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 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

( مددا التوكولددوخ اارتيددار   4)5اعتمددا ا اللجنددة  وملددة املددا   آراء   
 ** *2268/2013 بشأن البالغ رقم

 دااناتر دوردييف )ميثله احملامي شني ه. برادي( بالغ مقدم من:
 صاحب البالغ الشخص املدعى أنه ضحية:

 تركمانستان الدولة الطرف:
 الة األوىل()اتريخ الرس 2013أاير/مايو  1 اتريخ تقدمي البالغ:

مرررررررن ال  رررررررام  97القررررررررار املتخررررررر   وجرررررررب املررررررراد   الواثئق املرجعية:
 12الرداللي للن رةو واحملراىل اىل الدولرة الطررف   

 )مل يصدر   شكل وثيقة( 2013متوز/يوليه 
 2018األوىل/أكتوبر  تشرين 17 اتريخ اعتماد اآلراء:

االسرررررررت كاف ال رررررررمعي مرررررررن ا دمرررررررة العسررررررركرية  املوضوع:
 اإللزامية

 ال توجد املسائل اإلجرائية:
 حرية الوجدان املسائل املوضوعية:

 (1)18 مواد العهد:
 ال توجد مواد الربوتوكوىل االلتياري:

__________ 

 (.2018تشرين الثاين/نوفمرب  2 -تشرين األوىل/أكتوبر  8) 124اعتمدهتا اللن ة   دورهتا  *

كيهرريسو عيراب برن شارك   دراسة ه ا البالغ أع اء اللن ة التالية أمساؤهم: فوتيين ابزارتزيسو الرزي برانرد    **
عاشرررورو مررراورو برررولي و أنررردراي  زميرمرررانو لوسررريه مانويرررل سرررانتو  ابيررريسو يوفررراىل شررراينو اتنيرررا مررراراي عبررردو 

ج. كرانو سرار  كليفالنردو ابمررمي كويتراو دنكران  روتشوىلو أمحد أمني فتح هللاو أوليفييه دي فروفيلو مارسيا ف.
 الكي موهوموزاو كريستوف هي زو مارغو واترفاىل.
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. 1993 صاحب البالغ هو دااناتر دوردييفو مروانن مرن تركمانسرتانو مولرود   عرام -1
( مررن العهررد. و ررد 1)18 وهررو يرردعي أن الدولررة الطرررف انتهكررك حقو رره املكفولررة  وجررب املرراد 

. وميثرل 1997آب/أغسرطس  1دلل الربوتوكوىل االلتياري حيز ال فاذ ابل سبة لرتكمانسرتان   
 صاحَب البالغ احملامي شني ه. برادي.

 عرضها صاحة البالغ الوقائع لما  
رررم  رررج ابرتكررراب جرميرررة  يررردفا صررراحب الررربالغ ونررره مرررن شرررهود يهرررو . ومل 2-1 يسررربق أن اهتق
 دارية ابستث اء ادانته اجل ائية ابعتبار  مست كفاً ضمعايً.خمالفة ا أو
و اسررررتدعته املفوضررررية العسرررركرية ألداء ا دمررررة العسرررركرية 2011حزيران/يونيرررره  17 و  2-2

اإللزامية. واستنابة لالستدعاءو اجتمرا مرا لثلري املفوضرية العسركرية وأوضرح ايرم شرفوايً ولطيراً 
اتريررخ  تسررمح لرره وداء ا دمررة العسرركرية. و  ود يهررو و الأن معتقداترره الدي يررةو بوصررفه مررن شرره
هتمة رفر  أداء  (1)( من  انون العقوابت الرتكماين1)219غع حمددو وقجهك اليه  وجب املاد  

 ا دمة العسكرية.
و حروكم صراحب الربالغ أمرام حمكمرة كوبيداغسركي 2013كانون الثاين/ي راير   28 و  2-3

جتيرررز لررره محرررل  ح أن معتقداتررره الدي يرررةو بوصرررفه مرررن شرررهود يهرررو و الاحملليرررة   عشرررق أابد. وأوضررر
. (2)ونره مسرتعد للوفراء ابلتزاماتره املدنيرة وداء لدمرة مدنيرة بديلرة اً َتعلّرم القتراىلو علمر السالح وال

( مرررن  رررانون العقررروابتو وحكمرررك 1)219وأدانتررره حمكمرررة كوبيداغسررركي احملليرررة  قت رررى املررراد  
 .(3)دوالر( 2 100ماانت )حنو  6 000عليه بدفا غرامة  درها 

بعرررد يانيررررة أايم مررررن  يتلرررق صرررراحب الررربالغ نسررررخة مررررن  ررررار احملكمررررة االبتدائيررررة اال ومل 2-4
اىل حمكمررة مدي ررة عشررق أابد نلررب  اً و  رردم التماسرر2013شررباف/فرباير  8 الطلبررات امللحررة. و 

يكرن ميثلره حمرامو أشرار صراحب  ملفيه ارجاء انفراذ  ررار احملكمرة االبتدائيرة والطعرن فيره. ورغرم أنره 
 يوافق على  رار حمكمة كوبيداغسكي احمللية. البالغ   نع ه املوجز اىل أنه ال

و رف ررررك حمكمررررة مدي ررررة عشررررق أابد الطعررررن املقرررردم مررررن 2013شررررباف/فرباير  14 و  2-5
صررراحب الررربالغو و الرررك انررره دمل يعررررب عرررن عررردم الرضرررا ع رررد تقررردمي الطعرررند    ررررار احملكمرررة 

 تدائية.االب
يتعلرق  ويؤكد صاحب البالغ أنه اسرت فد دييرا وسرائل االنتصراف احملليرة املعقولرةد فيمرا 2-6

 ( من العهد  بل تقدمي بالغه اىل اللن ة.1)18ابالنتهاك املزعوم للماد  

__________ 

( مرررن  رررانون العقررروابتو فررران عررردم أداء ا دمرررة العسررركرية مرررا عررردم وجرررود أسرررس  انونيرررة 1)219وفقررراً للمررراد   (1)
 السنن. أو لإلعفاء من ه   ا دمة يعا ب عليه بعقوبة تصل اىل س تني من العمل اإلصالحي

 كاف ال ررمعي مررن أداء ال يعرررتف  ررانون ا دمررة العسرركرية والتن يررد اإللزامرري اررق الشررخص   لارسررة االسررت (2)
ير ص علرى أي لدمرة عسركرية بديلرة. وللو روف علرى التوصريات الر  تلقتهرا تركمانسرتان  وال ا دمة العسركريةو

 .41و الفقر  CCPR/C/TKM/CO/2و و68و الفقر  A/HRC/10/8/Add.4خبصوص القانون امل كورو ان ر 
نرررره ميثررررل أمررررام حمكمررررة ألوىل مررررر  ع رررردما نبقررررك ألرررر ت احملكمررررة بعررررني االعتبررررار صررررور سررررّن صرررراحب الرررربالغ وكو  (3)

()أ( من  انون العقوابت ال  تسمح بفرب عقوبة ألرّف مرن العقوبرة امل صروص عليهرا ابل سربة للنرميرة 1)59 املاد 
 .حمل ال  ر   حالة ال روف املخففة
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و 2018أيلوىل/سرربتمرب  19وأعلررَم صرراحب الرربالغ اللن ررةو   مالح اترره اإلضررافية املؤرلررة  2-7
مرراانتو وأنره اسرتدعي مررات عرد  لرالىل السرر وات  6 000يرة املطراف الورامرة البالورة ونره دفرا    ا

يتعرررررّد االسرررررتدعاءات ع ررررردما رفررررر  أداء  األربرررررا املاضرررررية ألداء ا دمرررررة العسررررركرية. غرررررع أن األمرررررر مل
 .ا دمة ه  

 الشكوى  
ة بسبب يدعي صاحب البالغ أن مقاضاته وادانته لرف ه أداء ا دمة العسكرية اإللزامي 3-1

( مررن 1)18معتقداترره الدي يررة واسررت كافه ال ررمعي  ررد انتهكررا حقو رره امل صرروص عليهررا   املرراد  
. ويشرررع اىل أنررره أبلررر  السرررلطات الرتكمانيرررة مرررراراً ابسرررتعداد  للوفررراء بواجبررره املررردين وداء (4)العهرررد

 ت ص على أي لدمة بديلة. لدمة بديلة حقيقية. غع أن تشريعات الدولة الطرف ال
تربئته  يلي: )أ( ويطلب صاحب البالغ اىل اللن ة أن توجه الدولة الطرف اىل القيام  ا 3-2

( مررن  ررانون العقرروابت وشررطب سررنله اجل ررائي  1)219مررن الررتهم املوجهررة اليرره  قت ررى املرراد  
 ( من العهد.3)2تقت يه املاد   تعوي ه عن األضرار املع وية وال فقات القانونيةو وفقاً ملا )ب(

مرراانتو  6 000ومررا أن صرراحب الرربالغ دفررا    ايررة املطرراف الورامررة البررال   رردرها  3-3
أنه سيكون من الصعب عليه للواية  2013أاير/مايو  1  رسالته األوىل املؤرلة  اً فانه ذكر أي 

ابل سرربة للعديررد مررن مرروانين تركمانسررتان. وأشررار   هرر ا  اً جررد اً كبررع   اً دفررا الورامررة الرر  متثررل مبلورر
 لسياق اىل أنه عانل عن العمل وليس لديه أي دلل.ا

 مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية  
و  رردمك الدولررة الطرررف مالح اهتررا بشرر ن مقبوليررة الرربالغ 2015شررباف/فرباير  19   -4

حب يتعلق ابلو رائاو  الرك ان حمكمرة كوبيداغسركي احملليرة أدانرك صرا وأسسه املوضوعية. ففيما
( مرن  رانون العقروابت الرتكابره 1)219 وجب املراد   2013كانون الثاين/ي اير   28البالغ   

جرميررة التهرررب مررن ا دمررة العسرركرية اإللزاميررةو مررا عرردم وجررود أسررس  انونيررة لإلعفرراء مررن هرر   
 .(5)ماانت 6 000ا دمةو و  ك ون يدفا غرامة  درها 

__________ 

 4-10الفقرراتن (و CCPR/C/104/D/1853-1854/2008) أاتسروي وسراركوت ضرد تركيراان ر على سبيل املثراىل  (4)
 .5-10و

و 2010أيلوىل/سربتمرب  25من  انون ا دمة العسركرية والتن يرد اإللزامريو بصريوتها املعدلرة    18ت ص املاد   (5)
( املوان ون ال ين أقعلن أ رم غرع 1على أن يعفى من ا دمة العسكرية األشخاص املص فون   الفئات التالية: )

( املوان ررون 3( املوان رون الر ين أدوا ا دمررة العسركرية ابلفعرل  )2صرحية  )الئقرني للخدمرة العسركرية ألسررباب 
أي شررركل آلرررر مرررن أشررركاىل ا دمرررة   القررروات املسرررلحة لدولرررة ألرررر  وفقررراً  أو الررر ين أدوا ا دمرررة العسررركرية

أدي رروا  أو ( املوان ررون الر ين أدي رروا مرررتني ابرتكراب جرميررة بسرريطة4لالتفا رات الدوليررة الرر  أبرمتهرا تركمانسررتان  )
( املوان رون اااصرلون علرى شرهاد  5جرمية لطع  للواية  ) أو جرمية لطع  أو ابرتكاب جرمية متوسطة ا طور 

الررو  مررن لقرروا حررتفهم نتينررة ت فيرر  مهررام عسرركرية  أو ( أب رراء6جامعيررة معتمررد  وفقرراً لتشررريعات تركمانسررتان  )
 الو  من لقوا حتفهمو نتينة مررب انجرم عرن جررح أو  اء( أب7التدريب العسكري  ) أو أث اء ا دمة العسكرية

كدمررةو   غ ررون سرر ة واحررد  مررن يرروم التسررريح مررن ا دمررة العسرركرية )بعررد ا رراء الترردريب  أو نتينررة اصررابة أو
التررردريب العسررركري نتينرررة أداء  أو الرررو  مرررن أصررربحوا معرررا ني أث ررراء ا دمرررة العسررركرية أو أب ررراء أو العسررركري(

 ا دمة العسكرية.
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 الاولة الطرفكعليقات صاحة البالغ على مالحظات   
و ادعرى صراحب الربالغ أن الدولرة الطررفو   مالح اهترا 2015نيسان/أبريل  23   5-1

( مررررن  ررررانون 1)219بشرررر ن املقبوليررررة واألسررررس املوضرررروعيةو أكرررردت أنرررره أديررررن  وجررررب املرررراد  
العقرروابت بسرربب اسررت كافه ال ررمعي مررن ا دمررة العسرركرية لكونرره مررن شررهود يهررو  وحقكررم عليرره 

 كرروان كرريم وآلرررون ضررد يهوريررة كرروراي  - يونرر وابإلشررار  اىل آراء اللن ررة     ررية بردفا غرامررة. 
(CCPR/C/112/D/2179/2012 و يطلرررررب صررررراحب الررررربالغ أن  لرررررص 4-7و 3-7و الفقرررررراتن)

( مرررن  رررانون العقررروابت انتهكترررا حقو ررره 1)219اللن رررة اىل أن مقاضررراته وادانتررره  قت رررى املررراد  
 ( من العهد.1)18 وجب املاد  

أن توجره الدولرة الطررف اىل أن تروفر لره سربيل  اً ويطلب صاحب البالغ اىل اللن رة أي ر 5-2
( مررن 3)2تقت رريه املرراد   اقو رره  وجررب العهرردو وفقرراً ملررا كررامالً   اً يعرررتف اعرتافرر انتصرراف فعرراالً 

 أعال (. 2-3العهد )ان ر الفقر  

 املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة  

 وليةال  ر   املقب  
 93 بل ال  ر   أي ادعاء يرد   برالغ مراو يتعرني علرى اللن رة أن تققرررو وفقراً للمراد   6-1

  وجب الربوتوكوىل االلتياري. ال اذا كانك الق ية مقبولة أم من ن امها الدالليو ما
()أ( مررن الربوتوكرروىل االلتيرراريو مررن 2)5تقت رريه املرراد   و ررد اسررتيق ك اللن ررةو وفررق مررا 6-2

سررر لة نفسرررها ليسرررك  يرررد البحرررا   انرررار أي اجرررراء آلرررر مرررن اجرررراءات التحقيرررق الررردو  أن امل
 التسوية الدولية. أو
ابدعرراء صرراحب الرربالغ أنرره اسررت فد ييررا سرربل االنتصرراف احملليررة  اً وحترريج اللن ررة علمرر 6-3

أن غياب أي اعرتاب من الدولة الطرف   هر ا الصرددو ترر  اللن رة  املعقولة املتاحة أمامه. و 
 ()ب( من الربوتوكوىل االلتياري  د استوفيك.2)5مقت يات املاد  

( مررن العهررد 1)18وتررر  اللن ررة أن صرراحب الرربالغ  ررد دعررم ادعاءاترره   انررار املرراد   6-4
يكفرررري مررررن أدلررررة ألغررررراب املقبوليررررة. وعليررررهو تعلررررن مقبوليتهررررا وت تقررررل اىل ال  ررررر   أسسررررها   ررررا

 املوضوعية.

 عيةال  ر   األسس املوضو   
ن رت اللن ة   البالغ   ضوء ييا املعلومات ال  أاتحها ايا الطرفانو حسبما ت ص  7-1

 ( من الربوتوكوىل االلتياري.1)5عليه املاد  
( 1)18وحترريج اللن ررة علمرراً ابدعرراء صرراحب الرربالغ أن حقو رره املكفولررة  وجررب املرراد   7-2

رف للخدمررة العسرركرية اإللزاميررةو األمررر مررن العهررد  ررد انتقهكررك لعرردم وجررود بررديل   الدولررة الطرر
الرر ي أد  اىل مقاضرراته ج ائيرراً ت ادانترره لرف رره أداء ا دمررة العسرركرية بسرربب معتقداترره الدي يررة. 

ابدعاء الدولة الطرف أن اجلرمية ال  ارتكبها صراحب الربالغو أي التهررب مرن  اً أي  اً وحتيج علم
( من  انون العقوابتو   غياب 1)219جب املاد  ا دمة العسكرية اإللزاميةو يعاَ ب عليها  و 

 األسس القانونية لإلعفاء من ا دمة العسكرية.
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( بشرر ن ااررق   حريررة الفكررر والوجرردان 1993)22 وتقرر كّ ر اللن ررة بتعليقهررا العررام ر ررم 7-3
( يتنلرى   عردم 1)18والدينو ال ي رأت فيه أن الطابا األساسي للحرايت املكرسرة   املراد  

يرررد    ز تعليررق العمررل ارر ا ااكررم حررا   أو ررات األلطررار الرر  هترردد األمررن العررامو وفررق مرراجروا
( من العهد. وتق كّ ر ابجتهادها السابق ال ي أشارت فيه اىل أن اارق   االسرت كاف 2)4املاد  

شراركة دام االلترزام ابمل و مرا18يشع اليه صراحًةو يقستمد من املراد   ال معيو وان كان العهد ال
. فررااق   (6)  اسررتخدام القررو  الفتاكررة  ررد يتعررارب بشررد  مررا حريررة الفكررر والوجرردان والرردين

االست كاف ال رمعي مرن ا دمرة العسركرية هرو جرزء أصريل مرن اارق   حريرة الفكرر والوجردان 
يكررررن  والررردين. وهرررو يرررّوىل أي فررررد ااصررروىل علرررى اعفررراء مرررن ا دمرررة العسررركرية اإللزاميرررة اذا مل

يعررّرب أحررد إلكرررا  يررل ارر ا ااررق.  معتقداترره. و ررب أال كرران التوفيررق بي هررا وبررني دي رره أوابإلم
و رروز للدولررةو ان شرراءتو أن تلررزم املسررت كف وداء لدمررة مدنيررة بديلررة عررن ا دمررة العسرركريةو 

تكررون ا دمررة البديلررة ذات صرربوة  لررارج الرراىل العسرركري وحتررك  يرراد  غررع عسرركرية. و ررب أال
 .(7)أن تكون لدمة حقيقية للمنتما وأن تتوافق ما احرتام حقوق اإلنسان عقابيةو بل

لالف علرى أن رفر  صراحب الربالغ  الق ية موضا ال  رو تالحظ اللن ة أنه ال و  7-4
ترال ذلرم مرن ادانررة  جت يرد    ا دمرة العسركرية اإللزاميرة انبرا مرن معتقداتره الدي يرة. وترر  أن مرا

بلرر  حررد انتهرراك حريترره   الفكررر والوجرردان والرردينو األمررر الرر ي  لصرراحب الرربالغ وااكررم عليرره
( مررن العهررد. وتقرر كّ ر   هرر ا السررياق ون  مررا َمررن يرف ررون أن    رردوا ألداء 1)18يررّل ابملرراد  

دير هم رررّ م علريهم اسرتخدام السرالح مسر لةر تتعرارب  ا دمة العسكرية اإللزامية ألن ضرمعهم أو
و ررا أعربررك   مالح اهتررا ا تاميررة بشرر ن  اً . وترر ّكر اللن ررة أي رر(8)عهررد( مررن ال1)18مررا املرراد  

التقريررر الرردوري الثرراين للدولررة الطرررف عررن  لقهررا ازاء اسررتمرار الدولررة الطرررف   عرردم االعرررتاف 
اباق   االست كاف ال معي مرن ا دمرة العسركرية اإللزاميرةو وازاء تكررار حماكمرة شرهود يهرو  

 (.40و الفقر  CCPR/C/TKM/CO/2ا دمة العسكرية اإللزامية وسن هم ) ال ين يرف ون أداء

__________ 

  3-8(و الفقرر  CCPR/C/88/D/1321-1322/2004) جن شوي ضرد يهوريرة كروراي - بوم يون وميون  - يوان ر  (6)
أاتسرررررروي   و3-7(و الفقررررررر  CCPR/C/106/D/1786/2008)انم كرررررريم وآلرررررررون ضررررررد يهوريررررررة كرررررروراي  -جونرررررر  و

  4-7و الفقررر  كرروراي  كرروان كرريم وآلرررون ضررد يهوريررة  -يونرر    و5-10و 4-10و الفقررراتن وسرراركوت ضررد تركيررا
حممررررررود حررررررديربج وف ضررررررد   و7-7(و الفقررررررر  CCPR/C/113/D/2218/2012) عبرررررردالالييف ضررررررد تركمانسررررررتانو

 أمحرررررررررررررد حرررررررررررررديربج وف ضرررررررررررررد تركمانسرررررررررررررتان  و5-7(و الفقرررررررررررررر  CCPR/C/115/D/2221/2012) تركمانسررررررررررررتان
(CCPR/C/115/D/2222/2012  و الفقر)س ّة جاابرو ضرد تركمانسرتان  و5-7 (CCPR/C/115/D/2223/2012 و)

  3-9(و الفقررررر  Corr.1و CCPR/C/117/D/2225/2012) أكمررررراد نورجررررانوف ضررررد تركمانسررررتان  و6-7الفقررررر  
 .6-7(و الفقر  CCPR/C/117/D/2226/2012) شادوردي أوشيتوف ضد تركمانستانو

  3-7الفقررررررر  (و CCPR/C/101/D/1642-1741/2007) كيررررررو جيونرررررر  وآلرررررررون ضررررررد يهوريررررررة كرررررروراي  - مررررررنيان ررررررر  (7)
حممررود   و7-7و الفقررر  عبرردالالييف ضررد تركمانسرتان  و4-7و الفقرر  انم كرريم وآلرررون ضرد يهوريررة كرروراي - جونر و

سررر ّة جررراابرو   و5-7و الفقرررر  أمحرررد حرررديربج وف ضرررد تركمانسرررتان  و5-7و الفقرررر  حرررديربج وف ضرررد تركمانسرررتان
شرررادوردي أوشررريتوف ضرررد   و3-9و الفقرررر  تركمانسرررتانأكمرررراد نورجرررانوف ضرررد   و6-7و الفقرررر  ضرررد تركمانسرررتان

 .6-7و الفقر  تركمانستان
و انم كرريم وآلرررون ضررد يهوريررة كرروراي - وجونرر   4-7و الفقررر  كيررو جيونرر  وآلرررون ضررد يهوريررة كرروراي  - مررنيان ررر  (8)

يهوريررة   كرروان كرريم وآلرررون ضررد  - يونرر   و5-10و 4-10و الفقررراتن أاتسرروي وسرراركوت ضررد تركيررا  و5-7الفقررر  
و حممرررررود حرررررديربج وف ضرررررد تركمانسرررررتان  و8-7و الفقرررررر  عبررررردالالييف ضرررررد تركمانسرررررتان  و4-7و الفقرررررر  كررررروراي
  7-7و الفقرررر  سررر ّة جررراابرو ضرررد تركمانسرررتان  و6-7و الفقرررر  أمحرررد حرررديربج وف ضرررد تركمانسرررتان  و6-7 الفقرررر 

 .7-7و الفقر  ضد تركمانستانشادوردي أوشيتوف   و4-9و الفقر  أكمراد نورجانوف ضد تركمانستانو
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وترر ّكر اللن ررة و ررا ت اولررك   ررااي لاثلررة تتعلررق برر فس القرروانني واملمارسررات الرر  تتبعهررا  7-5
الدولررررة الطرررررف   عرررردد مررررن البالغررررات السررررابقةو رغررررم أن أصررررحاب البالغررررات   بعرررر  تلررررم 

. و لرص اللن رة   (9)لعمرل اإلصرالحي دون ليرار الورامرةالق ااي حكم علريهم ابلسرنن و/أو ا
الق رررية حمرررل ال  رررر اىل أن الدولرررة الطررررف انتهكرررك حقررروق صررراحب الررربالغ املكفولرررة  وجرررب 

( مررن العهررد  قاضرراهتا وادانتهررا ااي  لرف رره أداء ا دمررة العسرركرية اإللزاميررة بسرربب 1)18 املرراد 
 معتقداته الدي ية واست كافه ال معي.

( من الربوتوكوىل االلتياريو تر  أن الو رائا 4)5تتصرف  وجب املاد   ن اللن ةو اذوا -8
( مرن 1)18املعروضة عليهرا تكشرف عرن حردوت انتهراك اقروق صراحب الربالغ  وجرب املراد  

 العهد.
()أ( مرن العهردو الترزام بتروفع سربيل 3)2ويقا على عاتق الدولة الطرفو  قت رى املراد   -9

حب الربالغ. ويسرتلزم م هرا ذلرم تروفع اجلررب الكامرل للفرراد الر ين انتقهكرك انتصاف فعاىل لصرا
حقررو هم  وجررب العهررد. وب رراء علررى ذلررمو فرران الدولررة الطرررف ملزمررةو   يلررة أمررورو بشررطب 
السنل اجل ائي لصاحب الربالغو وتعوي ره التعروي  الكرا و والكرف عرن اسرتدعائه اىل ا دمرة 

ح له ليار أداء لدمة مدنيرة بديلرة. والدولرة الطررف ملزمرةر أي راً العسكرية مر  ألر  دون أن تتي
بتن ب و وع انتهاكات لاثلة للعهد   املستقبل. وتكرر اللن ة   ه ا الصدد أنه ي بوي للدولة 

( مرن العهردو أن تراجرا تشرريعاهتا ايرا تكفرل تروفع 2)2الطرفو عماًل ابلتزامهرا  وجرب املراد  
( مرررن العهررردو مرررثاًل عرررن 1)18االسرررت كاف ال رررمعي  قت رررى املررراد  ضرررمانة حقيقيرررة للحرررق   

 نريق توفع امكانية أداء لدمة بديلة ذات نابا مدين.
ت ا   اعتبارها أن الدولة الطررفو ابن رمامها اىل الربوتوكروىل االلتيراريو  واللن ةو اذ -10

الو وأ را تعهردتو  أم اذا كان  د و را انتهراك للعهرد  د اعرتفك ابلتصاص اللن ة   حتديد ما
ا اضرعني لواليتهرا  من العهردو ون تكفرل جلميرا األفرراد املوجرودين   ا ليمهرا أو 2عماًل ابملاد  

ااقوق املعرتف ارا   العهرد وون تروفر سربيل انتصراف فعرااًل و راباًل لإلنفراذ ع ردما يثبرك و روع 
يومررراً معلومرررات عرررن التررردابع  180انتهررراكو فا رررا ترررود أن تتلقرررى مرررن الدولرررة الطررررف   غ رررون 

املتخررر   لوضرررا آراء اللن رررة موضرررا الت فيررر . ويقطلرررب اىل الدولرررة الطررررف أي ررراً نشرررر هررر   اآلراء 
 وتعميمها على نطاق واسا بلوتها الرمسية.

    

__________ 

أمحرررررد و وحممرررررود حرررررديربج وف ضرررررد تركمانسرررررتانو وعبررررردالالييف ضرررررد تركمانسرررررتانان رررررر علرررررى سررررربيل املثررررراىل  (9)
و أكمرررررراد نورجرررررانوف ضرررررد تركمانسرررررتانو وسررررر ّة جررررراابرو ضرررررد تركمانسرررررتانو وحرررررديربج وف ضرررررد تركمانسرررررتان

 (.CCPR/C/117/D/2219/2012) مانستاننوروز نصعالييف ضد تركو وشادوردي أوشيتوف ضد تركمانستانو


