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الميفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقية  4م المادة  5م
البيوهوكول االختياري الملحدق بالعادت الدتولي الخداص بدالحقوق المتنيدة
والسياسية (الدورة )١١٥
بشأن
 2012*

البالغ رقم /2222

املقدم من:

أمحد هودايبريجينوف (ميثله احملامي شني ه .برادي)


البالغ
الشخص املدعى أنه الضحية :صاحب

الدولة الطرف:

تركمانستان

تاريخ تقدمي البالغ:

 ٣أيلول/سبتمرب  ٢٠١٢(تاريخ تقدمي الرسالة األوىل)

يفن اللجنررة املعنيررة حبقررو اإلنسررانإ املنشررأة مبوجررب املررادة  ٢8مررن العهررد الرردو اخلررا
باحلقو املدنية والسياسيةإ

وقد اجتمعت

 ٢9تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٥إ

وقد فرغت من النمر البالغ رقم ٢٠١٢/٢٢٢٢إ املقدم يفليها نيابة عن السيد أمحد
هودايبريجين رروف مبوج ررب الربوتوك ررول االاتي رراري امللح ررق بالعه ررد ال رردو اخل ررا ب رراحلقو املدني ررة
والسياسيةإ

وق ررد وض ررعت


الطرفإ
والدولة

اعتباره ررا مجير ر املعلوم ررا املكتوب ررة ال رري أتاحه ررا هل ررا ص رراحب ال رربالغ

تعتمد ما يلي:
__________

*

2

شارك النمر ه ا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمسراههم :السريد عيراب برن عاشرورإ والسريد لزهراري بوزيردإ
والس رريدة س ررارة كليفالن رردإ والس رريد أمح ررد أم ررني فررت ا إ والس رريد أوليفيي رره دي فروفي ررلإ والس رريد ي رروجي يفواس رراواإ
والسيدة يفيفانا يليتشإ والسيد دنكان الكي موهومروزاإ والسريدة فروتيا برازارتزياإ والسريد مراورو برولييإ والسرري
ناجيل رود إ والسيد فابيان عمر سالفيو إ والسيد ديروجالل سيتولسينغإ والسيدة أنيرا زايررب  -فرورإ والسريد
يوفال شاينإ والسيد كونستانتني فاردزيالشفيليإ والسيدة مارغو واترفال.
ويرررد ت ر ييل ه ر ص اآلراء نررص رأي مش ر ك ألعضرراء اللجنررة يرروجي يفواسرراواإ و نيررا زايرررب  -فررورإ
ويوفال شاينإ وكونستانتني فاردزيالشفيلي (رأي مؤيد).
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آراء بموجب الفقية  4م المادة  5م البيوهوكول االختياري
 ١-١ص ر رراحب الر ر رربالغ ه ر ررو أمحر ر ررد هودايبريجينر ر رروفإ وه ر ررو م ر ر روا ن تركم ر رراين مر ر ررن موالير ر ررد
عررام  .١99٠ويرردعي صرراحب الرربالغ أن الدولررة الطرررف قررد انتهكررت حقوقرره املكفولررة مبوجررب
املادة  7والفقرة  ١من املرادة  ١8مرن العهرد .ورغرم أن صراحب الربالغ ال حيرت حتديردا بأحكرام
املررادة  ١٠مررن العهرردإ فررالن الرربالغ يثررري أيضرراإ فيمررا يبرردوإ مسررائل تنرردر يف ارهررا .وقررد داررل
الربوتوكررول االاتيرراري حيررز النفررا تركمانسررتان  ١ب/أغسررطا  . ١997وميثررل صرراحب
البالغ احملامي شني ه .برادي.
 ٢-١و لررب صرراحب الرربالغ يفىل اللجنررةإ رسررالته األوىلإ أن تلررتما مررن الدولررة الطرررف
ضمانا كتدبري مؤقت بأهنا لن ختضرعه وولرة ثانيرة مرن املالحقرة اونائيرة يفىل أن تبرت اللجنرة
بالغرره .و  7كررانون األول/ديسررمرب ٢٠١٢إ قرررر اللجنررةإ عررن ريررق مقررهررا اخلررا املعررا
بالبالغا اوديدة والتدابري املؤقتةإ أال تستجيب هل ا الطلب.
الوقائع كما عيضاا صاحب البالغ
 ١-٢يرردف صرراحب الرربالغ بأنرره مررن شررهود يهرروص .ويؤكررد أنرره مل يسرربق أن ا هُتررم ق ر جبنايررة
أو مبخالفة يفدارية باستثناء يفدانته اونائية باعتبارص مستنكفا ضمرييا.
 ٢-٢فف رري  ١تش ررين األول/أكت رروبر ٢٠٠8إ اس ررتدعت س ررلطة التجني ررد العس رركري ص رراحب
البالغ ألداء اخلدمرة العسركرية اإللزاميرة .وامتثراال لر ل االسرتدعاءإ قابرل صراحب الربالغ ثلري
سلطة التجنيد العسكري وشرح هلم بأن معتقداته الدينيرةإ بصرفته مرن شرهود يهروصإ ال تسرم لره
بأداء اخلدمة العسكرية.
 ٣-٢و  4أيلول/سرربتمرب ٢٠١٠إ ألقررت الشررر ة القرربص علررى صرراحب الرربالغإ برردون أي
تفسررريإ أحررد أس روا تركمرران برراد .وعمررد أفرراد الشررر ةإ الر ين مل يررربزوا وثررائق هررويتهمإ يفىل
ضرب رأس صاحب البالغ جبدار قبل اقتيادص يفىل قسرم الشرر ة رقرم  ٢تركمران براد .ا اقتيرد
صاحب البالغ يفىل شعبة مكافحة املخدرا إ حيث احتجز ملدة تسعة أيامإ بدون أمر قضائي.
 4-٢و  ٢٠أيلول/سبتمرب ٢٠١٠إ مثرل صراحب الربالغ أمرام كمرة مدينرة تركمران براد.
وأوضر صرراحب الرربالغ أنرره مررن شررهود يهروص وأن معتقداترره الدينيررة ال تسررم لرره "حبمررل السررالح
وال ب ررتعلم ف ررن احل رررب"إ ولكن رره مس ررتعد ألداء ادم ررة بديل ررة .وأدان ررت احملكم ررة ص رراحب ال رربالغ
مبوجرب الفقررة  ١مررن املرادة  ٢١9مرن القررانون اونرائيإ وحكمرت عليرره بالسرجن ملردة  ١8شررهرا
لرفضرره أداء اخلدمررة العسرركريةإ وبررأن يقضرري ه ر ص العقوبررة سررجن مررن صررن النمررام العررام .
ويعت رررب ص رراحب ال رربالغ أن القر ررار الر ر ي اخت ت رره كم ررة مدين ررة تركم رران ب ررادإ  ٢٠أيل ررول/
س رربتمرب ٢٠١٠إ يف رري بالتزام رره باس ررتنفاد مجي ر س رربل االنتص رراف احمللي ررة املعقول ررة قب ررل تق رردمي أي
شكوى .ومل يستأن صاحب البالغ قرار يفدانته أمام احملاكم العليا تركمانستان.
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 ٥-٢و ِ
أودع صاحب البالغإ يفثر يفدانتهإ أحد مرافق االحتجاز تركمان بادإ حيث احتجز
مل رردة  ١8يوم ررا .و أربر ر مناس رربا إ تع رررب ص رراحب ال رربالغ للض رررب عل ررى ي ررد حر رراس مرف ررق
االحتجرراز بسرربب معتقداترره الدينيررة .و  8تشررين األول/أكترروبر ٢٠١٠إ نهقررل صرراحب الرربالغ
وحبا زنزانة ارسانية ااوية ملدة تسعة أيام .ورفص حراس
يفىل سجن  LBK -12سييدي .ه
صرويهما .وتعررب صراحب الربالغ
السجن السماح لره باسرتخدام املرحراب .وضرربه حارسران َبع َ
للضرب املتكرر مرة أارى بعد نقله يفىل زنزانة م بقية نزالء السجن.
 ٦-٢وأهفررر عررن صرراحب الرربالغ  ٢٠ار/مررارس  .)١(٢٠١٢واضررطر صرراحب الرربالغإ
بس رربب ف ررروف س ررجنهإ يفىل يفج رراء عملي ررة إلزال ررة دوا األوردة ال رري أص ررابته م ررن ج رراء اإلجه رراد
الشديد .ويفيد صاحب البالغ بأنه حيتمل أن يهستدعى مررة أاررى ألداء اخلدمرة العسركريةإ وأن
يسجن مرة أارى باعتبارص مستنكفا ضمرييا(.)٢
 7-٢ويدعي صاحب البالغإ فيما يتعلق باالنتهاك املزعوم حلقوقه املكفولرة مبوجرب الفقررة ١
من املادة  ١8من العهدإ أن احملاكم الو نية مل حتكم ق لصاحل أي مرن مسرتنكفي الضرمري عرن
اخلدمررة العسرركرية .ول ر اإ فالنرره يؤكررد أنرره اسررتنفد سرربل االنتصرراف املتاحررة فيمررا ررص االنتهرراك
املزعوم ألحكام الفقررة  ١مرن املرادة  ١8مرن العهرد .ومبرا أن التصرور السرائد هرو أن نمرام العدالرة
يفتق ررر يفىل الفعالي ررة واالس ررتقالليةإ ف ررالن ص رراحب ال رربالغ يعتق ررد أن تق رردمي ش رركوى أم ررام كم ررة
قضيته(.)٣
االستئناف لن جيدي نفعا على اإل ال
 8-٢أما فيما ص االنتهاك املزعوم ألحكام املادة  7من العهدإ فالن صاحب البالغ يؤكد أنره
فعررال متراح لره .ويشررري صراحب الرربالغ يفىل املالحمرا اخلتاميررة
ال يوجرد أي سربيل انتصرراف لري ت
()4
للجنة مناهضة التع يب بشأن تركمانستان إ الي أشار فيها اللجنة يفىل عدم وجود لية مسرتقلة
وفعالررة للشرركوى الدولررة الطرررف لتلقرري الشرركاوى املتعلقررة بادعرراءا التعر يب ويفج رراء حتقيقررا
نزيهة وشاملة فيهاإ وال سيما ادعاءا السجناء واحملتجزين انتمار اكمتهم.
 9-٢ومل يق رردم ص رراحب الب ررالغ ش رركواص يفىل أي يفجر رراء ا ررر م ررن يفجر رراءا التحقي ررق ال رردو
أو التسوية الدولية.
الشكوى
 ١-٣يرردعي صرراحب الرربالغ أن سررجنه بسرربب معتقداترره الدينيررة يشرركل
ال يفنسانية أو مهينة باملعىن املقصود املادة  7من العهد.

حررد اترره معاملررة

__________

()١
()٢
()٣
()4

4

يدعي صاحب البالغ أنه ملزمإ حبكم يفدانتهإ باحلضور يفىل قسم الشر ة مرتني األسبوع لف ة ثالث سنوا .
يش ررري صرراحب ال رربالغ يفىل الرربالغ رقررم ٢٠١٢/٢٢١8إ عبرردالتيي ضررد تركمانسررتانإ اآلراء املعتم رردة ٢٥
ار/مارس .٢٠١٥
انمر CAT/C/TKM/CO/1إ الفقرة .١٠
املرج نفسهإ الفقرة .١١
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 ٢-٣ويدعي صاحب البالغ ك ل حدوث انتهاك للمادة  7من العهد بسبب ما تعرب له
من سوء معاملة أثناء احتجرازص وفرروف سرجنه سرجن  .LBK -12وحييرل صراحب الربالغإ
مجلة أمورإ يفىل تقريرر رابطرة احملرامني املسرتقلني تركمانسرتانإ الصرادر شربا /فرباير ٢٠١٠إ
ال ر ي يش ررري يفىل أن س ررجن  LBK-12يق ر ص ررحراء تررنخفص فيه ررا درج ررا احل ررارة الش ررتاء
يفىل  ٢٠درجة مئوية حتت الصفرإ وتصرل فيهرا درجرا احلررارة الصري يفىل  ٥٠درجرة مئويرة.
وهو سجن شديد االكتماظ هحيتجز فيه السجناء املصابون بالسل واألمراب اولدية م السجناء
األصررحاء .ورغررم أن صرراحب الرربالغ ال حيررت حتديرردا باملررادة  ١٠مررن العهرردإ فررالن الرربالغ يثررري
يف ارها.
أيضاإ فيما يبدوإ مسائل تندر
 ٣-٣وي رردعي ص رراحب ال رربالغ أن مقاض رراته ويفدانت رره وس ررجنه لرفض رره أداء اخلدم ررة العس رركرية
اإللزاميرة بسرربب معتقداترره الدينيررة ولكونرره مسررتنكفا ضرمريياإ هرري أمررور انتهكررت حقوقرره املكفولررة
مبوجررب الفقرررة  ١مررن امل ررادة  ١8مررن العهررد( .)٥ويشررري يفىل أن رره أبلررغ السررلطا ال كمانيررة م ررارا
باسررتعدادص ألداء واجباترره املدنيررة بررأداء ادمررة بديلررة حقيقيررةإ غررري أن تشررريعا الدولررة الطرررف
ال تتي الفرصة ألداء أي ادمة بديلة.
توجره الدولرة الطررف يفىل مرا يلري( :أ) تربئتره مررن
 4-٣ويطلرب صراحب الربالغ يفىل اللجنرة أن ت
ال ررتهم املوجه ررة يفلي رره مبوج ررب الفق رررة  ١م ررن امل ررادة  ٢١9م ررن الق ررانون اون ررائيإ وش ررطب س ررجله
اونررائي (ب) دفر تعررويص مررا مناسررب يفليرره عمررا تكبرردص مررن أض ررار غررري ماليررة نتيجررة إلدانترره
وسجنه ( ) دف تعويص ما مناسب يفليه لتسديد نفقا اإلجراءا القانونية.
مالحظات التولة الطيف بشأن مقبولية البالغ وأُسسه الموضوعية
 -4أفرراد الدولررة الطرررفإ مبوجررب مر كرة شررفوية مؤراررة  ١7ار/مررارس ٢٠١4إ جبملررة
أمورإ منها أن هيئا يفنفا القانون املعنية تركمانستان نمر بعناية قضية صاحب الربالغ
ومل جتررد سررببا للطعررن ق ررار احملكمررة .و كررر الدولررة الطرررف أن اورميررة الرري ارتكبهررا صرراحب
البالغ هحدد بدقة وفقرا للقرانون اونرائي ل كمانسرتانإ وأن املرادة  4١مرن الدسرتور ترنص علرى
أن محاي ررة تركمانس ررتان واج ررب مق رردس عل ررى ك ررل مر روا نإ وأن التجني ررد الع ررام يفلزام رري للمر روا نني
ال ر كور .وباإلض ررافة يفىل ل ر إ ف ررالن ص رراحب ال رربالغ مل يس ررتوف املع ررايري املطلوب ررة العتب ررارص ِم ررن
امل ررؤهلني لاعف رراء م ررن اخلدم ررة العس رركرية عل ررى النح ررو املنص ررو علي رره امل ررادة  ١8م ررن ق ررانون
التجنيد العسكري واخلدمة العسكرية.

الموضوعية
هعليقات صاحب البالغ على مالحظات التولة الطيف بشأن مقبولية البالغ وأسسه
 ١4أيار/مررايو ٢٠١4إ أشررار صرراحب الرربالغ يفىل أن الدولررة الطرررف مل تع ر بإ
١-٥
مالحماُت ررا بش ررأن مقبولي ررة ال رربالغ وأسس رره املوض رروعيةإ عل ررى أي م ررن الوق ررائ الر رواردة ال رربالغ.
__________

()٥
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واملررربر الوحيررد ال ر ي حاولررت الدولررة الطرررف االحتجررا برره هررو تأكيرردها علررى أن صرراحب الرربالغ
وسررجن باعتبررارص مسررتنكفا ضرمرييا عررن أداء اخلدمررة العسرركرية ألنره مل يسررتوف معيررار اإلعفرراء
أديرن ه
مبوجررب املررادة  ١8مررن قررانون التجنيررد العسرركري واخلدمررة العسرركرية .ويرررى صرراحب الرربالغ أن مررا
دفعت به الدولة الطررف مالحماُترا يرنم عرن جتاهلهرا الترام اللتزاماُترا الناشرئة عرن املرادة  ١8مرن
العهررد ولالجته رادا القضررائية للجنررةإ الرري تؤيررد احلررق االسررتنكاف الضررمريي عررن أداء اخلدمررة
العسكرية .وعالوة على ل إ ال تع ب الدولة الطرف على ادعاءا صاحب البالغ بأنه تعررب
ملعاملة ال يفنسانية ومهينة على يد مسؤو السجنإ وهو ما يتناىف م أحكام املادة  7من العهد.
 ٢-٥ويطلرب صراحب الرربالغ يفىل اللجنرة أن ختلهررص يفىل أن حقوقره املكفولررة مبوجرب املررادة 7
والفقرررة  ١مررن املررادة  ١8مررن العهررد قررد انتههكررت مررن ج رراء مقاضرراته ويفدانترره وسررجنه .ويكرررر
صاحب البالغ أيضا لبه احلصول على تعويص من الدولة الطرف (انمر الفقرة .)4-٣
المسائل واإلجياءات المعيوضة على اللجنة

النمر مقبولية البالغ
بالغإ يتعني على اللجنة أن تهقرررإ وفقرا للمرادة 9٣
 ١-٦قبل النمر أي ادعاء يرد أي ٍ
من نمامها الدااليإ ما يف ا كان البالغ مقبوال مبوجب الربوتوكول االاتياري.
 ٢-٦وق ر ررد حتقق ر ررت اللجن ر ررةإ مبقتض ر ررى أحك ر ررام الفق ر رررة (٢أ) م ر ررن امل ر ررادة  ٥م ر ررن الربوتوك ر ررول
االاتياريإ من أن املسألة نفسها ليست ل دراسرة يف رار يفجرراء ارر مرن يفجرراءا التحقيرق
الدو أو التسوية الدولية.
 ٣-٦وتر تكر اللجنررة كر ل مبررا هبررت يفليرره اجتهاداُتررا السررابقة مررن أنرره جيررب علررى أصررحاب
البالغا االستفادة من مجي هسبل االنتصاف احمللية من أجل استيفاء الشر املنصو عليره
الس رربل تب رردو فعال ررة
الفقرررة (٢ب) م ررن امل ررادة  ٥م ررن الربوتوك ررول االاتي رراريإ م ررا دام ررت تل ر
ه
القضررية املطروحررة ومررا دامررت حبكررم الواقر متاحررة لصرراحب الرربالغ( .)٦وتشررري اللجنررة يفىل تأكيررد
صاحب البالغ على أنه ال توجد أي سبل انتصاف فعالة متاحة له الدولة الطرف فيما ص
ادعاءاته مبوجب املواد  7و ١٠و ١8من العهد .وتشري اللجنة ك ل يفىل تأكيد الدولرة الطررفإ
 ١7ار/مارس ٢٠١4إ على أن هيئا يفنفا القانون املعنية تركمانستان نمرر بعنايرة
قضية صاحب البالغ ومل جتد سببا للطعن قرار احملكمةإ ويفىل أهنا مل تع ب على احلج الي
ساقها صاحب البالغ ه ا الصدد .و فل ه ص المروفإ تعتررب اللجنرة أنره لريا أحكرام
الفقرررة (٢ب) مررن املررادة  ٥مررن الربوتوكررول االاتيرراري مررا مينعهررا مررن النمررر الرربالغ املقرردم
ه ص القضية.
__________

()٦
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 4-٦وتعتررب اللجنرة أن ادعراءا صرراحب الربالغإ الري تثررري مسرائل مبوجرب املررادتني  7و١٠
والفقرررة  ١مررن املررادة  ١8مررن العهرردإ ترردعمها أدلررة كافيررة ألغرراب املقبوليررةإ ومررن اإ فالهنررا تعلررن
مقبولية ه ص االدعاءا وتشرع دراستها من حيث أسسها املوضوعية.


املوضوعية
األسا
 ١-7نمر اللجنة البالغ ضوء مجي املعلوما الي أتاحهرا هلرا الطرفرانإ علرى ارو مرا
تنص عليه الفقرة  ١من املادة  ٥من الربوتوكول االاتياري.
 ٢-7وحتي اللجنة علما بادعاء صاحب البالغ أن الشرر ة عمرد يفىل ضررب رأسره جبردارإ
عند يفلقاء القبص عليه  4أيلول/سبتمرب ٢٠١٠إ وأنه تعرب للضرب أرب مناسبا إ بعرد
يفدانتهإ االل األيام الثمانية عشر األوىل من احتجازص .ويردعي صراحب الربالغ أيضرا أنره تعررب
للضرب مرة أارى لدى وصروله يفىل سرجن LBK -12إ  8تشررين األول/أكتروبر ٢٠١٠إ وأنره
كثريا ما تعرب للضرب يلة مدة سجنه .ومل تدحص الدولة الطررف هر ص االدعراءا إ ومل تقردم
ه ر ر ا الصر رردد .و فر ررل ه ر ر ص الم ررروفإ ال بر ررد مر ررن يفير ررالء االعتبر ررار الواجر ررب
أي معلوم ررا
الدعاءا صاحب البالغ .وبناء على ل إ ختلص اللجنة يفىل أن الوقائ إ كما هعرضرت عليهراإ
تكش عن حدوث انتهاك حلقو صاحب البالغ املكفولة مبوجب املادة  7من العهد.
الس ررجن املزري ررة
 ٣-7وتالح ررل اللجن ررة كر ر ل ادع رراءا ص رراحب ال رربالغ بش ررأن أحر روال َ
ِسجن LBK -12إ وال سيما حبسه زنزانة ارسانية ااويرة ملردة تسرعة أيرام بردون أن يسرم لره
حررراس السررجن باسررتخدام املرحرراب .وتالحررل اللجنررة ك ر ل أن ادعرراءا صرراحب الرربالغ أنرره
عررام مررن المررروف املناايررة القاسررية الرري تعرررب فيهررا يفىل ح ررارة الصرري الشررديدة وبرررد الشررتاء
القارسإ و ل بعد نقله من زنزانة احلبا االنفرادي يفىل نمام السجن العادي .وتشري اللجنة يفىل
أن الدولة الطرف مل تع ب على ه ص االدعاءا إ الي تتسق واالستنتاجا الري الصرت يفليهرا
ونررة مناهضررة التع ر يب مالحماُتررا اخلتاميررة األارررية بشررأن الدولررة الطرررف( .)7وتهر كر اللجنررة
املعنية حبقو اإلنسان بأنه ال جيوز يفاضاع مسرلو احلريرة ألي مشرقة أو قيرود مرالف مرا يرنجم
عن سلب حريتهمإ ويفمنا جيب معاملتهم وفقا وملة أمورإ منها القواعد الردنيا النمو جيرة ملعاملرة
السررجناء( .)8ونم ررا يفىل الررو مل ر القضررية مررن أي معلومررا أارررى ا صررلة بالقضرريةإ تقرررر
اللجنررة أنرره جيررب يفيررالء االعتبررار الواجررب الدعرراءا صرراحب الرربالغ .وبنرراء علررى ل ر إ ترررى
اللجنة أن حبا صاحب البالغ فل فروف كه ص يشكل انتهاكا حلقره أن يهعامرل معاملرة
يفنسانية حت م الكرامة األصيلة اإلنسانإ مبوجب أحكام الفقرة  ١من املادة  ١٠من العهد(.)9
__________

()7
()8
()9
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انمر CAT/C/TKM/CO/1إ الفقرة .١9
انمر رررإ علر ررى سر رربيل املثر ررالإ ال ر رربالغ رقر ررم ٢٠٠٦/١٥٢٠إ موامبر ررا ضر ررد زامبير رراإ اآلراء املعتم ر رردة  ١٠ار/
مارس ٢٠١٠إ الفقرة 4-٦إ وعبداليي ضد تركمانستانإ الفقرة .٣-7
انمرررإ علررى سرربيل املثررالإ الرربالغ رقررم ٢٠٠٦/١٥٣٠إ برروز ضررد تركمانسررتانإ اآلراء املعتمرردة  ٢7تشررين
األول/أكتوبر ٢٠١٠إ الفقرة ٣-7إ وعبداليي ضد تركمانستانإ الفقرة .٣-7
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 4-7وتشررري اللجنررة كر ل يفىل ادعرراء صرراحب الرربالغ أن حقوقرره املكفولررة مبوجررب الفقرررة ١
من املادة  ١8من العهد قد انتهكت لعدم وجود برديل عرن اخلدمرة العسركرية اإللزاميرة الدولرة
الطرفإ وهو ما جعل رفضه أداء اخلدمة العسكرية بسبب معتقداتره الدينيرة يرؤدي يفىل مقاضراتهإ
ا يفىل حبسه .وحتي اللجنرة علمرا بردف الدولرة الطررف برأن اورميرة الري ارتكبهرا صراحب الربالغ
هحرردد بدقررة وفقررا للقررانون اونررائي ل كمانسررتانإ وبررأن املررادة  4١مررن الدسررتور تررنص علررى أن
محاية تركمانستان واجب مقدس على كل موا ن وأن التجنيد العام يفلزامي للموا نني ال كور.
 ٥-7وت ر كر اللجنررة بتعليقهررا العررام رقررم  )١99٣(٢٢بشررأن احلررق حريررة الفكررر والوجرردان
املكرسررة الفقرررة  ١مررن املررادة ١8
والرردينإ ال ر ي اعترررب فيرره أن الطرراب األساسرري للحريررا
ت
يتجلررى أن هر ص األحكررام ال جيرروز احليررد عنهرراإ حررا أوقررا الطروارا العامررةإ علررى اررو مررا
جرراء الفقرررة  ٢مررن املررادة  4مررن العهررد .وتر كر اللجنررة باجتهادهررا السررابق الر ي الصررت فيرره
يفىل أن على الررغم مرن عردم يفشرارة العهرد يفشرارة صررحية يفىل احلرق االسرتنكاف الضرمرييإ فرالن
ل احلق يستمد مرن أحكرام املرادة ١8إ باعتبرار أن اإللرزام باملشراركة اسرتخدام القروة ردف
القت ررل ق ررد يتع ررارب تعارض ررا ج ررديا مر ر حري ررة الفك ررر والوج رردان وال رردين ( .)١٠لر ر أن احل ررق
االسررتنكاف الضررمريي عررن اخلدمررة العسرركرية مررالزم للحررق حريررة الفكررر والوجرردان والرردين.
و ررول هر ا احلررق ألي فرررد اإلعفرراء مررن اخلدمررة العسرركرية اإللزاميررة يف ا مل يكررن باإلمكرران التوفيررق
بينها وبني دينه ومعتقداته .وال جيوز االنتقا من ه ا احلق باإلكراص .وجيوز للدولةإ يفن شراء إ
أن تلزم املستنك بأداء ادمة مدنية بديلة عن اخلدمة العسكريةإ اار اجملال العسكري وحترت
قيررادة غررري عسرركرية .وجيررب أالت تكررون اخلدمررة البديلررة عقابيررة الطرراب  .وجيررب أن تكررون ادمررة
()١١
حقيقية للمجتم ومتمشية م اح ام حقو اإلنسان .
 ٦-7و هر ر ر ص القض ر رريةإ تعت ر رررب اللجن ر ررة أن رف ر ررص ص ر رراحب ال ر رربالغ التجني ر ررد ألداء اخلدم ر ررة
العسكرية اإللزامية ينب مرن معتقداتره الدينيرةإ وأن احلكرم عليره الحقرا بالدانتره ومعاقبتره يعر تد مبثابرة
انتهر ٍ
راك حلريترره الوجرردان ويشرركل ارقررا ألحكررام الفقرررة  ١مررن املررادة  ١8مررن العهررد .و ه ر ا
الس رريا إ تر ر كر اللجن ررة ب ررأن ارس ررة القمر ر ح ررق َمر رن ي رررفص التجني ررد اخلدم ررة العس رركرية
اإللزاميةإ لكون ضمريص أو دينه حيرم عليه استخدام السالحإ هي ارسة منافية ألحكام الفقرة ١
__________

( )١٠انمر البالغني رقم  ٢٠٠4/١٣٢١و٢٠٠4/١٣٢٢إ ييو  -بوم يون وميونغ  -جن شوي ضد مجهورية كورياإ
اآلراء املعتمدة  ٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦إ الفقرة  ٣-8والبالغ رقم ٢٠٠8/١78٦إ جونغ  -نام كيم
و ا ر ر ر رررون ض ر ر ر ررد مجهوري ر ر ر ررة كوري ر ر ر رراإ اآلراء املعتم ر ر ر رردة  ٢٥تشر ر ر ر ررين األول/أكت ر ر ر رروبر ٢٠١٢إ الفق ر ر ر رررة ٣-7
وأتاسرروي وسرراركو ضررد تركيرراإ الفقرترران  4-١٠و ٥-١٠والرربالغ رقررم ٢٠١٢/٢١79إ يونررغ  -كروان كرريم
و ا ر ر ر رررون ض ر ر ر ررد مجهوري ر ر ر ررة كوري ر ر ر رراإ اآلراء املعتم ر ر ر رردة  ١٥تشر ر ر ر ررين األول/أكت ر ر ر رروبر ٢٠١4إ الفق ر ر ر رررة 4-7
وعبداليي ضد تركمانستانإ الفقرة .7-7
( )١١انم ررر البالغ ررا ٢٠٠7/١74١-١٦4٢إ م ررني  -كي ررو جيون ررغ و ا رررون ض ررد مجهوري ررة كوري رراإ اآلراء املعتم رردة
 ٢4ار/م ررارس ٢٠١١إ الفق رررة  ٣-7وجون ررغ  -ن ررام ك رريم و ا رررون ض ررد مجهوري ررة كوري رراإ الفق رررة 4-7
وعبداليي ضد تركمانستانإ الفقرة .7-7
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من املادة  ١8من العهد( .)١٢وت كر اللجنة أيضا بأهنرا أعربرت عرن قلقهراإ أثنراء نمرهرا التقريرر
األو املقرردم مررن الدولررة الطرررف مبوجررب امل رادة  4٠مررن العهرردإ مررن أن قررانون التجنيررد واخلدمررة
ارسررة
العسرركريةإ بصررياته املعدلررة  ٢٥أيلول/سرربتمرب ٢٠١٠إ ال يعر ف حبررق األشررخا
االسرتنكاف الضررمريي عرن أداء اخلدمررة العسرركرية وال يرنص علررى أي ادمررة عسركرية بديلررة هلرراإ
كم ررا تر ر تكر بأهن ررا أوص ررت ب ررأن تتخر ر الدول ررة الط رررفإ مجلر رة أم ررورإ الت رردابري الالزم ررة ملراجع ررة
تشريعاُتا إلدراجها أحكاما تنص على أداء ادمة بديلة(.)١٣
 -8ويفن اللجنةإ يف تتصرف مبوجرب الفقررة  4مرن املرادة  ٥مرن الربوتوكرول االاتيراريإ تررى
أن الوقائ املعروضة عليها تكش عن حردوث انتهراك حلقرو صراحب الربالغ املكفولرة مبوجرب
املادة  7والفقرة  ١من املادة  ١٠والفقرة  ١من املادة  ١8من العهد.
 -9ووفقا ألحكام الفقرة (٣أ) من املرادة  ٢مرن العهردإ فرالن الدولرة الطررف ملزمرة برأن تروفر
لصرراحب الرربالغ سرربيل انتصرراف فعرراال .ويقتضرري منهررا ل ر أن تعر تروب األف رراد ال ر ين تنته ر
حقوقهم املكفولة مبوجب العهد تعويضرا كرامال .وبنراء علرى لر إ فرالن الدولرة الطررف ملزمرةإ
مجلة أمورإ بأن تشطب السرجل اونرائي لصراحب الربالغ وأن تقردم لره تعويضرا مالئمرا  .والدولرة
الطرف ملزمة أيضا بتجنب حردوث أي انتهاكرا اثلرة للعهرد املسرتقبلإ و لر بسربل منهرا
االستنكاف الضمريي.
اعتماد تدابري تشريعية تضمن احلق
 -١٠ويف تضر اللجنررة اعتبارهرا أن الدولررة الطرررفإ بانضرمامها يفىل الربوتوكررول االاتيرراريإ
قد اع فت بااتصرا اللجنرة حتديرد مرا يف ا كران قرد حردث انتهراك للعهرد أم الإ وأن الدولرة
الطرف تعهد إ عمرال باملرادة  ٢مرن العهردإ برأن تكفرل متتر مجير األفرراد املوجرودين يفقليمهرا
أو اخلاضررعني لواليتهررا برراحلقو املع ر ف ررا العهررد وبررأن تترري سرربل انتصرراف فعالررة يف ا ثبررت
حرردوث انتهرراكإ فالهنررا تررود أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررفإ غضررون  ١8٠يومرراإ معلومررا عررن
التدابري املتخ ة لوض راء اللجنة موضر التنفير  .ويرجرى مرن الدولرة الطررف أيضرا أن تنشرر راء

اللجنة.

__________

( )١٢انمر مني  -كيرو جيونرغ و اررون ضرد مجهوريرة كوريراإ الفقررة  4-7وجونرغ  -نرام كريم و اررون ضرد مجهوريرة
كورياإ الفقرة  ٥-7وأتاسروي وسراركو ضرد تركيراإ الفقرتران  4-١٠و ٥-١٠ويونرغ  -كروان كريم و اررون
ضد مجهورية كورياإ الفقرة  4-7وعبداليي ضد تركمانستانإ الفقرة  8-7.
( )١٣انمر CCPR/C/TKM/CO/1إ الفقرة .١٦
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التذنيل
رأي مشددتيأ أبددتاض أعادداء اللجنددة السدديت نددوجي سواسدداوا والسدديتة آنيددا
زانبيت  -فور والسيت نوفال شاني والسيت كونستانتي فادرزنالشفيلي
اررن نتفررق مر االسررتنتا الر ي الصررت فيرره اللجنررة يفىل أن الدولررة الطرررف قررد انتهكررت
حقررو صرراحب الرربالغ املكفولررة مبوجررب الفقرررة  ١مررن املررادة  ١8مررن العهرردإ ولكررن ألسررباب
ختتل عن األسباب الري سراقتها أغلبيرة أعضراء اللجنرة(أ) .وسرنحتفل برأينرا رغرم أننرا قرد ال نررى
لزوما لتكرارص البالغا املقبلة.

__________

(أ)
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لال ررالع عل ررى التفاص رريلإ انم ررر ال رربالغ رق ررم ٢٠١٢/٢٢١8إ عب ررداليي ض ررد تركمانس ررتانإ اآلراء املعتم رردة
 ٢٥ار/مررارس ( ٢٠١٥رأي فررردي مشر ك ألعضرراء اللجنررة السرريد يرروجي يفواسرراواإ والسرريدة نيررا زايرررب -
فررورإ والسرريد يوفررال شرراينإ والسرريد كونسررتانتني فاردزيالشررفيلي) م ر اإلحالررة يفىل الرربالغ رقررم ٢٠٠8/١8٥٣
ورقررم ٢٠٠8/١8٥4إ أتاسرروي وسرراركو ضررد تركيرراإ اآلراء املعتمرردة  ٢9ار/مررارس ( ٢٠١٢رأي فررردي
لعضو اللجنة السيد جريالد ل .نومانإ باالشر اك مر األعضراء السريد يروجي يفواسراواإ والسريد مايكرل أوفالهرر
والسرريد فررال كررالني) والرربالغ رقررم ٢٠٠8/١78٦إ كرريم و ارررون ضررد مجهوريررة كوريرراإ اآلراء املعتمرردة ٢٥
تشرين األول/أكتوبر ( ٢٠١٢رأي فردي لعضو اللجنة السيد فال كرالنيإ باالشر اك مر عضروي اللجنرة السريد
جريالد ل .نومان والسيد يوجي يفواساوا).
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