اااالت نف اااذ
القانون قد تصرفوا ض ن احلدود الصاارم لواجبااهتم امله ا  .فااملرافق الةقاب ا يف أوزبك اتان ت فاذ
يف الوق اات امل ا ا ت اادابري مل اا ،وق ااوع أي أفة اااس ت ته ااك احلق ااوق القانون ا لأف اراد احملتج ا ين أو
احملكوم ل هم بال جن .و ذا تب ،وجود حال ا تخدام للقو البدن أو املةامل احمل اور  ،ضا،
املذنبون إلجراءات تأديب أو يته ون بارتكاب أفةاس ج ائ .
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف
 1-5يف  11أيلوسم اابت ر  ،2014ذك اارت ص اااحب ال اابالغ أهن ااا ق ااد أوردت ،يف بال ه ااا،
وصفاي مفصالي ومت قاي حل ل اضطهاد ا تهدفتها ما لطات الدول الطرف نت ج ملا متار ه من
أنشط يف ساس حقوق اإلن ان ،وه ،ل ا ت رت مان أوائال اام  2002وحا الوقات الاذي
اض ااطرت ف ااه ىل م ااادر أوزبك ااتان يف ذارمم ااار  .2009وق ااد ل اات تل ااك احل لا ا  ،ف ااا
لتااه ،اال تقاااس التة ااف ،،واالحتجاااز ااري القااانوين ،والتةااذي و ااريه ماان ضااروب املةامل ا أو
الةقوبا القا ا أو الال ن ااان أو امله ا  ،وانتهاااك حقهااا يف حماك ا ادلا  .وهاا ،تااد م روايتهااا
حذه االنتهاكات بتقارير زب وتقارير أزباء نف  ،و فادات شهود ون خ من أوامر صاادر ان
احملاكم وقرارات ال لطات الي رفضت ف ها شكاواها وأحكام احملااكم ومقااالت صاحف وتقاارير
صادر ن م ات ري حكوم وم ات دول  ،ا ف ها ادمم املتحد .
 2-5وت ا م صاااحب الاابالغ أن مالح ااات الدول ا الطاارف تشااكل نف ااي تام ااي الد اءاهتااا وأن
الدولا ا الط اارف مل تقا ا ّدم أي دل اال ذي ص اال باملوض ااوع يؤي ااد روايته ااا ومل تتط اارق ىل اددلا ا ال ااي
قاادمتها هاا .،وتالحاال صاااحب الاابالغ أيضااي أن الدولا الطاارف اختااارت أال تتطاارق ىل اادد ماان
االنتهاكااات الااي االطت هاا ،الضااوء ل هااا يف شااكواها ،وال ا ا اادم متك هااا ماان التواصاال
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ماا ،أ ارهتا وحمام هااا خااالس ف ا ااج ها يف مة ااكر ال ااج ات ،مااا يشااكل انتهاك ااي دحكااام
املادت 7 ،و ،10فضالي ن انتهاك املواد  17و 21-19و 26من الةهد.

 3-5ورداي ل ا نكااار الدول ا الطاارف لكااون صاااحب الاابالغ قااد خضااةت للتةااذي أو دي
شااكل خاار ماان أشااكاس ااوء املةامل ا  ،تقاادم صاااحب الاابالغ وصاافاي مفص االي ملختلااي أشااكاس
االض ااطهاد ال ااذي أخض ااةها ل ااه م ااؤولو الدولا ا الط اارف يف الفا ا امل ت ااد م اان ااام  2002ىل
ا ااام  ،2005وه ا اا ،أش ا ااكاس تش ا ا ل اال تق ا اااس التة ا ااف ،املتك ا اارر واالحتج ا اااز ا ااري الق ا ااانوين،
واال تصاب ا ا  ،،والضرب ،والتهديدات و ري ذلاك مان أشاكاس التةاذي و ااء املةاملا .
وتاد م صااحب الابالغ روايتهااا بأدلا مفصال ومت ااق ومتةادد  ،اا يف ذلااك الشاهاد بق ام الااي
أدلت ما صاحب البالغ والي حددت ف ها هوي مان أ اا وا مةاملتهاا ،وأمار صاادر ان احملك ا
يف  5أيلوسم بت ر  2002يقض ،بفتي حتق ق م ،امل ؤول ،ن توق ي صاحب البالغ و ااء
مةاملتها ،وصور لإلصابات الي تةرضت حاا ،ومقااالت صاحف  ،و شاار ىل أحاد احلاوادا تارد
يف تقرياار املقاارر ا ااا املةااي ااأل التةااذي و ااريه ماان ضااروب املةامل ا أو الةقوب ا القا ا أو
الال ن ان أو امله ق البةث الي قام ما ىل أوزبك تان (ان ر .)A/HRC/7/3/Add.1
 4-5وترفص الدول الطرف رواي صااحب الابالغ ف اا يتةلاق بتةرضاها ال تصااب داا  ،مان
قب اال ثالثا ا م اان أفا اراد قا اوات ادم اان .وق اادمت ص اااحب ال اابالغ يف فادهت ااا وص اافاي مفصا االي حلادثا ا
اال تص اااب .ويف ض ااوء التح ااديات ال ااي تواج ااه يف ح اااالت توث ااق أفة اااس اال تص اااب ،خصوص ااي
اال تصاب أث اء االحتجاز ،تشكل فاد صاحب البالغ دل الي كاف اي .فل مثا ماا يادس لا أن
الدول الطرف قد أجرت أي حتق ق فةاس وحمايد يف احلوادا امل وم .

 5-5وتقوس الدول الطرف ن صاحب البالغ قد أوقفت يف  6تشرين ادوسمأكتوبر ،2005
واهت اات يف  8أيارمم ااايو  2005بارتك اااب جا ارائم ت اادرل يف ز ااار امل ااادت 165 ،و 168م اان
القااانون ا ااائ ،،وأماار ب ياادا ها رهاان االحتجاااز .ال أن الدولا الطاارف تقااوس ن صاااحب الاابالغ
مل ت قاال ىل مرك ا االحتجاااز رقاام  10يف فر ان ا ال يف  14تش ارين ادوسمأكتااوبر  .2005ويف
ح ،ت م صااحب الابالغ أهناا نقلات يف  18تشارين ادوسمأكتاوبر  2005تقريبااي ،ف هناا تالحال
أن الدول ا ا الطا اارف تة ا ا ف بأهنا ااا احتج ا ا ت ملا ااد مثان ا ا أيا ااام يف زن ان ا ا احتجا اااز مؤقا اات ،وها ااو
م ااا يتة ااارا م اا ،ق ااانون اإلجا اراءات ا ائ ا ا ادوزبك اا ،ال ااذي يقتض اا ،نق اال احملتجا ا م اان زن انا ا
االحتجاز املؤقت يف ضون ف  72ا  .ويبدو أن الدول الطرف ت لم بالتاايل باأن احتجااز
صاااحب الاابالغ لا هااذا ال حااو كااان ااري قااانوين ،مااا يشااكل انتهاكااي دحكااام املاااد  )1(9ماان
الةهد.
 6-5وتؤكااد صاااحب الاابالغ ماار أخاارت أن الدول ا الطاارف مل تض ا ن حااا حماك ا ادل ا أمااام
حمك ا ا م ا ااتقل وحمايا ااد  ،ومل تكفا اال وتاة ا اال حقها ااا يف تكا ااافؤ الفا اار للا اادفاع ا اان نف ا ااها.
وقد لت االد اءات املفصل لصاحب البالغ ماا يلا :،تةارا حمام اهاا لتهديادات ومل ياتي ح اا
وقت كاف للتحضري لل حاك ؛ وتة ّ اد االد ااء م ا ،حمام هاا مان التشااور مةهاا ومان االزاالع
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ل ا ملااي القض ا بأك لااه؛ ومل ا ي حمام اهااا ذن ااي ال ااتجواب شااهود االد اااء الرئ ا  .،وقااد
اخت ااارت الدولا ا الط اارف أال تتط اارق ىل أي م اان ه ااذه االد اااءات احمل اادد أو اددلا ا ال ااي تب اا،
أن ص اااحب ال اابالغ مل حتص اال ل ا حماك ا ادل ا  .وت ا م ص اااحب ال اابالغ أهن ااا حت ل اات ا ء
اإلثباات وقادمت د اوت ظااهر الوجاها مفادهاا أن الدولا الطارف م اؤول ان حادوا انتهاااك
لل اد  14من الةهد.
 7-5وت ا م الدول ا الطاارف أهنااا حققاات يف االد اااءات ويف ااوء املةامل ا الااي ت ا م صاااحب
البالغ أهنا تةرضت حا خالس ف احتجازها ال اابق لل حاك ا  ،وأن تلاك االد ااءات مل تاد م
باددل ا  .وت ا م صاااحب الاابالغ أهنااا حااددت تلااي ح اوادا اااء املةامل ا الااي تةرضاات حااا،
وقدمت أدل كثري د اي الد اءاهتا .ولذلك ف ن الدول الطرف يف وض ،ي ي حاا باالتحق ق يف
ح اوادا اااء املةامل ا تلااك ،بااال ر ىل أن صاااحب الاابالغ قااد أوردت ت اواريخ وقااوع ادحااداا
وأه اااء الش ااهود وا ااا  .ال أن الدولا ا الط اارف مل تق اادم أدلا ا تثب اات جا اراء أي حتق ااق يف تل ااك
االد اءات .وتقوس صاحب البالغ نه ال يكف ،أن ت م الدولا الطارف أهناا حققات يف حاوادا
اء املةامل امل وم .
 8-5وتؤكد صاحب البالغ مر أخرت أهنا قادمت ىل اللج ا شاكوي ،مان حمام تهاا تثاري ف هاا
م ااأل اادم متك هااا ماان التواصاال ماا ،موكلتهااا ،وأن الدولا الطاارف مل تتطاارق ىل تلااك الشااكوت.
وتكرر صااحب الابالغ قوحاا ناه با اتث اء زياار واحاد تلقتهاا مان اب تهاا ودامات اا واحاد يف
تشارين ادوسمأكتااوبر  ،2005رفضاات ال االطات الااي احتج هتااا ال ا اض حااا بتلقاا ،زيااارات ماان
أ ارهتا وأصاادقائها ل ا ماادت أكثاار ماان ثالث ا أشااهر .وتؤكااد صاااحب الاابالغ ماار أخاارت أهنااا مل
ت تلم ،خالفاي ملا ز ته الدول الطرف ،أي زرود حتتوي ل أ ذي ومالب أر لها حاا والاداها
أث اء احتجازها يف مرك االحتجاز رقم  1يف م طق فر ان .
 9-5ومل تقاادم الدول ا الطاارف أي ا أدل ا تثباات أن ه اااك مااوظف ،زب اا ،مااؤهل ،ية لااون يف
مراك االحتجاز تلك ،ا يف ذلك موظي ز ل دراي بادمراا ال ف ان  ،ل و ماا هاو
م صو ل ه يف القوا د ال وذج الدن ا ملةامل ال ج اء .وتقوس صاحب البالغ ن دار مرك
االحتجاااز رقاام  10يف م طقا فر انا قااد لفاات يف ااد م ا اابات اان ت وياادها بأدويا مالئ ا
ومل تشخص تأثري أوضاع االحتجاز ل ها ،ما دفةها ىل حماولا االنتحاار يف أوائال كاانون ادوسم
دي ر .2005
 10-5وت ا ا م الدول ا ا الطا اارف أن صا اااحب الا اابالغ قا ااد أود ا اات ،لا اادت وصا ااوحا ىل مة ا ااكر
ال ااج ات يف  7متوزميول ااه  ،2006يف وحااد ا ااتقباس وفقااي ملااا تقتضا ه املاااد  56ماان القااانون
ا ااائ .،ال أن الدولا الطاارف مل تقاادم أي أدلا تباا ،مااا ذا كااان قااد ت االمتثاااس لل اااد  56يف
هذه احلال وك ي .ك ا أن الدولا الطارف مل تتطارق ىل اددلا الاي قادمتها صااحب الابالغ والاي
تش ل تقدمي حمام ها ا اضاي لدت دار ال جن ،ورد اإلدار املؤرخ  24متوزميول ه  2006الذي
يؤكد أهنا قد أود ت ر املرض ال ف ان .،
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 11-5وت م صاحب البالغ كذلك أن الدولا الطارف ال مت ا با ،اا ات الة ال وماا تطالا
به ال ج ات من "أداء خدم " ،وهو ما يتطل وقوف ال ج ات وتويل مهام احلرا يف مواق،
تلف ا داخاال املة ااكر .ويف حاا ،أن د اا ،ال ااج اء مطااالبون بااأداء هااذه ا دم ا ماار أو م ارت،
شهرياي ل حو ا ت ،،ف ن مان امل ار اات الاي تتبةهاا دار ال اجن ماا يت ثال يف ر اام ال اج اء
ال ا  ،ل أداء ا دم د مرات يف كل شاهر ملاد تصال ىل اب ،اا ات ال ي ا ي حام
خالحا ادر ادماكن املخصص حم .وتؤكد صاحب البالغ مار أخارت أناه كثارياي ماا تةا ،ل هاا
أن تة ل ملد ت  ،ا ات وأن تقوم بةد ذلك ب "أداء ا دم " ملد ب ،ا ات.
 12-5وتة ا ا الدول ا الطاارف ل ا مااا روتااه صاااحب الاابالغ ماان أن أحااد حارا ال ااجن قااد
أهاهنا وا تدت ل ها وأ اء مةاملتهاا بطارق أخارت و اذما ،قائلا ن احلاار املاذكور كاان ية ال
موجهاي يف وحد احتجااز ا اا  ،وبالتاايل ماا كاان مان امل كان أن يكاون قاد تةامال ما ،صااحب
البالغ يف أي وقت .وت م صاحب البالغ أهنا كتبت ن اء املةامل هذه يف ر ال ىل اب تها
هربت من ال جن .و دما تداولت س و ات دول مة قوق اإلن ان التقرير املتةلق ب اء
مةامل ا صاااحب ال اابالغ ،قاماات دار ال ااجن يف  3ك ااانون الثاينمي اااير  2007بفصاال احل ااار
املذكور من الة ل .وتقوس صاحب البالغ ن ما تقدم يشكل دل الي ضاف اي يؤيد اد اءها بأهنا قد
أود ات تكاراراي يف ال ناازين الةقاب ا با م أهنااا ال بقوا ااد احلاب  ،ولكاان الدولا الطاارف مل تقاادم
أي مةلومااات اان ك ف ا خالحااا امل ااوم هااذا بقوا ااد احلااب  .مث ن الدول ا الطاارف تاارفص بةااد
ذلك ما روته صاحب البالغ من أهنا قضت ماا س و اه  112يومااي يف زناازين احلاب االنفارادي،
زا ا أن روايتهااا هااذه ملفق ا ومت اقض ا  ،ولكاان الدول ا الطاارف ال تتطاارق ىل مااا اد تااه صاااحب
الاابالغ ماان أن دار ال ااجن قااد تأكاادت ماان أهنااا لاان تقضاا ،أكثاار ماان فا  15يومااي متتال ا يف
ال ن ااازين الةقاب ا ا وذل ااك م اان خ ااالس خراجه ااا م اان تل ااك ال ن ااازين بة ااد انقض اااء  15يوما ااي لتة ااود
فتحب ها ف ها بةد د ا ات أو يف ال وم التايل.
 13-5وقاادمت صاااحب الاابالغ فاااد م ااهب حااوس أوجااه القصااور الااي تة ا ي ااد أماااكن،
وال ا ال نازين الةقاب  ،وه ،تت ك بروايتها يف هذا الصدد .وقد لطت الضوء ل أوجاه
القصور هذه أيضاي يف ر ائل كانت قد أر لتها ىل م ات تلف مة ا قاوق اإلن اان ب اا
كانت ال ت اس حمتج .
 14-5وف ا يتةلق بالةالل الط أث اء ف ال جن ،تؤكاد صااحب الابالغ مار أخارت أناه ر ام
اردت حالتهاا وأصابحت مان
حصوحا ل بةص الةالل ،ف ن ذلك مل حيدا ومااي ال ادما ت ّ
ا طااور ااة ال كاان لل االطات اهلهااا وبةااد رفااص زلباهتااا املتكاارر للحصااوس لا الةااالل.
و ااالوي لا ا ذل ااك ،مل تق اادم الدولا ا الط اارف أي تفاصا ا ل تتةل ااق ب ااالةالل ال ااذي يا ا م تقد ااه
لصاااحب الاابالغ ،مثاال أ ااباب الةااالل أو نتااائج تلااي الفحااو الطب ا  .ك ااا أهنااا مل ت ااتط،
تقاادمي أي أدل ا  ،مثاال التقااارير الطب ا  ،تأي ااداي الد ائهااا أهنااا وفّاارت لصاااحب الاابالغ ر اي ا زب ا
مالئ  .فاالد اء باأن صااحب الابالغ قاد تلقات هاذه الر ايا الطب ا املالئ ا يت ااقص ما ،ماا ورد
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يف التقارير (ان ر الفقر  14-2أ اله) الاي تؤكاد أن صاح صااحب الابالغ قاد تادهورت تادهوراي
كبرياي نت ج ل روف احتجازها.
 15-5وتق ا ااوس ص ا اااحب ال ا اابالغ ،ف ا ااا يتةل ا ااق بالة ل ا ا ا راح ا ا ال ا ااي أجري ا اات ح ا ااا يف ذارم
مااار  ،2008ن الدول ا الطاارف مل تقاادم أي أدل ا تااد م اد اءهااا أن الة ل ا ا راح ا كاناات
ضااروري ماان ال اح ا الطب ا  ،ومل حتاادد الةااالل أو تقاادم أي تقااارير زب ا تباا ،أن ا ت صاااس الا ّارحم
كااان ضاارورياي .فةاادم تقاادمي الدولا الطاارف هااذه املةلومااات يةااي أنااه بةااد أكثاار ماان اات ا وات
ل جراء الة ل ا راح  ،ال ت اس صاحب البالغ هل اد باب الي ا تد ت ل التةقا م
الق ااري الااي أخضااةت حااا .ك ااا أن الدول ا الطاارف مل تباا ،ك ااي قاماات ،ك ااا ت ا م ،ب ا بالغ
صاحب البالغ بضرور جراء تلك الة ل ا ا راح ا  .وا ادير بالاذكر أن الدولا الطارف ال تارفص
صراح ما قالته صاحب البالغ من أهناا مل توافاق لا ل ا ا ت صااس الارحم .ومل تتطارق الدولا
الطرف ىل أدل ا راء الكثري الي قدمتها والي تب ،أن تلك الة ل قد أ فرت ن ضارر بادين
دائاام وأذت نف اا ،شااديد .وتقااوس صاااحب الاابالغ هنااا قاادمت د ااوت ظاااهر الوجاه ا وجاادير
بالتصديق كل ا دار مفادها أن ل ا ت صاس الرحم قد أجريت مان دون رضااها و اببت حاا
الماي مرح ومةانا شديد و ذاباي م ت راي ،ما يشكل انتهاكاي دحكام املاد  7من الةهد.
 16-5وت م صاحب البالغ أناه خاالس فا اج ها الاي دامات  23شاهراي ،مل يقام املاد  ،ا اا
املةي راقب ال جون ب يار مرفق االحتجاز ال يف م ا بت ،اث ت ،يف  20أيلوسم بت ر 2006
أو يف وقت قري من ذلك ويف  28ذارممار  2007أو يف وقت قري من هذا التاريخ .ويف
كلتااا امل ا اابت ،قاماات دار ال ااجن ب قاال صاااحب الاابالغ ىل ال نااازين الةقاب ا  .وخااالس ال يااار
الثان  ،أخرجتها دار ال جن من ال ن ان الةقاب وهحت حا بلقاء املاد  ،ا اا  ،ولكان لا
الاار م ماان شااكواها ماان ااوء املةامل ا مل اار هااذا ادخااري أي حتق ااق ومل يتخااذ أي تاادابري ملةا ا
تلااك الشااكاوت .وتقااوس صاااحب الاابالغ ن دار ال ااجن تراجاا ،بصااور م ت ا الشااكاوت الااي
توض ،يف ص دوق الريد الةام يف مة كر ال ج ات .وهذا الصا دوق موجاود يف موقا ،مرئا ،يف
املة كر .ومن امل تح ل تقدمي شكاوت مان دون أن تالحال دار ال اجن ذلاك .أماا احملتجا ون
الذين يشتكون ف خضةون بةد ذلك ل "التأدي " ويوضةون يف زنازين احلب االنفرادي.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

ال ر يف مقبول البالغ
 1-6قبل ال ر يف أي اد اءات ترد يف باالغ ماا ،ا لا اللج ا املة ا قاوق اإلن اان،
وفقاي ملا تقتض ه املاد  93من ن امها الداخل ،،أن تقرر ما ذا كان الابالغ مقباوالي أم ال وجا
الروتوكوس االخت اري امللحق بالةهد.
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 2-6ووفق ااي مل ااا تقتض ا ه امل اااد ()2(5أ) م اان الروتوك ااوس االخت اااري ،حتقق اات اللج ا م اان أن
امل أل نف ها ل ت موض ،ة يف زار جراء خر مان جاراءات التحق اق الادويل أو الت اوي
الدول .
 3-6وحت أ اللج ل اي باد اء صاحب البالغ أهناا ا ات فدت د ا ،ابل االنتصااف الفةالا
املتاحا حااا .ويف اااب أي ا ا اا للدولا الطاارف يف هااذا ا صااو  ،تةتاار اللج ا أن الشااروط
امل صو ل ها يف املاد ()2(5ب) من الروتوكوس االخت اري قد ا توف ت.
 4-6وحتا أ اللج ا ل ااي باد ااء صااحب الاابالغ أن حقوقهاا وجا املااد  )3(2مان الةهااد
قاد انتهكاات دن الدولا الطاارف مل تاوفر و ااائل ايا فةالا حلقوقهااا الاي يكفلهااا الةهااد .ال أن
اللج تذ ّكر بأنه ال كن لأفراد االحتجال باملاد  )3(2ال باالق ان م ،مواد أخرت من الةهد
وأن تلك املاد ال كن أن تؤدي ،د ذاهتا ،ىل تقدمي اد ااء وجا الروتوكاوس االخت ااري(.)4
ولذلك ف ن اللج تةتر أن اد اءات صاحب البالغ يف هذا الصدد ري مقبول وجا املااد 2
من الروتوكوس االخت اري.
 5-6وتالح اال اللج ا اد اااءات ص اااحب ال اابالغ أن مراجة ا بروتوك ااوس احملاك ا ون اار رف ا
اال ت اف التابة للشةب ا ائ يف الطةن الذي قدمته صاحب البالغ يف احلكم الصاادر قهاا
ق ااد أجري ااا وأن الطة اان ق ااد رف ااص م اان قب اال حمك ا ا زش ااق د اإلقل ا  ،أي احملك ا ا نف ااها ال ااي
أصدرت احلكم ادوس ،وأن زلبات املراجة واال ت اف أماام احملك ا الةل اا قاد رفضات ،وأن ماا
تقاادم يشااكل انتهاكااي دحكااام املاااد  )5(14ماان الةهااد .ال أن اللج ا ااد أن االد اااء املااذكور
أ اااله ااري مقبااوس وج ا املاااد  2ماان الروتوكااوس االخت اااري ن اراي لةاادم د ااه ااا يكفاا ،ماان
اددل .
 6-6وتالحاال اللج ا أن الدول ا الطاارف مل تة ا ا ل ا مقبول ا الاابالغ وتةتاار أن صاااحب
البالغ قد د ت ا يكف ،من اددل اد اءاهتا املتبق الي تثري م اائل ت ادرل يف زاار املاواد 7
و )1(9و( )2و( ،)4و )1(10و(()2أ) ،و )1(14و(()3ب) و(ه) ،و ،)1(17و)2(19
و 21و 22و ،26واملا اااد  )3(2مقا ااروء با اااالق ان ما اا ،م ا اواد الةها ااد املا ااذكور أ ا اااله د ا اراا
املقبول ا  .وتةلاان اللج ا أن الاابالغ مقبااوس ف ااا يتةلااق بتلااك ادحكااام ماان الةهااد ،وماان مث ف هنااا
ت تقل ىل ال ر يف اد املوضو للبالغ.

ال ر يف اد

املوضو

 1-7ن رت اللج يف هذا البالغ يف ضوء د  ،املةلومات الاي أتاحهاا حاا الطرفاان ،ح اب ا
تقتض ه املاد  )1(5من الروتوكوس االخت اري.
__________

()4
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 ،2004الفق ا اار 4-9؛ وال ا اابالغ رق ا اام 1992م ،2010ا ااودال كو ض ا ااد با ا ا الرو  ،اآلراء املةت ا ااد يف 27
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 2-7وقااد أحازاات اللج ا ل ااي أيض ااي باد اااءات صاااحب الاابالغ أهنااا تةرضاات يف  1متااوزم
يول ااه  2002إل اااء لف ا و هان ا و ذالس ماان قباال رئ ا ونائ ا رئ ا دار الشاارز اللااذين
ااببا حااا الم ااي ومةانااا ج اادي ونف ا نت ج ا لركلهااا وضاارما ماراو  ،وض ا أ رأ ااها ل ا باااب
زن انته ا ا ااا ،ومت ي ا ا ااق مالب ا ا ااها وهتدي ا ا اادها باال تص ا ا اااب ،مث ا تص ا ا اااما ا تص ا ا اااباي دا ا ا ا ااي يف 15
ن ااانمأبريل  ،2005مااا ااب حااا الم ااي ومةانااا أدت ىل ااقوزها أرض ااي فاقااد الااو ،؛ وأن
ال لطات يف مرك االحتجاز رقم  10يف م طق فر ان تة دت خضا ها ل ام احتجاز مدف
احلصااوس م هااا ل ا ا ا اف بأهنااا تاادير م ا ااري قانون ا ؛ وأهنااا أخضااةت أث اااء قضااائها مااد
قوبتهااا ،ل ا ماادت ا ومثان ا أشااهر ،لطائف ا وا ااة ماان اإل اااء الشااديد ماان قباال ح ارا
ال جن و دار مة اكر ال اج ات مادف حتطا م مقاومتهاا املة ويا وا ادي ب ا ر امهاا لا
اال ا اف بأهن ااا ت اادير م ا ا ااري قانون ا ؛ وأن ل ا ا جراح ا ق اري ق ااد أجري اات ح ااا و ل اات
تةق ها الق ري؛ وأن كل ما تقدم يشكل انتهاكاي دحكام املاد  7من الةهد.
 3-7ويف ه ااذا الص اادد ،تالح اال اللج ا أن ص اااحب ال اابالغ ق اادمت وص اافاي مفص االي ملختل ااي
أشااكاس االضااطهاد الااذي تةرضاات لااه ،وأن وصاافها هااذا جاااء مااد وماي بأدلا مفصاال وموثق ا (.)5
وتالحاال اللج ا كااذلك أن صاااحب الاابالغ قااد اشااتكت ره ااي لاادت االطات ش ا ف ااا يتةلااق
بتلااك االنتهاكااات .وتالحاال اللج ا أن الدولا الطاارف مل تاادحص تلااك االد اااءات باال اكتفاات
بالقوس ن ل ات التحقق الي أجريات مل تؤكاد صاح اد ااءات صااحب الابالغ؛ وبادالي مان أن
تقدم الدول الطرف ىل اللج مةلومات وتوض حات مفصل تادحص تلاك االد ااءات ،اهت ات
صاااحب الاابالغ بأهنااا قاادمت اد اااءات "ملفق ا ومتح ا " .وتالحاال اللج ا  ،بصااف خاص ا  ،مااا
ذهبت ل ه الدول الطرف من أن ل تةقا م صااحب الابالغ "ماا كاان كان أن ارت مان دون
رضاها" ،ولكن اللج تةتر أن هذا القوس ال كن أن يةد نف اي يت م باملصداق الد اء صاحب
البالغ ف ا يتةلق بالطاب ،الق ري لإلجراء الط الذي أخضةت له.
 4-7ويف هذا الصدد ،تذ ّكر اللج بأنه دما تقادم شاكوت مان ااء مةاملا تتةاارا ما،
أحكااام املاااد  7ماان الةهااد ،ا لا الدولا الطاارف أن حتقااق ف هااا بصااور ارية وحمايااد (.)6
وتااذ ّكر اللج ا كااذلك بااأن الدول ا الطاارف تتح اال امل ااؤول اان أماان ادشااخا املااود  ،رهاان
االحتجاز وبأنه دما تكون ه اك اد ااءات تةاذي و ااء مةاملا  ،ا لا الدولا الطارف
أن تقاادم أدلا تاادحص تلااك االد اااءات( )7ويف اااب أي توضا حات ماان الدولا الطاارف ،ا
لا ا اللج ا ا أن تةط اا ،ادش ا ا الواجبا ا الد اااءات ص اااحب ال اابالغ ،وداصا ا اد اءاهت ااا املتةلقا ا
__________

()5
()6
()7
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ان ر تةل ق اللج ا الةاام رقام  )1992(20بشاأن ح ار التةاذي و اريه مان ضاروب املةاملا أو الةقوبا القا ا
أو الال ن ان أو امله  ،الفقر .14
ان اار ال اابالغ رق اام 2079م ،2011خ ااادي ي ي ضااد ترك ان ااتان ،اآلراء املةت ااد يف  1ن ااانمأبريل ،2015
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بتةرضاها لال تاداء ا ا ،،وهاو شاكل مان أشاكاس الة اي الشاديد القاائم لا ناوع ا ا (.)8
وتبةا ااي ل ااذلك ،ل ااص اللج ا ا ىل أن الوق ااائ ،املةروضا ا ل ه ااا تكش ااي اان ح اادوا انتهاك ااات
ومتةدد حل ر التةذي وحلقوق صاحب البالغ وج املاد  7من الةهد(.)9
ج
 5-7وتالحاال اللج ا اد اااءات صاااحب الاابالغ بااأن الدولا الطاارف مل حتقااق لا ااو اري،
وفةاس يف اد اءات تةرضها للتةذي  .وتاذ ّكر اللج ا بأهناا تةلاق أش ا لا ق اام الادوس ادزاراف
ب نشاء ل ات قضاائ و داريا م ا اب ملةا ا االد ااءات املتةلقا بانتهاكاات احلقاوق( .)10وتاذ ّكر
اللج ا أيضااي بتةل قهاا الةاام رقام  )2004(31بشااأن زب ةا االلتا ام القاانوين الةاام املفاروا لا
الدوس ادزراف يف الةهد ،ومفاده أن دم ق ام الدول الطارف باالتحق ق يف االنتهاكاات امل وما
قد ثل يف حد ذاته خرقاي م فصالي دحكام الةهاد .ويف ااب أي توضا حات شاامل مان الدولا
الطرف ف ا يتةلق بالتحق ق يف اد اءات تةرا صاحب البالغ للتةاذي  ،لاص اللج ا ىل أن
ال لطات املختص يف الدول الطرف مل تاوس اال تباار الواجا والكاايف لشاكاوت صااحب الابالغ
املتص اال بتةرض ااها للتة ااذي  .و ل ااص اللج ا ا ىل أن املةلوم ااات املةروض ا ا ل ه ااا تكش ااي اان
حدوا انتهاك دحكام املاد  )3(2مقروء ي باالق ان م ،املاد  7من الةهد.
 6-7وتالحاال اللج ا اد اااءات صاااحب الاابالغ أن اال تصاااب ا ااا  ،الااذي تةرضاات لااه،
فضاالي ان ل ا تةق هاا ماان دون رضااها ،يشاكالن انتهاكااي دحكاام املاااد  26دهن اا يبل ااان
ح ااد الت ا ا الق ااائم لا ا ن ااوع ج ااها؛ وأن الدولا ا الط اارف ،بق امه ااا بتوق ااي ص اااحب ال اابالغ
واحتجازهااا بصااور تة ااف و ااري قانون ا مث حماك تهااا و دانتهااا ب ااب مااا متار ااه ماان أنشااط يف
ساااس حقااوق اإلن ااان تكااون قااد انتهكاات ،باإلضاااف ىل ذلااك ،حقوقهااا وجا املاااد  26الااي
ل أ ا الرأي ال ا  ،أو أي رأي خر .وتالحل اللج أن الدول
توفر احل اي من الت
الطرف مل تدحص تلك االد ااءات لا وجاه التحدياد ولك هاا اكتفات باالقوس ،بةباارات اما ،
ن ااه مل حي اادا أي انته اااك حل ااق ص اااحب ال اابالغ يف ه ااذه احلال ا ويف ظ اال ه ااذه ال ااروف ،ل ااص
اللج ا ىل أنااه ا طاااء ادش ا الواجب ا الد اااءات صاااحب الاابالغ .وتالحاال اللج ا أيض ااي
أن ل التةق م الق ري ،ضاف ىل فةل اال تصاب الذي تةرضات لاه صااحب الابالغ ،يادالن
ل ا ا الة اادوان احملا اادد ال ااذي ا ا ااتهدفها ك ااامرأ  .وب اااءي ل ا ااه ،ل ااص اللج ا ا  ،يف ظ اال ظا ااروف
هااذه احلالا  ،ىل أن الوقااائ ،الااي رضااتها ل هااا صاااحب الاابالغ تشااكل انتهاكااي حلقوقهااا وجا
املاد  26من الةهد.
__________

( )8ان ر البالغ رقم 1900م ،2009م هايل ضد ا ائر ،اآلراء املةت د يف  21ذارممار  ،2014الفقر .10-7
( )9ان اار تةل ااق اللج ا الةااام رقاام  )2007(32بشااأن احلااق يف امل اااوا أمااام احملاااكم واح ااات القضااائ واحلااق يف
حماك ا ا ادل ا ا (املا اااد  ،)14الفقا اار  ،60والا اابالغ رقا اام 1401م ،2005كريبا ااو ضا ااد زاج ك ا ااتان ،اآلراء
املةت د يف  27تشرين ادوسمأكتوبر  ،2009الفقر .3-6
( )10ان اار الا اابالغ رقا اام 2046م ،2011ااد و خ اارون ض ااد ل ب ااا ،اآلراء املةت ا ااد يف  17تش ا ارين ادوسمأكتا ااوبر
 ،2014الفقر .8-6
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 7-7وتالحا اال اللج ا ا ما ااا ّاد تا ااه صا اااحب الا اابالغ ما اان أن الدول ا ا الطا اارف مل تبل ها ااا ل ا ا
وج ااه ال اار بأ ااباب توق فه ااا واحتجازه ااا ،لا ا ااو يتة ااارا م اا ،أحك ااام امل اااد  )2(9م اان
الةه ااد ،ومل تةرض ااها لا ا ق اااا أو متك ه ااا م اان الطة اان يف اادم قانون ا ا احتجازه ااا ،لا ا ااو
يتة ااارا لا ا التا اوايل م اا ،أحك ااام امل اااد  )3(9وامل اااد  )4(9م اان الةه ااد؛ وأن الدولا ا الط اارف
مل تكفاال حقهااا يف حماك ا ادل ا أمااام حمك ا م ااتقل وحمايااد  ،وهااو مااا يتةااارا ماا ،أحكااام
املاد  ،)1(14ومل تتي حا ما يكف ،من الوقات والت اه الت إل اداد دفا هاا وللتواصال ما ،حمام هاا،
وهو ما يتةارا ما ،أحكاام املااد ()3(14ب) ،ومل تاتي حاا الت تا ،بالضا انات اإلجرائ ا املكر ا يف
امل ا ا اااد ()3(14ه)؛ وأن ا ا ااه ا ا اادما ا ت ا ا اادي ل ه ا ا ااا أث ا ا اااء ت ه ا ا ااا ا تص ا ا ااامات يف أيارمم ا ا ااايو
و بمأ ااط  ،2003مل اار ال االطات حتق ق ااي واف ااي ماا ،ال اااء الل اواي ا تاادين ل هااا ،وأهنااا
اهت ت يف كلتا امل ا بت ،لق امها بت م م اهر ري مشرو  ،وبالتايل ف ن الدول الطرف تكاون
قد انتهكت حقوقها وج املاد  19من الةهاد؛ وأن الطات نفااذ القاانون قاد وجهات ل هاا
هت اي ج ائ ي لق امها بت م م اهر ري قانون ف ا يتصل باال تصامات الي ن تهاا يف شاهري
أيارممااايو و بمأ ااط  ،2003وهااو مااا قّاد حقهااا يف حري ا التج اا ،الااي تكفلهااا املاااد ،21
وأن تلك الق ود مل يكن حا ما يررها دهنا مل تكن ضروري للحفان ل ادمان القاوم ،أو ال االم
الةام  ،ك ا مل تكن ضاروري حل ايا الصاح الةاما وادخاالق الةاما أو حقاوق اآلخارين وحريااهتم؛
وأهنااا احتجا ت واهت اات وحوك اات مث أدي اات و ااج ت لق امهااا ب نشااء م ا اما ااري م ااجل ،
وها ااو ما ااا ق ا ااد تق ا ااداي شا ااديداي حقها ااا يف حري ا ا تكا ااوين ا ة ا ااات ،ما ااا يشا ااكل انتهاك ا ااي دحكا ااام
املاد  )2(22من الةهد.
 8-7وتالح اال اللج ا ا ك ااذلك أن الدول ا ا الط اارف مل ت اادحص تل ااك االد اااءات لا ا وج ااه
التحديد ولك ها اكتفت بالقوس ،بةبارات ام  ،نه مل حيدا أي انتهااك حلقاوق صااحب الابالغ
يف ه ااذه احلالا ا  .ويف ظ اال ه ااذه ال ااروف ،ل ااص اللج ا ا ىل أن ااه ا ا ط اااء ادش ا ا الواجبا ا
الد اءات صاحب البالغ .وب اءي ل ه ،تةتر اللج  ،يف ظل ظروف احلال ق د ال ر ،أن الوقاائ،
الااي رضااتها ل هااا صاااحب الاابالغ تشااكل انتهاك ااي حلقوقهااا وج ا امل اواد  )1(9و( )2و()4
و )1(14و(()3ب) و(ه) ،و ،)2(19و 21و 22من الةهد.
 9-7ويف ضااوء مااا تقاادم ماان ا اات تاجات ،لاان ت اار اللج ا  ،لا
صاحب البالغ الي ت درل يف زار املادت 10 ،و )1(17من الةهد.

ااو م فصاال ،يف اد اااءات

 -8و ن اللج  ،ذ تتصرف وج الفقر  4من املاد  5من الروتوكوس االخت ااري امللحاق
بالةهااد ،تاارت أن الدول ا الطاارف قااد انتهكاات أحكااام امل اواد  ،7و )1(9و( )2و( ،)4و)1(14
و(()3ب) و(ه) ،و 19و 21و 22و ،26وامل اااد  )3(2مق ااروء ب اااالق ان م اا ،امل اااد  7ف ااا
يتةلق بصاحب البالغ.
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 -9ووفقااي لل اااد ()3(2أ) ماان الةهااد ،تةتاار اللج ا أن الدولا الطاارف مل ما ب تاحا ااب ل
انتصاااف فةاااس لصاااحب الاابالغ يشا ل جاراء حتق ااق حمايااد وفةاااس وشااامل يف اد اااءات التةااذي
و وء املةامل  ،و قام د اوت ج ائ ضد امل ؤول ،ن ذلك ،وتقادمي تةاويص م ا ا لصااحب
البالغ .ك ا أن الدول الطرف مل م با اذ خطوات مل  ،وقوع انتهاكات مماثل يف امل تقبل.
 -10وب ااال ر ىل أن الدول ا ا الط اارف ،ذ انض ا ا ت ىل الروتوك ااوس االخت اااري ،ق ااد ا ف اات
باختص ااا اللج ا يف حتدي ااد م ااا ذا ك ااان ق ااد ح اادا انته اااك للةه ااد أم ال ،وأن الدول ا الط اارف
قا ااد تةها اادت ،ا االي باملا اااد  2ما اان الةها ااد ،ب ا اأن تكفا اال ا اا ،ادف ا اراد املق ا اا ،يف أراض ا ا ها
وا اضة ،لواليتها احلقوق املة ف ما يف الةهاد ،فا ن اللج ا تاود أن تتلقا مان الدولا الطارف،
يف ضون  180يوماي ،مةلومات ن التادابري املتخاذ لوضا ،هاذه اآلراء موضا ،الت ف اذ .ويطلا
من الدول الطرف أن ت شر راء اللج وت دها ىل الل الره ا يف شاكل ي اهل االزاالع ل اه
وأن تة ها ل نطاق وا .،
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التذييل األول
رأي فردي لعضو اللجنة دهيروجال سيتولسينغ (مخالف جزئياً)
 -1يف الفقاار  6-7ماان اآلراء ،خلصاات الب ا أ ضاااء اللج ا ىل أن الدول ا الطاارف قااد
انتهكت أحكام املاد  26من الةهد دنه دما كانات صااحب الابالغ حمتجا ي لادت الشارز يف
ااام  2005ا تصاابها ثالث ا رجاااس سهااويل احوي ا  ،ودن االطات الدول ا الطاارف قااد أخضااةت
صاااحب الاابالغ يف ااام  2008لة ل ا جراح ا ماان دون رضاااها جاارت خالحااا ا ت صاااس ر هااا
(مما أفض ىل تةق ها الق ري) .وخلصت الب أ ضاء اللج ىل أن هذين الفةل ،يشكالن
اادواناي حماادداي ا ااتهدف صاااحب الاابالغ كااامرأ  .وبالتااايل فقااد تةرضاات صاااحب الاابالغ للت ا
ب ااب نااوع ج ااها .ومل يتو اا ،يف ت اااوس هااذه امل ااأل ومل اار أي حتل اال متة ااق بشااأن ك ف ا
انطباق املاد  26ل هاذه احلالا  .و لا الار م مان أن الدولا الطارف قادمت مالح اهتاا ،فا ن
اللج قد الح ت أن الدول الطرف مل تدحص تلك االد اءات لا وجاه التحدياد وأود بكال
اح ام أن أخالي الرأي الذي يقوس ن املاد  26ت طبق يف هذه احلال .
 -2ففاا ،الفقاار  7ماان التةل ااق الةااام رقاام  )1989(18بشااأن اادم الت ا  ،تت اااوس اللج ا
ل ال حو التايل:
م أل الت
تةتق ااد اللج ا أن مص ااطلي "الت ا " ك ااا ه ااو م ااتخدم يف الةه ااد ي ب اا ،أن
يف ر ل أنه يةي أي تفرق أو ا تبةاد أو تق اد أو تفضا ل دي اب مان اد اباب
أو الل أو الدين أو الرأي ال ا ا ،أو أي رأي خار أو
مثل الةرق أو اللون أو ا
ادصاال القاوم ،أو االجت ااا  ،أو الثاارو أو املولااد أو أي وضاا ،خاار ،ويكااون رضااه أو
أثره هو ل ااء أو ضاةاف اال ا اف ر ا ،احلقاوق واحلرياات والت تا ،ماا وممار اتها مان
قبل د  ،ال ا ل قدم امل اوا .
 -3وت ص املاد  26من الةهد لا أن د ا ،ادشاخا مت ااوون أماام القاانون وحياق حام
الت ت ،اي القانون ل قدم امل اوا ومن دون أي مت  .وتش ل وابق أحكام اللج بشاأن
الت ا الق ااائم ل ا ن ااوع ا ا الق اوان ،وتطب ق ااات الق اوان ،ال ااي ا ااازت ا ض ااد ا ا
اآلخر ،ووضةت أحدشا يف وض ،جائر ح ث ا ال يكون هذا التفريق مةقوالي .ومن واجا الدولا
أن تكفاال مةامل ا د اا ،مواز هااا مةامل ا ي مت اااوي ي .و اادما يتةلااق ادماار ب ااوع ا ا  ،ا أن
يةاماال الرجاااس وال اااء املةاملا نف ااها ف ااا يتةلااق ر لا م ااائل م هااا مااا يتصاال بقااانون احجاار ،
وقااانون اإلبةاااد ،وامل تلكااات ال وج ا وا ا  ،وضاريب الاادخل ،و انااات البطالا  .و ا نفاااذ
القوان ،بطريق ري مت ي  .وح ث ا تكون القوان ،مت ي تصابي مشارو القاوان ،نف اها موضا،
شا ااك .وقا ااد ت اولا اات اللج ا ا ذلا ااك ب ا ااهاب يف الا اابالغ رقا اام 35م ،78ا ا فرا و خا اارون ضا ااد
موريش و  ،والبالغ رقم 172م ،84برويك ضد هول دا.
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 -4ويف هااذه احلال ا  ،خضااةت صاااحب الاابالغ ملةامل ا كاناات ااري مشاارو بصااور مطلق ا
وخارج ن نطااق القاانون .فقاد أوقفات و اج ت ب اب رائهاا ال ا ا  .ولاذلك فا ن م األ
املةايري املةقول واملوضو ال ت شأ ه ا دن ادفةاس املشتك م ها ه ،أفةاس ري مشرو تت ثل
يف التةذي والةقوب الال ن ان وامله .
 -5وال يوجد أي مرر يةتد به للرأي الذي يةتر أن صاحب الابالغ قاد وقةات ضاح مت ا
دما ا تصبها يف ام  2005ثالث أشخا سهاويل احويا  .صاح ي أهناا وقةات ضاح اي
لا ا أ ااا ن ااوع ا ا ا  .ويف
ش ااديد ذي ز اااب ،ج اا ،،ولك ااه ااي ال ص ا ال ل ااه ب ااالت
ام  ،2008وقةت صاحب البالغ ضح فةل خر ذي زاب ،ج  ،دما أجريت حا ل
جراح ر اي ها وا تؤصل ر ها .ول مةروفاي ما ذا كان الرجاس يف الدول الطرف كن أن
يقة اوا أيض ااي ضااحايا للة ااي ا اا ،وأن ضااةوا لةقوب ا قا ا  .ول ا مث ا دل اال أيض ااي ل ا أن
د  ،ال اء الالي يواجهن ظروفاي مماثل يف الدول الطرف ضاةن ملثال هاذه املةاملا املرو ا  .أماا
كون فرد واحد قد خض ،حاذه املةاملا ق اراي فلا مؤشاراي لا حادوا مت ا بااملةيف املقصاود يف
املاااد  26ماان الةهااد .وماان الصااة ربااأ هااذه ادفةاااس بأفةاااس الت ا لا ال حااو الااذي فه تااه
اللج ا يف تةل قهاا الةاام رقاام  18ويف اوابق أحكامهاا ،وكاذلك لا ال حاو الاذي يفهام ومااي
مان ادحكااام القانون ا  .فهاا ،أ ااس ق اا ،وحشا لاا.راء املخالفا  .و ال فا ن كال فةاال مان أفةاااس
التةااذي  ،وكاال فةاال ماان أفةاااس الق اا ،،كاان أن يف اار ل ا أنااه فةاال مت ا  .باال ن تش اريةات
الدول الطرف نف ها ال هذه ادفةاس.
 -6صا ااح ي ،وه ا ااو أما اار مؤ ا ااي أيض ا ااي ،أن انتهاك ا ااي ج ا ا اي لل ا اااد  7ما اان الةه ا ااد ق ا ااد
حدا دما ت اوب ثالث أشخا سهويل احوي ل ا تصاب صاحب الابالغ أث ااء احتجازهاا
لدت الشرز يف اام  2005و ادما خضاةت صااحب الابالغ لة ل ا جراح ا مان دون بال هاا
باد ااباب الااي ت ااتد  ،جراءهااا وماان دون احلصااوس ل ا موافقتهااا أث اااء وجودهااا يف ال ااجن
يف ااام  .2008وهااذه ا ارائم الش ا ة والتصاارفات الشااائ الااي تتح اال الدول ا امل ااؤول هااا
مدان بقو .
 -7و ااالو ل ا ذل ااك ،ف ا ن راء الب ا اد ض اااء ل اات واض ااح متام ااي يف الفق اار 6-7
ف ا يتةلق ا ذا كان قد تب ،للج حدوا مت أيضاي ل أ ا الرأي ال ا ا ،أو أي رأي
خاار .وحت ا أ الب ا اد ضاااء ل ااي باد اااءات صاااحب الاابالغ الااي مل تدحضااها الدول ا الطاارف
ل وجه التحديد ،مث لص هاذه ال الب ا ىل ا ات تال اام "يف ظال ظاروف هاذه احلالا " مفااده
أن حق ااوق ص اااحب ال اابالغ وجا ا امل اااد  26م اان الةه ااد ق ااد انتهك اات ال أن توق ااي ص اااحب
البالغ واحتجازها ل و تة ف ،مث حماك تها و دانتها و اج ها ب اب ماا متار اه مان أنشاط
يف ساس حقوق اإلن ان ،ه ،جراءات ال تشاكل أفةااس مت ا وجا املااد  26مان الةهاد و ن
كاناات تش ااكل قطة ااي انتهاك ااي حلقااوق ص اااحب الاابالغ وج ا امل اواد  9و 14و 19و 21و22
ح ب ا ذكر يف الفقر  7-7من راء الب اد ضاء.
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التذييل الثاني
رأي ف ااردي لعض ااوي اللجن ااة س ااارة كليفلن ااد وأوليفيا ا دي فروفي اال (رأي
موافق)
 -1تةتاار اللج ا أن تصاارفات أ اوان الدول ا  ،ك ااا ياارد يف هااذا الاابالغ ،قااد انتهكاات دل ا
ل أ ا نوع ا  .و ن نوافق لا
أحكام من الةهد م ها املاد  26املتةلق ر الت
هذا اال ت تال وندون رأي ا بصور م فصل للتو  ،يف التةل ل الدا م ال ت تال اللج .
 -2فاملاد  26من الةهد تكفل احل اي املت اوي أمام القانون وحت ر أي تفريق يقاوم " لا
أ ا " أي ب من اد باب احملدد مثل ا ا أو الارأي ال ا ا ،،ال ذا كاان حاذا التفرياق
ه اادف مش ااروع وا اات د ىل مة ااايري مةقول ا وموض ااو ( .)1ويف ا اق الت ا ل ا أ ااا ن ااوع
ا  ،زبقت اللج هذا املة ار تكراراي لتخلص ىل أن التشريةات الي مت ب ،الرجاس وال ااء
()2
ل اات ص اااحل  .ال أن امل اااد  26ال تة اايف فق ااأ ب ااالت يف الق ااانون ،ب اال هن ااا تة اايف أيض ا ااي
ب "الت ا ا يف الواقا اا "،ضا ااد فا اارد بة ا ااه ،ا اواء أمار ا اات ها ااذا الت ا ا ا االطات ام ا ا أم أف ا اراد
اااديون( .)3وبالتااايل ف ا ن اللج ا قااد ا فاات بااأن املاااد  26ت تهااك أيض ااي اادما يةاماال أ اوان
الدول أفراداي بة هم مةامل تلفا ل اب مان اد اباب احمل اور يف ااب أي هادف مشاروع أو
مة ااايري مةقولا ا وموض ااو  .ويف ه ااذا الص اادد ،خلص اات اللج ا ا م ااؤخراي ىل أن اادم ق ااام دولا ا
م ااا را ااا اق ا ف اارد م ااا مرا ااا كاف ا ل اادت تطب ااق قوان ه ااا املتةلق ا ب ااالتج ي ته ااك أحك ااام
املاد  .)4(26ويف حاالت أخرت ،خلصت اللج ىل أن املةاملا املختلفا دفاراد بة ا هم ب اب
رأيهم ال ا  ،ت تهك املاد  .)5(26ويف اق الت القائم ل نوع ا  ،خلصت اللج ا
__________

()1
()2
()3
()4
()5
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ان ر تةل ق اللج ا الةاام رقام  )1989(18بشاأن ادم الت ا  ،الفقار  ،13والابالغ رقام 2001م ،2010ك.
ضد الدامنرك ،اآلراء املةت د يف  1ن انمأبريل  ،2015الفقر .3-7
ان اار ال اابالغ رق اام 919م ،2000ما اولر وأن له ااارد ض ااد نام ب ااا ،اآلراء املةت ا اد يف  26ذارمم ااار ،2002
الفق اار 8-6؛ وال اابالغ رق اام 415م ،1990ب ااوجر ض ااد ال ااا ،اآلراء املةت ااد يف  26ذارمم ااار ،1992

الفقر .4-7
ان ر تةل ق اللج الةام رقم  ،18الفقر .9
ان ر البالغ رقم 2001م ،2010ك .ضد الدامنرك ،الفقر .5-7
ان اار الاابالغ رقاام 309م ،1998أورهااويال ف ا ويال ضاد بااريو ،اآلراء املةت ااد يف  14متوزميول ااه  ،1993الفقاار
( 4-6احلرمان من ا تحقاقات املةاش التقا دي ب ب الرأي ال ا  ،لصاحب الابالغ ي تهاك املااد  26مان
الةه ااد)؛ وال اابالغ رق اام 314م ،1988شا ا كو ب ويل ااا ض ااد زامب ااا ،اآلراء املةت ااد يف  14متوزميول ااه ،1993
ا  ،ب اب الارأي ال ا ا ،لصااح الابالغ
الفقر ( 7-6التدخل يف ا هود الرام لل شي لش ل م ص
ي تهك املاد  26من الةهد)؛ والابالغ رقام 468م ،1991أولاو باهاموناد ضاد اا اال اتوائ  ،اآلراء املةت اد
يف  20تشرين ادوسمأكتوبر  ،1993الفقر ( 5-9التوق ي التة اف ،،ومصاادر جاواز ال افر ،و اري ذلاك مان
أشكاس مضايق صاح البالغ ب ب رأيه ال ا  ،أفةاس ت تهك املاد  26من الةهد).
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ىل أن لوك الشرز واملوظف ،الطب  ،والقضائ  ،احادف ىل التشاك ك يف أخاالق فتاا قاصار
ماان ال ااكان ادصاال  ،وقةاات ضااح ا تصاااب هااو االوك يشااكل مت ا اي قائ ااي لا نااوع ا ا
وادصاال اإلثااي ،مااا يشااكل انتهاك ااي لل اااد  .)6(26وا تاارت اللج ا أيض ااي أن اادم ق ااام الدول ا
ب تاحا ااب ل انتصاااف قضااائ ،ب ااب رفااص امل ااؤول ،الطب اا ،ال ا اض با جراء ل ا جهاااا
متاح قانوناي ي تهك املاد  )3(2مق ن باملواد  3و 7و.)7(17
 -3وقااد قاادمت صاااحب الاابالغ ،يف هااذه احلال ا  ،أدل ا دام ا تباا ،أهنااا خضااةت ،يف دل ا
ما خضةت له ،ال تصاب دا  ،وتةق م ق ري دما أقادمت الطات الدولا لا ا ت صااس
ر هاا مان دون موافقتهاا .وامل ااأل املطروحا يف هاذه احلالا ها ،ماا ذا كاناات صااحب الابالغ قااد
خضااةت حااذا الشااكل الش ا  ،ماان أشااكاس اإليااذاء ا اا ،لكوهنااا ام ارأ  .ومثل ااا أقاارت ه ااات
أخاارت مة ا قااوق اإلن ااان ،ااا ف هااا اللج ا املة ا بالقضاااء لا الت ا ضااد املارأ  ،واحملك ا
ادوروب ا حلقااوق اإلن ااان ،ف ا ن فةاال الة ااي الااذي يرتك ا ل ا أ ااا ا ا أو نااوع ا ا
يشاكل مت ا اي( .)8وتةاّارف اللج ا املة ا بالقضاااء لا الت ا ضااد املارأ باالة ي القااائم لا نااوع
با تباره الة ي املوجه ضد املرأ لكوهنا امرأ  ،أو الة ي الذي يؤثر ل ال ااء تاأثرياي اري
ا
()9
مت ا ا  .ووفقااي حااذا الا هج ،فا ن أفةاااس الة ااي املرتكبا ضااد ال اااء ال تشااكل د ةهااا مت ا اي؛
ويكون الة ي قائ اي ل نوع ا ا ذا كاان "مادفو اي بةوامال تتةلاق ب اوع ا ا  ،مثال احلاجا
نوع ا ا  ،أو مةاقبا
ىل تأك د ال لط وال طر الذكوريت ،،أو اس اددوار املوز
اإلناا ل لوك يتصور أنه م حرف"( .)10أما سرد كون بةص اإل اءات ،مثل اال تصاب أو
__________

( )6ان ا اار ال ا اابالغ رق ا اام 1610م ،2007س .م .ن .ض ا ااد ادرج ت ا اا ،،اآلراء املةت ا ااد يف  18متوزميول ا ااه ،2011
الفقاار 3-13؛ ان اار أيض ااي املرجاا ،نف ااه الفقاار  ( 8-13اادم تااوفر ااب ل انتصاااف فةاااس لضااح اال تصاااب
ي ته ااك امل اااد  )3(2مق نا ا ب اااملواد  3و 7و )1(14و 17و 24و)26؛ وان اار ال اابالغ رق اام 1900م،2009
م هايل ضد ا ائر ،اآلراء املةت د يف  21ذارممار  ،2014الفقر ( 10-7اال ت تال باأن فةال اال تصااب
الذي ارتكبه أ وان الدول هو "شكل من أشكاس الة ي الشديد القائم ل نوع ا " يف اق املاد .)7
( )7ان ا اار الا اابالغ رقا اام 1608م ،2007س .م .ر .ضا ااد ادرج تا اا ،،اآلراء املةت ا ااد يف  29ذارمما ااار ،2011
الفقر .4-9
( )8ان اار اللج ا املة ا بالقضاااء ل ا الت ا ضااد امل ارأ  ،التوص ا الةام ا رقاام  ،)1992(19الفقاار 6؛ واحملك ا
ادوروب ا حلق ااوق اإلن ااان ،أوب ااوز ضااد ترك ااا ،الطل ا رقاام 33401م ،02احلكاام الصااادر يف  9ح يرانميون ااه
 ،2009الفقارات  187و 190و( 202م شااد باجتهااادات اللج ا املة ا بالقضاااء لا الت ا ضااد املارأ
و البلدان ادمريك حلقوق اإلن ان ومفادها أن الة ي ضد املارأ هاو شاكل مان أشاكاس الت ا ضاد املارأ ،
وم ت تج أن دم تصدي الدول لا او فةااس د ااس الة اي امل ا يل يشاكل مت ا اي ي تهاك أحكاام املااد 14
مق ن ا ا بامل ا اااد  3م ا اان االتفاق ا ا ادوروب ا ا ا حلق ا ااوق اإلن ا ااان؛ وقض ا ا مودري ا ااك ض ا ااد مول ا اادوفا ،الطلا ا ا رق ا اام
74839م ،10احلكم الصادر يف  16تشرين ادوسمأكتوبر  ،2013الفقر ( 64الطل نف ه).
( )9ان ر اللج املة بالقضاء ل الت ضد املرأ  ،التوص الةام رقم  ،19الفقر .6
( )10ان ار M. Freeman, C. Chinkin, and B. Rudolf, eds., The UN Convention on the Elimination of All
.Forms of Discrimination Against Women: A Commentary (2012), p. 452
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التةق ا ا م الق ااري ،كا اان أن ترتك ا ا أيض ا ااي ضا ااد الرج اااس ف ااال ي ا ااتبةد أيض ا ااي أن تش ااكل تلا ااك
اإل اءات مت اي قائ اي ل نوع ا .
 -4ويف هااذه احلال ا  ،قاادمت صاااحب الاابالغ أدل ا دام ا ل ا أهنااا قااد ا ااتهدفت بأ اااس
املضااايق واإليااذاء والتةااذي الشا ة ب ااب رأيهااا ال ا اا ،ك اشااط يف ساااس حقااوق اإلن ااان.
ولكاان مااا تت اام بااه تلااك اإل اااءات الااي تةرضاات حااا ماان زاااب ،يتةلااق ب ااوع ا ا  -كتهديااد
الشا اارز با تصا اااما ،وتةرضا ااها ال تصا اااب دا ااا  ،أث ا اااء احتجازها ااا ،وتةق ها ااا الق ا ااري بةا ااد
ا ت صاس ر ها  -يثبت ل و دامغ أن أ وان الدول قد اختاروا شاكل ياذائها لكوهناا امارأ .
وما من شاك يف أن هاذا ال الوك الاذي تةتار اللج ا اق أيضااي أناه يشاكل تةاذيباي و فااي شاديداي
قائ اي ل نوع ا ا ال كان أن يارر باأي تريار مةقاوس أو موضاو  ،أو باأي هادف مشاروع.
ولااذلك ف ا ن اللج ا قااد أصااابت ذ خلصاات ىل أن صاااحب الاابالغ قااد تةرضاات للت ا ب ااب
نوع ج ها ،وهو ما يشكل انتهاكاي دحكام املاد .26
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