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شادوردي أوتشيتوف (ميثله احملامي شان ه .برادي)
صاحب البالغ
تركمانستان
 3أيلول/سبتمرب ( 2012تاريخ الرسالة األوىل)
القررار الدررادر وجررب املرراد  97مررن نمررام الل ررة
ال رردا لي احملر رال لىل الدول ررة الط رررف  7ك ررانون
األول/ديسمرب ( 2012مل يددر شكل وثيقة)
 15متوز/يوليه 2016
االست كاف الممري من اخلدمة العسكرية اإللزامية
است فاد سبل االنتداف احمللية
حرير ررة الوجر رردانل واملعاملر ررة الاللنسر ررانية أو امل ي ر ررةل
وسلب احلريةل وظروف االحت از
 7و )1(10و)1(18
()2(5ب)

اعتمدهتا الل ة دورهتا  20( 117حزيران/يونيه  15 -متوز/يوليه .)2016
ش ررار دراس ررة ه رراا ال رربالغ أعم رراء الل ررة التالي ررة أمس ررا:هع :عي رراا ب ررن عاش ررور ولزهر راري بوزي ررد وس ررار
كليفالن ر ررد وأوليفيي ر ره دو فروفي ر رل وي ر رروجي لواس ر رراوا وليفان ر ررا ييلي ر ررت وف ر رروتيي ب ر ررازارتزي وم ر رراورو بر ر رولي
والسر ناجيل روديل وفيكتور مانويل رودريغي  -ريسيا وفابيان عمر سالفيويل ويوفال شاين ومارغو واترفال.
ويرد مرفق هاه اآلراء رأي مشرت لعموي الل ة يوجي لواساوا ويوفال شاين.
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 1-1صرراحب الرربالغ هررو شررادوردي أوتشرريتوف وهررو مروارن تركمرراين ولاررد عررام .1988
ويرردعي أن الدولررة الطرررف انت كررو حقوورره املكفولررة وجررب املررادت  7و )1(18مررن الع ررد.
ورغررع أن صرراحب الرربالغ ال ملررت باملرراد  10مررن الع ررد علررى وجرره التحديررد ف ر ن الرربالغ يثررر
أيماً على ما يبدو مسائل ت درج لرارها .وود د ل الربوتوكول اال تياري حيز ال فاذ بال سبة
صاحب البالغ احملامي شان ه .برادي.
لرتكمانستان  1آب/أغسط  .1997وميثل
َ
 2-1ورل ررب ص رراحب ال رربالغ رس ررالته األوىل لىل الل ررة أن تل ررتم م ررن الدول ررة الط رررف
كترردبر م،وررو ضررمانا بعرردم مالحقترره ج ائي راً مررر أ ررر حررن ت ت رري الل ررة مررن ال مررر
بالغ ره .و  7كررانون األول/ديسررمرب  2012ورررر الل ررة عررن رريررق مقررهررا اخلررا املعرري
بالبالغا اجلديد والتدابر امل،وتة عدم تلبية رلبه.
الوقائع ما تكضةا صاحم الوالغ
 1-2يفيررد صرراحب الرربالغ بأنرره مررن ش ر ود ي رروه .ومل ير رت ع وررب بارتكرراب ةالفررة ج ائيررة أو
لدارية ما عدا لدانته اجل ائية باعتباره مست كفاً ضمرياً.
 2-2ففرري ربيررم عررام  2006اسررتدعته مفوضررية داشرروغوز العسرركرية اإلوليميررة ألداء اخلدمررة
العسرركرية اإللزاميررة .وأثبررو فحررص ررره أنرره م،هررل للخدمررة .واسررت ابةً لررالس االسررتدعاء وابررل
صاحب البالغ ممثلي املفوضية العسكرية وأوضح هلع شفوياً و طياً أن معتقداتره الدي يرة بوصرفه
مرن شر ود ي روه ال تسررمح لرره برأداء اخلدمررة العسركرية( .)1غررر أنرره أبرد اسررتعداده ألداء دمررة
مدنيررة بديلررة .وأرجررذ لنفرراذ و ررار اسررتدعائه عررد م ررا ل غررر أنرره وج ررو لليرره  30حزي رران/
يونيه  2009هتمة رفض أداء اخلدمة العسكرية وجب املاد  )1(219من القانون اجل ائي(.)2

 3-2و  13متوز/يوليه  2009حروكع صراحب الربالغ أمرام كمرة مدي رة داشروغوز .وورد
أوضرح أن معتقداتره الدي يرة بوصرفه مرن شر ود ي روه ال تسرمح لره مرل السرالف وال برتعلع فرن
احلرررب وأبررد مررر أ ررر اسررتعداده للوفرراء بالتزاماترره املدنيررة بررأداء دمررة مدنيررة بديلررة .وأدانترره
كم ررة مدي ررة داش رروغوز وج ررب امل رراد  )1(219م ررن الق ررانون اجل ررائي وحكم ررو علي رره بعقوب ررة
احلب  24ش راً يقمي ا س ن اضم لل مام العام .وألقي عليه القبض واعة احملكمة.
 4-2و  11آب/أغسررط  2009رفمررو الرردائر القمررائية للقمررايا اجل ائيررة كمررة
داشوغوز اإلوليمية رلرب االسرتا اف الراي ودمره صراحب الربالغ .وأعرد والدتره بطلرب م ره
رع اً ورار احلكع لتقدميه لىل كمة تركمانستان العليا .غر أن لدار سر ن داشروغوز للحرب

__________

( )1ال يعرتف ورانون تركمانسرتان بشرأن اخلدمرة العسركرية والت يرد اإللزامري رق الشرخص ممارسرة االسرت كاف
الممري من أداء اخلدمة العسركرية وال ير ص علرى أي دمرة بديلرة .ولالررالع علرى التوصريا الر تلقت را
تركمانسررتان سررياا هرراا القررانون انمررر ملررة وثررائق م ررا تقريررر املقرررر اخلاصررة املع يررة ريررة الرردين أو املعتقررد
عررن بعثت ررا لىل تركمانسررتان ( )A/HRC/10/8/Add.4الفقررر  68واملالحمررا اخلتاميررة لل ررة بشررأن التقريررر
األويل لرتكمانستان ( )CCPR/C/TKM/CO/1الفقر .16
( )2ت ص املاد  )1(219من القانون اجل ائي على أن الت رب من اخلدمة العسكرية مرن دون سر د ورانوين لاعفراء
م ا يعاوَب عليه بالعمل اإلصالحي مد تدل لىل س ت أو باحلب مد تدل لىل س ت .
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االحتيراري رفمررو لعطرراء صراحب الرربالغ نررص رلرب الطعررن لتوويعرره .وك تي رة لررالس انقمررى
األجررل الررزمي احملرردد لتقدميرره .و  18أيلول/سرربتمرب  2009ورردمو والررد صرراحب الرربالغ لىل
املدعي العام لرتكمانسرتان التماسراً لتمديرد األجرل احملردد لتقردمي رلرب الطعرن لىل احملكمرة العليرا.
و  4تشررين الثرراين/نوفمرب  2009رفررض مكتررب املرردعي العررام هرراا االلتمررا وأشررار لىل أنرره
ال يوجد أي أسا ل قض حكع احملكمة هاه القمية.
 5-2واحت ا ز صاحب البالغ البداية بعد للقاء القربض عليره مرد  34يومراً زنزانرة
داشرروغوز .و  17آب/أغسررط  2009ن اقررل لىل س ر ن LBK-12
مركررز احت رراز ال سرراء
الواوم ورب بلد سييدي و ا
أودع زنزانة عزل مد  10أيام.

 6-2و ا
أودع صاحب البالغ على مد فرت حبسه زنزانة العقاب ثالث مرا مد كرل
م ا ثالثرة أيرام .ورغرع أن السربب الرمسري املقردم لعقابره متثرل انت اكره املزعروم لقواعرد السر ن
ف نه يفيد بأنه الواوم است ادف من دون غرره ذراه املعاملرة القاسرية بسربب معتقداتره الدي يرة
باعتب رراره م ررن شر ر ود ي رروه .وك رران مرغم راً وه ررو زنزان ررة العق رراب عل ررى اف ررتا األرا املبلط ررة
ا
أودع صراحب الربالغ
باإلمس و واخلالية من أي أثاث حن فدل الشتاء .و لحرد املررا
مد ش ر ما يسمى "ج اف املراوبة الدارمة" .وكانو ظروف االحت از ذلس اجل اف مماثلرة
ملا كانو عليه زنزانرة العقراب باسرتث اء أنره كران يعطَرى سرريراً علرى السراعة العاشرر مسراء كرل
اليرروم .وذا يرروم د ررل سرربعة أو اانيررة ضرربا مررن و روا الشررررة
يرروم ويطعررع ثررالث م ررا
راف وهر ررع مق عر ررون .واسر ررت وبوه بشر ررأن معتقداتر رره ض ر رربوه عر ررد م ر ررا ذ ر رراواهتع
اخلاصر ررة اجل ر ر َ
ممّرا تسرربب لرره لصرابا طررر علررى مسرتو الررأ  .وكانررو سرلطا السر ن تسررمح ألواربرره
بزيارته مر الش ر ولك ا مل تسمح بالس ألصدوائه.
 7-2وأفرج عن صاحب الربالغ  13متوز/يوليره  2011ولك ره ألر ازم برالرتدد بانتمرام علرى لدار
الشررررة داشرروغوز ررالل الش ر رين األول ر بعررد اإلف رراج ع رره .ويفيررد صرراحب الرربالغ بأنرره يواجرره
احتمال استدعائه مر أ ر ألداء اخلدمة العسكرية وحبسه بسبب است كافه الممري(.)3
 8-2ويقررول صرراحب الرربالغ لنرره اسررت فد ميررم سرربل االنتدرراف احملليررة املعقولررة فيمررا يتعلررق
بادعائ رره امل رردرج لر ررار امل رراد  )1(18م ررن الع ررد وب ررل تق رردمي بالغ رره لىل الل ررة .ويم رري أن
احملاكع تركمانستان مل حتكع وب لداحل شخص مست ك ضمرياً من أداء اخلدمرة العسركرية
وأن نمررام العدالررة تركمانسررتان يعترررب غررر فعررال وعرردمي االسررتقاللية( .)4وفيمررا يتعلررق باالنت ررا

__________

( )3تسررمح املرراد  )4(18مررن وررانون تركمانسررتان بشررأن اخلدمررة العسرركرية والت يررد اإللزامرري بتك ررار االسررتدعاء
ألداء اخلدمة العسكرية وت ص على عدم لعفراء الشرخص الراي يررفض أداء اخلدمرة العسركرية مرن االسرتدعاء
مر أ ر لال بعد احلكع عليه بعقوبت ج ائيت وومائه هلما .انمرر الربالغ رورع  2012/2218عبردالّيي
ضد تركمانستان اآلراء املعتمد  25آذار/مار .2015
( )4يشر ررر صر رراحب الر رربالغ لىل حكر ررع احملكمر ررة األوروبير ررة حلقر رروا اإلنسر رران الدر ررادر  17حزيران/يونير رره 2010
بشررأن ومررية كوليسر يس ضررد روسرريا (ملر الرردعو روررع  )08/26876الفقررا  58-54و 68و 69و73
ولىل املالحمررا اخلتاميررة لل ررة م اهمررة التعررايب بشررأن التقريررر األويل لرتكمانسررتان ()CAT/C/TKM/CO/1
الفقر .10
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املزعوم ألحكام املاد  7من الع د ي،كد صاحب البالغ أنه ال وجود ألي سبيل انتداف لي
فع ررال مت رراف ل رره .وملي ررل لىل املالحم ررا اخلتامي ررة لل ررة م اهم ررة التع ررايب بش ررأن التقري ررر األويل
لرتكمانستان ال أعربو في ا تلس الل ة عن ولق ا لزاء عدم وجود آلية تملع مستقلة وفعالة
الدول ررة الط رررف لتلق رري االدع رراءا املتعلق ررة بالتع ررايب ولجر رراء حتقيق ررا نزي ررة وش رراملة بش ررأ ا
وال سيما فيما يتعلق بالس اء املدان واحملبوس احتيارياً ( CAT/C/TKM/CO/1الفقر (11أ)).
الشكوى
 1-3يدعي صاحب البالغ أن حبسه بسبب معتقداته الدي ية الدرادوة املت ليرة اسرت كافه
الم ررمري م ررن أداء اخلدم ررة العس رركرية يش رركل ح ررد ذات رره معامل ررة ال لنس ررانية أو م ي ررة ب رراملع
املقدود املاد  7من الع د.
 2-3كمررا يرردعي صرراحب الرربالغ وورروع انت ررا للمرراد  7مررن الع ررد بسرربب معاملترره السررياة
أث راء احت رازه وبسرربب ظرروف االحت رراز سر ن  LBK-12و هراا الدرردد مليرل ملررة
تركمانستان الدرادر شربا /فرباير  2010الراي
أمور لىل تقرير رابطة احملام املستقل
يشررر لىل أن س ر ن  LBK-12يق ررم ص ررحراء ت ر خفض في ررا درج ررا احل ررار فد ررل الش ررتاء
لىل  20درجررة ماويررة حتررو الدررفر وترتفررم في ررا درجررا احلررار فدررل الدرري لىل  50درجررة
ماوية .وهاا الس ن شديد االكتماظ وملت رز فيره السر اء املدرابون بالسرل واألمرراا اجللديرة
مررم ال ررزالء األصررحاء .ورغررع أن صرراحب ال رربالغ ال ملررت حتديررداً باملرراد  10مررن الع ررد ف ر ن
البالغ يثر أيماً على ما يبدو مسائل ت درج نطاو ا.
 3-3ويدعي صاحب البالغ أن مالحقته ولدانته وحبسه لرفمه أداء اخلدمة العسركرية اإللزاميرة
بسرربب معتقداترره الدي يررة واسررت كافه المررمري لج رراءا شرركلو انت اك راً حلقوورره املكفولررة وجررب
املاد  )1(18من الع د( .)5ويشر لىل أنره أبلرا السرلطا الرتكمانيرة مرراراً باسرتعداده للوفراء بواجبره
املدين بأداء دمة بديلة حقيقيةل غر أن ووان الدولة الطرف ال ت ص على أي دمة بديلة.
 4-3ويطلررب صرراحب الرربالغ لىل الل ررة أن ترردعو الدولررة الطرررف لىل مررا يلرري( :أ) تربئترره مررن
الت ع املوج ة لليه وجب املاد  )1(219من القانون اجل ائي وشطب س له اجل ائيل (ب) م حره
تعويم راً م اسررباً عررن األض ررار غررر املاليررة ال ر حلقررو برره بسرربب لدانتررهل (ج) م حرره تعويم راً مالي راً
م اسباً عن ال فقا القانونية ال حتمل ا لتقدمي بالغه لىل الل ة.
مالحظات الجولة الطكف بشأن المقوولية واألسس الموضوتية
 -4و رردمو الدول ررة الط رررف  17آذار/م ررار  2014مالحماهت ررا بش ررأن مقبولي ررة ال رربالغ
وأسسرره املوضرروعية .وأبلغررو الل رةَ بررأن هياررا لنفرراذ القررانون املختدررة تركمانسررتان نمررر
بع اية ومية صاحب البالغ ومل جتد أي سبب للطعن ورار احملكمة .فقرد حردد املخالفرة

__________

( )5انمر على سبيل املثال البالغ روع  2008/1853ورورع  2008/1854أتاسروي وسراركو ضرد تركيرا
اآلراء املعتمد
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اجل ائية ال ارتكب ا صاحب البالغ بدوة وفقاً للقانون اجل ائي لرتكمانستان .و وجرب املراد 41
من الدستور ف ن محاية تركمانستان واجب مقد على كل مروارن والت يرد العرام للزامري للمروار
الراكور .ومل يسرتوف صرراحب الربالغ املعرراير الالزمرة لاعفراء مررن اخلدمرة العسرركرية وفقمرا تر ص
عليه املاد  18من وانون تركمانستان بشأن اخلدمة العسكرية والت يد اإللزامي(.)6
نعليقات صاحم الوالغ تلى مالحظات الجولة الطكف
 14أيار/مايو  2014ودم صاحب البالغ تعليقا أشار في ا لىل أن الدولة الطرف
1-5
مل تطعر ررن صر ررحة أي مر ررن الوور ررائم ال ر روارد الر رربالغ مالحماهتر ررا بشر ررأن املقبولير ررة واألس ر ر
املوضرروعية .واملررربر الوحيررد الرراي سرراوته هررو تأكيرردها أن صرراحب الرربالغ أديررن بسرربب اسررت كافه
المررمري مررن أداء اخلدمررة العسرركرية ألنرره لرري مرر،هالً لاعفرراء م ررا وجررب املرراد  18مررن وررانون
تركمانسررتان بشررأن اخلدمررة العسرركرية والت يررد اإللزامرري .وحسرربما يقولرره صرراحب الرربالغ يم ررر
ما ودمته الدولة الطرف جتاهلَ ا التام اللتزاماهترا وجرب املراد  18مرن الع رد والجت رادا الل رة
ال ت،يد احلرق االسرت كاف المرمري مرن أداء اخلدمرة العسركرية .وعرالو علرى ذلرس مل تطعرن
الدولة الطرف ادعاء صاحب البالغ أنه تعرا ملعاملة ال لنسانية وم ي ة مرن وابرل مروظفي لنفراذ
القانون وموظفي الس ن تت اىف وأحكام املاد  7من الع د.
 2-5ويطلرب صرراحب الرربالغ أن تسرت ت الل ررة أن مالحقترره ولدانتره شرركلتا انت اكراً حلقوورره
املكفولة وجب املادت  7و )1(18من الع د.
المسائل واإلجكاءات المعكوضة تلى اللجنة

ال مر املقبولية
 1-6وبل ال مر أي ادعاء يرد بالغ ما جيب على الل ة املع ية قوا اإلنسان وفقاً
للمرراد  93مررن نمام ررا الرردا لي أن تقرررر مررا لذا كرران الرربالغ مقبرروالً أم ال وجررب الربوتوكررول
اال تياري امللحق بالع د.
__________

( )6تر ر ص امل رراد  18م ررن و ررانون تركمانس ررتان بش ررأن اخلدم ررة العس رركرية والت ي ررد اإللزام رري بد رريغته امل قح ررة 25
أيلول/س رربتمرب  2010عل ررى أن املر روار الت ررالي معف ررون م ررن اخلدم ررة العس رركرية( :أ) م ررن ثب ررو ع رردم أهلي ررت ع
للخدمررة العسرركرية ألسررباب صررحيةل (ب) مررن أدوا اخلدمررة العسرركريةل (ج) مررن أدوا اخلدمررة العسرركرية أو شرركالً
آ ررر م ررن اخلدم ررة القر روا املس ررلحة لدول ررة أ ررر وفقر راً لالتفاو ررا الدولي ررة الر ر انم ررمو للي ررا تركمانس ررتانل
(د) مررن أدي روا م ررت بسرربب ارتكرراب جرميررة بسرريطة أو أدي روا بسرربب ارتكرراب جرميررة متوسررطة اخلطررور أو جرميررة
طررر أو جرميررة طررر للغايررةل (ه) املوار ررون احلاصررلون علررى شر اد أكادمييررة جررر املوافقررة علي ررا وفقراً لقررانون
تركمانسررتانل (و) أوالد أو ل ررو مررن توف روا وهررع يرر،دون واجبررا عسرركرية ررالل اخلدمررة العسرركرية أو الترردريب
العس رركريل (ز) أوالد أو ل ررو م ررن توفر روا بس رربب م رررا أص رريبوا ب رره جر رراء ج ررروف أو لص ررابا أو رض رروا
غمررون س ر ة بعررد تسرررمل ع مررن اخلدمررة العسرركرية (بعررد لمتررام الترردريب العسرركري) أو أوالد أو ل ررو مررن أصرريبوا
ب عاوة الل اخلدمة العسكرية أو التدريب العسكري بسبب أدائ ع للخدمة العسكرية.
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 2-6ووررد تأكررد الل ررة وفقراً ملررا تقتمرريه الفقررر (2أ) مررن املرراد  5مررن الربوتوكررول اال تيرراري
مررن أن املس ررألة نفس ر ا ال جي ررري ال م ررر في ررا وجررب أي لج رراء آ ررر م ررن لج رراءا التحقي ررق ال رردويل
أو التسوية الدولية.
 3-6وتر راكر الل ررة باجت اداهت ررا الس ررابقة الر ر تر ر ص عل ررى أن رره ي بغ رري ألص ررحاب البالغ ررا
است فاد ميم سبل االنتداف احمللية الستيفاء الشر امل دو عليه الفقرر الفرعيرة (ب) مرن
الفقرر  2مررن املراد  5مررن الربوتوكرول اال تيرراري بشرر أن تكررون تلرس السرربل فعالرة مررن حير
املب رردأ القم ررية املع ي ررة ومتاح ررة الواو ررم لد رراحب ال رربالغ( .)7وحت رريب الل ررة علمر راً بتأكي ررد
صرراحب الرربالغ أنرره ال توجررد الدولررة الطرررف أي سرربل انتدرراف فعالررة متاحررة لرره فيمررا يتعلررق
بادعاءاته املدرجة لرار املواد  7و 10و )1(18من الع د( .)8كما حتيب الل ة علمراً بتأكيرد
الدولة الطرف أن هياا لنفراذ القرانون املختدرة تركمانسرتان نمرر بع ايرة ومرية صراحب
البالغ ومل جتد أي سبب للطعن ورار احملكمة وتالح أن الدولة الطرف مل تطعرن ح ر
ص رراحب ال رربالغ املتعلق ررة باس ررت فاد س رربل االنتد رراف احمللي ررة .وعلي رره ت ررر الل ررة أن رره ال يوج ررد
ما مي ع ا من ال مر البالغ وجب الفقر (2ب) من املاد  5من الربوتوكول اال تياري.
 4-6وتر الل ة أن ادعاءا صاحب البالغ املدرجة لرار املواد  7و 10و )1(18من
الع د مدعمة ا يكفي من األدلة ألغراا املقبوليرة وتعلرن مقبوليت را وت تقرل لىل ال مرر في را مرن
حي األس املوضوعية.

ال مر األس املوضوعية
 1-7نمر الل ة البالغ ضوء ميم املعلوما الر أتاح را هلرا الطرفران وفقمرا تر ص
عليه املاد  )1(5من الربوتوكول اال تياري.
 2-7وحت رريب الل ررة علمر راً بادع رراء ص رراحب ال رربالغ أن رره اس ررت ادف م ررن دون غ ررره بس رربب
معتقداترره الدي يررة باعتبرراره مررن ش ر ود ي رروه باملعاملررة القاسررية مررن وبيررل ليداعرره زنزانررة العررزل
مررد  10أيررام فررور وص روله لىل س ر ن  LBK-12وليداع ره زنزانررة عقرراب ثررالث م ررا وتعرضرره
للم رررب عل ررى ي ررد ض رربا م ررن ور روا الش ررررة اخلاص ررة ررالل ف رررت احت ررازه "ج رراف املراوب ررة
هرراا
الدررارمة" .ومل تطعررن الدولررة الطرررف صررحة هرراه االدعرراءا ومل تقرردم أي معلومررا
الدرردد .و ظررل هرراه المررروف ال بررد مررن لعطرراء الرروزن الواجررب الدعرراءا صرراحب الرربالغ.

__________

( )7انم ررر عل ررى س رربيل املث ررال ال رربالغ رو ررع  2011/2097تيم ررر ض ررد هول رردا اآلراء املعتم ررد
يوليه  2014الفقر .3-6
( )8انمرر البالغررا روررع  2012/2221مرود هودايبرغي رروف ضررد تركمانسرتان اآلراء املعتمررد  29تشررين
األول/أكترروبر  2015الفقررر 3-6ل وروررع  2012/2222أمحررد هودايبرجي رروف ضررد تركمانسررتان اآلراء
املعتمررد  29تش ررين األول/أكترروبر  2015الفقررر 3-6ل وروررع  2012/2223جابررارو ضررد تركمانسررتان
اآلراء املعتمد  29تشرين األول/أكتوبر  2015الفقر .3-6
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وعليرره صلررص الل ررة لىل أن الووررائم كمررا عرضر ا صرراحب الرربالغ تبر انت ررا حقوورره املكفولررة
وجب املاد  7من الع د.
 3-7وحتيب الل ة علماً بادعاءا صاحب البالغ املتعلقة بالمروف ال واساها الل فرت
حبس رره س ر ن  LBK-12م ررن  17آب/أغس ررط  2009لىل  13متوز/يولي رره  2011ررا
ذلررس ليداعرره كأسررلوب لعقابرره زنزانررة أرض ر ا مبلطررة باإلمس ررو و اليررة مررن أي أثرراث وتعريمرره
فدل الشتاء .وتالح الل ة أيماً أن الدولرة
للحرار املفررة فدل الدي والربد القار
الطرف مل تطعن صحة هاه االدعاءا ال تتوافق مم است تاجا جل ة م اهمة التعرايب
مالحماهتا اخلتامية بشأن التقرير األويل للدولة الطرف ( CAT/C/TKM/CO/1الفقر .)19
 4-7وت رراكر الل ررة بأن رره ال جي رروز ل م رراع م ررن س ررلابو حر رريت ع ألي أعم ررال ش رراوة أو وي ررود

باستث اء ما يرتتب م ا على سرلب ع حرريت عل وي بغري معراملت ع وفقراً جلملرة معراير م را القواعرد
ال موذجية الردنيا ملعاملرة السر اء( .)9ونمرراً لعردم ورود أي معلومرا أ رر ذا صرلة ملر
القمررية تقرررر الل ررة لعطرراء الرروزن الواجررب الدعرراءا صرراحب الرربالغ .وعليرره تررر الل ررة أن
احت از صاحب البالغ هاه المروف يشكل انت اكاً حلقه أن يعامل بطريقة لنسانية حترتم
كرامة اإلنسان األصيلة فيه وفقاً للفقر  1من املاد  10من الع د(.)10
 5-7وحتريب الل ررة علمراً بادعرراء صرراحب الرربالغ أن حقوورره املكفولررة وجررب املرراد )1(18
م ررن الع ررد انت ك ررو بس رربب ع رردم وج ررود دم ررة بديل ررة الدول ررة الط رررف للخدم ررة العس رركرية
اإللزاميررة ممررا أد لىل مالحقترره ج ائي راً لدانترره لرفمرره أداء اخلدمررة العسرركرية بسرربب معتقداترره
الدي ية .وحتيب الل ة علمراً ب شرار الدولرة الطررف لىل أن املخالفرة اجل ائيرة الر ارتكب را صراحب
الرربالغ حرردد بدوررة وفقراً للقررانون اجل ررائي لرتكمانسررتان وأن محايررة تركمانسررتان واجررب مقررد
على كل موارن وجب املاد  41من الدستور وأن الت يد العام للزامي للموار الاكور.
 6-7وت راكر الل ررة بتعليق ررا العررام روررع  )1993(22بشررأن احلررق حريررة الفكررر والوجرردان
وال رردين وال رراي ت ررر في رره أن الط ررابم األساس رري للحري ررا املكرس ررة الفق ررر  1م ررن امل رراد 18
يت لررى عرردم ج رواز تعليررق العمررل ذ راا احلكررع حررن أووررا الط روار العامررة وفقمررا يرررد
الفقر  2من املاد  4من الع د .وتاكر الل ة باجت ادها السابق الاي أشار فيه لىل أن احلق
االسررت كاف المررمري ولن كرران الع ررد ال يشررر لليرره بشرركل صرريح يسررتمد مشررروعيته مررن
املاد  18ما دام االلترزام باملشراركة اسرتخدام القرو الفتاكرة ورد يتعرارا رد مرم حريرة الفكرر

__________

( )9انم ررر علر ررى س رربيل املثر ررال ال رربالغ رور ررع  2006/1520موامب ررا ض ررد زامبي ررا اآلراء املعتمر ررد
مار  2010الفقر .4-6
( )10انم ررر عل ررى س رربيل املث ررال البالغر ر رو ررع  2006/1530ب رروز ض ررد تركمانس ررتان اآلراء املعتم ررد
تشرين األول/أكتوبر  2010الفقر 3-7ل وعبدالّيي ضد تركمانستان الفقر .3-7
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والوجدان والدين( .)11فاحلق االست كاف الممري من أداء اخلدمة العسكرية جرزء أصريل مرن
احلررق حريررة الفكررر والوجرردان والرردين .ومررن حررق أي شررخص أن يعفررى مررن اخلدمررة العسرركرية
اإللزاميررة لذا كرران أدا:هررا ال يتوافررق مررم دي رره أو معتقداترره وي بغرري عرردم اإل ررالل ذرراا احلررق مررن
ررالل لك رراه الشررخص علررى أداء تلررس اخلدمررة .وجيرروز للدولررة لن شرراء أن تلررزم املسررت ك
بأداء دمة مدنية اعوا اخلدمرة العسركرية رارج امرال العسركري وحترو ويراد غرر عسركرية.
وجيررب أال تكررون اخلدمررة البديلررة ذا صرربغة عقابيررة .وي بغرري أن تكررون دمررة حقيقيررة للم تمررم
وأن تتوافق مم مبدأ احرتام حقوا اإلنسان(.)12
 7-7و هاه القمية تر الل ة أن رفض صاحب البالغ الت يد ألداء اخلدمرة العسركرية
اإللزاميررة ي بررم مررن معتقداترره الدي يررة وأن احلكررع الدررادر الحقراً ب دانترره ومعاوبترره يبلررا حررد املسررا
قه حرية الفكر والوجدان والدين وهرو مرا يشركل انت اكراً ألحكرام الفقرر  1مرن املراد 18
من الع د .وتاكر الل ة هاا السياا بأن ومم َمرن يرفمرون جت يردهع ألداء اخلدمرة العسركرية
اإللزامية ألن ضمرهع أو دي ع ملرم علي ع اسرتخدام السرالف مسرألةت تتعرارا مرم الفقرر  1مرن
املاد  18من الع د( .)13كما تاكر الل ة بأ ا أعربرو عرن ولق را أث راء ال مرر التقريرر األويل
للدولررة الطرررف وجررب املرراد  40مررن الع ررد ألن وررانون تركمانسررتان بشررأن اخلدمررة العسرركرية
والت يررد اإللزامرري بدرريغته املعدلررة  25أيلول/سرربتمرب  2010ال يعرررتف برراحلق ممارسررة
االس ررت كاف الم ررمري م ررن أداء اخلدم ررة العس رركرية وال ير ر ص عل ررى أي دم ررة بديلر رة للخدم ررة
العسرركرية وأوصررو الدولرةَ الطرررف ملررة أمررور باصرراذ ميررم الترردابر الالزمررة ملراجعررة وواني ررا
بغرررا ترروفر دمررة بديلررة( .)14وعليرره صلررص الل ررة لىل أن الدولررة الطرررف وررد انت كررو حقرروا
__________

( )11انمررر البالغ را روررع  2004/1321و 2004/1322يررو  -برروم يررون وميونررا  -جررن شرروي ضررد م وريررة
كوريا اآلراء املعتمد  3تشررين الثراين/نوفمرب  2006الفقرر 3-8ل ورورع  2008/1786جونرا  -نرام
كر رريع وآ ر رررون ضر ررد م ورير ررة كورير ررا اآلراء املعتمر ررد  25تش ر ررين األول/أكتر رروبر  2012الفقر ررر 3-7ل
وأتاسر رروي وسر رراركو ضر ررد تركير ررا الفقرتر رران  4-10و5-10ل ورور ررع  2012/2179يونر ررا  -ك ر روان كر رريع
وآ رون ضرد م وريرة كوريرا اآلراء املعتمرد  15تشررين األول/أكتروبر  2014الفقرر 4-7ل وعبردالّيي
ضررد تركمانسررتان الفقررر 7-7ل و مررود هودايبرغي رروف ضررد تركمانسررتان الفقررر 5-7ل وأمحررد هودايبرجي رروف
ضد تركمانستان الفقر 5-7ل وجابارو ضد تركمانستان الفقر .6-7
( )12انمر ررر البالغر ررا رور ررع  2007/1741-1642م ر ر  -كير ررو جيونر ررا وآ ر رررون ضر ررد م ورير ررة كورير ررا اآلراء
املعتمررد  24آذار/مررار  2011الفقررر 3-7ل وجونررا  -نررام كرريع وآ رررون ضررد م وريررة كوريررا الفقررر
4-7ل وعبردالّيي ضرد تركمانسرتان الفقرر 7-7ل و مررود هودايبرغي روف ضرد تركمانسرتان الفقررر 5-7ل
وأمحد هودايبرجي وف ضد تركمانستان الفقر 5-7ل وجابارو ضد تركمانستان الفقر .6-7
( )13انمر م  -كيو جيونا وآ رون ضد م ورية كوريا الفقرر 4-7ل وجونرا  -نرام كريع وآ ررون ضرد م وريرة
كورير ررا الفقر ررر 5-7ل وأتاسر رروي وسر رراركو ضر ررد تركير ررا الفقرتر رران  4-10و5-10ل ويونر ررا  -ك ر روان كر رريع
وآ ر ر رررون ضر ر ررد م ورير ر ررة كورير ر ررا الفقر ر ررر 4-7ل وعبر ر رردالّيي ضر ر ررد تركمانسر ر ررتان الفقر ر ررر 8-7ل و مر ر ررود
هودايبرغي رروف ض ررد تركمانس ررتان الفق ررر 6-7ل وأمح ررد هودايبرجي رروف ض ررد تركمانس ررتان الفقر ررر 6-7ل
وجابارو ضد تركمانستان الفقر .7-7
( )14انمر الوثيقة
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صرراحب الرربالغ املكفولررة وجررب املرراد  )1(18مررن الع ررد الحقت ررا ولدانت ررا لرره لرفمرره أداء
اخلدمة العسكرية اإللزامية بسبب معتقداته الدي ية واست كافه الممري.
 -8وتررر الل ررة وهرري تتدرررف وجررب الفقررر  4مررن املرراد  5مررن الربوتوكررول اال تيرراري
أن الووررائم املعروضررة علي ررا تكشر عررن وورروع انت ررا حلقرروا صرراحب الرربالغ املكفولررة وجررب
املواد  7و )1(10و )1(18من الع د.
 -9ووفقراً ألحكرام الفقرر (3أ) مرن املراد  2مررن الع رد جيرب علرى الدولرة الطررف أن ترروفر
لداحب البالغ سبيل انتداف فعاالً .ويقتمي م ا ذلس أن تقدم تعويماً كامالً ملن انت ا كرو
حقوو ع املكفولة وجب الع د .وب اءً على ذلس ف ن الدولة الطرف ملزمة ملة أمرور برأن
تشرطب السر ل اجل ررائي لدرراحب الرربالغ وبرأن تقرردم لرره تعويمراً مالئمراً .والدولررة الطرررف ملزمرةت
أيماً م وووع انت اكا مماثلة للع د املستقبل .وذاا اخلدو ت،كد الل ة من جديد أنه
ي بغرري للدولررة الطرررف أن تر قح وواني ررا وفقراً اللتزاماهتررا وجررب املرراد  )2(2مررن الع ررد و اصررة
وررانون تركمانسررتان بشررأن اخلدمررة العسرركرية والت يررد اإللزامرري بدرريغته املعدلررة  25أيلررول/
سرربتمرب  2010بغرررا كفالررة التمتررم علررى بررو فعررال برراحلق االسررت كاف المررمري وجررب
املاد  )1(18من الع د(.)15
 -10ولذ تمرم الل ررة اعتبارهرا أن الدولررة الطرررف بانمرمام ا لىل الربوتوكررول اال تيرراري
ود اعرتفو با تدرا الل رة حتديرد مرا لذا كران ورد حردث انت را للع رد أم ال وأن الدولرة
الطرف تع د عمرالً باملراد  2مرن الع رد برأن تكفرل متترم ميرم األفرراد املوجرودين لوليم را
أو اخلاض ررع لواليت ررا ب رراحلقوا املع رررتف ذ ررا الع ررد وب ررأن تت رريح س رربل انتد رراف فعال ررة ووابل ررة
لانفاذ لذا ثبو حدوث انت ا ف ا تود أن تتلقى مرن الدولرة الطررف غمرون  180يومراً
معلوما عن التدابر املتخا لوضم آراء الل ة موضم الت فيا .ويرجرى مرن الدولرة الطررف أيمراً
أن ت شر هاه اآلراء وتعمم ا على نطاا واسم باللغة الرمسية للدولة الطرف.

__________

( )15انمررر البالغ ر روررع  2010/2019ب روبالفي ضررد برريالرو اآلراء املعتمررد  5تش ررين الث رراين/نوفمرب 2015
الفقر ررر 10ل ورور ررع  2010/1992سر ررودالي كو ضر ررد بر رريالرو اآلراء املعتمر ررد  27آذار/مر ررار 2015
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المكفق
رأي مشييتك لعضييوي اللجنيية السيييج ييوجت اواسيياوا والسيييج وفييا
(رأي مؤ ج)

ييانت

نتفق مم است تاج الل ة أن الدولة الطرف ود انت كو حقوا صاحب البالغ املكفولرة
وجررب الفقررر  1مررن املرراد  18مررن الع ررد ولكررن ألسررباب صتلر عررن األسررباب ال ر سرراوت ا
أغلبية أعماء الل ة(أ) .وس حتف بتعليل ا رغع أن ا ود ال نر لزوماً لتكراره البالغا املقبلة.

__________

(أ)

10

لالرررالع علررى التفاصرريل انمررر ومررية عبرردالّيي ضررد تركمانسررتان الترراييل األول (ال ررأي املشرررت ألعمرراء
الل ة يوجي لواساوا وآنيا زايرب  -فور ويوفال شاين وكونستونت فاردزيالشفيلي).
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