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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
   املائةالدورة
  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٩-١١

  آراء    

  ١٥٣٠/٢٠٠٦رقم البالغ     

ميثلـه حمـام هـو تيمـور        ( بوزيب   عمر فاروق   :املقدم من
  )يسرخيانوفم

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  تركمانستان  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٧  :تاريخ تقدمي البالغ
 من النظام   ٩٧قرار املقرر اخلاص املتخذ مبوجب املادة         :الوثائق املرجعية

تشرين  ٢٧ احملال إىل الدولة الطرف بتاريخ       ،الداخلي
  )مل يصدر يف شكل وثيقة( ٢٠٠٦نوفمرب /اينالث

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧  :تاريخ اعتماد اآلراء
املعاملة الالإنسانية، واحلق يف االسـتعانة جمانـاً          :املوضوع

خبدمات مترجم شفوي يف حال عدم التمكن من        
  فهم لغة احملكمة أو التحدث هبا

  لةدرجة دعم االدعاءات باألد  :املسائل املوضوعية
  ال توجد أي مسائل إجرائية  : املسائل اإلجرائية
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 ٩ من املادة    ٤ و ١ والفقرتان   ٢ من املادة    ١الفقرة    :مواد العهد
 من املادة ٤ و١ والفقرتان ١٠ من املادة ١والفقرة 

  ٢٦ واملادة ١٤
  ٢  :مواد الربوتوكول االختياري

ـ     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٧يف      ،وق اإلنـسان  ، اعتمدت اللجنة املعنية حبق
 من الربوتوكول االختياري، الـنص املرفـق بـشأن الـبالغ       ٥ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   

  .١٥٣٠/٢٠٠٦ رقم
  ]مرفق[
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  رفقامل

 من  ٥ من املادة    ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        

  **)املائة الدورة(ية والسياس
  بشأن

  ١٥٣٠/٢٠٠٦البالغ رقم     
 تيمـور   حمـام هـو   ميثلـه   ( بوزيب   عمر فاروق   :املقدم من

  )انوفميسرخي
  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

  تركمانستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٧  :تاريخ تقدمي البالغ

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املُنشأة مبوجب املادة     ق اإلنسان إن اللجنة املعنية حبقو     
  باحلقوق املدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٧ يف وقد اجتمعت  
 املقدم من السيد عمر فـاروق       ١٥٣٠/٢٠٠٦ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

ـ          اص بـاحلقوق املدنيـة     بوزيب مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخل
  والسياسية،

وقد وضعت يف اعتبارها مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا صـاحب الـبالغ                
  والدولة والطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       : هذا البالغ راسة  دشارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف         **  
والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،      يبة،  هلوالسيد حمجوب ا  والسيدة كريستني شانيه،    

والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيال              
ر والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عم     والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،     ، والسيد مايكل أوفالهريت،     موتوك

 .سالفيويل، والسيد كريستر تيلني
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤راء مبوجب الفقرة اآل    
 صاحب البالغ هو السيد عمر فاروق بوزيب، وهـو مـواطن تركـي مولـود يف                 -١
 ويقـيم حاليـاً يف      ٢٠٠٥ و ١٩٩٨، عمل يف تركمانستان يف الفترة بني عامي         ١٩٤٤ عام

 ٢ مـن املـادة      ١ويدعي انتهاك تركمانستان حلقوقه مبوجـب الفقـرة         ). تركيا(مرسن  
 ١٤ مـن املـادة      ٤ و ١ والفقـرتني    ١٠ من املادة    ١ والفقرة   ٩ من املادة    ٤ و ١ نيوالفقرت
 السيد تيمور   حمام هو وميثله  . اص باحلقوق املدنية والسياسية    من العهد الدويل اخل    ٢٦ واملادة
  .)١(انوفميسرخي

  الوقائع كما عرضها صاحب البالغ    
وصـل إىل   ) شـركة بنـاء   وهـو   (صاحب البالغ هو مالك ومدير شركة بوزيب          ١-٢

 ٣٦٤٤ووفقاً للمرسوم الرئاسي    .  زراعي - ، لبناء جممع صناعي   ١٩٩٨تركمانستان يف عام    
، "Saparmyrat Turkmenbashi" ، أبرمت شركته عقداً مع١٩٩٨مارس /آذار ١٦ الصادر يف

 صاحب البالغ، فإن نفس املرسوم يعفـي        وحسب. وهي مؤسسة تابعة لرئيس تركمانستان    
تـشرين  يف  ،ولتنفيذ العقد، أنشأ صاحب الـبالغ     . شركته من الضرائب والرسوم اجلمركية    

  . نستان، شركة فرعية يف تركما١٩٩٨أكتوبر /األول
 من  غري حمدد، تلقى مكاملة هاتفيةيوم، يف ٢٠٠٣ويدعي صاحب البالغ أنه يف عام       ٢-٢

 دوالر من دوالرات    مائتا ألف  رشوة مببلغ قدره     بدفعرئيس دائرة ضرائب الدولة طالبه فيها       
. الواليات املتحدة وببناء مهبط للطائرات العمودية لرئيس تركمانستان على حساب الشركة          

ويف اليوم التايل، جاء مفتشو الضرائب لتفتيش مكتبه        . احب البالغ االمتثال لذلك   ورفض ص 
وتدعي دائرة الضرائب أن شـركته مدينـة للدولـة مببلـغ            .  مجيع وثائق الشركة   وصادروا

 مليون دوالر من دوالرات الواليات      ١,٣أي  ( مانات تركمانية    ٦ ٧٦٩ ٤٤٣ ٥٠٠ قدره
  .كضرائب وغرامات) املتحدة

ا أن صاحب البالغ رفض دفع هذا املبلغ، اختذت الدولة الطرف إجراءات جنائية             ومب  ٣-٢
، أصدرت حمكمة دائـرة أشـغابات حكمـاً بإدانتـه         ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢١ويف  . ضده
 التهرب من دفع الضرائب وأمرت مبصادرة مجيع منهارتكاب جرائم اقتصادية متعددة ال

ويف نفس اليوم، مت    .  عاماً ١٤سجن ملدة   أمالكه، مبا يف ذلك شركته وحكمت عليه بال       
 بأمر من رئـيس      ضده  اجلنائية الدعوى هذه   ُرفعتووفقاً لصاحب البالغ،    . احتجازه

  .الدولة نفسه
 متـت مجيعهـا     والنطق باحلكم قد   احملكمة   املداوالت يف ويدعي صاحب البالغ أن       ٤-٢

ة من غريه مـن الـسجناء       وأضطر إىل طلب املساعد   . باللغة التركمانية، وهي لغة ال يفهمها     
__________ 

 .١٩٩٧مايو /أيار ١دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة لتركمانستان يف  )١(
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بدون جدوى بشكاوى إىل  صاحب البالغ توّجهوقد . لترمجة حكم احملكمة وإلعداد استئنافه 
احملاكم، أثناء احملاكمة وبعد بداية قضاء مدة السجن احملكوم هبا عليه، متظلماً من انتهاك حقه               

  .يف االستعانة خبدمات مترجم شفوي
إنسانية بسبب حجم زنزانـة      روف مهينة وال  ويدعي صاحب البالغ أنه تعرض لظ       ٥-٢

، وبسبب عدم كفاية كمية الغذاء واملاء املقدم إليه وبـسبب طريقـة             سجنهحبسه وظروف   
  .معاملة حراس السجن للسجناء

، رفع صاحب البالغ دعوى اسـتئناف إىل اللجنـة          ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٦ويف    ٦-٢
، أكدت حمكمة املدينة احلكم   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢ويف  . اجلنائية يف حمكمة مدينة أشغابات    

ومن مث رفـع صـاحب الـبالغ     .  ورفضت دعوى االستئناف   االبتدائيةالصادر عن احملكمة    
  .٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين ١٦شكوى أمام احملكمة العليا اليت رفضت الشكوى يف 

ن وقدم صاحب البالغ شكوى إىل سلطات خمتلفة فيما يتعلق بظروف احتجازه، مب             ٧-٢
 عن اإلشراف على قانونية ظـروف       ووكالء النيابة العامة املسؤولون    مدير السجن،    يف ذلك 

ولـذلك، يـدعي    .  العام لتركمانستان والسفارة التركية يف أشـغابات       واملدعياالحتجاز،  
  .صاحب البالغ أنه استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة

 ممثلو مديرية األمـن      منه الحتجاز، طلب ويدعي صاحب البالغ أنه عندما كان يف ا         ٨-٢
.  القوانني مرتني التوقيع على اعتراف ووعدوه باإلفراج عنه إذا قـام بـذلك             إنفاذوموظفو  

  .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٩وأكد أنه أطلق سراحه يف . ورفض صاحب البالغ التوقيع

  الشكوى    
  . لية املتاحة والفعالةاحمل يدعي صاحب البالغ أنه استنفد مجيع سبل االنتصاف  ١-٣
 مـن   ١ويدعي صاحب البالغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه مبوجب الفقـرة              ٢-٣

 ١٤ من املادة ٤و ١ والفقرتني ١٠ من املادة   ١ والفقرة   ٩ من املادة    ٢ و ١ والفقرتني   ٢ املادة
  .  من العهد٢٦واملادة 

  وعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوض    
 وُحكم  ، أُدين صاحب البالغ   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢١تؤكد الدولة الطرف أنه يف        ١-٤

وتكرر الدولة الطرف أهم نقاط . خمتلفة عاماً الرتكابه جرائم اقتصادية ١٤ بالسجن ملدة عليه
بال شك، من خالل شهادات شـهود        احلكم وتصر على أن إدانة صاحب البالغ قد ثبتت،        

كما تشري إىل أنه ُسمح، وفقاً للقانون الدويل، للسفارة التركيـة يف            . قيةمتعددين وأدلة وثائ  
يف مناسبات    وأن الدولة الطرف أعربت،    ،صاحب البالغ ببال قيود،    ،باالتصالتركمانستان  

  .عديدة، عن استعدادها للسماح ملمثلني من املنظمات الدولية باالطالع على التحقيق
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صاحب البالغ مل يتعرض ألي عنف عندما كان يقضي  وتشري الدولة الطرف إىل أن        ٢-٤
حبـق صـاحب     ٢٠٠٥أكتوبر/تشرين األول وتدعي أنه صدر يف     . مدة احلكم الصادر حبقه   

  .البالغ عفو رئاسي وأنه متت إعادته إىل بلده األم

  تعليقات صاحب البالغ    
غابات يدعي صاحب البالغ أن جلسات االستماع اليت عقدهتا حمكمة الدائرة يف أش             ١-٥

 درجةكانت متحيزة وغري عادلة، وأن هذه احملكمة وكذلك احملكمة األعلى           مل تكن شفّافة و   
كما يدعي أن مصادرة أصـول      . براءتهمل تأخذا يف احلسبان أي وثيقة من الوثائق اليت تثبت           

نفسية على أيدي الشرطة السرية     ويدعي أيضاً أنه تعرض لضغوط      . ينشركته هو أمر غري قانو    
وأن موظفي التحقيق التابعني للدائرة املالية يف وزارة الـشؤون          " ل باملطالبات الضريبية  للقبو"

سحب اعتراضاته  "ضده وقاموا بتعذيبه بغية إجباره على       " القوة اجلسدية "الداخلية استخدموا   
  ".على دفع الضرائب

ويوضح صاحب البالغ بصورة مطولة أنه كان من املفروض إعفاء شـركته مـن                ٢-٥
أن الـشركة الفرعيـة الـيت أنـشأها يف          و ٣٦٤٤ائب باالستناد إىل املرسوم الرئاسي      الضر

ويدحض بصورة مفصلة التهم    .  أن تكون معفية من الضرائب     من املفروض تركمانستان كان   
  .احمللية احملاكم على أساسها أدانتهاجلنائية اليت 

 /نيـسان  ٢١يف  ويدعي صاحب البالغ أنه بعد أن أعلنت احملكمة حكمها حبقـه              ٣-٥
إمكانية استنشاق  " فيها    له  مباشرة إىل زنزانة قذرة ال نوافذ فيها ومل تكن         اقتيد،  ٢٠٠٤ أبريل

 ٢٥ سجيناً يف    ٣٥ومل تكن يف الزنزانة مراحيض وبلغ عدد السجناء         ". اهلواء أو رؤية الضوء   
 ملدة ثالثة    من دون طعام وماء    وتركهويدعي صاحب البالغ أنه مت خلع مالبسه        . متراً مربعاً 

 ت، وإن هذه األدوية كان    مرض القلب الذي كان يعاين منه     ويدعي أنه ُحرم من أدوية      . أيام
ويشري إىل أنه عندما كان     .ا يف األسواق  هنُتسلم إىل السجن لكن موظفي السجن كانوا يبيعو       

وافق على "جيهل امسه اقترح عليه نقله إىل مكان آخر إذا كان  عام مدعيف احلبس تلقى زيارة 
وعنـدما  .  وإذا مل حياول االستئناف أمام حماكم دولية،ع على اعتراف  وإذا وقّ " دفع الضرائب 

  . عاماً وسيموت فيه١٥رفض صاحب البالغ ذلك، ُهدِّد بأنه سيظل يف السجن ملدة 
وبعد أن ظل صاحب البالغ يف الزنزانة لفترة زمنية غري حمددة، ُنقل إىل سجن تيسن                 ٤-٥

ومرة أخـرى تعـرض     .  زوجته ا كيلومتراً عن املدينة اليت كانت تقيم فيه       ٢٢٠الذي يبعد   
ن وطوهلا ثالثة   اضع يف زنزانة عرضها متر    وعندما رفض التوقيع على االعتراف، وُ     . للتعذيب

وُرفضت تأشريات الـدخول إىل تركمانـستان       . أمتار وتعني عليه تقامسها مع سجينني اثنني      
  . كانوا يرغبون يف زيارتهه وحماميه التركي الذينتخواأل
، ُنقل صاحب البالغ إىل سـجن بايرامـايل يف          ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ٩ويف    ٥-٥

وظل فيما يـسمى    .  كيلومتراً عن حمل إقامته وإقامة زوجته      ٢٥٠مقاطعة ماري، الذي يبعد     
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واسـتمرت الـسلطات ممارسـة      .  فئران وحشرات وأوساخ   املعزل هذا وكان يف   ". املعزل"
بأنه يوافق على دفع الضرائب املستحقة عليه بسبب        " اعتراف"ط عليه لكي يوقع على      الضغو

.  شـكوى  يرفـع أي  السلع اليت كان يبيعها واإلفادة بأنه لن يطالب بأية حقـوق أو             
 ُيحـبس فيـه   وتعرض للتهديد بنقله إىل سجن أوفادانتيبيه بصورة دائمة، وهو سجن           

وحرمه رى تعرض صاحب البالغ للتعذيب ومرة أخ. السجناء يف زنزانات حتت األرض
  . من العالج الطيبموظفو السجن

تـشرين   ٢٠ رئـيس اجلمهوريـة يف   أصـدر نه عنـدما   أويدعي صاحب البالغ      ٦-٥
مرة أخرى، إجباره على التوقيع علـى         مشله، حاولت السلطات،   اً عفو ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

 /تـشرين األول   ٢٨يلـة   وحبلـول منتـصف ل    . ونقل إىل السجن يف أشغابات    ". اعتراف"
وأرادوا منه التوقيع على وثـائق      . ، زاره ثالثة ضباط من دائرة األمن القومي       ٢٠٠٥ أكتوبر

والتعهد بأنه " اليت مت حتصيلهاضرائب  ال"قانونية تبطل عقداً مربماً باسم شركته، للموافقة على         
ـ          ولن يتقدم بأي   أية شكاوى    يرفعلن   ا يتعلـق    طلب إىل أي مؤسسة حتكـيم دوليـة فيم

  .وقال إنه رفض ذلك. باستثماراته يف البالد
 علمت زوجة صاحب البالغ أنه كان يف سجن أشغابات ونبهت           ،ويف هذه األثناء    ٧-٥

 مبرافقتـه إىل     يف هناية األمر   ُسمح له و مقابلتهوطلب مسؤول من السفارة     . ذلكإىل  السفارة  
تـشرين   ٢٩وىل من صـباح يـوم   وأُعيد صاحب البالغ إىل تركيا يف الساعات األ      . املطار
  . مبساعدة مسؤول السفارة التركية ٢٠٠٥أكتوبر /األول

  املسائل واإلجراءات املعروضة أمام اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن                  ١-٦

داخلي، ما إذا كـان الـبالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب      من نظامها ال ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .الربوتوكول االختياري للعهد

 مـن الربوتوكـول     ٥من املـادة    ) أ(٢وتالحظ اللجنة أنه وفقاً ملا تقتضيه الفقرة          ٢-٦
 ليست قيد البحث يف إطار إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق             نفس املسألة االختياري أن   

 أي اعتراض من الدولة الطرف، تعترب اللجنـة أن شـروط            ويف غياب . التسوية الدوليني  أو
  . من الربوتوكول االختياري قد استوفيت٥من املادة ) ب(٢الفقرة 

 ١ والفقرتني   ٢ من املادة    ١لفقرة  لويدعي صاحب البالغ أنه وقع ضحية انتهاكات          ٣-٦
علومـات  ومع ذلك، مل يقدم صاحب البالغ أيـة م        .  من العهد  ٢٦ واملادة   ٩ من املادة    ٢و

ويف ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا اجلزء من          . وثائق داعمة الدعاءاته  أية  مفصلة وال   
 مـن   ٢البالغ ال يستند إىل أدلة، ألغراض املقبولية، لذلك فإنه غري مقبول مبوجب املـادة               

  . الربوتوكول االختياري
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 مـن   ٤لفقـرة   أن حقوقه مبوجب ا   ووتأخذ اللجنة علماً بادعاءات صاحب البالغ         ٤-٦
 من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بإدانته جبرائم اقتصادية من جانب حمكمة الدائرة              ١٤ املادة

 يف حـني أن    ال تنطبق إال على األحداث       ١٤ من املادة    ٤ومبا أن الفقرة    . يف مدينة أشغابات  
  . الراهنةصاحب البالغ ليس حدثاً، فإن اللجنة تعترب أن املادة أعاله ال تنطبق على احلالة 

أن صاحب البالغ كان قد     ووتأخذ اللجنة علماً باحلجج اليت قدمتها الدولة الطرف           ٥-٦
أن حقه يف   وذلك، تأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البالغ         ومع. احملليأُدين وفقاً للتشريع    

 وترى اللجنة أن  . وهذا االدعاء مل ترفضه الدولة الطرف     .  قد انُتهك  شفوياالستعانة مبترجم   
 ١٤من املادة ) و(٣ و١هذا االدعاء يثري قضايا تتعلق باحملاكمة العادلة مبوجب الفقرتني 

 وتنتقل إىل النظر    ة أن هذا اجلزء من البالغ مقبول      ووفقاً لذلك، تعلن اللجن   . من العهد 
  . يف أسسه املوضوعية

هـد،   من الع  ١٠ من املادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ مبوجب الفقرة          ٦-٦
 ، فيها بعد إدانتـه    احُتجزتالحظ اللجنة أن صاحب البالغ قدم سرداً مفصالً للظروف اليت           

تقدمي جواب شامل يفيد بأن صـاحب  على وتالحظ أن الدولة الطرف اقتصرت يف رسالتها       
وترى اللجنة أن هـذا     . السجن احملكوم هبا عليه   البالغ مل يتعرض للعنف عندما كان يقضي        

 تعلن مقبوليته ألنه ال توجد أية عقبات أخرى         وبالتايلمشفوع بأدلة كافية،    اجلزء من البالغ    
  .حتول دون قبوله

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء املعلومات اليت أتاحهـا                ١-٧

  .اري من الربوتوكول االختي٥ من املادة ١الطرفان حسبما تقتضيه الفقرة 
 ، اليت مل تعترض عليها الدولة الطرف      ،وتأخذ اللجنة علماً بادعاءات صاحب البالغ       ٢-٧

  كلها أمور   الصادر حبقه  والنطق باحلكم واليت تفيد بأن مجيع اإلجراءات اليت متت يف احملكمة          
وترى اللجنة أن عـدم تزويـد       . متت باللغة التركمانية اليت مل يكن صاحب البالغ يفهمها        

،  وال يتحدثها   اللغة املستخدمة يف احملكمة    شفوي، علماً بأنه ال يفهم    بالغ مبترجم   صاحب ال 
مـن  ) و(٣الفقـرة   مـع    مقروءة باالقتران    ١٤ من املادة    ١يشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة     

  . من العهد١٤ املادة
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البالغ بشأن ظروف احتجازه يف سجن أشـغابات              ٣-٧

الدولة الطرف مل تعترض على الوصف املفصل        ني وبريامايل، تالحظ اللجنة أن    ويف سجن تيس  
 أن   إىل  اللجنة وختلص .)٥-٥ إىل   ٣-٥انظر الفقرات أعاله من     (الذي قدمه صاحب البالغ     
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احتجاز صاحب البالغ يف مثل هذه الظروف يشكل انتهاكاً حلقـه يف املعاملـة بإنـسانية                
  .)٢( من العهد١٠ من املادة ١ فيه مبوجب الفقرة وباحترام لكرامة اإلنسان األصيلة

 مـن   ٥ من املادة    ٤إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وهي تتصرف عمالً بالفقرة            -٨
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ترى أن املعلومات           

 ١٤ مـن املـادة      ١لطرف للفقرة    الدولة ا   من جانب  املعروضة عليها تكشف عن انتهاكات    
  .من العهد١٠ من املادة ١ والفقرة ١٤من املادة ) و(٣ باالقتران مع الفقرة مقروءة

 الدولة الطرف ملزمة بأن     ترى اللجنة أن   من العهد،    ٢من املادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
: من أجـل   تتخذ هلذا الغرض اخلطوات املناسبة    وتتيح لصاحب البالغ سبيل انتصاف فعاالً       

 ومعاقبة األشخاص املسؤولني عن املعاملة اليت تعـرض هلـا           ملقاضاة إجراءات جنائية    مباشرة
كما أن الدولة   . مبا يف ذلك التعويض    ، اجلرب املناسب لصاحب البالغ    ميتقد و صاحب البالغ؛ 

  .الطرف ملزمة باختاذ خطوات ملنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل
 اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إىل الربوتوكول االختياري    واللجنة إذ تضع يف     -١٠

 ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأهنا قد تعهـدت            قرارقد اعترفت باختصاص اللجنة يف      
 من العهد بأن تضمن متتع مجيع األفراد املوجودين يف إقليمهـا واخلاضـعني              ٢عمالً باملادة   

لعهد وأن تكفل هلم سبيل انتصاف فعاالً وقابالً لإلنفـاذ يف  لواليتها باحلقوق املعترف هبا يف ا 
 يوماً، معلومات ١٨٠ يف غضون   ،حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف         

  . من الدولة الطرف نشر آراء اللجنةتطلبكما . بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ آراء اللجنة
. ، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصـلي        نسيةفر باإلسبانية واإلنكليزية وال   تاعتمد[

 اللجنة   املقدم من  تقرير السنوي الصدر الحقاً أيضاً بالروسية والعربية والصينية كجزء من         توس
  .]اجلمعية العامةإىل 

        

  

__________ 

؛ والبالغ  ٨-١٠ و ٧-١٠، الفقرتان   كابنيت ضد جاماي  ،  ٥٩٠/١٩٩٤انظر على سبيل املثال البالغ رقم        )٢(
، شو ضد جامايكا  ،  ٧٠٤/١٩٩٦؛ والبالغ رقم    ٢-٧، الفقرة   سيمبسون ضد جامايكا  ،  ٦٩٥/١٩٩٣رقم  

 .٤-٦، الفقرة ك ليود ضد جامايكاام، ٧٣٤/١٩٩٧؛ والبالغ رقم ١-٧الفقرة 


