األمي املدحد

CCPR/C/117/D/2227/2012

الع ه الهولي الخاص بالحقوق
المهنية والسياسية

Distr.: General
11 October 2016
Arabic
Original: English

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

آراء اعتمددها ا اللجنددة بمولددر ال ق د  4مددا المددا  5مددا الو واولددو
االختياري ،بشأن الوالغ رقم ** *2012/2227
املقدم من:

أكم ووت اا بايفو واجييندو دني وودث هجينا هو و و ووام ب ووت
شني بو .براهي)

ايشخص املدعى أن ضحنة:
ايدثية ايطرف:
تا جيووخ تقدمي ايف ووالغ:
ايتثائق املرجعنة:


ايفالغ
صاحب

تا جيخ اعدماه اآل اء:
متضتع ايفالغ:
املسائ ا جرائنة:
املسائ املتضتعنة:
متاه ايعهد:
متاه ايربثتتكتل االيدنا ي:

__________

تركمانسدان
 ٣أجي تل/سفدمرب  ٢٠١٢تا جيخ تقدمي ايرساية األثىل )
ايق ورا املدخ و مبتجووب املوواه  97موون اييظووام ايووداي
ي جيووة ثايو ي أُحن و إىل ايدثيووة ايطوورف يف  7كووانتن
األثل /هجيسمرب  ٢٠١٢مل جيصد يف شك ثثنقة)

٢٠١٦
 ١٤متتز/جيتين
االس ووديكاف ايي ووماي م وون اكدم ووة ايعس ووكرجية ا ي امن ووة؛

االحدجاز
املعام ة ايالإنساننة ثاملهنية؛ ظرثف
ال جيتجد
حرجيووة ايتجوودان؛ املعام ووة ايالإنسوواننة ثاملهنيووة؛ ظ وورثف

االحدجاز
 7ث ١٠ثاييقر  ١من املاه 
١8
اييقر  )٢ب) من املاه 5

* اعدمدهتا اي جية يف هث هتا  ٢٠ ١١7ح جيران/جيتنن  ١5 -متتز/جيتين .)٢٠١٦
** شا ك يف ه اسة ب ا ايفالغ أعيواء اي جيوة ايداينوة أهوا بي :عنواع بون عاشوت ي بوا ي بتزجيود سوا ك نيالنود
أثينينن و و هث يرثين و و جيو ووتج إثاسو وواثا إجييانو ووا جي نو وودو يو ووتتنس بو ووازا ت جي مو وواث ث ب و وتين ايسو ووا ناد و و ثه
ينكدت مانتجي ثه جيغن  -جيسنا ايسند يابنان عمر سايينت جيتيال شاين ما غت ثاتريال.
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 -١صاحب ايفالغ بت أكمت اا بايفاجييندو دنيدث هجينا ثبت متاطن تركماين ُثيِد يف 9
كووانتن ايواين/جيي واجير  ١99٠يف هاش ووتغتز برتكمانسوودان .ثب ووت جيوودع أن و ض ووحنة اندهوواك قت و
املكيتيووة مبتجووب املوواه  7ثاييقوور  ١موون املوواه  ١8موون ايعهوود ايوودث اكووان بووا قت املدننووة
ثايسناسنة .ثمع أن مل حيدج باملاه  ١٠من ايعهود ددجيودا يوان ايوفالغ جيووا أجييوا مسوائ تيود
يف إطووا أحكامهووا ع ووى مووا جيفوودث .ث وود هيو ايعهوود ثايربثتتكووتل االيدنووا ي حنو ايييووا باييسووفة
ي دثية ايطرف يف  ١أجيا /ماجيت  . ١997ثهوِّ صاحب ايفالغ ام . 
س ا 
لوقائع
 ١-٢اسووددعا امليتضوونة ايعسووكرجية أثل موور صوواحب ايووفالغ ايو ي كووان موون شووهته جيهووت ميو
ع ووام  ٢٠٠٦ألهاء اكدم ووة ايعس ووكرجية ا ي امن ووة يف تشو ورجين ايو وواين/نتيمرب  .٢٠٠8ثامدو وواال يو و ي
االسددعاء ايدقى صاحب ايفالغ مبمو امليتضنة ايعسكرجية يف هاشتغتز ثشور موي شويتجيا ثكدابنوا
ُج و و اس ووددعا مل وود س وودة أش و وهر .ثيف
أن معدقدات و و ايدجيين ووة متيع و و م وون أهاء اكدم ووة ايعسو ووكرجية .ثأ ِّ
أجيا /ماجيت  ٢٠٠9اسددعا امليتضونة صواحب ايوفالغ مور أيورو يهلثضود موا نودها أنو ال جيسودطنع
أهاء اكدمة ايعسكرجية ألن عقندت متيع من املشاكة يف أي نشاط عسكري أجيا كان نتع .
 ٢-٢ثيف  ١7متتز/جيتين  ٢٠٠9ثج مكدب املدع ايعام يف مقاطعة بتيدثمساز اهتاموا إىل
صاحب ايفالغ مبتجب اييقر  ١من املاه  ٢١9من ايقانتن اجليائ  .ثيف  ٢9متتز/جيتين ٢٠٠9
أهانوا احملكمووة احمل نوة يف بتيدثمسوواز صوواحب ايوفالغ بووايدهرب موون اكدموة ايعسووكرجية ثحكمووا
ع ن بايسجن  ١8شهرا مبتجب اييقر  ١من املاه  ٢١9مون ايقوانتن اجليوائ  .ث كورا احملكموة
أن األهية اي ُُجعا ثب تشم عد شهاهاا ثتقرجيرا صواه ا عون امليتضونة ايعسوكرجية ملقاطعوة
بتيدثمسواز جوواء ينو أن صوواحب ايوفالغ وود أُع وون الئقوا طفنووا ألهاء اكدموة ايعسووكرجية تشووا إىل
أن صوواحب ايووفالغ م و نب باندهوواك اييقوور  ١موون املوواه  ٢١9موون ايقووانتن اجليووائ  .ث وود أيق و
ايقفض ع وى صواحب ايوفالغ يف اعوة احملكموة ي ا دنود إىل مركو هاشوتغتز ي حوف االحدنواط .
ثمل جيسفق يصاحب ايفالغ أن ا ُهتي ط بهلي خمايية جيائنة أث إها جية أيرو. 
 ٣-٢ثيف  ١8آب/أغس ووط  ٢٠٠9يي ووا كم ووة هاش ووتغتز ا نمن ووة ايطع وون ايو و ي دمو و
صوواحب ايووفالغ  .)١ثأشووا ا احملكمووة إىل أن اسوودعراع ُجنووع األهيووة املعرثضووة ع نهووا أثفووا أن يووض
صاحب ايفالغ أهاء اكدمة ايعسوكرجية ال جيسوديد إىل أي أسواا وانتين ثأكودا إهاندو  .ثأعودا ثايود
صوواحب ايووفالغ ط ووب مراجعووة يووائنة يك و تقدم و إىل احملكمووة ايع نووا مدعنووة ين و أن ورا احملكمووة
ا نمنووة انده و حقووت ابيهووا ع ووى اييحووت امليصووتن ع ن و يف ا عووالن ايعووامل قووت ا نسووان ثيف
هس وودت ايدثي ووة ايط وورف ايو و ي جي وويص ع ووى أن يكو و ش ووخص ا ووق يف ئا س ووة هجييو و أث أهاء ايش ووعائر
املرتفط ووة بو و  .غ ووا أن مو ودجيري س ووجن هاش ووتغتز ييو وتا متاي ووا ص وواحب اي ووفالغ بو و ي ايط ووب يكو و
جيت و ووع ع ن و و و  .ثندنجو و ووة ي و و و ي انقيو و ووى األج و و و احمل و ووده يدقده و و و  .ثيف  ٢٢أجي تل/سو و ووفدمرب ٢٠٠9
__________

)١
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ودما ثايوود صوواحب ايووفالغ ط فوا إىل املوودع ايعووام يدجدجيوود األجو احملووده يدقوودمي ط ووب املراجعووة إىل
احملكمة ايع نا .ثثايق املدع ايعام ع ى ط فها يدمكيوا مون تقودمي ط وب املراجعوة إىل احملكموة ايع نوا.
غا أهنا مل تد ق را ا من احملكمة ايع نا.
 ٤-٢ثنُق صاحب ايفالغ إىل سجن  LBK-12ايتا ع ع ى مقربة من مدجيية سندي مبيطقوة
يفاب يف صحراء تركمانسدان .ثاسدُهدف صاحب ايفالغ باملعام ة ايقاسنة أثياء احدجاز يكتن
موون شووهته جيهووت  .ثيووت ثصوتي إىل ايسووجن ِ
ثضووع بوون ا جوور ايصووح ملوود عشوور أجيووام .ثأثيوواء
احدجاز يف ا جر ايصوح تعورع ي يورب ثوال موراا ع وى أجيودي دجو جين آيورجين بوهلمر مون
حراا ايسجن .ي ِ
ثضع يف عيرب ايسجن ايعام حنث اهتوي زث ا باندهواك تاعود ايسوجن .ثندنجوة
ي ي أثهع صاحب ايفالغ يف زن انة يرساننة ثال مراا عقابا ي ييرتاا هاما شوهرا ثاحودا
يف املر ايوايوة .ثكانا ظرثف االحدجاز يف ت اي ن انة م جيوة حنوث مل جيكون هبوا مرحواع ثإ وا
نره هيت بالسدنك ميدت كما مل جيكن هبا مكان ينغس ين جيدجي  .ثجيدع صاحب ايفالغ أنو
تعوورع ي يوورب ع ووى أجيوودي ضووفاط وتاا ايشوورطة اكاصووة عيوودما كووان يف زن انووة ايعقوواب ثأهنووي
حاثيتا إ غام ع ى ايدخ عن عقندت  .ثجيدع صاحب ايفالغ أجييا أن أجرب ع ى ايعمو غوي
أن كان ميهكا ثأن حرم من أي اتصال مع غا من شهته جيهت احملدج جين يف ايعيرب نيس . 
 5-٢ثيف  ٢9كووانتن ايواين/جيي واجير  ٢٠١١أمت صوواحب ايووفالغ موود عقتبد و ثأُط ووق س وراح .
ثطُ ووب إين و أن حييوور إىل سووي ايشوورطة طن ووة سوودة أشووهر  .)٢ث بووب صوواحب ايووفالغ إىل سووي
ايشرطة مورتني ثيكيو تت وا عون ايو باب عيودما ع وي أن اييقور  ١مون املواه  ٢١9مون ايقوانتن
اجليوائ ايو ُحكووي ع نو مبتجفهوا ال تديوومن حكموا جيوويص ع وى مرا فوة امليوور عويهي .ثيف ث ووا
تقدمي ب ا ايوفالغ كوان صواحب ايوفالغ جيتاجو احدموال اسوددعائ مور أيورو ي خدموة ايعسوكرجية
ثسجي باعدفا مسديكيا ضماجيا.
 ٦-٢ثجي وودع ص وواحب اي ووفالغ أنو و تع وورع ي دعو و جيب ثاملعام ووة ايس وون ة أثي وواء احدج وواز  .ثجيو و كر
صاحب ايفالغ أن تقدمي شكتو إىل إها ايسوجن أث ثكايوة حكتمنوة أيورو ال تكواب أيعوال سوتء
معام ووة يطووا لقو يوون جيووتهي إال إىل تعرجييو يالندقووام ايقاسو ثإىل م جيوود موون ا جيو اء ايفوودين .ثبووت
جيتكوود أن و ال جيتجوود أي سووفن اندصوواف و يعووال مدووا ي و يك و جيقوودم شووكتو بش وهلن "املعام ووة
أث ايعقتبو ووة ايالإنسو وواننة أث املهنيو ووة" اي و و تعو وورع مو ووا أثيو وواء احدجو وواز  .ثجيشو ووا صو وواحب ايو ووفالغ إىل
املالحظوواا اكدامنووة ي جيووة ميابيووة ايدع و جيب بش وهلن تركمانسوودان اي و الحظووا ينهووا اي جيووة عوودم
ثجته آينة شكاثو مسدق ة ثيعاية يف ايدثيوة ايطورف يد قو اهعواءاا ايدعو جيب ثإجوراء دقنقواا ن جيهوة
ثشووام ة ينهووا ثال سوونما ينمووا اووص ايسووجياء ثاحملدج و جين ف و احملاكمووة انظوور CAT/C/TKM/CO/1
اييقر .)١١
__________

)٢
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 7-٢ثجييند صواحب ايوفالغ ينموا جيدع وق باالندهواك امل عوتم قت و املكيتيوة مبتجوب اييقور ١
مون املواه  ١8موون ايعهود بوهلن وواكي ايد جوة األثىل ث واكي االسوود ياف ثاحملكموة ايع نوا يف ب وود
مل جيسووفق أن حكمووا ووط يصوواس أحوود املسووديكيني ضووماجيا موون أهاء اكدمووة ايعسووكرجية  .)٣ثبو
ايت ووائع إىل جانووب يووض ا كتمووة املدكوور ي ي ووداءاا ايدثينووة اي و توودعتبا إىل أن تووتير ب وودائ
ي خدم ووة ايعس ووكرجية تدي ووق ثأس ووفاب االس ووديكاف ايي ووماي ثأن تط ووق س ورا مس ووديكي ايي ووما
يف تركمانسودان جيدوند ي مسوديكيني ضوماجيا
املسجتنني تتكد عدم ثجته أي سفن اندصاف
من أهاء اكدمة ايعسكرجية ايطعن يف مالحقدهي اجليائنة ثإهاندهي ثسوجيهي .ثيو ا جيتكود صواحب
اي ووفالغ أنو و مل جيق وودم بالغو و إىل اي جي ووة إال بع وود اس ووديياه ُجن ووع س ووف االندص وواف احمل ن ووة املداح ووة
ينما جيدع ق باالندهاك امل عتم ي يقر  ١من املاه  ١8من ايعهد.
 8-٢ثمل جيعوورع صوواحب ايووفالغ بالغ و ع ووى أي إج وراء آيوور موون إج وراءاا ايدحقنووق ايوودث
أث ايدستجية ايدثينة.
الشكوى
 ١-٣جيوودع صوواحب ايووفالغ أن سووجي بسووفب معدقداتو ايدجيينووة جيشووك يف حوود اتو معام ووة
ال إنساننة أث مهنية باملعىن املقصته يف املاه  7من ايعهد.
 ٢-٣ثجيوودع أجييووا حوودث اندهوواك ي موواه  7موون ايعهوود موون ج وراء املعام ووة اي و ت قابووا أثيوواء
احدج وواز ثايو و ثصو و ا إىل ح وود ايدعو و جيب ثس ووتء املعام ووة انظ وور اييقو ورتني  ٤-٢ث ٦-٢أع ووال )
ثظرثف حفس يف سوجن  .LBK-12ثبوت جيشوا إىل املالحظواا اكدامنوة ي جيوة ميابيوة ايدعو جيب
اي أعربا ينها عن قها إزاء اسدمرا ئا سة االعدوداء ايفودين ثاييوغتط ايييسونة مون فو موتظي
ايسجتن يف تركمانسدان مبا يف ي اسدخدام ايعقاب اجلماع ثإساء املعام وة كدودبا "ث وائ "
ثاس وودخدام ا ووف االنيو وراهي ثايعي ووا اجليسو و ثاالغدص وواب م وون فو و ض ووفاط ايس ووجتن أث اييو و الء
) .ثجيشا صاحب ايفالغ إىل ايسوتابق ايقيوائنة ي محكموة
انظر  CAT/C/TKM/CO/1اييقر  ١8
األث ثبنوة قووت ا نسوان  )٤ثإىل تقرجيوور ابطوة احملووامني املسودق ني يف تركمانسوودان ايصواه يف شووفاط/
يرباجيوور  ٢٠١٠اي و ي أشووا ين و إىل أن سووجن  LBK-12جيقووع يف صووحراء توويخيض ه جوواا ا ورا

__________
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يف بالغ و وواا أي و وورو مقدم و ووة م و وون مس و ووديكيني ض و ووماجيا بش و ووهلن تركمانس و وودان ع و ووى س و ووفن املو و ووال اي و ووفالغ و ووي
ُ )٢٠١٢/٢٢٢٢حيودج بوهلن احملواكي ايتطينووة يف تركمانسودان مل جيسوفق أن حكموا ووط يصواس أحود املسووديكيني
ض ووماجيا م وون اكدم ووة ايعس ووكرجية .ث وود ُيي ووا ُجن ووع ايطع ووتن املقدم ووة يف ايقيو واجيا املدع ق ووة بس وودة م وون أص ووحاب
ايفالغ و وواا اآلي و ورجين ني و وورثز نص و وواالجينا ثظي و وور عف و وودايالجينا ثمدك و وورمي أمني و ووتف ث م و ووته بن و ووداجيربجنيتف
ثشاهث هي أثشندتف ثهثيران هبرامتيندو ماتناكتبتف) ئا جيتكد صحة ب ا جة.
انظر ع ى سفن املوال كتينسين ضد ثسنا االيدمواا وي  ٠8/٢٦87٦ا كوي املوت  ١7ح جيران/جيتننو
 ٢٠١٠اييقراا  ٦8ث ٦9ث 7٢اي ي ي صوا ينو احملكموة إىل أن أمور تسو ني امل ودم إىل تركمانسودان مون
أج و و مقاضو ووات جيائن و وا ثضو ووع يف ت و و ايقيو وونة "يف يطو وور حقنق و و " جيدمو و و يف تعرض و و ي دع و و جيب أث املعام و ووة
أث ايعقتبووة ايالإنسوواننة أث املهنيووة .ث وود أُيو ا يف ا سووفان ايعتامو ايداينووة :ايدقووا جير املدسووقة اا املصوودا نة ايو
ث ها من مصاه متثت ة شىت ثاي تيند باندشا ايدع جيب ثاييرب ثاسودخدام ايقوت ضود املشودف يونهي جيائنوا
من ف س طاا إنيا ايقانتن ايرتكماننة ييال عن ظرثف االحدجاز ايسن ة ي غاجية.
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ينهووا إىل مووا هثن  ٢٠ه جووة م تجيووة يف ايشووداء ثترتيووع إىل  5٠ه جووة م تجيووة يف ايصوونا .ثبووت سووجن
مكدظ حيدج ين ايسوجياء املصوابتن بايسو ثبواألمراع اجل دجيوة موع ايسوجياء األصوحاء ئوا عورع
صوواحب اي ووفالغ بشووك كف ووا كطوور ا ص ووابة بد و األم وراع .ثم ووع أن صوواحب اي ووفالغ مل حي وودج
باملاه  ١٠من ايعهد ددجيدا يان ايفالغ جيوا أجييا مسائ تيد يف إطا با. 
 ٣-٣ثجيدع صاحب ايفالغ أجييا أن اكمدو ثإهاندو ثسوجي يرييو أهاء اكدموة ايعسوكرجية
ا ي امن ووة بس ووفب معدقداتو و ايدجيين ووة ثاس ووديكاي ايي ووماي أم ووت تش ووك اندهاك ووا قت و و املكيتي ووة
مبتجووب اييقوور  ١موون امل وواه  ١8موون ايعهوود  .)5ثجيشووا إىل أن و أب و ايس و طاا ايرتكماننووة م ورا ا
ثتك ورا ا بهلن و مسوودعد ي قنووام بتاجفات و املدننووة بووهلهاء يدمووة بدجي ووة حقنقنووة يكوون تش ورجيعاا ايدثيووة
ايطرف ال تيص ع ى أي يدمة بدجي ة من ب ا ايقفن .
 ٤-٣ثجيط وب صواحب ايووفالغ إىل اي جيوة أن تووتع إىل ايدثيوة ايطوورف مبوا جي و  :أ) تربئدو موون
ايدهي املتجهة إين مبتجب اييقر  ١من املاه  ٢١9من ايقانتن اجليائ ثشوطب سوج اجليوائ ؛
ب) ميح تعتجييا مالئما عما تكفد من أضرا غا ماينة من جراء إهاند ثسجي ؛ ) ميحو
تعتجييا ماينا مالئما يدغطنة نيقاا ا جراءاا ايقانتننة اي تكفدبا ثيقا ي يقر  ٣من املاه ٢
من ايعهد.

الموضوعية
مالحظات الهولة الط ف بشأن مقوولية الوالغ وأسسه
 -٤يف  ١7آ ا /ما ا  ٢٠١٤أياها ايدثية ايطرف بهلن امن اا املعينة بانيا ايقانتن يف
تركمانسدان د نظرا بعياجية يف ينة صاحب ايفالغ ضمن ياجيا أيرو ثمل جتد أي هاع إىل
اسوود ياف ورا احملكمووة .ثتَو ُكر ايدثيووة ايطوورف أن املخاييووة اجليائنووة ايو ا تكفهووا صوواحب ايووفالغ
ُحدها بد ة ثيقا ي قانتن اجليائ يرتكمانسدان .ثتشوا ايدثيوة ايطورف كو ي إىل أن املواه ٤١
من ايدسدت تيص ع ى أن "محاجية تركمانسدان ثاجب مقودا ع وى كو موتاطن" ثإىل أن ايدجينود
ايعام إجفا ي ع ى املتاطيني اي كت  .ثتشا عالث ع ى ي إىل أن صاحب ايفالغ "مل جيسدتف
معواجيا ا عيوواء موون أهاء اكدمووة ايعسووكرجية ع ووى اييحووت امليصووتن ع نو يف املوواه  ١8موون ووانتن
)٦
ايتاجب ايعسكري ثاكدمة ايعسكرجية" . 
__________

)5
)٦
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انظر ع ى سوفن املووال ايوفالغ وي  ٢٠٠8/١85٤-١85٣أتاسوتي ثسواكتا ضود تركنوا اآل اء املعدمود يف
 ٢9آ ا /ما ا  ٢٠١٢اييقرتان  ٤-١٠ث.5-١٠
تو وويص املو وواه  ١8مو وون و ووانتن ايتاجو ووب ايعسو ووكري ثاكدمو ووة ايعسو ووكرجية بصو وونغد املعديو ووة يف  ٢5أجي تل/سو ووفدمرب
 ٢٠١٠ع ووى إعيوواء ايي وواا ايداينووة موون امل وتاطيني موون اكدمووة ايعسووكرجية :أ) موون أُع وون أهنووي غووا الئقووني ألهاء
اكدموة ايعسووكرجية ألسووفاب صووحنة؛ ب) موون أهثا اكدموة ايعسووكرجية؛ ) موون أهثا اكدمووة ايعسووكرجية أث شووك
آيوور موون اكدمووة يف ايق وتاا املس و حة يدثيووة أيوورو ثيق وا يالتيا وواا ايدثينووة اي و أبرمدهووا تركمانسوودان؛ ه) موون
أهجييتا مرتني با تكاب جرهة بسنطة أث أهجييتا با تكاب جرهة مدتسوطة اكطوت أث جرهوة يطوا أث جرهوة يطوا
ي غاجية؛ ه) املتاطيتن ا اص تن ع ى ه جة أكاههنة معرتف هبا ثيقا يدشرجيعاا تركمانسودان؛ ث) أبيواء أث إيوت
موون ُد وتا ندنجووة أهاء ثاجفوواهتي ايعسووكرجية أثيوواء اكدمووة ايعسووكرجية أث ايدوود جيب ايعسووكري؛ ز) أبيوواء أث إيووت موون
تتيوتا يف غيوتن سووية ثاحود موون توا جيخ تسوورحيهي مون اكدمووة ايعسوكرجية بعوود اندهواء ايدوود جيب ايعسوكري) ندنجووة
موورع أصوونفتا ب و موون ج وراء جوور أث ندنجووة إصووابة أث كدمووة أث أبيوواء أث إيووت موون أصوونفتا بعج و أثيوواء اكدمووة
ايعسكرجية أث ايدد جيب ايعسكري ندنجة ألهاء اكدمة ايعسكرجية.
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اعليقات صاحر الوالغ على مالحظات الهولة الط ف
 ١-5يف  ١٤أجيا /ماجيت  ٢٠١٤دم صاحب ايفالغ تع نقات ع وى مالحظواا ايدثيوة ايط 
ورف.
ثحيدج صاحب ايفالغ بهلن ايدثية ايطرف مل تعرتع ع وى أي مون ايت وائع ايوتا ه يف بالغو  .ثايدربجيور
ايتحن ود اي و ي حاثيووا تقده و بووت تهلكنوودبا أن صوواحب ايووفالغ أهجيوون ثسووجن باعدفووا مسووديكيا
ضماجيا من اكدمة ايعسكرجية ألن "غا متب " يإلعياء ميها مبتجب املواه  ١8مون وانتن ايتاجوب
ايعسكري ثاكدمة ايعسوكرجية .ثجيورو صواحب ايوفالغ أن مالحظواا ايدثيوة ايطورف تويي عون جتابو
ت ووام اليد اماهت ووا مبقدي ووى امل وواه  ١8م وون ايعه وود ثاالجده وواهاا ايس ووابقة ي جي ووة ايو و تتك وود ا ووق يف
االسووديكاف اييووماي موون اكدمووة ايعسووكرجية .ثعووالث ع ووى يو ال تعوورتع ايدثيووة ايطوورف ع ووى
م و اعي صوواحب ايووفالغ بهلن و تعوورع ملعام ووة ال إنسوواننة ثمهنيووة ع ووى أجيوودي مووتظي إنيووا ايقووانتن
)7
ثضفاط ايسجن مبا جيدياىف مع أحكام املاه  7من ايعهد . 
 ٢-5ثجيط ب صاحب ايوفالغ أن ل وص اي جيوة إىل أن اكمدو ثإهاندو ثسوجي تيدهو حقت و
املكيتيوة مبتجووب املوواه  7ثاييقوور  ١موون املوواه  ١8مون ايعهوود ثجيكوور ط فو ا صووتل ع ووى تعوتجيض
انظر اييقر  ٤-٣أعال ).
المسائل واإلل اءات المع وضة على اللجنة

اييظر يف مقفتينة ايفالغ
 ١-٦فو اييظوور يف أي اهعوواءاا تووره يف بووالغ مووا دووب ع ووى اي جيووة أن تقوور ثيقووا ي موواه 9٣
من نظامها ايداي ما إ ا كان ايفالغ مقفتال أم ال مبتجب ايربثتتكتل االيدنا ي.
 ٢-٦ثتالحظ اي جية ثيقا ملا تقي ب اييقر  ٢أ) من املاه  5مون ايربثتتكوتل االيدنوا ي
أن املسووهلية نيسووها ينسووا نوود اييظوور يف إطووا أي إج وراء آيوور موون إج وراءاا ايدحقنووق ايوودث أث
ايدستجية ايدثينة.
 ٣-٦ثت ِّكر اي جية ك ي مبا بفا إين يف اجدهاهاهتا ايسوابقة مون أنو دوب ع وى أصوحاب
ايفالغاا االسدياه من ُجنع ُسف االندصاف احمل نة من أج اسدنياء ايشرط امليصتن ع نو يف
ايسوف يعايوة يف ايقيونة
اييقر  ٢ب) من املواه  5مون ايربتتكوتل االيدنوا ي بقود موا تفودث ت و
ُ
املعينووة ثبقوود مووا تكووتن مداحووة يعووال يصوواحب ايووفالغ  .)8ثدوونط اي جيووة ع مووا بايوواه صوواحب
ايفالغ بهلن ال تتجد سف اندصواف يعايوة مداحوة يو يف ايدثيوة ايطورف عصوتن اهعاءاتو املقدموة
يف إط ووا امل وواهتني  7ث ١٠ثاييق وور  ١م وون امل وواه  ١8م وون ايعه وود ثبهلن و جيعد وورب أن و اس وودييد س ووف
االندص وواف احمل ن ووة املداح ووة ي و و بق و ورا ي كم ووة بتيدثمس وواز احمل ن ووة ث كم ووة هاش ووتغتز ا نمن ووة
__________

)7
)8
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انظ وور م وووال اي ووفالغ ووي  ٢٠٠٦/١٤٤9عمرثي ووا ض وود أثزبكس وودان اآل اء املعدم وود يف  ١9تش و ورجين األثل/
أكدتبر  ٢٠١٠اييقر .٣-8
انظو وور مو وووال ايو ووفالغ و ووي  ٢٠١١/٢٠97تنمو وور ضو وود بتييو وودا اآل اء املعدمو وود يف  ٢٤متتز/جيتين و و ٢٠١٤
اييقر .٣-٦
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ايقاضوونني باهاند و ثا كووي ع ن و يكتن و مسووديكيا ضووماجيا .ثدوونط اي جيووة ع مووا ك و ي بدهلكنوود
ايدثيوة ايطوورف يف  ١7آ ا /مووا ا  ٢٠١٤أن بن وواا إنيووا ايقووانتن املعينووة يف تركمانسوودان وود
نظرا بعياجية يف ينة صاحب ايفالغ ثمل جتد أي هاع السد ياف را احملكمة ثبهلهنا مل تعورتع
ع ى حجة صاحب ايفالغ ينما اص اسوديياه سوف االندصواف احمل نوة .ثيف بو ايظورثف تورو
اي جيووة أن اييقوور  ٢ب) موون املوواه  5موون ايربثتتكووتل االيدنووا ي ال متيعهووا موون اييظوور يف ايووفالغ
املقدم يف ب ايقينة . 
 ٤-٦ثتوورو اي جيووة أن اهعوواءاا صوواحب ايووفالغ اي و توووا مسووائ يف إطووا املوواهتني  7ث١٠
ثاييقوور  ١موون املوواه  ١8موون ايعهوود مدعتمووة مبووا جيكيو موون األهيووة ألغوراع املقفتينووة ثتع وون أهنووا
مقفتية ثتيدق إىل اييظر يف األس املتضتعنة ي فالغ.

اييظر يف األس املتضتعنة
 ١-7نظرا اي جية يف ايفالغ يف ضتء ُجنع املع تماا اي أتاحها ما ايطريان ثيقا ملا تيص
ع ن اييقر  ١من املاه  5من ايربثتتكتل االيدنا ي.
 ٢-7ثدوونط اي جيووة ع م وا باهعوواء صوواحب ايووفالغ أنو عتمو معام ووة سوون ة أثيوواء احدجوواز يف
سووجن  LBK-12حنووث اسوودُهدف باملعام ووة ايقاسوونة يكتن و موون شووهته جيهووت  .ثتالحووظ اي جيووة
اهعوواء صوواحب ايووفالغ أن و ثضووع يف ا جوور ايصووح ملوود عشوور أجيووام يوودو ثص وتي ثأن و تعوورع
ي يرب ثال موراا ع وى أجيودي دجو جين آيورجين بوهلمر مون حوراا ايسوجن .ثدونط اي جيوة ع موا
أجييا باهعاء صاحب ايفالغ أن اهتي زث ا عر تاعد ايسجن ثأن أثهع يف زن انة عقاب أهيدنة
ثال مراا ندنجة ي ي هاما آيربا شهرا ثاحدا .ثتالحظ اي جية أجييوا أن صواحب ايوفالغ
تعوورع ي يوورب يووالل ب و ايي ورتاا ع ووى أجيوودي ضووفاط وتاا ايشوورطة اكاصووة اي و جين حوواثيتا
إ غام ع ى ايدخ عن عقندت  .ثدنط اي جية ع موا كو ي باهعواء صواحب ايوفالغ ينموا جيدع وق
بعدم ثجته آيناا مالئمة ي دحقنق يف حاالا ايدع جيب ثستء املعام ة يف ايدثية ايطورف ثتو ِّكر
بهلن دب ع ى ايس طاا املخدصة أن دقق يف شكاثو إسواء املعام وة ع وى وت يوت ي ثن جيو .)9
ثتالح ووظ اي جي ووة أن ايدثي ووة ايط وورف مل ت وودحض االهع وواءاا املدع ق ووة بايدعو و جيب ثس ووتء املعام ووة
ثمل تقدم أي مع تماا يف ب ا ايصده .ثيف ظ ظرثف ب ايقينة ترو اي جية أن دب إجيوالء
االعدفووا ايتاجووب الهعوواءاا صوواحب ايووفالغ .ثموون ي ل ووص اي جيووة إىل أن ايت ووائع املعرثضووة
ع نها تكشا عن اندهاك قت صاحب ايفالغ املكيتية مبتجب املاه  7من ايعهد .
 ٣-7ثدنط اي جية ع ما باهعاءاا صاحب ايفالغ عصتن ظرثف االحدجاز اي جيرثى موا
يف سجن  LBK-12مبا يف ي ثضع يف ا جر ايصح ملد عشور أجيوام يودو ثصوتي ثايظورثف
املياينة ايقاسنة اي تعرع ما يالل يص ايصنا ايقائظ ثيص ايشوداء ايقوا ا ثتورهي حايوة
اييظايووة ايصووحنة يف زن انووة ايعقوواب اي و ُحووف ينهووا ثووال م وراا حنووث مل جيكوون ينهووا مرحوواع

__________

)9
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انظر تع نق اي جية ايعام ي  )١99٢ ٢٠بشهلن حظر ايدع جيب ثاملعام ة أث ايعقتبة ايقاسنة.
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ثإ ا نره هيت بالسدنك ميدت ثال مكان جيغس ين جيدجي  .ثتالحوظ اي جيوة أجييوا اهعواء صواحب
ايووفالغ أن سووجن  LBK-12مكوودظ ثأن ايسووجياء املصووابني بايسو ثبوواألمراع اجل دجيووة دجو ثن مووع
ايسجياء األصحاء ئا عرض بشك كفا كطر ا صابة بايس  .ثتالحظ اي جية كو ي اهعواءاا
ص وواحب اي ووفالغ أنو و ك ووان ياض ووعا ي مرا ف ووة املس وودمر يف س ووجن  LBK-12ثمل جيك وون مس وومتحا يو و
بايدتاص و لرجيووة مووع غووا موون شووهته جيهووت احملدج و جين يف ايسووجن نيس و  .ثتالحووظ اي جيووة أن ايدثيووة
ايطرف مل تعورتع ع وى بو املو اعي ايو تدسوق موع االسوديداجاا ايو تتصو ا إينهوا جليوة ميابيوة
ايدعو و و جيب يف آي و وور مالحظاهت و ووا اكدامن و ووة املدع ق و ووة بايدثي و ووة ايط و وورف انظ و وور CAT/C/TKM/CO/1
) .ثتُو ِّكر اي جيووة بهلنو ال دووتز تعورجيض األشووخان ايو جين تُس و ب حورجيدهي ألي شووك
اييقوور  ١9
من أشكال املشقة أث ايديننق عدا ما بت موالزم يسو ب ا رجيوة ثأنو دوب معوام دهي ثيقوا ألحكوام
تشووم ينمووا تشووم تاعوود األمووي املدحوود اييمت جنووة ايوودننا ملعام ووة ايسووجياء  .)١٠ثنظ ورا إىل عوودم
ثجووته أي مع تموواا أيوورو اا ص و ة يف امل ووا تقوور اي جيووة أن و دووب إجيووالء االعدفووا ايتاجووب
الهعاءاا صاحب ايفالغ .ثمن ي ل ص اي جية إىل أن حف صاحب ايفالغ يف بو ايظورثف
جيشك اندهاكا ق يف أن جيُعام معام ة إنساننة درتم ايكرامة األصن ة يف ا نسان ثيقوا ي يقور ١
)١١
من املاه  ١٠من ايعهد .
 ٤-7ثدوونط اي جيووة ع مووا كو ي باهعوواء صوواحب ايووفالغ بوهلن حقت و املكيتيووة مبتجووب اييقوور ١
من املاه  ١8من ايعهد د اندهكا نظورا إىل عودم ثجوته بودجي ي خدموة ايعسوكرجية ا ي امنوة يف ايدثيوة
ايط وورف ثب ووت م ووا جع و يي و أهاء اكدم ووة ايعس ووكرجية بس ووفب معدقدات و ايدجيين ووة جي ووتهي إىل مالحقد و
جيائنووا ثسووجي الحقووا .ثدوونط اي جيووة ع مووا بايوواه ايدثيووة ايطوورف ب وهلن اجلرهووة اي و ا تكفهووا صوواحب
اي ووفالغ ُح وودها بد ووة ثيق ووا ي ق ووانتن اجلي ووائ يرتكمانس وودان ثأن امل وواه  ٤١م وون ايدس وودت ت وويص ع ووى
أن "محاجي و ووة تركمانس و وودان ثاج و ووب مق و وودا ع و ووى كو و و مو و وتاطن" ثأن ايدجين و وود ايع و ووام إجف و ووا ي جلمن و ووع
املتاطيني اي كت .
 5-7ثت و ِّكر اي جيووة بدع نقهووا ايعووام ووي  )١99٣ ٢٢بشووهلن ا ووق يف حرجيووة اييكوور ثايتجوودان
ثايدجين اي ي أا ين أن ايطابع األساس ي حرجياا املكرسة يف اييقر  ١من املاه  ١8جيدج وى
يف أن ب ا ا كي ال هكن اكورث عيو حوىت يف حواالا ايطوتا ا ايعاموة ع وى اييحوت املو كت يف
اييقر  ٢من املاه  ٤من ايعهد .ثت ِّكر اي جية باجدهاهبا ايسابق اي ي أا ين أنو ع وى ايورغي

__________

 )١٠انظر موال ايفالغ ي  ٢٠٠٦/١5٢٠متامفا ضد زامفنوا اآل اء املعدمود يف  ١٠آ ا /موا ا  ٢٠١٠اييقور
٤-٦؛ ثاي ووفالغ ووي  ٢٠١٢/٢٢١8عف وودايالجينا ض وود تركمانس وودان اآل اء املعدم وود يف  ٢5آ ا  /م ووا ا ٢٠١5
اييقر .٣-7
 )١١انظر مووال ايوفالغ وي  ٢٠٠٦/١5٣٠بوتز ضود تركمانسودان اآل اء املعدمود يف  ٢7تشورجين األثل/أكدوتبر
 ٢٠١٠اييق وور ٣-7؛ ثعف وودايالجينا ض وود تركمانس وودان اييق وور ٣-7؛ ثاي ووفالغ ووي  ٢٠١٢/٢٢٢١م ووته
بتهاجيفاجنيووتف ضوود تركمانسوودان اآل اء املعدموود يف  ٢9تشورجين األثل/أكدووتبر  ٢٠١5اييقوور ٣-7؛ ثايووفالغ
ووي  ٢٠١٢/٢٢٢٢أمح وود بتهاجيفاجني ووتف ض وود تركمانس وودان اآل اء املعدم وود يف  ٢9تش و ورجين األثل/أكد ووتبر
 ٢٠١5اييقوور ٣-7؛ ثايووفالغ ووي  ٢٠١٢/٢٢٢٣جابووا ث ضوود تركمانسوودان اآل اء املعدموود يف  ٢9تشورجين
األثل /أكدتبر  ٢٠١5اييقر .٣-7
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م وون أن ايعه وود ال جيش ووا صو وراحة إىل ا ووق يف االس ووديكاف ايي ووماي ي ووان بو و ا ا ووق جييف ووع م وون
املاه  ١8ما هام االيد ام باملشاكة يف اسدخدام ايقت ايقات ة د جيدعا ع تعا ضا جدجيا مع حرجيوة
اييكوور ثايتجوودان ثاي ودجين  . )١٢ثا ووق يف االسووديكاف اييووماي موون اكدمووة ايعسووكرجية بووت حووق
مووالزم ي حووق يف حرجي ووة اييكوور ثايتج وودان ثاي ودجين .ثب ووت اووتل أي ي ووره حووق ا عي وواء موون اكدم ووة
ايعسكرجية ا ي امنة إ ا مل جيكون با مكوان ايدتينوق بنيهوا ثبوني هجييو أث معدقداتو  .ثدوب أال جيُع ضورع
أحوود كورا او هب و ا ا ووق .ثدووتز ي دثيووة إن شوواءا أن ت و م املسووديكا بووهلهاء يدمووة مدننووة
بدجي ة عن اكدمة ايعسكرجية يا اجملال ايعسكري ثدا ناه غوا عسوكرجية .ثدوب أالض تكوتن
اكدمووة ايفدجي ووة عقابنووة ايطووابع .ثدووب أن تكووتن يدمووة حقنقنووة ي مجدمووع ثتدماشووى مووع اح ورتام
)١٣
حقت ا نسان .
 ٦-7ثيف ب ايقينة ترو اي جية أن يض صاحب ايفالغ أن ُديَّد ألهاء اكدمة ايعسكرجية
ا ي امنووة جييفووع موون معدقدات و ايدجيينووة ثأن إهانووة صوواحب ايووفالغ ثمعا فد و الحقووا جيشووكالن تع ودجيا
ع ووى حق و يف حرجيووة اييكوور ثايتجوودان ثاي ودجين يف اندهوواك ألحكووام اييقوور  ١موون املوواه  ١8م وون
ايعهد .ثت ضكر اي جية يف ب ا ايصده بهلن مع من جيرييتن ايدجيند يف اكدموة ايعسوكرجية ا ي امنوة

ألن ضوومابي أث هجيوويهي حيو ِّورم ع وونهي اسوودخدام ايسووال أموور جيدعووا ع مووع أحكووام اييقوور  ١موون
املاه  ١8من ايعهد  .)١٤ثت ضكر أجييا بهلن سفق ما أن أعربا عون قهوا أثيواء نظربوا يف ايدقرجيور
األث ي دثي ووة ايط وورف مبتج ووب امل وواه  ٤٠م وون ايعه وود ألن ووانتن ايتاج ووب ايعس ووكري ثاكدم ووة
ايعسووكرجية بصوونغد املعديووة يف  ٢5أجي تل/سووفدمرب  ٢٠١٠ال جيعوورتف لووق األشووخان يف ئا سووة
االسديكاف اييماي عن اكدمة ايعسكرجية ثال جييص ع ى أي يدموة عسوكرجية بدجي وة موا ثبهلهنوا
أثص ووا ب ووهلن تدخ و و ايدثي ووة ايط وورف يف ُج ووة أم ووت ُجن ووع ايد وودابا ايالزم ووة ملراجع ووة تش و ورجيعاهتا
) .ثبيوواء ع ووى ي و
لنووث توويص ع ووى يدمووة بدجي ووة انظوور  CCPR/C/TKM/CO/1اييقوور  ١٦
__________

 )١٢انظ وور ايفالغ وواا ووي  ٢٠٠٤/١٣٢١ث ووي  ٢٠٠٤/١٣٢٢جين ووت  -ب ووتم جي ووتن ثمنتن و و  -ج ووني تش ووتي ض وود
ُجهت جي و ووة كت جي و ووا اآل اء املعدم و وود يف  ٣تشو و ورجين ايو و وواين/نتيمرب  ٢٠٠٦اييق و وور ٣-8؛ ث و ووي ٢٠٠8/١78٦
جتن و  -نووام كووني ثآي وورثن ضوود ُجهت جيووة كت جيووا اآل اء املعدموود يف  ٢5تش ورجين األثل/أكد ووتبر  ٢٠١٢اييقوور
٣-7؛ ثأتاسووتي ثسوواكتا ضوود تركنووا اييقرتووان  ٤-١٠ث5-١٠؛ ث ووي  ٢٠١٢/٢١79جيتنو  -كوتان كووني
ثآيورثن ضوود ُجهت جيوة كت جيووا اآل اء املعدمود يف  ١5تشورجين األثل/أكدوتبر  ٢٠١٤اييقوور ٤-7؛ ثعفوودايالجينا
ضد تركمانسودان اييقور 7.7؛ ث موته بتهاجيفاجنيوتف ضود تركمانسودان اييقور 5-7؛ ثأمحود بتهاجيفاجنيوتف
ضد تركمانسدان اييقر 5-7؛ ثجابا ث ضد تركمانسدان اييقر .٦-7
 )١٣انظر ايفالغاا وي  ٢٠٠7/١7٤١-١٦٤٢موني  -كنوت جنتنو ثآيورثن ضود ُجهت جيوة كت جيوا اآل اء املعدمود
يف  ٢٤آ ا /م ووا ا  ٢٠١١اييق وور ٣-7؛ جتن و و  -ن ووام ك ووني ثآي وورثن ض وود ُجهت جي ووة كت جي ووا اييقو وور ٤-7؛
ثعف و وودايالجينا ض و وود تركمانس و وودان اييق و وور 7-7؛ ث م و ووته بتهاجيفاجني و ووتف ض و وود تركمانس و وودان اييق و وور 5-7؛
ثأمحد بتهاجيفاجنيتف ضد تركمانسدان اييقر 5-7؛ ثجابا ث ضد تركمانسدان اييقر  . ٦-7
 )١٤انظر :مني  -كنت جنتن ثآيورثن ضود ُجهت جيوة كت جيوا اييقور ٤-7؛ ثجتنو  -نوام كوني ثآيورثن ضود ُجهت جيوة
كت جيا اييقور 5-7؛ ثجيتنو  -كوتان كوني ثآيورثن ضود ُجهت جيوة كت جيوا اييقور ٤-7؛ ثأتاسوتي ثسواكتا ضود
تركنا اييقور ٤-١٠؛ ثعفودايالجينا ضود تركمانسودان اييقور 8-7؛ ث موته بتهاجيفاجنيوتف ضود تركمانسودان
اييقر ٦-7؛ ثأمحد بتهاجيفاجنيتف ضد تركمانسدان اييقر ٦-7؛ ثجابا ث ضد تركمانسدان اييقر .7-7
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ل ص اي جية إىل أن ايدثية ايطرف مبحاكمة صاحب ايفالغ ثإهاند يريي أهاء اكدموة ايعسوكرجية
ا ي امنووة بسووفب معدقداتو ايدجيينووة ثاسووديكاي اييووماي ميهووا وود اندهكووا حقت و املكيتيووة مبتجووب
اييقر  ١من املاه  ١8من ايعهد.
 -8ثتوورو اي جيووة ثبو تدصوورف مبتجووب اييقوور  ٤موون املوواه  5موون ايربثتتكووتل االيدنووا ي
أن ايت ووائع املعرثضووة ع نهووا تكشووا عوون ث ووتع اندهوواك قووت صوواحب ايووفالغ املكيتيووة مبتجووب
املاه  7ثاييقر  ١من املاه  ١٠ثاييقر  ١من املاه  ١8من ايعهد.
 -9ثايدثية ايطرف م موة بوهلن توتير سوفن اندصواف يعواال يصواحب ايوفالغ ثيقوا ي يقور  ٣أ)
م وون امل وواه  ٢م وون ايعه وود . ثجيقديو و يو و تتياب ووا اجل وورب ايكامو و يأليو وراه ايو و جين تُيدهو و حق ووت هي
املكيتية مبتجب ايعهد .ثبيواء ع وى يو يوان ايدثيوة ايطورف م موة أجييوا جبم وة أموت ميهوا إجوراء
دقنق ن جي ثيعال ثشام يف اهعواءاا صواحب ايوفالغ حودث اندهاكواا ي مواه 7؛ ث اكموة أي
شووخص أث أشووخان توفووا مسووتثيندهي عوون ا تكوواب ت و االندهاكوواا؛ ثشووطب ايسووج اجليووائ
يصاحب ايفالغ؛ ثتقدمي تعتجيض كاف ي  .ثايدثية ايطرف م موة بدجيوب حودث اندهاكواا ئاث وة
ي عه وود يف املس وودقف  .ثيف بو و ا ايص ووده تين وود اي جي ووة ن وودها بهلنو و جييفغو و ي دثي ووة ايط وورف أن ت وويقد
تشرجيعاهتا ثيقا اليد امها مبتجب اييقر  ٢من املاه  ٢ثال سنما انتن ايتاجوب ايعسوكري ثاكدموة
ايعسووكرجية بصوونغد املعدي ووة يف  ٢5أجي تل/سووفدمرب  ٢٠١٠ث ي و هبوودف ت وهلمني اييوومان اييع و
)١5
ي حق يف االسديكاف اييماي يف إطا اييقر  ١من املاه  ١8من ايعهد .
 -١٠ثإ تيوع اي جيووة يف اعدفا بوا أن ايدثيووة ايطوورف بانيومامها إىل ايربثتتكووتل االيدنووا ي
ثتعهوودا
وود اعرتيووا بايدصووان اي جيووة يف ددجيوود مووا إ ا كووان وود حوود اندهوواك ي عهوود أم ال ض
عمووال باملوواه  ٢موون ايعهوود بيوومان متدووع ُجنووع األي وراه املتجووتهجين يف إ نمهووا ثاكاضووعني يتالجيدهووا
بووا قت املعوورتف هبووا يف ايعهوود ثإتاحووة سووفن اندصوواف يعووال ث اب و يإلنيووا مووىت ثفووا حوودث
اندهاك ياهنا تته أن تد قى من ايدثية ايطرف يف غيتن  ١8٠جيتما مع تماا عما ال تو مون
تدابا يتضع آ اء اي جية متضع ايديين  .ثتط ب أجييا من ايدثية ايطرف أن تيشر آ اء اي جية.

__________

 )١5انظور ايووفالغ ووي  ٢٠١٠/٢٠١9بووتباليس ضود بوونال ثا اآل اء املعدموود يف  5تشورجين ايووواين/نتيمرب ٢٠١5
اييقر ١٠؛ ثايوفالغ وي  ٢٠١٠/١99٢سوتهاينيكت ضود بونال ثا اآل اء املعدمود يف  ٢7آ ا /موا ا ٢٠١5
اييقر .١٠
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