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مواد العهد:

 ، 7مقروءة بمفردهد ددا وبد دداالقتران مي المد ددادتين ()3(2أ) و)1(9

مواد البروتوكول االختياري:

2

و( )3و()4

ص د دداحب البالغ هو ش د دداروبودين يولداش د دديف ،وهو موا ن قيرغيزي من اإلثنية األوزبكية ،ولد في

عام  . 1986ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة  ،7مقروءة بمفردها وباالقتران
مي المادتين ()3(2أ) و )1(9و( )3و( )4من العهد .وقد دخل البروتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسد د د د د د د ة

صاحب البالغ محام.
إلى الدولة الطرف في  7كانون الثاني/يناير  .1995ويمثل
َ
__________
*
**

اعتمدتها اللجنة في دورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2020
شد د ددارر في د ارسد د ددة هذا البالغ أعلد د دداء اللجنة التالية أسد د ددمافهم :عيا

بن عاشد د ددور ،وعارف بلقان ،وأحمد أمين فت

 ،وفورويا

شددويتشددي ،وكريسددتوف هينز ،ومارسدديا ف . .كران ،وديفيد و .مور ،ودنمان الكي موهوموزا ،وفوتيني با ازرتزيا ،وهيرنان كيزادا

كابريرا ،وفاسيلما سانسين ،وخوسيه مانويل سانتوس باييا ،ويوفال شاني ،وإيلين تيغرودجا ،وأندرياس زيمرمان ،وجينتيان زبيري.
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الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ
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في  5تموز/يوليه  ،2011في الس دداعة  ، 21/00اقتحم عناص ددر عدة من الش ددر ة منزل ص دداحب

( )1
يعرفوا بهويتهم .وأثناء
البالغ وقيدوه واقتادوه إلى مركز شر ة سليمان  -تو  .ولم يُبرزوا مذكرة توقيف ولم ّ

وجوده في السد دديارة ،وضد ددعوا كيس د داً بالسد ددتيكي ًا على أرسد دده وض د دربوه عليه .واقتيد إلى مركز الشد ددر ة ،مكبل
اليدين وعلى أرسد د دده كيا ،حي واصد د ددل عنصد د دران من الشد د ددر ة ضد د دربه بهراوة على بطنه وكليتيه وقدميه.
و لبوا منده االعتراف بجريمدة ارتمبدت قبدل عدام أثنداء أعمدال الشد د د د د د دغدب الجمداعيدة التي انددلعدت في جنوب

قيرغيزستان .واستمر اللرب لمدة ساعتين إلى أن وّقي اعترافاً.
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ويدعي ص دداحب البالغ أنه مل محتج اًز مي مني االتص ددال خالل الس دداعا ال  27األولى التي تلت

مركزي شدر ة سدليمان  -تو وزابادنويي ،ثم في مرافق االحتجاز المؤقت
اعتقاله .ففي بداية األمر ،احتجز في َ

بمدينة أوش .ولم يُسددم له باالتصددال بعائلته أو بمحام .ولما كانت عائلته ال تعرف مكانه ،فان والده ومحامياً
عينته عائلته از ار مراكز شد ددر ة محلية عدة سد ددعياً إلى تحديد مكانه .وفي  5و 6تموز/يوليه  ،2011رفي والده
والمحامي ش د د د د ددكوا إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش وأخرا إلى مكتب المدعي العام إلقليم أوش بش د د د د د ن
( )2
وكشد د
احتجاز صد دداحب البالغ واختفائه غير القانونيين ُ .

عن مكان وجوده في السد دداعة  11/30من يوم 6

تموز/يوليه  ، 2011عندما اتصل أحد المحققين بمحاميه وأبلغه ب ن الشر ة أحلرته إليه.

وفي  7تموز/يوليه ُ ،2011م ّمن ص د دداحب البالغ من مقابلة محاميه .وأخبر المحامي ،بحل د ددور
3-2
المحقق ،بما تعر له من ضددرب على أيدي الشددر ة ،ووّقي شددكوا تتلددمن تفاصدديل عن اللددرب ُرفعت
حاالً إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش .وفور مغادرة المحامي ،دخل عنص د د دران من عناصد د ددر الشد د ددر ة
إلى زنزانته وانهالوا عليه باللد د ددرب مجددًا بسد د ددبب رفعه شد د ددكوا .و ازره في وقت الحق المحقق في القلد د ددية
وحذره من التسبب في أي مشاكل وإال تَ َح ّمل عواقب ذلك ،ليا هو فحسب ،بل والده أيلاً.
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وفي  8تموز/يوليه  ، 2011أمر محكمة مدينة أوش بوضد د د د د ددي صد د د د د دداحب البالغ رهن االحتجاز

الس د د د ددابق للمحاكمة .وأُخذ إلى المحكمة بعد اعتقاله ب  67س د د د دداعة ،رغم أن القانون الو ني يقل د د د ددي بمثول

المعتقل أمام قا

في غلددون  48سدداعة .ويدفي صدداحب البالغ ب ن الجلسددة لم تسددتغرى سددوا  20دقيقة

تقري اً ،وأن القاضد د د د ددي لم ينظر في قانونية اعتقاله  ،وأن المحقق لم يقدم أي وثائق تدعم لب احتجازه على
ذمة التحقيق .ومي ذلك ،أمر المحكمة باحتجازه على أسد د د د د د دداس افت ار

الشر ة تقديم أي دليل أو النظر في بديل لالحتجاز السابق للمحاكمة.
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احتمال ف ارره ،دون أن تطلب من

وفي  9تموز/يوليده  ،2011أي بعدد اعتقدال صد د د د د د دداحدب البالغ بد ربعدة أيدام ،أُمر هدذا األخير ،رداً

على ش د د ددكواه المرفوع ة إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش ،باجراء فحص بي جنائي .وكش د د د

الفحص

عن أربعة جروح في سداعده قد تمون ناجمة عن مالمسدة جسدم مسدتدير صدلب قبل الفحص بمدة ال تتجاوز
س عة أيام.

__________
()1

يدفي صد د دداحب البالغ ب ن ذلك وقي في سد د ددياى أحدا

عام  2010في جنوب قيرغيزسد د ددتان .ويحيل إلى تقرير منظمة العفو الدولية

)،“Still waiting for justice: one year on from the violence in southern Kyrgyzstan” (London, 2011

الذي خلصددت هيه إلى أن التحيز اإلثني في عمليا

إنفاذ القوانين التي أعقبت أعمال العن

التي اندلعت في حزيران/يونيه 2010

كان واضددحاً في التحقيقا والمالحقا الجنائية الناجمة عن ذلك .ويدعي صدداحب البالغ أيل داً أن السددلطا القيرغيزية اسددتهدفت
ذوي األص د ددل األوزبكي أكثر من غيرهم ،وأنها أهملت ،مقارنة بذلك ،التحقيق في الج ارئم التي يرج أن يكون المش د ددت ه في ارتمابهم
إياها أشخاصاً من أصل قيرغيزي ومقاضاتهم .وفي الوقت نفسه ،ال يدعي صاحب البالغ شيئاً في إ ار المادة  26من العهد.

()2
2

قدم صاحب البالغ نسخة من كلتا الشكويين.
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محامي صد د د د د د دداحب البالغ قرار محكمة مدينة أوش أمام
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وفي  12تموز/يوليه  ، 2011اسد د د د د د ددت ن
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وفي  25تش درين الثاني/نوفمبر  ،2011أدانت محكمة مدينة أوش ص دداحب البالغ بالمش دداركة في
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وفي  28كدانون األول/ديسد د د د د د ددمبر  ،2011ألغدت محكمدة أوش اإلقليميدة قرار المحكمدة االبتددائيدة،

ورفض االستئناف في  19تموز/يوليه .2011
محكمة أوش اإلقليميةُ .

أعمال شغب جماعية ،وتدمير ممتلما  ،وسرقة ،وأخذ رهائن ،واختطاف ،وحكمت عليه بالسجن  19عاماً.

وب أر صدداحب البالغ من جميي التهم ما عدا المشدداركة في أعمال شددغب جماعية ،وخففت الحكم الصددادر

في حقه إلى ثال

س ددنوا

(مي وق

التنفيذ) .وقل ددت المحكمة بعدم وجود دليل م اش ددر يثبت أن ص دداحب

البالغ ارتمب أي ًا من الجرائم باستثناء مشاركته في أعمال شغب جماعية.
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وفي  25نيس د د د د د ددان/أبريل  ، 2012ألغت محكمة قيرغيزس د د د د د ددتان العليا قرار محكمة أوش اإلقليمية،

وأدانت ص د د دداحب البالغ بجميي التهم األص د د ددلية وحكمت عليه بالس د د ددجن  16عاماً .وقل د د ددت المحكمة العليا
بوجود أدلة كاهية تدينه وب ن محكمة االستئناف لم تنظر بموضوعية في جميي األدلة المتاحة.
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وفي  16تموز/يولي دده  ،2011أجرا محقق في مكت ددب الم دددعي الع ددام لم دددين ددة أوش تحقيقد د ًا في

ش د د ددكاوا ص د د دداحب البالغ المتعلقة باالحتجاز غير القانوني والتعذيب ،لمنه رفض فت تحقيق جنائي .ورأا

في ق ارره أن إصدابا سداعد صداحب البالغ قد يكون سدببها والده عندما كان يحاول مني الشدر ة من اعتقال

ابنه .وعن مكان وجود صد د د دداحب البالغ يومي  5و 6تموز/يوليه  ،2011قرر المحقق أن صد د د دداحب البالغ

كان دائم ًا ،خالل تلك الفترة ،مي عناص د ددر الش د ددر ة المذكورين ،ألنهم لم يكونوا يرغبون في إ الى سد د دراحه
والمجازفة من ثم بسدرية محاولتهم إلقاء الق ض على شدريك صداحب البالغ المزعوم .وأخذ المحقق شدهادا

من عناصد ددر الشد ددر ة المعنيين ،ومن صد دداحب البالغ ،ووالده ،وشد ددهود يخرين كانوا حاض د درين أثناء اعتقال

صاحب البالغ مساء يوم  5تموز/يوليه .2011
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وفي  19تموز/يوليده  ، 2011ألغى المددعي العدام لمدديندة أوش رفض فت تحقيق وأُعيدد إليده األمر

إلجراء مزيد من التحقيقا  .وفي  21تموز/يوليه  ،2011رفض المحقق نفسد د د دده مرة أخرا فت تحقيق نظ ًار

النتفاء ركن الجريمة .غير أنه ذكر في رفل د دده الثاني أن ص د دداحب البالغ أُ لق سد د دراحه بُعيد إلقاء الق ض
عليه في  5تموز/يوليه  2011بش ددرن أن يُراي الش ددر َة في صد د اح اليوم التالي منزل شد دريكه .وأفاد المحقق
ب ن صد د د دداحب البالغ ،بعد إخ اره الشد د د ددر ة في اليوم التالي بمكان منزل شد د د دريكه ،أصد د د د

بامكانه المغادرة

ولم يعد محتج ًاز .ولم يُسد ددتجوب مرة أخرا أي من الشد ددهود الذين كانوا حاض د درين أثناء اعتقاله والذين ُذكروا
في الرفض األول المؤرخ  16تموز/يوليه .2011
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وفي  22يب/أغس ددطا  ، 2011ألغت نيابة قيرغيزس ددتان العامة الرفض الثاني لفت تحقيق جنائي

وَفتَحت هي نفسها تحقيق ًا في مزاعم صاحب البالغ .وفي  12كانون األول/ديسمبر ُ ،2011وجه إلى أربعة
من الشد ددر ة العاملين في قسد ددم شد ددر ة سد ددليمان  -تو تهمة التعس د د في اسد ددتعمال السد ددلطة وانتهار حرمة

دكويين إلى
مس د ددكن ص د دداحب البالغ .وفي  15و 21كانون األول/ديس د ددمبر  ،2011رفي ص د دداحب البالغ ش د د َ
مكتب المدعي العام لمدينة أوش ال اً توجيه تهمة تعذيب إض دداهية إلى عناص ددر الش ددر ة .وبعد رفض هذا
الطلب ،است ن
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دون جدوا قرار الرفض لدا محكمة مدينة أوش ومحكمة أوش اإلقليمية.

وفي  20نيس د د د ددان/أبريل  ، 2012ب أر محكمة مدينة أوش عناص د د د ددر الش د د د ددر ة األربعة من جميي

التهم .وأثناء المحاكمة ،ش ددهد ص دداحب ا لبالغ وشد دريكه في التهمة ب ن عناص ددر الش ددر ة عذبوهما .غير أن

المحكمة قرر أنه ال توجد أدلة م اش درة ،غير تلك الشددهادا  ،يمكن أن تثبت أن عناصددر الشددر ة مدانون

بارتماب أي جريمة .وهيما يتعلق باصد دداباته ،ذكر المحكمة أنها انتقد

تموز/يوليه  2011والذي كش د د د
GE.21-03004

الفحص الطبي الذي أُجرا في 9

عن وجود جروح في س د د دداعده ،ألنه يتعار

مي أقوال الطبيب من مرافق
3
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االحتجداز المؤقت بمدديندة أوش ،ومفدادها أنه لم يالحظ أي إصد د د د د د ددابا عنددما أُحلد د د د د د ددر إلى المرافق في 7

تموز/يوليه  .2011وعن انتهار حرمة مسدكن صداحب البالغ واحتجازه دون مذكرة توقيف ،قرر المحكمة
أن الشد د د ددر ة ُخ ّولت اتخاذ تلك اإلجراءا في إ ار عملية بح

أوسد د د ددي نطاقاً عن الجناة الذين اقترفوا تلك

الجرائم خالل أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في جنوب قيرغيزستان في عام .2010

محكمددة أوش اإلقليميددة حكم المحكمددة االبتدددائيددة .وفي 4
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وفي  26حزيران/يونيدده  ، 2012أيددد
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ويدفي صاحب البالغ ب نه استنفد جميي سبل االنتصاف المحلية المتاحة.

تشرين األول/أكتوبر  ، 2012رفلت المحكمة العليا لب صاحب البالغ إجراء مراجعة قلائية رقابية.

الشكوى
1-3

يدعي ص د دداحب البالغ أن مومفين مكلفين بانفاذ القانون عذبوه وأس د دداءوا معاملته وأن الدولة الطرف لم

تحقق في شد د د ددكاواه بفعالية ،األمر الذي ينتهك المادة  ،7مقروءة بمفردها وباالقتران مي المادة ()3(2أ) من العهد.

ولم يبددأ التحقيق في ادعداءاتده المتصد د د د د د دلدة بدالتعدذيدب إال بعدد أن ألغدت النيدابدة العدامدة رفض مكتدب المددعي العدام
لمدينة أوش التحقيق في مزاعمه ،بعد أكثر من  50يومًا على اعتقاله .ويجادل صد دداحب البالغ ب ن السد ددلطا لم

تتمكن حينئذ من مقابلة الشد د ددهود وجمي األدلة الجنائية الهامة ،التي ربما كان يمكن أن تمون حيوية في مقاضد د دداة

عناصدر الشدر ة .فعلى سدبيل المثال ،شدهد والده شدخصديًا احتجازه ورفي إحدا أولى الشدكاوا على الشدر ة .غير
أنه توفي ُبعيد اعتقاله ،ولم يتمكن من ثم من اإلدالء بشد د ددهادته أمام المحكمة .وإضد د ددافة إلى ذلك ،يشد د ددير إلى أنه
نظ ًار ألن مكتب المدعي العام لمدينة أوش كان يحقق في قلد د د د دديتين متوازيتين ،إحداهما ضد د د د ددده واألخرا ض د د د ددد

عناصر الشر ة ،فان المكتب كان يواجه تلاربًا في المصال ولم يكن مهتمًا بالتحقيق الفعال في التهم الموجهة
إلى عناصر الشر ة.
2-3

ويدعي صد د د د دداحب البالغ أيل د د د د داً حدو انتهار للفق ار  1و 3و 4من المادة  9بسد د د د ددبب اعتقاله

واحتجازه تعسددفاً ،بما في ذلك احتجازه مي مني االتصددال خالل السدداعا ال  27األولى ،وعدم مثوله س دريعاً
أمام قا  ،وعدم نظر المحا كم في قانونية اعتقاله وفي بدائل االحتجاز الس د ددابق للمحاكمة .ويدفي ب نه رغم
اعتقاله في  5تموز/يوليه  ،2011فان المحل د ددر الرس د ددمي العتقاله مؤرخ  6تموز/يوليه ،الس د دداعة .23/35

وخالل ال  27س د دداعة األولى ،ضد د دربته الش د ددر ة ،ولم يُس د ددم له باالتص د ددال بعائلته إلبالغها بمكان وجوده،
واستجوب دون حلور محام.
مالحظات التولة الطرف بشأن األسس الموضوعية
1-4

قدمت الدولة الطرف ،في مذكرة شددفوية مؤرخة  27كانون األول/ديسددمبر  ،2014مالحظاتها بشد ن

أسدا البالغ الموضدوعية .وتدفي ب ن محامي صداحب البالغ رفي في  7تموز/يوليه  2011شدكوا إلى مكتب

المدعي العام لمدينة أوش يزعم فيها احتجاز صد د د دداحب البالغ خار نطاى القانون وتعذي ه على يد الش د د ددر ة.

وتبين من تحقيق أجراه مكتب المدعي العام أن صد دداحب البالغ اقتيد إلى مركز الشد ددر ة لالشد ددت اه في ارتمابه
ّ

بمعية مجموعة من الرجال المسد د ددلحين من اإلثنية
جرائم شد د ددتى في حق عائلة ز في  12حزيران/يونيه ّ 2010
األوزبكية .وفي  21تموز/يوليه ،رفض مكتب المدعي العام رفي دعوا جنائية على الشددر ة نظ اًر النتفاء ركن

ورفعت دعوا جنائية في مزاعم تتعلق
الجريمة .وفي  22يب/أغسد د د ددطا  ،2011ألغت النيابة العامة الرفضُ ،
بالتعذيب والتعس

في استعمال السلطة وانتهار حرمة مسكن صاحب البالغ.

وأفداد الددولة الطرف بد ن صد د د د د د دداحدب البالغ وشد د د د د د دريكده في التهمدة لم ُيلق الق ض عليهمدا في 5
2-4
تموز/يوليدده وإنمددا في  6تموز/يوليدده  .2011ولم يبّلغددا عن تعددذيبهمددا أو سد د د د د د ددوء معدداملتهمددا في إفددادتيهمددا

الخطيتين المشددفوعتين بيمين خالل التحقيق األولي الذي أجراه مكتب المدعي العام لمدينة أوش ،رغم أنهما
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غي ار ش ددهادتيهما الحقاً .وتؤكد الدولة الطرف أن فحصد داً بياً جنائي ًا أجري في  9تموز/يوليه  2011كشد د
عن إصد ددابا في سد دداعد صد دداحب البالغ؛ غير أن الطبيب في مرافق االحتجاز المؤقت بمدينة أوش شد ددهد
ب نه لم يالحظ أي إصدابا على صداحب البالغ عندما أُحلدر إلى هذه المرافق في  7تموز/يوليه .2011

وشد ددهد أيلد د ًا عناصد ددر الشد ددر ة الذين كانوا في الخدمة في مرافق االحتجاز في ذلك اليوم وزمالء صد دداحب

البالغ في الزنزانة أنهم لم يسددمعوا صدداحب البالغ يشددتمي من ضددرب الشددر ة إياه .وفي الوقت نفسدده ،نفى

عناصر الشر ة األربعة الذين احتج زوا صاحب البالغ أن يكونوا مارسوا عليه أي ضغط بدني أو نفسي.
3-4

وتالحظ الدولة الطرف أن عناصددر الشددر ة األربعة الذين يعملون في قسددم شددر ة سددليمان  -تو

والذين ألقوا الق ض على صدداحب البالغ اتمهموا في  1كانون األول/ديسددمبر  2011بالتعس د

في اسددتعمال

السد ددلطة وانتهار حرمة مسد ددكنه وأُعفوا مؤقت ًا من مهامهم .وفي  9كانون األول/ديسد ددمبر  ،2011قرر مكتب
المدعي العام لمدينة أوش عدم اتهام عناصد ددر الشد ددر ة بالتعذيب لعدم كفاية األدلة .وفي  20نيسد ددان/أبريل

 ، 2012ب أر محكمة مدينة أوش جميي عناص ددر الش ددر ة األربعة .وفي  26نيس ددان/أبريل  ،2012اس ددت ن

مكتب المدعي العام لمدينة أوش الحكم ،لمن محكمة أوش اإلقليمية رفلد ددته في  26حزيران/يونيه .2012
وفي  9تموز/يوليه  ، 2012رفلد د د د د ددت المحكمة العليا لب المراجعة القلد د د د د ددائية الرقابية الذي قدمه مكتب
المدعي العام لمدينة أوش.

4-4

وتدفي الدولة الطرف ب نه لما كانت قلد د ددية صد د دداحب البالغ درسد د ددتها المحكمة العليا ،فانه يتعذر

عرض د د د ددها إلعادة النظر فيها على محكمة إال إن ُوجد
أدلة جديدة في القلية.

مروف جديدة أو على مدع عام إال إن اكتُش د د د ددفت

5-4
وجاء في المعلوما التي قدمتها الدولة الطرف أن صداحب البالغ وشدريكه في التهمة وأشدخاصداً
عددة يخرين من اإلثنيدة األوزبكيدة ،لم تتمكن الشد د د د د د ددر دة من التعرف عليهم ،أخدذوا عدائلدة ز ،وهي مؤلفدة من

سد د عة أشد ددخا  ،بينهم أ فال ،رهين ًة في  12حزيران/يونيه  .2010وضد ددرب المهاجمون الرهائن وسد درقوهم
وأحرقوا مسد د د ددكنهم ،وقيدوا أيديهم وحملوهم على شد د د دداحنة واحتجزوهم ،ثم ت ادلوهم مي أشد د د ددخا من اإلثنية
األوزبكية في اليوم التالي.

6-4

وتدفي الدولة الطرف ب ن شد د د د ددهادا

7-4

وتالحظ الدولة الطرف أن من الص د د د د د ددعب إث ا

ال.
وشريكه في التهمة ،أثبتت إدانته إث ات ًا كام ً

اللد د د د ددحايا ،الذين تمكنوا من التعرف على صد د د د دداحب البالغ
التعذيب .فعلى س د د د د د ددبيل المثال ،غال ًا ما يرفض

الش د ددهود الذين يتص د ددادف أن يكونوا زمالء الل د ددحايا في الزنزانة اإلدالء بش د ددهاداتهم ض د ددد الش د ددر ة .بيد أن
النيابة العامة تعتبر التعذيب غير مقبول وتتخذ جميي التدابير في حدود س د د ددلطاتها القانونية للقل د د دداء عليه.

وتجري عمليدا

تفتي

مخططدة وغير مخططدة في أمداكن االحتجداز؛ وهندار م دادئ توجيهيدة تسد د د د د د ددتلزم من

جميي ضد ددحايا التعذيب الخلد ددوع لفحو
إلجراء فحو

نفسد ددية؛ والمدعون العامون مطاَلبون بتقديم التماس إلى المحاكم

بية جنائية لللحايا متى ُوجد

ادعاءا

تتحد

عن التعذيب.

هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن األسس الموضوعية
1-5

ق ّددم ص د د د د د د دداحدب البالغ في  16يذار/مدارس  2015تعليقداتده على مالحظدا

2-5

ويالحظ ص د دداحب البالغ أيلد د د ًا أن الدولة الطرف ال تنفي في إفادتها أن عناص د ددر ش د ددر ة قس د ددم

يرفض الحجج التي ساقتها ويالحظ أنها ال تعكا الظروف الفعلية للقلية.

الددولدة الطرف .فهو

ش د ددر ة س د ددليمان  -تو احتجزوه في الس د دداعة  21/00من يوم  5تموز/يوليه  .2011ويالحظ ،إض د ددافة إلى
ذلك ،أنها ال تتطرى إلى احتجازه مي مني االتصد د د ددال لمدة  27سد د د دداعة بعد اعتقاله ،تعر

GE.21-03004

خاللها للتعذيب

5

CCPR/C/130/D/2405/2014

ومني االتصال ب قاربه ،وال إلى أنه مثل أمام قا بعد اعتقاله بد  67ساعة .وأفاد ب نه لم يُقتد إلى المحكمة
ُ
إال بعد أن رفي محاميه ش د ددكوا إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش في  8تموز/يوليه  2011يطالب فيها

باإلف ار الفوري عنه.
3-5

ويرفض صد دداحب البالغ ادعاء الدولة الطرف أنه لم يبلّغ عن تعرضد دده للتعذيب أو سد ددوء المعاملة

في إفادته الخطية المشد د د د د د ددفوعة بيمين أثناء التحقيق األولي الذي أجراه مكتب المدعي العام .ويكرر ادعاءه

أنه ُعذب في  5و 6تموز/يوليه 2011؛ ويدفي ب نه في  7تموز/يوليه  ،2011عندما ُس د د دم له أخي اًر برفية
محاميه بحلد ددور المحقق ،عر إصد دداباته من جراء اللد ددرب ووّقي شد ددكوا إلى المدعي العام لمدينة أوش

ضد درب مرة أخرا ،بعد اجتماعه مي محاميه،
تتل ددمن تفاص دديل التعذيب .وإض ددافة إلى ذلك ،يش ددير إلى أنه ُ
وحذر من التسددبب في أي مشدداكل .وفي اليوم
على أيدي اثنين من عناصددر الشددر ة والمحقق في قلدديتهُ ،

نفس د د دده ،أبلغ محاميه بهذه التهديدا  ،وقدم هذا األخير بدوره التماس د د داً إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش

يطلب هيه نقل ص د دداحب البالغ فو ًار من مرافق االحتجاز المؤقت بمدينة أوش إلى مرافق االحتجاز الس د ددابق
للمحاكمة في أوش لل د د د د ددمان س د د د د ددالمته .وأفاد ص د د د د دداحب البالغ ب ن القانون يس د د د د ددتوجب الموافقة فو اًر على
االلتماسا من هذا القبيل .غير أنه لم يُنقل إلى مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة بمدينة أوش إال بعد 10
أيام .وخالل تلك األيام العشرة ،ضربته الشر ة وهددته مجدداً لحمله على سحب شكواه.

ويدعي صد د د د د د دداحب البالغ أن السد د د د د د ددلطدا الو نيدة تجنبدت عمددًا إجراء تحقيق فعدال في ادعاءاته
4-5
المرت طدة بدالتعدذيدب .وأشد د د د د د ددار ،دعمد ًا لهدذا االدعداء ،إلى أن ا لتحقيق في ادعداءاتده المتعلقدة بدالتعدذيدب واتهدام
عناصد د د ددر الشد د د ددر ة اسد د د ددتغرى من الدولة الطرف أربعة أشد د د ددهر ،في حين أن قانون اإلجراءا

قيرغيزس د ددتان يقل د ددي باتمام هذه التحقيقا

الجنائية في

في غل د ددون ش د ددهرين ،وأن اتفاقية مناهل د ددة التعذيب وغيره من

ض د د ددروب المعاملة أو العقوبة القاس د د ددية أو الالإنس د د ددانية أو المهينة تدعو إلى إجراء تحقيق س د د دريي في جميي

ادعاءا التعذيب .وإض د د ددافة إلى ذلك ،يش د د ددير إلى أن عناص د د ددر الش د د ددر ة المتور ين لم يُتهموا قط بجريمة
التعذيب نفس د د ددها ،على النحو المنص د د ددو

عليه في المادة  1-305من قانون قيرغيزس د د ددتان الجنائي .ورغم

الطل ا المتمررة التي تقدم بها محامي ص دداحب البالغ إلض ددافة تهمة التعذيب ،رفض مكتب المدعي العام

والمحاكم المحلية ذلك .ويشد د د ددير صد د د دداحب البالغ أيلد د د داً إلى أنه ،وفق ًا لحكم المحكمة االبتدائية ،تعاون مي
الشد د ددر ة في تحديد مكان ش د د دريكه في التهمة الذي ُوص د د د بدوره ب نه قائد المجموعة التي ارتمبت الس د د درقة

واالختطاف .ورغم هذا األمر ومروف مخففة عدة أخراُ ،حمم على ص د د د دداحب البالغ بالس د د د ددجن مدة أ ول
مما ُحمم على شد د د د د دريكه في التهمة( .)3ويدعي أن ذلك كان انتقام ًا منه لرفل د د د د دده التراجي عن ش د د د د ددكواه على
الشر ة المتصلة بالتعذيب.
5-5

ويدفي صد د دداحب البالغ ب ن الدولة الطرف أقر بوجود التعذيب في البلد ،ومي ذلك لم يسد د ددبق أن

أدين أي عنصد ددر من عناصد ددر الشد ددر ة بالتعذيب رغم المزاعم العديدة التي احتج بها مشد دداركون في أحدا

عام  2010في جنوب قيرغيزستان.

هعليقات إضافية من صاحم البالغ
1-6

في  29يذار/مارس  ، 2015أبلغ صد د د د د د دداحب البالغ اللجندة ب ن إدارة أوش اإلقليميدة التدابعدة للجنة

األمن الو ني أجر  ،في  27يذار/مد ددارس  ، 2015عملي د ددا

تفتي

في مك د دداتد ددب حركد ددة بير دوينو -

قيرغيزستان لحقوى اإلنسان (“ )”Bir Duyno Kyrgyzstan human rights movementحي

محامي صداحب البالغ ،وكذلك في أماكن إقامة المحامي وزمالئه .وصدادر السدلطا أثناء التفتي

يعمل

أمو ًار

__________
()3
6

ُحمم على شريك صاحب البالغ في التهمة بالسجن  15عاماً.
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عدة ،منها حواسد دديب محمولة وب طاقا

ذاكرة ومسد ددجال

صد ددوتية وأق ار

 ،تتلد ددمن معلوما عن قلد ددايا
الفردية

جنائية يعمل عليها المحامون .وتحتوي الحواسد د د د دديب المحمولة أيل د د د د د ًا على معلوما عن البالغا
التي قدمها المحامون إلى اللجنة ،بما فيها البالغ محل النظر .ويدفي ص د دداحب البالغ ب ن عمليا التفتي
هذه تنتهك القانون الو ني والدولي انتهاك ًا جسيم ًا.

2-6

وفي  30يذار/مدارس  ، 2015لدب المقرر الخدا

المعني بدالبالغدا

الجدديددة والتددابير المؤقتدة

إلى الددولدة الطرف أن تتد كدد من عددم اقتراف أي أعمدال انتقداميدة في حق ص د د د د د د دداحدب البالغ أو عدائلتده أو

شهوده أو ممثليه نتيجة تقديمه البالغ إلى اللجنة.

مالحظات إضافية من التولة الطرف بشأن األسس الموضوعية
1-7

قدمت الدولة الطرف ،في مذكرة شد ددفوية مؤرخة  8تموز/يوليه  ،2015مالحظا

األس ددا الموض ددوعية ف فاد

إضد دداهية بشد د ن

صد دلت إلى أن ص دداحب البالغ أُحل ددر إلى مركز ش ددر ة
ب ن النيابة العامة تو ّ

س د د ددليمان  -تو في الس د د دداعة  21/00من يوم  5تموز/يوليه  ،2011وأن التعذيب اس د د ددتُخدم للحص د د ددول على

اعترافاته ،وأنه احتُجز رسد د ددمياً في السد د دداعة  23/00من يوم  6تموز/يوليه  2011عندما أرسد د ددله محقق إلى
مرافق االحتجاز المؤقت في مدينة أوش.

2-7

وتدفي الدولة الطرف ب ن التحقيق في مزاعم ص د د دداحب البالغ المرت طة بالتعذيب أحيل إلى محقق

َجله اإلجمالي مدد
يخر في مكتب المدعي العام لمدينة أوش في  21تشد د د د د د درين األول/أكتوبر  ،2011وأن أ َ
رسدمياً إلى أربعة أشدهر في  22تشدرين الثاني/نوفمبر  .2011ونفى صداحب البالغ وشدريكه في التهمة ،في
إفدادتيهمدا الخطيتين المشد د د د د د ددفوعتين بيمين ،أن يكوندا ُعدذبد ا أثنداء التحقيق األولي الدذي أجراه مكتدب المددعي
العام .ورفض الشدريك في التهمة الخلدوع لفحص بي جنائي ،في حين كشد فحص صداحب البالغ عن

وجود أربعة جروح صددغيرة في سدداعده .غير أن الرجلين غي ار شددهادتيهما في وقت الحق و ّادعيا أن الشددر ة

عذبتهما ،لمن شد دريك صد دداحب البالغ في التهمة تراجي عن ادعاءاته عن التعذيب .وعلى هذا ،اتخذ مكتب

المدعي العام في  9كانون األول/ديسد د ددمبر  2011ق ار اًر باسد د ددقان تهم التعذيب الموجهة إلى جميي عناصد د ددر
الشر ة األربعة لعدم كفاية األدلة.

وتذ ّكر الدولة الطرف بالتهم الموجهة إلى صد د دداحب البالغ وباإلجراءا القلد د ددائية التي اتُ اخذ عند
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التحقيق في مزاعمه عن التعذيب ض ددد عناص ددر الش ددر ة ،على النحو الوارد في مذكرتها الش ددفوية المؤرخة 27

كانون األول/ديسد ددمبر  . 2014وتالحظ أن العديد من المحاكم نظر في جميي ادعاءا صد دداحب البالغ وأن
هذه االدعاءا

عولجت معالجة مناس ة وفقاً للقانون الو ني الساري.

مالحظات إضافية من التولة الطرف
1-8

في مدذكرة شد د د د د د ددفويدة مؤرخدة  24تموز/يوليده  ، 2015قددمدت الددولدة الطرف معلومدا

عن التفتي

الذي أجري في مكاتب حركة بير دوينو  -قيرغيزسد د ددتان لحقوى اإلنسد د ددان .فهي تدفي ب ن اثنين من مومفي

دائرة قيرغيزس ددتان للهجرة ل ًا في  25يذار/مارس  2015من قس ددم ش ددر ة مدينة أوش اتخاذ إجراءا ضددد

عمر فدداروى ،وهو موا ن من الواليددا

المتحدددة األمريكيددة ،قيددل إندده كددان يجمي معلومددا

عن الهجرة في

المنطقة .وفي اليوم نفسد د د دده ،احتجز الشد د د ددر ة السد د د دديد فاروى؛ وبعد تفتيشد د د دده ،صد د د ددادر يالته اإللمترونية
الشدخصدية ،ووثيقتين إجرائيتين اثنتين أصددرتهما اإلدارة اإلقليمية التابعة للجنة األمن الو ني تتهمان رجلين
محليين بالتحريض على المراهية اإلثنية والدينية ،ونصد د ددوصد د د ًا شد د ددتى عن الدين اإلسد د ددالمي وبطاقا مهنية

لمحامي صاحب البالغ وزميل دد] ه دده .وتَبين أن السيد فاروى قدم نفسه إلى أشخا
يعمل في وسد د د د د د ددائط إعالمية أجنبية شد د د د د د ددتى ،وكان يجمي معلوما عن الحالة الدينية واإلثنية والحالة على
يخرين بوصفه صحفياً
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الحدود الجنوبية للبالد .غير أن و ازرة الخارجية لم تمنحه االعتماد الذي يشددترن القانون حصددول الصددحفيين

األجانب عليه.
2-8
دعوا

وخلص فحص جنائي للفيديوها المكتشددفة في حاسددوب السدديد فاروى المحمول إلى أنها تتلددمن

إلى الجهدداد وتحريض على الفتنددة بين األديددان .وفي  26يذار/مددارس  ،2015فتحددت لجنددة األمن

الو ني قل د د د د د ددية جنائية على أس د د د د د دداس ظالدعوا

وظالتحريض على المراهية بين األديانظ.
3-8

العلنية إلس د د د د د ددقان النظام الدس د د د د د ددتوري عن ريق العن ظ

ال بحكم قل د د د د د ددائي ص د د د د د دددر في  27يذار/مدارس ُ ،2015فت
وعم ً

وزميلد د د دد] هد د د دده ومكانا إقامتيهما؛ وصودر خالل التفتي

عدد من األق ار

والوثائق .وتالحظ الدولة الطرف أن المومفين الذين نفذوا عملية التفتي

مكت دا محدامي ص د د د د د دداحدب البالغ

والحواسيب المحمولة وبطاقا الذاك ةر

لم يصد د ددادروا الوثائق المتعلقة بالقلد د ددايا

الجنائية التي يشد د ددتغل عليها المحاميان .وفي  30نيسد د ددان/أبريل  ،2015خلصد د ددت محكمة أوش اإلقليمية إلى أن

داميين،
قرار محكمدة مدديندة أوش الدذي أجداز تفتي
مكتبي المحداميين ومنزليهمدا غير مبرر .وبنداء على لدب المح َ
َ
أعي ددد إليهم ددا جزء من اآلال اإللمتروني ددة والوث ددائق التي ص د د د د د ددودر أثن دداء التفتي ال ددذي جرا في  27يذار/

مطالبين باعادة جميي
مارس  .2015وفي  18أيار/مايو  ،2015رفي المحاميان ش ددكوا إلى محكمة مدينة أوش
َ
المعدا والوثائق التي ص د د ددودر أثناء التفتي  .وفي  19أيار/مايو  ،2015اس د د ددت ن

مكتب المدعي العام

إلقليم أوش حكم محكمة أوش اإلقليمية الص ددادر في  30نيس ددان/أبريل  2015أمام المحكمة العليا .وال يزال

االس د د ددتئناف قيد النظر .وتقترح الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلوما عن هذه المسد د د د لة بعد أن تص د د دددر

المحكمة العليا قرارها.

القضايا واإلاراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
قب ددل النظر في أي ادع دداء يرد في بالغ م ددا ،يج ددب على اللجن ددة أن تقرر ،وفق د ًا للم ددادة  97من
1-9
نظامها الداخلي ،ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال بموجب البروتوكول االختياري.
وقدد اسد د د د د د ددتيقندت اللجندة ،وفقد ًا لمدا تنص عليده المدادة ()2(5أ) من البروتوكول االختيداري ،من أن
2-9
المس لة نفسها ليست قيد النظر في إ ار إجراء يخر من إجراءا التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
وتحيط اللجنة علم ًا بادعاء ص د دداحب البالغ أنه اس د ددتنفد جميي س د ددبل االنتص د دداف القانونية المحلية
3-9
المتاحة .ولما لم تبد الدولة الطرف أي اعت ار في هذا الصدد ،ترا اللجنة أن مقتليا المادة ()2(5ب)
من البروتوكول االختياري ال تمنعها من النظر في البالغ.

4-9

وترا اللجنة أن صد د د د دداحب البالغ لم يثبت بما هيه المفاية ادعاءه أن مصد د د د ددادرة سد د د د ددلطا

الدولة

الطرف معدا محاميه تنتهك العهد ،ال س د د د دديما الحق في رفي ش د د د ددكوا إلى اللجنة الذي تمفله المادة  2من

البروتوكول االختياري .وترا في الوقت نفسد د دده أن صد د دداحب البالغ قدم أدلة كاهية إلث ا

ادعاءاته بموجب

المددادة  7من العهددد ،مقروءة بمفردهددا وبدداالقتران مي الم دادتين ()3(2أ) و )1(9و( )3و( )4مندده ،ألغ ار
المقبولية .ولذلك تعلن قبول االدعاءا

األخيرة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في األسا الموضوعية
1-10

المنصو

8

نظر اللجنددة في البالغ في ضد د د د د د ددوء جميي المعلومددا
عليه في المادة  )1(5من البروتوكول االختياري.

التي أتدداحهددا لهددا الطرفددان ،على النحو
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 2-10وتحيط اللجنة علم ًا بادعاء ص د د د د دداحب البالغ أن عناص د د د د ددر عدة من الش د د د د ددر ة اقتحموا منزله في
يعرفوا بهويتهم ،وقيدوه
السد د د د د دداعة  21/00من يوم  5تموز/يوليه  2011دون أن يُبرزوا له مذكرة توقيف أو ّ
واقتادوه إلى مركز شددر ة سددليمان  -تو .وأثناء وجوده في السدديارة ،وضددعوا كيسداً من البالسددتيك على أرسدده
واصل عنصران من الشر ة ضربه

مكبل اليدين وعلى رأسه كيا إلى مركز الشر ة حي
وضربوه .واقتيد ّ
البين منه االعتراف بجريمة ارتمبت قبل عام .واسد د د ددتمر اللد د د ددرب لمدة
بهراوة على بطنه وكليتيه وقدميهَ ،

ال عن التعذيب الذي يدعي
سداعتين إلى أن وّقي اعتراف ًا .وتالحظ اللجنة أن صداحب البالغ قدم سدردًا مفصد ً
أنه تعر له وأن الدولة الطرف اعترفت ب نه ُعذب .وتحيط علماً أيلد د د د د د داً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه
على الرغم من أن الفحص الطبي الجنائي الذي أجري في  9تموز/يوليه  2011كش د د د

عن إصد د ددابا في

س د د د د دداعد ص د د د د دداحب البالغ ،فان الطبيب في مرافق االحتجاز المؤقت بمدينة أوش ش د د د د ددهد أنه لم يالحظ أي

إصابا عليه في  7تموز/يوليه  2011عندما كان صاحب البالغ يخلي للفحص في هذه المرافق .وشهد

أيل د ًا عناص ددر الش ددر ة الذين كانوا في الخدمة في مرافق االحتجاز المؤقت في ذلك اليوم وزمالء ص دداحب
البالغ في الزنزانة أنهم لم يسد د ددمعوه يشد د ددتمي من ضد د ددرب الشد د ددر ة إياه .وتالحظ اللجنة أيلد د د ًا أن عناص د ددر
الشر ة األربعة الذين اعتقلوه نفوا في الوقت ذاته أن يكونوا مارسوا عليه أي ضغط بدني أو نفسي.

3-10

وتذ ّاكر اللجنة ب ن الدولة الطرف مسد د د ددؤولة عن أمن أي شد د د ددخص تحتجزه ،وأنه ،عندما تبدو على

أي محتجز أما ار اإلص د د د د ددابة ،يتعين أن تقدم األ دلة التي تثبت عدم مس د د د د ددؤوليتها عنها  .و أر في م ار
( )4

عديدة أن عبء اإلث ا

في قل د د د د ددايا من هذا القبيل ال يمكن أن يقي على عاتق ص د د د د دداحب البالغ بمفرده،
ذا

دادة الحصد د د د د د ددول على المعلومدا
خداص د د د د د د ددة بدالنظر إلى أن الددولدة الطرف هي وحددهدا التي يمكنهدا ع ً
الصد د د ددلة( .)5ولما لم تقدم الدولة الطرف أي أدلة أخرا لتفنيد ادعاءا صد د د دداحب البالغ ،ونظ اًر إلى اعترافها
العام ب نه ُعذب ،تقرر اللجنة وجوب إيالء مزاعم صاحب البالغ ما تستحقه من اعت ار.

4-10

وعن التزام الدولة الطرف بالتحقيق كما يجب في ادعاءا ص د د دداحب البالغ أنه تعر

للتعذيب،

تذ ّكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد ب ن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة سبيل ضروري
لالنتصداف من انتهاكا حقوى اإلنسدان ،مثل الحقوى التي تحميها المادة  7من العهد( .)6وتذ ّاكر أيلد ًا ب نه
يتعين على كل دولة رف ،ما إن تُرفي شددكوا تتعلق باسدداءة معاملة على نحو يخال

ال(.)7
ال وبنزاهة في الشكوا لجعل سبيل االنتصاف فعا ً
عاج ً
5-10

المادة  ،7أن تحقق

وتالحظ اللجنة أن صداحب البالغ ،في القلدية موضدي النظر ،رفي شدكوا في البداية إلى مكتب

المددعي العدام لمدديندة أوش في  7تموز/يوليده  2011زاعمد ًا أنده ُعدذب .وفي  9تموز/يوليده  ،2011أجري له
فحص بي جنائي كش د عن أربعة جروح في سدداعده قد تمون ناجمة عن مالمسددة جسددم مسددتدير صددلب

قبل الفحص بمدة ال تتجاوز س عة أيام .وزعم أن عناصر الشر ة عذبوه وهددوه مرة أخرا ألنه اشتمى من

التعذيب .وفي هذا الصد د د د د د دددد ،تلقى مكتب المدعي العام لمدينة أوش في  11تموز/يوليه  2011التماسد د د د د د د ًا
يطلب نقل صد د د د د د دداحب البالغ فو اًر من مرافق االحتجاز المؤقت بمدينة أوش إلى مرافق االحتجاز السد د د د د د ددابق
للمحاكمة للمان سالمته بسبب استمرار الشر ة في ضربه وتهديده.

__________
()4

مثالً إيشد د د د د د ددونوف ض د د د د د د ددد أوزبكسد د د د د د دتددان ( ،)CCPR/C/99/D/1225/2003الفقرة 8-9؛ وجيكوف ض د د د د د د ددد االتحدداد الروس د د د د د ددي
( ،)CCPR/C/86/D/889/1999الفقرة 2-7؛ وسيراغيف ضد أوزبكستان ( ،)CCPR/C/85/D/907/2000الفقرة .2-6

()5

مثالً ميوكونغ ض د د د ددد الماميرون ( ،)CCPR/C/51/D/458/1991الفقرة 2-9؛ واللجنة المعنية بحقوى اإلنس د د د ددان ،بليير ليونهوف
وفالينيو دي بليير ضد أوروغواي ،البالغ رقم  ،1978/30الفقرة .3-13

()6

اللجنة المعنية بحقوى اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،)1992(20الفقرة  ،14والتعليق العام رقم  ،)2004(31الفقرة .18

()7

التعليق العام رقم  ،)1992(20الفقرة 14؛ وعلى سبيل المثال خالماماتوف ضد قيرغيزستان (،)CCPR/C/128/D/2384/2014
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6-10

وتالحظ اللجنددة أندده إذا كددان التحقيق األول في مزاعم التعددذيددب جرا في  16تموز/يوليدده 2011

والتحقيق الرسد ددمي فيها بدأ في  22يب/أغسد ددطا  ،2011فان عناصد ددر الشد ددر ة لم يُتهموا جنائي ًا حتى 12
كانون األول/ديسد ددمبر  .2011وتحيط علماً في هذا الصد دددد بادعاء ص د د احب البالغ أن السد ددلطا  ،بسد ددبب
الت خير في الش ددروع في التحقيق وتوجيه التهم ،لم تس ددتجوب ش ددهودًا رئيس دديين ،مثل والده الذي ش ددهد اعتقاله
لمنه توفي بُعيده ،ولم ت خذ األدلة الجنائية المهمة .وتحيط علماً أيلاً بحجج الدولة الطرف التي تذهب إلى

أن صدداحب البالغ لم يبلغ عن تعرضدده للتعذيب أو سددوء المعاملة في إفادته الخطية المشددفوعة بيمين أثناء
التحقيق األولي الددذي أجراه مكتددب المدددعي العددام .وتالحظ أن هددذه الحجج تتندداقض هيمددا يبدددو مي الوثددائق

التي قدمها صدداحب البالغ والتي تبين أنه اشددتمى م ار ًار وتم ار ًار من ضددرب الشددر ة إياه وأنه خلددي لفحص
بي جنا ئي كشد د

عن وجود إصد ددابا في سد دداعده .ومي مراعاة جميي االعت ا ار السد ددابقة ،تخلص اللجنة

إلى أن الدولة الطرف لم تحقق بفعالية في مزاعم ص د د د د دداحب البالغ المتعلقة بالتعذيب ،ال س د د د د دديما ألن أوجه
عن حدو انتهار

وبناء عليه ،تخلص إلى أن الوقائي المعروضد د د د ددة عليها تمش د د د د د
قصد د د د ددور عدة عرقلته.
ً
لحقوى صاحب البالغ بموجب المادة  ،7مقروءة بمفردها وباالقتران مي المادة  )3(2من العهد.
7-10

وتحيط اللجنة علم ًا بادعاء صد د د د د د دداحب البالغ في إ ار المادة  )1(9من العهد ،بسد د د د د د ددبب اعتقاله

واحتجازه تع ّسد دفاً ،بما في ذلك احتجازه مي مني االتص ددال خالل الس دداعا

ال  27األولى التي أعقبت اعتقاله

الفعلي .وتذ ّكر ب ن المادة  )1(9تنص على أنه ال يجوز اعتقال أي ش د ددخص أو احتجازه تعس د ددف ًا ،وال س د ددل ه
بناء على األسد د اب المقررة في القانون ووفق ًا لاجراءا الواردة هيه .وأفاد ص دداحب البالغ ب نه لم
حريته إال ً
يُسم له ،بعد اعتقاله في  5تموز/يوليه  ،2011باالتصال بعائلته أو بمحامٍ ،وأنه نُقل بين مركزين للشر ة

ومرفق لالحتجاز ،وأنه لم يُقتد إلى المحقق الس د د ددتجوابه إال في الس د د دداعة  23/00في  6تموز/يوليه .2011
وتالحظ اللجنة أنه لما كانت عائلته تجهل مكان وجوده ،زار والده ومحام عينته عائلته مراكز عدة للشد ددر ة

المحلية سدعي ًا إلى تحديد مكانه .ولما لم يعث ار عليه ،رفعا شدكاوا عدة إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش
وإلى مكتب المدعي العام إلقليم أوش يص د د ددفان فيها احتجاز ص د د دداحب البالغ واختفاءه .وتحيط اللجنة علمًا

بحجة الدولة الطرف التي تقول إن صد د د د د د دداحب البالغ أُ لق سد د د د د د دراحه بُعيد إلقاء الق ض عليه في  5تموز/
يوليه  . 2011وتالحظ أن الس د د د ددلطا المحلية قدمت تفس د د د ددي ار مت اينة ألحدا  5و 6تموز/يوليه ،2011
خاصة في المراحل األولى من التحقيق في اعتقال صاحب البالغ واحتجازه.

8-10

وتذ ّكر اللجنة بتعليقها العام رقم  )2014(35الذي جاء هيه أن االعتقال بالمعنى المقصد د د د د د ددود في

المادة  9قد يقي دون أن يكون رسد د د ددمي ًا باللد د د ددرورة وفق ًا للقوانين الو نية .وهيما عدا مقتلد د د دديا
بناء على األسد اب المقررة في القانون ووفقاً لاجراءا
تنص على عدم سدلب أي شدخص حريته إال ً

العهد التي
الواردة

هيه ،تنفي الدولة الطرف أن تمون احتجز صد د د دداحب الب الغ أثناء الليلة المذكورة ،رغم روايا شد د د ددهود تفيد

عكا ذلدك وألن أفراد عدائلتده ومحداميده لم يتمكنوا من تحدديدد مكدانده .ولمدا لم تقددم الددولدة الطرف تفسد د د د د د ددي اًر
ال بشد د د د ن مكان وجود صد د د دداحب البالغ ومروف احتجازه ومحلد د د ددر اعتقاله ،ترا اللجنة أن
واضد د د ددح ًا ومعقو ً
الوقائي المقدمة تمشد د

عن انتهار لحقوى ص دداحب البالغ بموجب المادة  )1(9من العهد .وفي ض ددوء هذا

االسد د د د د د ددتنتدا  ،لن تددرس اللجندة كدل ادعداء من ادعداءا صد د د د د د دداحدب البالغ بموجدب الفقرتين ( )3و( )4من
المادة  9من العهد على اح َدة.
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واللجن ددة ،إذ تتصد د د د د د ددرف بموج ددب الم ددادة  )4(5من البروتوكول االختي دداري ،ترا أن المعلوم ددا

المعروض ددة عليها تمش د

عن انتهار الدولة الطرف حقوى ص دداحب البالغ التي تمفلها المادة  7من العهد،

مقروءة بمفردها وباالقتران مي المادة  )3(2والمادة  )1(9منه.

ال بد حكددام المددادة () 3(2أ) من العهددد ،يقي على عدداتق الدددولددة الطرف التزام بتوفير سد د د د د د ددبيددل
-12
وعم ً
انتصد دداف فعال لصد دداحب البالغ .ويقتلد ددي منها ذلك جبر األضد درار التي لحقت بمن انتُ اهكت حقوقهم التي
10
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داء عليده ،يتعين على الددولدة الطرف جملدة أمور منهدا اتخداذ التددابير المنداسد د د د د د د ة
يكفلهدا العهدد جب اًر تدامداً .وبن ً
إلجراء تحقيق عاجل ونزيه في ادعاءا ص د د دداحب البالغ المتص د د ددلة بالتعذيب ،ومقاض د د دداة الجناة ومعاقبتهم
العقاب المناس ددب إن ثبتت ،وتعويض ص دداحب البالغ تعويل داً كاهياً .ويقي أيل داً على عاتق الدولة الطرف
التزام باتخاذ جميي التدابير الالزمة لمني حدو انتهاكا

-13

مماثلة في المستقبل.

وإذ تد خددذ اللجنددة في اعت ددارهددا أن الدددولددة الطرف ،بددانلد د د د د د دمددامهددا إلى البروتوكول االختيدداري ،قدد

اعترفت باختصدا

اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقي انتهار للعهد أم ال ،وأنها تعهد  ،عمالً بالمادة 2

من العهد ،ب ن تمفل لجميي األفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضد د د د ددعين لواليتها الحقوى المعترف بها في
العهد ،وب ن توفر لهم سد د ددبيل انتصد د دداف فعاالً وقابالً لانفاذ إن ثبت حدو انتهار ،فانها تود أن تتلقى من

ومطلوب من
الدولة الطرف في غل د ددون  180يوم ًا معلوما عن التدابير التي اتخذتها إلنفاذ يراء اللجنة.
ٌ
الدولة الطرف أيلاً نشر هذه اآلراء وتعميمها على نطاى واسي بلغاتها الرسمية.
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