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 -١يُا اادعى ص ا اااحب ال ا اابالغ ما اااتكرمي أمين ا ااوف و ا ااو م ا اوا ن تركم ا اااين ُول ا ااد يف  ١7نيس ا ااان/
أبريا ا  .١99١و ااو يا ا ّدعي أن ااه ض ااحية انته ااا الدول ااة الط اارف قو ااه مبوج ااب املا اواد  7و)7(١٤
و )١(١8ماان العهااد .ومل حياات صاااحب الاابالغ باملاااد  ١٠ماان العهااد حتدياادا غ ا أن الاابالغ يث ا
أيضا على ما يبدو ضاايا يف إ اار اذا ا كا  .و اد دلا الربوتوكاول االلتيااري امللحاق بالعهاد حياز
النفاااذ بالنساابة إىل الدولااة الطاارف يف  ١أيااار/مااايو  .١997وميث ا احملااامي شااني ه .ب ارادي صاااحب
البالغ.
بيان الوقائع
 ١-٢ينتمي صاحب الابالغ إىل ائفاة شاهود يهاو مناذ عاام  . ٢٠٠9ويف ربيا تلا السانة
اسااتدعته املفوضااية العسااكرية ألول ماار ماان أج ا أداء اخلدمااة العسااكرية اإللزاميااة .وامتثاااال ااذا
االسااتدعاء التقااى مبمثلااني عاان املفوضااية العسااكرية يف داشااوغوز وأوضااا ا شاافهيا ولطيااا أن
ُجا اساتدعا
معتقداته الدينية باعتبار من شهود يهو متنعه من أداء اخلدماة العساكرية .و اد أ ّ
مرتني يف لريف عام  ٢٠٠9وربي عام  .٢٠١٠ويف  ٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٠اساتدعته
املفوض ااية العس ااكرية م اان جدي ااد ألداء اخلدم ااة العس ااكرية .و ااد أوض ااا ااددا مل ااوظفي املفوض ااية
العسااكرية وم ارارا حيااإ ااال إنااه لاايو يف وسااعه أداء اخلدمااة العسااكرية بساابب دينااه ألن عقيدتااه
متنعه من املشااركة يف أي نشااع عساكري مباا يف ذلا اساتخدام األسالحة .وأحيلا ضايته إىل
مكتب املدعي العاام .وأوضاا صااحب الابالغ إىل املا ّدعي العاام أن ضام الاديا مينعاه مان أداء
اخلدمة العسكرية وأبدى استعداد ألداء شك بدي من اخلدمة.
 ٢-٢وا خهتا صاااحب الاابالغ مبوجااب املاااد  )١(٢١9ماان القااانون اجلنااائي لرفضااه أداء اخلدمااة
العسااكرية( .)١وأحيل ا ضاايته إىل حمكمااة مدينااة داشااوغوز للب ا فيهااا .ويف  ٢9كااانون األول/
ديسمرب  ٢٠١٠أدان احملكمة صاحب البالغ بتهمة التهرب من اخلدمة العسكرية وحكم
عليه بالسجن مد  ١8شهرا مبوجب املاد  )١(٢١9من القاانون اجلناائي .وأشاار احملكماة إىل
أن صاحب البالغ اعرتف بذنبه متاما إذ أ ر بأناه مان شاهود يهاو ومان مث ال ميكناه أداء اخلدماة
العسكرية .وأفاد احملكمة أيضا باأن أحاد التقاارير الطبياة أشاار إىل أ لياة صااحب الابالغ ألداء
اخلدمة العسكرية وبالتايل للص إىل عدم وجود سند انوين لقرار رفض اخلدمة يف اجلي (. )٢
واعتُق صاحب البالغ يف اعة احملكمة  .ومل يسبق له أن ا خهت بأي خمالفة جنائية أو إدارية .
 ٣-٢ويف  ١8كااانون الثاين/يناااير  ٢٠١١رفض ا حمكمااة داشااوغوز اإل ليميااة عاان صاااحب
البالغ مؤكد أنه انته املاد  )١(٢١9من القانون اجلنائي ألنه رفض أداء اخلدمة العساكرية دون
أي ساند ااانوين .و الا احملكماة اإل ليميااة أيضااا إناه ينبغااي لصاااحب الابالغ أداء اخلدمااة العسااكرية
مثله مث أي موا ن تركماين على النحو املنصوص عليه يف املاد  ٤١من دستور الدولة الطرف.

__________

()١
()٢

2

وفقاا لرتمجاة غا رمسياة للماااد  )١(٢١9مان القااانون اجلناائي يعا ااب علاى جرميااة التهارب ماان اخلدماة العسااكرية
دون سند انوين لإلعفاء منه بالعم اإلصالحي ملد تص إىل سنتني أو بسلب ا رية مد تص إىل سنتني.
دم صاحب البالغ ترمجة غ رمسية للحك الصادر عن حمكمة داشوغوز اإل ليمية.
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 ٤-٢وي ا ّدعي صاااحب ال اابالغ أنااه مباش اار بعااد اعتقال ااه احتُجااز  ٦9يوم ااا يف مركااز احتج اااز
مؤ ا يف داشااوغوز .ويف  ٣٠كااانون األول/ديساامرب  ٢٠١٠ض اربه ماادير املرفااق بساابب رفضااه
أداء اخلدم ااة العس ااكرية .ويف  ٢١ك ااانون الثاين/ين اااير  ٢٠١١تع ا ّار للركا ا والض اارب م اان با ا
رئاايو إدار التحقيقااا ألنااه .لااائن ..ويف  ١٠آذار/مااار  ٢٠١١نُق ا إىل سااجن LBK-12
رب بلد س ْييدي .وأودع فور نقله يف ا بو االنفرادي ملد عشر أياام .ويقاول صااحب الابالغ
إنه ُجّرد من مجي مالبسه وأُجرب على افرتاش أرضية لرساانية علاى الارغ مان الق ّار الشاديد .كماا
ي ّدعي أنه تعر للضرب مر ألرى على يد رئيو إدار التحقيقا .
 5-٢ويف  ٢9حزيران/يونيه  ٢٠١٢أُفرج عن صاحب البالغ بعد إمتام عقوبتاه .و ُلاب إلياه
ا ض ااور م اار يف األس اابوع إىل مرك ااز ش اار ة داش ااوغوز .ويف  ١٤ك ااانون األول/ديس اامرب ٢٠١٢
حاااول موظفااون يف املفوضااية العسااكرية تساالي أ ًمااه اسااتدعاء غا أوااا رفضا اسااتالمه .ويف ١5
كااانون األول/ديساامرب  ٢٠١٢ذ ااب صاااحب الاابالغ إىل املفوضااية العسااكرية ولضا لفحااص
يب أُعلن على إثر أنه مؤ ألداء اخلدمة العسكرية .ويا ّدعي أناه أوضاا شافهيا ولطياا ملاوظفي
املفوضااية العسااكرية أنااه لاايو يف ُوسااعه أداء اخلدمااة العسااكرية بساابب معتقداتااه الدينيااة .ويف 8
كانون الثاين/يناير  ٢٠١٣أدين صاحب البالغ ددا وحكم علياه بالساجن ملاد  ٢٤شاهرا
حمكمةُ مدينة داشوغوز مبوجب املاد  )١(٢١9من القانون اجلنائي وذل بعد مرور ستة أشاهر
عل ا ااى إ ا ااال س ا اراحه .واعتُق ا ا ص ا اااحب ال ا اابالغ يف اع ا ااة احملكم ا ااة  .ويف  ٢9ك ا ااانون الث ا اااين/

اجلديد.
يناير  ٢٠١٣رفض حمكمة داشوغوز اإل ليمية عنه
 ٦-٢وي ّدعي صاحب الابالغ أناه تعار للتعاذيب وساوء املعاملاة أثنااء احتجااز  .ويف تصاريا
مااؤر  ١٢شااباع/فرباياار  ٢٠١٣أفاااد ّأمااه بأوااا زارتااه يف  ١١شااباع/فرباياار  ٢٠١٣يف مركااز
االحتج ا اااز املؤ ا ا ا  DZ-D/7يف داش ا ااوغوز حي ا ااإ أبلغه ا ااا بأن ا ااه يتع ا اار للتع ا ااذيب والتهدي ا ااد
واالستجواب من ب ضباع إدار الشار ة السادساة يف املديناة .وأشاار أيضاا إىل تاد ور حالتاه
الصحية( .)٣ويف و الحق نُق صاحب البالغ إىل سجن  LB-K11يف سييدي.
 7-٢وي ّدعي صاحب البالغ أيضا أن إدانته مارتني لرفضاه أداء اخلدماة العساكرية بسابب معتقداتاه
الدينية يشك انتهاكا للفقر  7مان املااد  ١٤مان العهاد .ويف اذا السايا يالحاب صااحب الابالغ
أن املقاارر اخلاااص املعااا لريااة الاادين أو املعتقااد حااإ تركمانسااتان علااى مراجعااة تشاريعاهتا الا تسااما
مبعا بة املتّه مرتني على اجلرم ذاته وأن الدولة الطرف مل تن ّفذ تل التوصيا (.)٤
 8-٢ويؤّكا اد ص اااحب ال اابالغ أن الس االطا القض ااائية يف الدول ااة الط اارف مب ااا فيه ااا احمل اااك
االبتدائية وحماك االستئناف واحملكمة العليا مل حتك ا لصااا املساتنكفني ضام يا مان اخلدماة
العسكرية .لذا يؤّكد أنه استنفد مجي سب االنتصااف احمللياة املنصاوص عليهاا يف املااد )١(١8
__________

()٣
()٤
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من العهد( .)5ويقاول صااحب الابالغ فيماا يتعلاق بادعاءاتاه مبوجاب املااد  7واملااد  )7(١٤مان
العهد إن أي سبي انتصاف فعال مل ياتا له حمليا .
ُ
الشكوى
 ١-٣يا ّدعي صاااحب الاابالغ أن سااجنه بساابب معتقداتااه الدينيااة يشااك يف حااد ذاتااه معاملااة
ال إنسانية أو مهينة باملعىن املقصود يف املاد  7من العهد.
 ٢-٣وي ّدعي صاحب البالغ أيضا انتها املااد  7مان العهاد بسابب املعاملاة الا تعار اا
أثنا ا ا اااء االحتجا ا ا اااز وبلغ ا ا ا ا حا ا ا ااد التعا ا ا ااذيب وسا ا ا ااوء املعاملا ا ا ااة وبسا ا ا اابب ظا ا ا ااروف ا ا ا ا اابو يف
سااجن  .)٦(LBK-12ويف ااذا الصاادد يش ا إىل املالحظااا اخلتاميااة للجنااة منا ضااة التعااذيب
بشأن تركمانستان لعام  ٢٠١١حيإ أعرب اللجنة عن لقها إزاء استمرار موظفي السجون يف
تركمانستان يف ممارسة االعتداء اجلسدي والضغ النفسي مبا يف ذل العقاب اجلمااعي وساوء
املعاملااة باعتبااار .تاادب ا و ائيااا .وا اابو االنف ارادي والعنااف اجلنسااي واالغتصاااب علااى أياادي
موظفي السجون أو السجناء( .)7ويش صااحب الابالغ أيضاا إىل تقريار نقاباة احملاامني املساتقلني
الرتكمانيااة الااذي صاادر يف شااباع/فرباياار  ٢٠١٠ويش ا إىل أن سااجن  LBK-12يق ا يف منطقااة
صااحراوية تاانخفض فيهااا درجااا ا ارار إىل  ٢٠درجااة مئويااة حتا الصاافر يف الشااتاء و ااد ترتفا
لتبلغ  5٠درجة مئوية لالل موجا ا ر يف الصيف .ولقد كان السجن مكتظا وكان السجناء
بالس ا ّ واألم ارا اجللديااة حمتج ازين م ا السااجناء األصااحاء و ااو مااا عا ّار صاااحب
املصااابون ّ
الاابالغ بشااد خلطاار اإلصااابة بااداء الس ا ّ وغ ا ماان األمارا املعديااة .ومل حياات صاااحب الاابالغ
باملاد  ١٠من العهد حتديدا غ أن البالغ يث أيضا على ما يبدو مسائ مبوجب تل املاد .
 ٣-٣وي ا ّدعي صاااحب الاابالغ أيضااا أن تك ارار حماكمتااه وإدانتااه وسااجنه لرفضااه أداء اخلدمااة
العس ااكرية اإللزامي ااة بس اابب معتقدات ااه الديني ااة واس ااتنكافه الض اام ي ااد انتها ا حقو ااه مبوج ااب
املاااد  )١(١8ماان العه اد( . )8ويفيااد بأنااه أعاارب للساالطا الرتكمانيااة م ارارا عاان اسااتعداد ألداء
واجباته املدنية من لالل أداء لدمة بديلة حقيقية لكن تشريعا الدولة الطارف ال تانص علاى
ذ اخلدمة .
مث

__________

()5
()٦
()7
()8

4

يش ا ص اااحب ال اابالغ إىل عني ااه املق اادمني إىل حمكم ااة داش ااوغوز اإل ليمي ااة يف ا اراري حمكم ااة مدين ااة داش ااوغوز
املؤرلني  ٢9كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٠و 8كانون الثاين/يناير .٢٠١٣
انظر الفقرتني  ٤-٢و ٦-٢أعال .
انظر الوثيقة  CAT/C/TKM/CO/1الفقر .١8
انظاار علااى ساابي املثااال البالغااني ر ا  ٢٠٠8/١85٣ور ا  ٢٠٠8/١85٤أتاسااوي وساااركو ضااد تركيااا
اآلراء املعتمد يف  ٢9آذار/مار  ٢٠١٢الفقرتان  ٤-١٠و.5-١٠
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 ٤-٣وعااالو علااى ذل ا ي ا ّدعي صاااحب الاابالغ انتهااا حقو ااه مبوجااب املاااد  )7(١٤ماان
العهد ألن رفضه أداء اخلدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية أسفر عن إدانته مرتني(.)9
 5-٣ويطلاب صااحب الابالغ إىل اللجناة أن توجاه الدولاة الطارف إىل ماا يلاي( :أ) تربئتاه ماان
ال ا ااته املوجه ا ااة إلي ا ااه مبوج ا ااب امل ا اااد  )١(٢١9م ا اان الق ا ااانون اجلن ا ااائي وإلغ ا اااء س ا ااجله اجلن ا ااائي؛
(ب) منحه تعويضا كافيا عن األضرار غ املالية ال تكبد ا نتيجة تكرار إدانته وسجنه.

الموضوعية
مالحظات الهولة الط ف بشأن المقوولية واألسس

 ١-٤يف  ١٤آب/أغسطو  ٢٠١٣دم الدولة الطرف مالحظاهتا بشاأن مقبولياة الابالغ
وأسس ااه املوض ااوعية .وت ااذ ّكر الدول ااة الط اارف ب ااأن ص اااحب ال اابالغ أدي اان يف  ٢9ك ااانون األول/
وحكا علياه بالسااجن  ١8شاهرا مبوجااب املااد  )١(٢١9ماان القاانون اجلنااائي
ديسامرب ُ ٢٠١٠
لرفض ا ااه أداء اخلدم ا ااة العس ا ااكرية وبأن ا ااه رف ا ااض أداء ا ااذ اخلدم ا ااة م ا اار ثاني ا ااة يف ك ا ااانون األول/
وحك عليه بالسجن  ٢٤شهرا
ديسمرب  .٢٠١٢و كذا أُدين يف  8كانون الثاين/يناير ُ ٢٠١٣
مبوجب املاد ذاهتا من القانون اجلنائي .وتبلّغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البالغ مل يطلب
أي مساعد بية لالل فرت احتجااز وباأن مكتاب املادعي العاام او الاذي يضاطل وفقاا
للتشريعا الو نية وال سيما منها املاد  ٢١9من القانون اجلنائي بالتحقيق يف اجلرائ اجلنائية.
و كذا ولالفا ملا أ ّكد صاحب البالغ مل يكن لدى ضباع الشر ة أي سبب الستجوابه.
 ٢-٤وتالحااب الدولااة الطاارف أن املاااد  ٤١ماان الدسااتور تاانص علااى أن .محايااة تركمانسااتان
واجب مقد يق علاى عااتق كا ماوا ن .وأن التجنياد العاام إجبااري علاى الاذكور مان ماوا ا
تركمانسااتان .كمااا أوااا تالحااب أن صاااحب الاابالغ مل يسااتوف املعاااي الا يُعفااى مبقتضااا ا ماان
اخلدم ااة العس ااكرية وف ااق م ااا ت اانص علي ااه يف امل اااد  ١8م اان ااانون التجني ااد اإلجب اااري واخلدم ااة
العسكرية  .وبالتايل فإن رارا احملاك احمللية متتث لتشريعا الدولة الطرف امتثاال تاما.
اعليقات صاحر الوالغ على مالحظات الهولة الط

ف

 ١-5يف  ١5تشارين األول/أكتااوبر  ٢٠١٣ا ّدم صاااحب الاابالغ تعليقاتااه بشااأن مالحظااا
الدول ااة الط اارف .ويالح ااب ص اااحب ال اابالغ أن الدول ااة الط اارف مل تع اارت عل ااى أي م اان الو ااائ
الوارد يف البالغ .وباإلضافة إىل ذل يرى أوا مل تقدم أي أدلة تادحض ادعااء أناه تعار يف

__________

()9
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أثناء احتجاز ملعاملة ال إنسانية أو مهيناة مباا خياالف املااد  7مان العهاد( )١٠ألن الدولاة الطارف
مل تق ّدم أي رد على ادعاءاته املفصلة بشأن املعاملة الالإنسانية واملهينة ال تعر ا(.)١١

 ٢-5وخيل ااص ص اااحب ال اابالغ إىل أن تكا ارار حماكمت ااه وإدانت ااه وس ااجنه انتها ا حقو ااه مبوج ااب
املواد  7و )7(١٤و )١(١8من العهد .و و يكرر لبه ا صول على تعويضا من الدولة الطرف.
ّ
مالحظات إضافية مقهمة ما الهولة الط

ف

 ١-٦كرر الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية يف  ٢٣كانون
األول/ديسمرب  ٢٠١٣و 7آذار/مار .٢٠١٤
 ٢-٦وعالو على ذل أفاد الدولة الطرف يف  ١7آذار/مار  ٢٠١٤بأن يئا إنفااذ
القااانون املختصااة نظاار بعنايااة يف ضااية صاااحب الاابالغ ومل ااد سااببا للطعاان يف ارار احملكمااة
ألن صاحب البالغ ارتكب فعال إجراميا يعا ب عليه القانون اجلنائي.

الوالغ
مالحظات إضافية مقهمة ما صاحر

 ١-7كا ّارر صاااحب الاابالغ يف  ١٤أيار/مااايو  ٢٠١٤أن الدولااة الطاارف مل تعاارت علااى أي
من الو ائ الوارد يف بالغه .والتربير الوحيد الذي حاول الدولة الطرف تقدميه او تأكياد ا أن
وسجن باعتباار مساتنكفا ضام يا مان اخلدماة العساكرية ألناه .غا مؤ ا .
صاحب البالغ أدين ُ
لإلعفاء منها مبوجب املاد  ١8من انون اخلدمة العسكرية والواجاب العساكري .و اال صااحب
ال اابالغ إن رس ااالة الدول ااة الط اارف تظه اار ااا ال تام ااا لتعه ااداهتا مبقتض ااى امل اااد  ١8م اان العه ااد
والق ارارا السااابقة الصااادر عاان اللجنااة ال ا تقاار ا ااق يف االسااتنكاف الضاام ي ماان اخلدمااة
العسكرية .وعالو على ذل مل تعرت الدولة الطرف على ّادعاءا صاحب البالغ ال تفيد
بأنااه تعاار  -مبااا خيااالف املاااد  7ماان العهااد  -ملعاملااة ال إنسااانية ومهينااة علااى أياادي مااوظفي
إنفاااذ القااانون ومااوظفي السااجون .وخيلااص صاااحب الاابالغ ماار ألاارى إىل أن مالحقتااه وإدانتااه
مرتني د انتهك حقو ه مبوجب املواد  7و )7(١٤و )١(١8مان العهاد ويعياد تأكياد
وسجنه ّ
لبه ا صول على تعويضا من الدولة الطرف.
 ٢-7ويف  ٢٦كااانون الثاين/يناااير  ٢٠١5ا ّدم صاااحب الاابالغ معلومااا إضااافية تفيااد بااأن
رئاايو تركمانسااتان أصاادر أم ارا يف  ٢٢تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠١٤يقضااي بااالعفو علااى انيااة
مسجونني من شهود يهو مبن فيه صااحب الابالغ الاذي أُ لاق ساراحه بعاد أن ضاى واحادا
وعشارين شااهرا ونصااف شااهر ماان أصا  ٢٤شااهرا يف السااجن و ااي العقوبااة الا ُحكا عليااه ااا
__________

( )١٠انظر الفقرتني  ٤-٢و ٦-٢أعال .
( )١١يشا صاااحب الاابالغ إىل ضااية عمروفااا ضااد أوزبكسااتان الا رأ فيهااا اللجنااة أن عاابء اإلثبااا فيمااا يتعلااق
بالتعذيب وسوء املعاملة ال ميكن أن يق على عاتق صاحب البالغ وحاد وأناه جياب تارجيا ادعااءا صااحب
البالغ (البالغ ر  ٢٠٠٦/١٤٤9اآلراء املعتمد يف  ١9تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٠الفقر .)٣-8
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بساابب إدانتااه الثانيااة مبوجااب املاااد  ٢١9ماان القااانون اجلنااائي( .)١٢وأفاااد صاااحب الاابالغ بأنااه
ارب مان الاته املوجهاة إلياه وال يلغاي ساجله اجلناائي
ّ
يرحب ذا التطور لكنّه يدر أن العفو ال ي ّ
وال يتيا له أي نوع من إعاد التأ ي .
المسائل واإلل اءات المع وضة على اللجنة

النظر يف املقبولية
 ١-8ب ا النظاار يف أي ادعاااء ياارد يف بااالغ مااا يتعااني علااى اللجنااة وفقااا للماااد  9٣ماان
تقرر ما إذا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكول االلتياري.
نظامها الداللي أن ّ
 ٢-8و ا ااد حتقق ا ا اللجنا ااة وفقا ااا ملقتضا اايا الفقا اار (()٢أ) ما اان املا اااد  5ما اان الربوتوكا ااول
االلتياااري ماان أن املسااألة نفسااها ليس ا يااد الدراسااة يف إ ااار أي إج اراء آلاار ماان إج اراءا
التحقيق الدويل أو التسوية الدولية.

 ٣-8وتذ ّكر اللجنة مبا ذ ب إلياه يف راراهتاا الساابقة مان أناه جياب علاى أصاحاب البالغاا
االسااتفاد ماان مجي ا ُسااب االنتصاااف احملليااة ماان أج ا الوفاااء بالشاارع املنصااوص عليااه يف الفقاار
الفرعيااة (ب) ماان الفقاار  ٢ماان املاااد  5ماان الربتوكااول االلتياااري مااا داما تل ا ال ُسااب تباادو
فعالة يف القضية املطروحاة وماا داما متاحاة لصااحب الابالغ لكا الوا ا ( . )١٣وتالحاب اللجناة
إفاااد صاااحب الاابالغ بااأن سااب االنتصاااف الفعالااة غ ا متاحااة لااه يف الدولااة الطاارف صااوص
ادعاءاتااه يف إ ااار املااادتني  7و )7(١٤ماان العهااد وبأنااه اسااتنفد سااب االنتصاااف احملليااة املتاحااة
فيم ااا يتعل ااق باالنته ااا املزع ااوم للم اااد  )١(١8م اان العه ااد ألن ااه ع اان يف ا اراري حمكم ااة مدين ااة
داشااوغوز املااؤرلني  ٢9كااانون األول/ديساامرب  ٢٠١٠و 8كااانون الثاين/يناااير  .٢٠١٣وحتااي
اللجنااة علم ااا أيض ااا بتأكي ااد الدول ااة الط اارف يف  ١7آذار/م ااار  ٢٠١٤أن يئ ااا تركمانس ااتان
املعنيااة بإنفاااذ الق اوانني نظاار بعنايااة يف ضااية صاااحب الاابالغ ومل ااد أي مااربر للطعاان يف ارار
احملكمااة كمااا حتااي علمااا بااأن الدولااة الطاارف مل تعاارت علااى دفوعااا صاااحب الاابالغ بشااأن
اسااتنفاد سااب االنتصاااف احملليااة .ويف ااذ الظااروف تاارى اللجنااة أن الفقاار (٢ب) ماان املاااد 5
من الربوتوكول االلتياري ال متنعها من النظر يف البالغ .
 ٤-8وت اارى اللجن ااة أن ادع اااءا ص اااحب ال اابالغ الا ا تثا ا ض ااايا مبقتض ااى املا اواد  7و١٠
و )7(١٤و )١(١8من العهد مدعومة مبا يكفي من األدلة ألغرا املقبولية وتعلان أواا مقبولاة
وتنتق من مث إىل النظر يف أسسها املوضوعية.
__________

( )١٢مل تقدم أي معلوما عن تاريخ اإلفراج.
( )١٣انظا اار علا ااى سا اابي املثا ااال الا اابالغ ر ا ا  ٢٠١١/٢٠97تيما اار ضا ااد ولنا اادا اآلراء املعتم ا اد يف  ٢٤متا ااوز/
يوليه  ٢٠١٤الفقر .٣-٦
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النظر يف األسو املوضوعية
 ١-9نظر اللجناة يف اذا الابالغ يف ضاوء مجيا املعلوماا الا أتاحهاا اا الطرفاان وذلا
وفقا ملا تقتضيه املاد  )١(5من الربوتوكول االلتياري.
 ٢-9وتالحب اللجنة ادعاء صاحب البالغ أناه تعار لساوء املعاملاة أثنااء احتجااز يف مركاز
االحتج اااز املؤ ا ا يف داش ااوغوز وذلا ا يف  ٣٠ك ااانون األول/ديس اامرب  ٢٠١٠عن اادما ضا اربه
تعر للرك والضارب
املدير لرفضه اخلدمة العسكرية ويف  ٢١كانون الثاين/يناير  ٢٠١١عندما ّ
من ب رئيو إدار التحقيق الذي اهتماه بأناه .لاائن ..وحتاي اللجناة علماا بتصاريا أم صااحب
البالغ الذي يفيد بأن ابنهاا أبلغهاا يف  ١١شاباع/فرباير  ٢٠١٣بأناه يتعار للتعاذيب والتهدياد
واالس ااتجواب م اان ب ا ض ااباع إدار الش اار ة السادس ااة يف مرف ااق االحتج اااز املؤ ا  DZ-D/7يف
داشوغوز .وتالحب اللجنة أيضا ادعاء صاحب الابالغ بشاأن عادم وجاود آلياا كافياة للتحقياق
يف حاال التعذيب وسوء املعاملة يف الدولة الطرف وتذ ّكر بأناه جياب علاى السالطا املختصاة
التحقيااق يف الشااكاوى املتعلقااة بسااوء املعاملااة حتقيقااا فوريااا ونزيهااا( .)١٤وحتااي اللجنااة علمااا ببيااان
الدولااة الطاارف أن ضااباع الشاار ة ليس اوا مسااؤولني عاان اسااتجواب صاااحب الاابالغ .وما ذل ا
تالحااب اللجنااة أيضااا أن الدولااة الطاارف مل تاادحض ادعاااءا التعااذيب وسااوء املعاملااة ومل تقاادم
أي معلومااا يف ااذا الصاادد .و كااذا ويف ظ ا ظااروف ااذ القضااية تاارى اللجنااة أنااه جيااب
إعطاء األمهية الواجبة الدعاءا صاحب الابالغ  .وبنااء علياه ُّتلاص اللجناة إىل أن الو اائ الا
ُعرض عليها تكشف عن انتها حقو صاحب البالغ مبوجب املاد  7من ا 
لعهد.

 ٣-9وحت ا ا ااي اللجن ا ا ااة علم ا ا ااا بادع ا ا اااءا ص ا ا اااحب ال ا ا اابالغ بش ا ا ااأن الظ ا ا ااروف املرتدي ا ا ااة يف
سجن  LBK-12مثا وضاعه يف ا ابو االنفارادي ماد  ١٠أياام مناذ وصاوله وتعريضاه لظاروف
مناليااة اسااية لااالل صاايف ااائب وشااتاء ااار وإرغامااه علااى اف ارتاش األر اخلرسااانية عاريااا
لعد أيام .و ّادعى صاحب البالغ أيضاا أن الساجن كاان مكتظاا وأن الساجناء املصاابني بالسا ّ
واألمارا اجللدياة كاانوا حمتجازين ما الساجناء األصااحاء و او ماا ع ّار صااحب الابالغ بشااد
خلطاار اإلصااابة بااداء الس ا ّ وغ ا ماان األم ارا املعديااة .وحتااي اللجنااة علمااا أيضااا بااأن الدولااة
الطرف مل تعرت على ذ املزاع ال تتسق ما اساتنتاجا جلناة منا ضاة التعاذيب الاوارد يف
آلا اار مالحظاهتا ااا اخلتاميا ااة املتعلقا ااة بالدولا ااة الطا اارف( .)١5وتا ااذكر اللجنا ااة بأنا ااه ال جيا ااوز تع ا اريض
األشخاص الاذين تُسالب حاريته ألي شاك مان أشاكال ا رماان أو اإلكارا عادا ماا او ماالزم
لساالب ا ريااة و ااب معاااملته وفقااا لقواعااد األم ا املتحااد النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجناء

__________

( )١٤انظر تعليق اللجناة العاام ر ا  )١99٢(٢٠بشاأن حظار التعاذيب وغا مان ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية
أو الالإنسانية أو املهينة.
( )١5انظر الوثيقة  CAT/C/TKM/CO/1الفقر .١9
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يف مجلة واعد ألرى( .)١٦ونظرا إىل عادم وجاود أي معلوماا ألارى ذا صالة يف امللاف تقارر
اللجنااة أن ماان الواجااب أن تُق اادر م ازاع صاااحب الاابالغ ح ااق اادر ا .وعليااه تاارى اللجن ااة أن
احتجاز صاحب البالغ يف ذ الظروف ينته حقه يف أن يُعام معاملة إنسانية حترتم الكرامة
()١7
األصيلة يف اإلنسان وفقا للفقر  ١من املاد  ١٠من العهد .
 ٤-9وتالحب اللجنة أيضا ادعاء صاحب البالغ مبوجب املااد  )7(١٤مان العهاد أناه أديان
وعو ب مرتني بسبب رفضه أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية الذي .يستند إىل اساتمرار العازم علاى
االمتناع عن أداء اخلدمة ألساباب ضام ية ..وتالحاب اللجناة كاذل أن حمكماة مديناة داشاوغوز
أدان صاحب البالغ يف  ٢9كاانون األول/ديسامرب  ٢٠١٠وحكما علياه بالساجن ملاد ١8
شهرا مبوجب املاد  )١(٢١9من القانون اجلنائي وذل لرفضه أداء اخلدمة العسكرية اإللزامياة
وأن احملكمااة نفسااها أدانتااه ماار ثانيااة مبوجااب املاااد  )١(٢١9ماان القااانون اجلنااائي يف  8كااانون
الثاين/يناير  ٢٠١٣وحكم علياه بالساجن ملاد  ٢٤شاهرا .وتالحاب اللجناة أن الدولاة الطارف
مل تدحض ذ االدعاءا .
 5-9وتشا اللجنااة إىل تعليقهاا العااام ر ا  )٢٠٠7(٣٢بشااأن ا اق يف املساااوا أماام احملاااك
وا يئا القضائية ويف حماكمة عادلة الذي ذكر فيه يف مجلة أمور أن الفقر  7من املاد ١٤
ماان العهااد تاانص علااى عاادم ج اواز حماكمااة شااخص أو معا بتااه ماار ثانيااة علااى جرميااة صاادر فيهااا
ُحكا ا و ااائي باإلدان ااة مبوج ااب الق ااانون واإلج ا اراءا اجلزائي ااة ألي بل ااد .كم ااا أن تكا ارار معا ب ااة
املستنكفني ضم يا علاى عادم اساتجابته ألمار مكارر باأداء اخلدماة العساكرية اد يعاادل املعا باة
على اجلرمية نفسها مرتني إذا كان الرفض الالحق يستند إىل استمرار العزم على االمتنااع عان أداء
اخلدمة ألسباب ضم ية( .)١8وتالحب اللجنة يف سيا ذ القضية أن صاحب البالغ ُحوك
وعو ااب مارتني بعقوبااا سااجنية ويلااة مبوجااب نفااو أحكااام القااانون اجلنااائي لرتكمانسااتان ألنااه
اعرت بصفته من ائفة شهود يهو على أداء اخلدمة العسكرية اإلجبارية ورفض أداء ا .ويف
ظااروف ااذ القضااية ونظارا إىل عاادم تقاادمي الدولااة الطاارف معلومااا خمالفااة تسااتنت اللجنااة أن
حقو صاحب البالغ مبوجب الفقر  7من املاد  ١٤من العهد د انتُهك .
بادعاااء صاااحب الاابالغ أن حقو ااه املكفولااة مبوجااب الفقاار  ١ماان
 ٦-9وحتااي اللجنااة علمااا ّ
املاااد  ١8ماان العهااد ااد انتُهك ا بساابب عاادم وجااود باادي عاان اخلدمااة العسااكرية اإللزاميااة يف

__________

( )١٦انظ ا اار م ا ااثال ال ا اابالغ ر ا ا ا  ٢٠٠٦/١5٢٠موامب ا ااا ض ا ااد زامبي ا ااا اآلراء املعتم ا ااد يف  ١٠آذار/م ا ااار ٢٠١٠
الفق ا اار ٤-٦؛ وال ا اابالغ ر ا ا ا  ٢٠١٢/٢٢١8عب ا اادالالييف ض ا ااد تركمانس ا ااتان اآلراء املعتم ا ااد يف  ٢5آذار/
مار  ٢٠١5الفقر .٣-7
( )١7انظا ا اار ما ا ااثال الا ا اابالغ ر ا ا ا  ٢٠٠٦/١5٣٠بوزبا ا اااي ضا ا ااد تركمانسا ا ااتان اآلراء املعتما ا ااد يف  ٢7تش ا ا ارين األول/
أكت ااوبر  ٢٠١٠الفق اار ٣-7؛ وال اابالغ ر ا ا  ٢٠١٢/٢٢٢١حمم ااود حودايب غين ااوف ض ااد تركمانس ااتان اآلراء
املعتماد يف  ٢9تشارين األول/أكتااوبر  ٢٠١5الفقار ٣-7؛ والابالغ ر ا  ٢٠١٢/٢٢٢٢أمحاد حودايب غينااوف
ض ا ا ا ا ا ااد تركمانس ا ا ا ا ا ااتان اآلراء املعتم ا ا ا ا ا ااد يف  ٢9تش ا ا ا ا ا ا ارين األول/أكت ا ا ا ا ا ااوبر  ٢٠١5الفق ا ا ا ا ا اار ٣-7؛ وال ا ا ا ا ا اابالغ
ر  ٢٠١٢/٢٢٢٣لباروو ضد تركمانستان اآلراء املعتمد يف  ٢9تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١5الفقر .٣-7
( )١8انظر التعليق العام للجنة ر  ٣٢الفقرتان  5٤و. 55
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الدولااة الطاارف و ااو مااا جع ا رفضااه أداء اخلدمااة العسااكرية بساابب ضاام الااديا يفضااي إىل
مالحقتااه جنائيااا مث إىل حبسااه .وحتااي اللجنااة علمااا بقااول الدولااة الطاارف إن اجلرميااة الا ارتكبهااا
صاااحب الاابالغ ُحاادد بد ااة وفقااا للقااانون اجلنااائي لرتكمانسااتان وإن املاااد  ٤١ماان الدسااتور
تنص على أن .محاية تركمانستان واجب مقد يق على عاتق كا ماوا ن .وإن التجنياد العاام
إجباري بالنسبة لك املوا نني الذكور.
 7-9وت ااذ ًكر اللجن ااة بتعليقه ااا الع ااام ر ا  )١99٣(٢٢بش ااأن ا ااق يف حري ااة الفك اار والوج اادان
والدين الاذي تارى فياه أن الطااب األساساي للحرياا املنصاوص عليهاا يف الفقار  ١مان املااد ١8
يتجلاى يف حقيقااة أناه ال ميكاان اساتثناء أحااد مان ااذا ا كا حاار يف أو اا الطاوار العاماة علااى
النحو املذكور يف الفقر  ٢من املاد  ٤من العهد .وتذ ًكر اللجنة باجتهاداهتا السابقة ال رأ فيها
أنه على الرغ من أن العهد ال يش صراحة إىل ا ق يف االستنكاف الضم ي فإن ذا ا ق ينب
من املاد  ١8ما دام االلتز ُام باملشاركة يف استخدام القو القاتلة د يتعار تعارضا جديا م حرية
الفكر والضم والدين( .)١9وا ق يف االساتنكاف الضام ي مان اخلدماة العساكرية ياتالزم وا اق يف
حرية الفكر والوجدان والدين .و و خيول أي فرد اإلعفاء من اخلدمة العسكرية اإللزامية إذا مل يكان
باإلمكان التوفيق بينها وباني ديناه ومعتقداتاه .وجياب أال خيا اذا ا اق بااإلكرا  .وجياوز للدولاة إن
شاء أن تلزم املستنكف بأداء لدمة مدنية بديلة عن اخلدمة العسكرية لاارج اجملاال العساكري
وحت ا ياااد غ ا عسااكرية .وال جيااب أن تكااون اخلدمااة البديلااة ذا بيعااة عقابيااة ب ا  جيااب أن
()٢٠
تكون لدمة حقيقية للمجتم وتتماشى واحرتام حقو اإلنسان .
 8-9وت اارى اللجن ااة يف القض ااية ي ااد النظ اار أن رف ااض ص اااحب ال اابالغ التجني ااد ألداء اخلدم ااة
العسااكرية اإللزاميااة ينبا ماان معتقداتااه الدينيااة وأن األحكااام الالحقااة بإدانتااه ومعا بتااه تصا إىل
حاد املساا لريتاه يف الفكار والوجاادان والادين و او ماا خيااالف أحكاام الفقار  ١مان املاااد ١8
ماان العهااد( .)٢١وتااذ ّكر اللجنااة يف ااذا الصاادد بااأن م ا الرافضااني التجنيااد يف اخلدمااة العسااكرية
__________

( )١9انظا ا اار با ا ااوزك ضا ا ااد تركمانسا ا ااتان الفقا ا اار ٣-7؛ وعبا ا اادالالييف ضا ا ااد تركمانسا ا ااتان الفقا ا اار ٣-7؛ وحمما ا ااود
حودايب غينا ااوف ضا ااد تركمانسا ااتان الفقا اار ٣-7؛ وأمحا ااد حودايب غينا ااوف ضا ااد تركمانسا ااتان الفقا اار ٣-7؛
وجاباروو ضد تركمانستان الفقر .٣-7
( )٢٠انظر البالغا ر ا  ٢٠٠7 /١7٤١-١٦٤٢ماني  -كياو جيوناغ وآلارون ضاد مجهورياة كورياا اآلراء املعتماد
يف  ٢٤آذار/مااار  ٢٠١١الفقاار ٣-7؛ ور ا  ٢٠٠8/١78٦جونااغ  -ن ااام كااي وآلاارون ضااد مجهوري ااة
كوريااا الشااعبية الدميقرا يااة اآلراء املعتمااد يف  ٢5تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠١٢الفقاار ٤-7؛ وعباادالالييف
ضد تركمانستان الفقر 7-7؛ وحممود حودايب غينوف ضد تركمانستان الفقر 5-7؛ وأمحاد حودايب غيناوف
ضد تركمانستان الفقر 5-7؛ وجاباروو ضد تركمنستان الفقر  ٦-7.
( )٢١انظاار مااني  -كيااو جونااغ وآلاارون ضااد مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقرا يااة الفقاار ٤-7؛ وجونااغ  -نااام كااي
وآلرون ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقرا ية الفقر 5-7؛ وأتاسوي وسااركو ضاد تركياا الفقرتاان ٤-١٠
و5-١٠؛ والاابالغ ر ا  ٢٠١٢/٢١79يونااغ  -كاوان كااي وآلاارون ضااد مجهوريااة كوريااا الشااعبية الدميقرا يااة
اآلراء املعتما ا ا ااد يف  ١5تش ا ا ا ارين األول/أكتا ا ا ااوبر  ٢٠١٤الفقا ا ا اار ٤-7؛ وعبا ا ا اادالالييف ضا ا ا ااد تركمانسا ا ا ااتان
الفقر 8-7؛ وحممود حودايب غينوف ضد تركمانستان الفقر ٣-7؛ وأمحد حودايب غينوف ضاد تركمانساتان
الفقر 5-7؛ وجاباروو ضد تركمنستان الفقر .7-7
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اإللزاميااة ألن وجااداو أو دياانه حياًرم علاايه اسااتخدام األساالحة أماار يتعااار ما الفقاار  ١ماان
املاااد  ١8ماان العهااد .وتااذ ّكر أيضااا بأوااا أعرب ا أثناااء نظر ااا يف التقرياار األويل للدولااة الطاارف
مبوج ااب امل اااد  ٤٠م اان العه ااد ع اان لقه ااا إزاء ااانون التجني ااد اإلجب اااري واخلدم ااة العس ااكرية
بص اايغته املعدل ااة يف  ٢5أيلول/س اابتمرب  ٢٠١٠ألن ااه ال يع اارتف ل ااق الش ااخص يف االس ااتنكاف
الضاام ي عاان أداء اخلدمااة العسااكرية وال يتاايا أي لدمااة بديلااة للخدمااة العسااكرية وأوص ا
الدولااة الطاارف بااأن تتخااذ يف مجلااة أمااور التااداب الالزمااة ملراجعااة تش اريعاهتا ليااإ تاانص علااى
لاادما بديلااة( .)٢٢وعليااه ُّتلااص اللجنااة إىل أن الدولااة الطاارف مبحاكمتهااا صاااحب الاابالغ
وإدانتا ااه وسا ااجنه لرفضا ااه أداء اخلدما ااة العسا ااكرية اإللزاميا ااة بسا اابب معتقداتا ااه الدينيا ااة واسا ااتنكافه
الضم ي انتهك حقو ه مبقتضى الفقر  ١من املاد  ١8من العهد .
 -١٠وتاارى اللجنااة و ااي تتصاارف مبوجااب الفقاار  ٤ماان املاااد  5ماان الربوتوكااول االلتياااري
أن الو ا ااائ املعروضا ااة عليها ااا تكشا ااف عا اان انتها ااا حقا ااو صا اااحب الا اابالغ مبقتضا ااى امل ا اواد 7
و )١(١٠و )7(١٤و )١(١8من العهد.
 -١١ووفقا للفقر (()٣أ) من املاد  ٢من العهد تُلزم الدولاة الطارف بإتاحاة سابي انتصااف
فعااال لصاااحب الاابالغ .ويقتضااي منهااا ذلا أن اارب جاربا كااامال أي ضاارر ااق باااألفراد الااذين
انتُهك ا حق ااو ه املكفول ااة مبوج ااب العه ااد  .وعلي ااه ف ااإن الدول ااة الط اارف ملزم ااة يف مجل ااة أم ااور
أل اارى ب ااإجراء حتقي ااق ش ااام ونزي ااه وفع ااال يف ادع اااءا ص اااحب ال اابالغ ال ا تن اادرج يف إ ااار
امل اااد  7م اان العه ااد ومبالحق ااة أي ش ااخص ثبتا ا مس ااؤوليته وبإلغ اااء س ااج ص اااحب ال اابالغ
اجلنائي ومبنحه تعويضا كافياة .والدولاة الطارف ملزماة مبنا حادو انتهاكاا مماثلاة للعهاد يف
املستقب  .ويف اذا الصادد تؤكاد اللجناة ا ّددا أناه ينبغاي للدولاة الطارف أن تراجا تشاريعاهتا مباا
يتوافااق م ا التزامه ااا الناش اال ع اان الفق اار ( )٢ماان امل اااد  ٢م اان العه ااد وال س اايما ااانون اخلدم ااة
العسااكرية والواجااب العسااكري بصاايغته املعدلااة يف  ٢5أيلول/ساابتمرب  ٢٠١٠بغاار ضاامان
()٢٣
فعالية ا ق يف االستنكاف الضم ي مبوجب الفقر  ١من املاد  ١8من العهد .
 -١٢واللجنة إذ تض يف اعتبار ا أن الدولة الطارف بانضامامها إىل الربوتوكاول االلتيااري
ااد اعرتف ا بالتصاصااها يف حتديااد مااا إذا كااان ااد حااد انتهااا للعهااد أم ال و ااد تعهااد
مبوجب املاد  ٢من العهد بأن تكف جلمي األفراد املوجودين يف إ ليمهاا أو اخلاضاعني لواليتهاا
فعاال و ابا لإلنفااذ يف حاال ثباو
ا قو املعرتف ا يف العهاد وباأن تتايا ا سابي انتصااف ّ
اود أن تتلقااى ماان الدولاة الطاارف يف غضااون  ١8٠يوماا معلومااا عمااا
حادو انتهااا فإوااا ت ّ
اُّتذتااه ماان تااداب لوض ا آراء اللجنااة موضا التنفيااذ .وتطلااب أيضااا إىل الدولااة الطاارف أن تنشاار
آراء اللجنة.
__________

( )٢٢انظر الوثيقة
( )٢٣انظ ا اار البالغ ا ااان ر ا ا ا  ٢٠١٠/٢٠١9با ا اوبالفا ض ا ااد ب ا اايالرو اآلراء املعتم ا ااد يف  5تشا ا ارين الث ا اااين/نوفمرب ٢٠١5
الفقر ١٠؛ ور  ٢٠١٠/١99٢سودالينكو ضد بيالرو اآلراء املعتمد يف  ٢7آذار/مار  ٢٠١5الفقر  ١٠.
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الم فق
رأي مشددت
(رأي مؤيه )

لعضددوي اللجنددة السدديه يددولي إواسدداوا والسدديه يوفددا شدداني

نتفق م االستنتاج الذي للص فيه اللجنة إىل أن الدولة الطرف د انتهكا حقاو

ص اااحب ال اابالغ املكفول ااة ب ااالفقر  ١م اان امل اااد  ١8م اان العه ااد ولك اان ألس ااباب ُّتتل ااف ع اان
األسااباب الا أورد ااا معظا أعضاااء اللجنااة(أ) .وساانحتفب باسااتداللنا علااى الاارغ ماان أننااا ااد ال
نرى من الالزم تكرار يف بالغا مقبلة.

__________

(أ)
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لال ااالع علااى التفاصااي انظاار الاابالغ ر ا  ٢٠١٢/٢٢١8وعباادالالييف ضااد تركمانسااتان اآلراء املعتمااد
يف  ٢5آذار/مااار ( ٢٠١5رأي مشاارت ألعضاااء اللجنااة يااوجي إواساااوا وآنيااا زاياارب  -فااور ويوفااال شاااين
وكونستونتني فاردزيالشفيلي).
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