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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

من البروهوكول االختيدار،    (4)5اآلراء التي اعتمدتهادا اللجندة بموادم المدا     
 ** *2012/2160بشأن البالغ رقم 

 السيد بخادير دجوراييف )يمثله المحامي خوسانباي سالييف( المقدم من:

 صاحب البالغ الشخص المدعى أنه ضحية:

 قيرغيزستان الدولة الطرف:

 ( تاريخ تقديم الرسالة األولى)  2012نيسان/أبريل  20 تاريخ البالغ:

من النظذذذام الذذذداخلي لل نذذذة   92                           القرار المتخذذذم عمال  بذذذالمذذذاد   الوثائق المرجعية:
 2012حزيران/يونيذذه  12                               الذذمي أ حيذذل الى الذذدولذذة الطرف  ي 

 ( لم يصدر  ي شكل وثيقة) 

 2020األول/أكتوبر  تشرين 29 تاريخ اعتماد اآلراء:

التعميب؛ االحت از التعسذذذذذذذري؛ الحرمان من المحاكمة العادلة؛  الموضوع:
 التمييز على أساس األصل العرقي

 استنراد سبل االنتصاف المحلية :المسألة اإلجرائية

التعميب؛ االحت از التعسذذذذذذذري؛ الحرمان من المحاكمة العادلة؛  :المسائل الموضوعية
 ساس األصل العرقيالتمييز على أ

 26و)ز( و ( هذ() 3) و ( 1) 14  ( 1) 9  7  ( أ() 3) 2 :مواد العهد

 ( ب() 2) 5و 2 مواد البروتوكول االختياري:

 .1974صذذذاحب البالغ هو بخادير دجوراييف  مواقن قيرغيزي من أصذذذل أوزبكي  ولد  ي عام  -1
؛  (أ() 3) 2  مقروء  بمرردهذذا وبذذاالقتران مم المذذاد  7ويذذدعي أنذذه ضذذذذذذذذذذذذذذحيذذة انتهذذا  قيرغيزسذذذذذذذذذذذذذذتذذان للمذذاد  

من العهد. وقد دخل البروتوكول االختياري حيز التنريم بالنسبة   26و)ز( و ( ه () 3) و ( 1) 14و ( 1) 9 والمواد
 .                       ويمث ل صاحب  البالغ محام . 1995كانون الثاني/يناير  7الى الدولة الطرف  ي 

__________ 

 .(2020تشرين الثاني/نو مبر  6 -تشرين األول/أكتوبر  12) 130اعتمدته الل نة  ي دورتها الذ  *

شذار  أعاذاء الل نة التالية أسذما هم  ي دراسذة البالغ: عيا  بن عاشذور  عارف بولأان  أحمد أمين  تف ر   ورويا شذويتشذي   **
كريسذتوف هينز  ديريد ه. مور  مارسذيا ف.  . كران  دنأان الكي موهوموزا   وتيني بازارتزي   هيرنان كويزادا كابريرا   اسذيليكا 

 نتوس باي   يو ال شاني  هيلين تيغرودجا  أندرياس زيمرمان.سانسين  خوسيه مانويل سا

 CCPR/C/130/D/2160/2012 األمم المتحد  
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 الوقائع كما عرضاا صاحم البالغ  

سذذذذذو المحلية على صذذذذذاحب البالغ  -  حكمت محكمة كارا 2010تشذذذذذرين األول/أكتوبر   29 ي  2-1
                                                                             عاما  بتهمة تنظيم أعمال شذذغب وتدمير ممتلأا   واسذذتخدام أسذذلحة نارية غير مشذذروعة   25بالسذذ ن لمد  

 2010وقتل شذذخصذذين أو أكثر. ويد م صذذاحب البالغ بأن مالحقته ال نائية تتصذذل بأحدا/ حزيران/يونيه 
 .(1) ي جنوب قيرغيزستان

وعة من جنود القوا    دخلت م م2010حزيران/يونيه  21و ي السذاعة السذادسذة من صذبام يوم  2-2
سذذذذذو  ي مقاقعة أوب وضذذذذذربوخ مم ابن أخيه  -الخاصذذذذذة والشذذذذذرقة منزل صذذذذذاحب البالغ  ي منطقة كارا  

                                                                              عاما  ضذذربا  مبرحا . وأخموخ من منزله  و ي وقت الحق  عثر عليه جيرانه  اقدا للوعي  15البالغ من العمر 
ب البالغ بأن تعرضه للارب مدعم بتقارير  ي الشارع  ونقلوخ الى مستشرى  ي قرية ناريمان. ويد م صاح

و ي السذذذذذاعة الرابعة من  .(2)مرصذذذذذلة قدمتها زوجته وأخته الى منظمة غير حكومية محلية لحقوس اإلنسذذذذذان
ظهر اليوم نرسذذه  حاذذر  الشذذرقة الى المسذذتشذذرى ونقلت صذذاحب البالغ الى قسذذم الشذذرقة اإلقليمية  ي  بعد 

 1 200. و ي وقت الحق من المسذذاء  د م أقارب صذذاحب البالغ مدينة أوب  حيث تعر  لمزيد من الاذذرب 
                                                                                               دوالر من دوالرا  الواليا  المتحد  الى الشذذرقة وأ قلق سذذراحه. و ي صذذبام اليوم التالي  نقله األقارب الى 
                                                                                   مسذذذذتشذذذذرى ناريمان حيث عولب من اصذذذذابا   ي رأسذذذذه ووجهه وسذذذذاميه. وو قا  لسذذذذ ال  المسذذذذتشذذذذرى  قال 

 .(3)انه تعر  للارب  ي منزله على أيدي أشخاص يرتدون الزي العسكري  صاحب البالغ لألقباء

  اقتيد صذذذذاحب البالغ مر  أخرى الى مركز الشذذذذرقة المحلي حيث 2010حزيران/يونيه   23و ي  2-3
                                    ألقي القبض عليه رسذذذذميا  لالشذذذذتباخ  2010حزيران/يونيه  24و ي   .(4)                            اسذذذذت  وب كشذذذذاهد  ي قاذذذذية جنائية

                                                  ويد عي صذذذذذذذذذذذاحب البالغ أن الشذذذذذذذذذذذرقة قلبت  بعد القاء القبض  .(5)مشذذذذذذذذذذذاركته  ي اشذذذذذذذذذذذتباكا  عرمية  ي
 دوالر من دوالرا  الواليا  المتحد  من أقاربه مقابل اإل را  عنه. 10 000 عليه 

  أمر  محكمة مدينة أوب بحب  صذذذذاحب البالغ رهن المحاكمة. 2010حزيران/يونيه   26و ي  2-4
دميقة  وأن المحقق لم يوضذف له مبرر حبسذه  30غ أن جلسذة االسذتماع اليه اسذتغرقت  ويدعي صذاحب البال

ولم ينظر القاضذذذذذذي  ي قانونية اعتقاله ولم يسذذذذذذترسذذذذذذر عن سذذذذذذبب اصذذذذذذاباته. ورغم الحكم   (6)رهن المحاكمة
                              قد احت  ز  ي وحد  الحب  5القاضذذذذذذذذذذي بحب  صذذذذذذذذذذاحب البالغ رهن المحاكمة  ي مر ق االحت از رقم 

على األقل. ويد م صذذذذذذذاحب   2010حزيران/يونيه  30تياقي التابعة إلدار  شذذذذذذذرقة مقاقعة أوب حتى االح
البالغ بأن احت ازخ كان لترادي الأشذذذذذذذص عن اإلصذذذذذذذابا  التي عانى منها بسذذذذذذذبب الاذذذذذذذرب  ال سذذذذذذذيما أن 
موظري مر ق الحب  رهن المحاكمة كانوا سذذذذذذذيسذذذذذذذ لون  حال وصذذذذذذذوله  جميم اإلصذذذذذذذابا  التي لحقت به  

 .       رسميا         يال  تس

__________ 

                                    ق ت ل خاللها عد  مئا  من األشذذخاص  يشذذير صذذاحب البالغ الى أعمال شذذغب واشذذتباكا  عرمية بين جماعا  أوزبكية وقيرغيزية (1)
  ي مقاقعتي أوب وجالل أباد  ي جنوب قيرغيزستان.  2010حزيران/يونيه  -ووقعت  ي أيار/مايو 

                                  قدم صاحب البالغ نسخا  من الشهادا . (2)

  ولم  2010ان/يونيه حزير   22قدم صذذذاحب البالغ سذذذ ال  المسذذذتشذذذرى الخاصذذذة به التي تبين أن الشذذذرقة أقتادته من المسذذذتشذذذرى  ي   ( 3) 
 لمد  أربم ساعا  قبل اقتيادخ مر  أخرى.   2010حزيران/يونيه   24  ثم أحارته للعال  الطبي  ي  2010حزيران/يونيه   23ترجعه  ي  

 قدم صاحب البالغ نسخة من محار االست واب. (4)

حزيران/يونيه أو  23البالغ بالعود  الى المسذتشذرى  ي ال يتاذف من المعلوما  المقدمة ما ااا كانت الشذرقة قد سذمحت لصذاحب   (5)
 حزيران/يونيه. 24                                                         استبقته ليال   ي مركزها. وق دمت أياا نسخة من الس ل المؤرخ 

                                                                                                                     ي الح ظ  ي حكم المحكمة أن المحقق قلب حب  صذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ احتياقيا  نظرا  لخطور  ال ريمة المرتأبة. وي مك ر كمل  أن المحكمة   ( 6) 
                                                                                                   صاحب البالغ احتياقيا  على أساس احتمال  رارخ الى بلد آخر  وإمكانية تعثر التحقيق  ي حالة اقالس سراحه.  أانت بحب  
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الى وزار  الداخلية                                            وجه محامي الد اع عن صذذذذذذذذاحب البالغ كتابا  2010حزيران/يونيه   28و ي  2-5
       وو قا   .(7)                                                                             يشذذذذذكو نيه من أن صذذذذذاحب البالغ تعر  لاذذذذذربة خطير  على الرأس تتطلب عالجا  قبيا  عاجال  

الى وحد  الحب  االحتياقي وأوصذذذذذذى   2010حزيران/يونيه  26                                 للشذذذذذذكوى  اسذذذذذذت دعيت سذذذذذذيار  اسذذذذذذعاف  ي  
األقباء بعال  اصذذابا  صذذاحب البالغ  ي المسذذتشذذرى. وقلب المحامي نقل صذذاحب البالغ الى مسذذتشذذرى 

 30  حيث توجد مرا ق قبية مناسذذذذذذذذذبة لمعال ة اصذذذذذذذذذاباته. و ي  5أو الى مر ق الحب  رهن المحاكمة رقم 
تحقيق  ي وزار  الداخلية تبلغه  يها بأن رئي  وحد    تلقى المحامي رسذذذذذذالة من ادار  ال2010حزيران/يونيه 

 .(8)5الحب  االحتيذاقي  ي أوب تلقى قلبذا بنقذل صذذذذذذذذذذذذذذاحذب البالغ الى مر ق الحب  رهن المحذاكمذة رقم 
وبينما كان صذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ  ي الحب  رهن المحاكمة  لم يطلب ال هو وال محاميه التحقيق  ي ادعاءا  

. غير أن صذذذذذذذذذذذذذذاحذب البالغ يذد م بذأن المحقق الذمي رأى اصذذذذذذذذذذذذذذابذاتذه عنذد                             التعذميذب  خو ذا  من أي رد   عذل
 حزيران/ 26  ومحكمذذة مذذدينذذة أوب التي مثذذل أمذذامهذذا  ي 2010حزيران/يونيذذه  24و 23اسذذذذذذذذذذذذذذت وابذذه  ي 

 كان ينبغي لهما التحقيق  ي األمر حتى من دون تقديم شكوى رسمية.  2010 يونيه

                               أخبر صذذذذذذذذذذذذذذاحذب  البالغ وغير خ من 2010سذذذذذذذذذذذذذذبتمبر /أيلول 29وأثنذاء المحذاكمذة التي جر   ي  2-6
                                                   سذذذذذذذذو أن اعترا اتهم انت زعت تحت التعميب وسذذذذذذذذوء المعاملة  -المدعى عليهم قاضذذذذذذذذي محكمة مقاقعة كارا 

ينبغي اسذذذذذذتخدامها كدليل. وأثناء اسذذذذذذتراحة  ي جلسذذذذذذة االسذذذذذذتماع  اقتيد جميم المدعى عليهم  بمن  يهم  وال
از وضذذذذذذذذذذذذذذربهم جنود من الوحذد  العسذذذذذذذذذذذذذذكريذة المحليذة  وقلبوا منهم صذذذذذذذذذذذذذذاحذب البالغ  الى زنزانذا  االحت ذ 

  اشذذذذذذذذذذتأى العديد من محامي المتهمين الى المحكمة بشذذذذذذذذذذأن  2010أيلول/سذذذذذذذذذذبتمبر  30و ي   .(9)االعتراف
أيلول/سذذذذذذذذذذبتمبر  ولأن لم يتخم القاضذذذذذذذذذذي وال المدعي العام أي اجراء  ي هما  29الاذذذذذذذذذذرب المي وقم  ي  

   تعر  المحامون أنرسذذذذذذذذذهم لالعتداء أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة بعد الشذذذذذذذذذأن. بل على العك  من ال
 ال لسة  على يد أصدقاء وأقارب ضحايا االشتباكا  اإلثنية.

من عقد                                                                           ويد عي صذذذذذذذذاحب البالغ أياذذذذذذذذا  أن انتهاكا  عديد  وقعت أثناء سذذذذذذذذير المحاكمة. وبدال   2-7
                                                    سذذذو   قد ع قد   ي مبنى وحد  عسذذذكرية  ي أوب. ولم ي سذذذمف  -جلسذذذة المحاكمة  ي محكمة مقاقعة كارا  

ولم تتخم المحكمة أي اجراء لتو ير األمن للمشذذذذذذذذاركين  ي   .(10)لبعض أقارب المتهمين بحاذذذذذذذذور المحاكمة
تعر  محامو المدعى عليهم   المحاكمة أو للسذيطر  على السذلو  العدائي لبعض المشذاركين؛ ونتي ة لمل  

                                                                                            وأقاربهم لتهديدا  واعتداءا  متأرر  من جانب أقارب الاذذذذذذذحايا  وغالبا  بحاذذذذذذذور الشذذذذذذذرقة  التي اختار  
                                                                                            عدم التدخل. وكان الشذذذهود يخشذذذون الحاذذذور الى المحكمة وتقديم الشذذذهادا  لصذذذالف المتهمين  وكثيرا  ما 

احب البالغ أن محاميه قدم الى المحكمة قائمة                                                كان أقارب الاذذذذذذحايا يمنعونهم من الحاذذذذذذور. ويد عي صذذذذذذ 
بالشذهود المين كان بممكانهم تأكيد ح ة يياب صذاحب البالغ  لأن المحكمة لم تسذتدعهم. ويشذير صذاحب 
البالغ الى تقرير صادر عن هذذيومن رايت  ووت  بعنوان االعدالة المشوهةا  وهو تقرير يدعم ادعاءاته بأن  

المحامين تعرضذذذذذذذذذذوا للتهديد  نيما تعر  الشذذذذذذذذذذهود وأقارب المتهمين للتخويف المحاكمة كانت جائر   وبأن 
                                                                                            واالعتداء  اضذذذذذذذذا ة الى انتهاكا  أخرى. وو قا  للتقرير  أصذذذذذذذذبحت التهديدا   ي وقت ما خطير  لدرجة أن 
                                                                                             محامي المتهمين أ جبروا على الدعو  الى مؤتمر صذذذذذذحري وهددوا بالتوقص عن العمل  ي القاذذذذذذايا المتعلقة 

 الى أن تامن السلطا  أمنهم. 2010ا/ حزيران/يونيه بأحد

__________ 

 لم تمكر الرسالة سبب اصابة الرأس. (7)

 .2010تموز/يوليه  10 ي  5                                                                                  و قا  إل اد  الحقة من الدولة الطرف  ن قل صاحب البالغ الى مر ق الحب  رهن المحاكمة رقم  (8)

 جر  المحاكمة  ي مبنى الوحد  العسكرية المحلية التابعة لوزار  الداخلية. (9)

                                                                                                                    لم يمكر صذاحب البالغ من المي منم األقارب من حاذور المحاكمة. وقدم شذهاد  خطية موقعة من زوجته تريد  يها بأنه لم ي سذمف لها   ( 10) 
 عتداء من جانب م موعة من األشخاص أثناء وقو هم خارجها. ولعد  شهود بدخول منطقة الوحد  العسكرية  وأنهم تعرضوا للتهديد واال 
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ويد م صذذذذاحب البالغ بأنه حوكم بسذذذذبب عرقه األوزبكي ويشذذذذير الى تقرير لمنظمة العرو الدولية  2-8
بعنوان امذذذا زالوا ينتظرون العذذذدالذذذةا بعذذذد عذذذام على انذذذدالع العنص  ي جنوب  2011صذذذذذذذذذذذذذذذذذدر  ي عذذذام 

ي  ي عمليذذا  انرذذاا القذذانون التي أعقبذذت أعمذذال العنص التي قيرغيزسذذذذذذذذذذذذذذتذذانا  يخلص الى أن التحيز العرق
                                                                 كان واضذذذذذحا   ي التحقيقا  والمالحقا  ال نائية الناجمة عن ال . ويقول  2010اندلعت  ي حزيران/يونيه 

 ي المائة من الخسذذائر  90 ي المائة من الخسذذائر البشذذرية وقعت  ي صذذروف األوزب  وإن  75التقرير ان 
  ت  ي ممتلأا  األوزب . غير أن األرقام الرسذذذذذذذذذذذمية التي نشذذذذذذذذذذذر   ي تشذذذذذذذذذذذرين الثاني/ ي الممتلأا  حدث 

                                        احت  زوا على خلفية أعمال العنص كانوا من         شذخصذا    274               شذخصذا   من أصذل   230كشذرت أن    2010 نو مبر 
                                                                     شذذخصذذا   ق  هم من أصذذل قيرغيزي. ويشذذير صذذاحب البالغ أياذذا  الى تقرير هيومن    29أصذذل أوزبكي  وأن 

ت  المي يؤكد أن السذذذذذلطا  القيرغيزية اسذذذذذتهد ت بشذذذذذكل غير متناسذذذذذب األشذذذذذخاص اوي األصذذذذذل  رايت  وو 
                                                                                                 األوزبكي وأنهذا كذانذت مهملذة نسذذذذذذذذذذذذذبيذا   ي التحقيق  ي ال رائم التي يرجف أن يكون المشذذذذذذذذذذذذذتبذه  ي ارتأذابهم لهذا  

  2010 يونيه  من أصذذذذل اثني قرغيزي. و ي حين أن معظم ضذذذذحايا العنص المي جرى  ي حزيران/           أشذذذذخاصذذذذا  
                            كانوا أياذذذذذذذا  من أصذذذذذذذل أوزبكي.   -                    ي المائة تقريبا    85 - كانوا من اإلثنية األوزبكية   من غالبية المحت زين 

وعالو  على ال   تشذذير البيانا  الوارد   ي التقرير الى انتشذذار اسذذتخدام اإلهانا  العرمية ضذذد األوزب  أثناء 
 العنص اا  الدوا م العرمية أثناء المحاكما . االحت از وإلى عدم االلترا  الى التهديدا  وأشكال 

  ر اذذذت محكمة مقاقعة أوب اسذذذتئناف صذذذاحب البالغ. 2010كانون األول/ديسذذذمبر   27و ي  2-9
  ر اذذذذذذت المحكمة العليا  ي قيرغيزسذذذذذذتان قلب المراجعة القاذذذذذذائية المي قدمه 2011أيار/مايو   12و ي 

 استنرد جميم سبل االنتصاف المحلية المتاحة.                                  صاحب البالغ. ويد عي صاحب البالغ أنه 

 الشكوى   

يدعي صذذذذذذذذاحب البالغ أنه تعر  للتعميب وسذذذذذذذذوء المعاملة على أيدي الموظرين المكلرين بمنراا   3-1
  مقروء  بمرردها وباالقتران مم 7                                                                      القوانين وأن الدولة الطرف لم تحقق  ي شذكاواخ  مما يشذكل انتهاكا  للماد  

 العهد. من ( أ() 3) 2الماد  

من العهد ألن محكمة مدينة أوب لم تنظر  ( 1) 9ويدعي صذذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ حدو/ انتها  للماد   3-2
  ي مشروعية اعتقاله ولم تنظر  ي أي بدائل لالحت از.

                                                                               ويدعي صذذذذذذذاحب البالغ أنه لم يحصذذذذذذذل على محاكمة عادلة وعلنية  مما يشذذذذذذذكل انتهاكا  لحقوقه  3-3
                                                       العهد  ألن محاكمته جر   ي مبنى وحد  عسذذذذذذذذذذذذكرية. ويدعي أياذذذذذذذذذذذذا  من  ( 1) 14المكرولة بموجب الماد  
ألن المحكمة لم تسذذذذذذذذذذتدع الشذذذذذذذذذذهود المين كان بممكانهم تأكيد ح ة يياب  ( ه () 3) 14حدو/ انتها  للماد  

صذاحب البالغ لددالء بشذهادتهم  ي المحكمة.  وبوجه عام  يقول ان التهديدا  األمنية منعت محاميه من 
لد اع واسذت وابهم بنر  الظروف التي أتيحت لشذهود االدعاء؛ ويدعي كمل  حدو/ ضذمان حاذور شذهود ا

                                           ألنه أ جبر على االعتراف بالتهم الموجهة اليه. ( ز() 3) 14انتها  للماد  

                                                                                ويدعي صذاحب البالغ أياذا  أنه اسذت هدف بصذور  غير عادلة بسذبب أصذله اإلثني األوزبكي  مما  3-4
 هد.من الع 26                     يشكل انتهاكا  للماد  

 مالحظات التولة الطرف على المقبولية واألسس الموضوعية  

  قدمت الدولة الطرف مالحظاتها بشذذذذذذأن 2012تشذذذذذذرين األول/أكتوبر   4 ي ممكر  شذذذذذذروية مؤرخة   1- 4
سذذو  وسذذائقه ونائب عمد    - األسذذ  الموضذذوعية للبالغ. وتؤكد الدولة الطرف أن رئي  شذذرقة مقاقعة كارا 

سذذذذذذذذذو   - أباد  ي مقاقعة كارا   - الى حي تادجي    2010حزيران/يونيه  13سذذذذذذذذذو  توجهوا  ي    - مقاقعة كارا 
ير عن وقوع أعمال شذذذذذغب جماعية واشذذذذذتباكا  عرمية. وأثناء حديثهم للحراظ على النظام العام بعد تلقيهم تقار 
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                                                                                           الى قذاد  ال ذانذب األوزبكي  تعرضذذذذذذذذذذذذذوا له وم من رجذال م هولين  ونتي ذة لذملذ  ق تذل رئي  شذذذذذذذذذذذذذرقذة المنطقذة  
وسذذائقه. واتهم مكتب المدعي العام  ي مقاقعة أوب عشذذر  رجال  بمن  يهم صذذاحب البالغ  بارتأاب جرائم.  

سذذذو المحلية صذذذاحب البالغ بالتهم الموجهة اليه   -   أدانت محكمة كارا  2010األول/أكتوبر  تشذذذرين  29و ي  
  غير  2010كانون األول/ديسذذذذذمبر   27                              عاما  مم مصذذذذذادر  ممتلأاته. و ي  25وحكمت عليه بالسذذذذذ ن لمد  

د  الحكم النهائي.  محكمة أوب اإلقليمية احدى التهم التي أدين بها من القتل الى التواقؤ  ي القتل  ولأنها أي 
   أيد  المحكمة العليا  ي قيرغيزستان قرار محكمة أوب اإلقليمية. 2011أيار/مايو  12و ي  

وتد م الدولة الطرف بأن محكمة مدينة أوب نظر   ي قانونية ومعقولية توميف صذذذذذذاحب البالغ  4-2
حب البالغ لم يسذذذذتأنص                                                                      وقرر  حبسذذذذه احتياقيا  الى حين محاكمته. غير أن الدولة الطرف تالحظ أن صذذذذا

 قرار المحكمة االبتدائية أمام محكمة النقض.

 تشذذذذذذذذذذذذذذرين األول/ 29سذذذذذذذذذذذذذذو  ي  -ونيمذذا يتعلق بذذالحكم الصذذذذذذذذذذذذذذذادر عن محكمذذة مقذذاقعذذة كذذارا  4-3
  تؤكذد الذدولذة الطرف من جذديذد أن محكمذة مقذاقعذة أوب والمحكمذة العليذا  ي قيرغيزسذذذذذذذذذذذذذذتذان 2010 أكتوبر

 الطرف أن قرار المحكمة العليا نهائي وال يمكن استئنا ه مر  أخرى. أيدتا هما الحكم. وتالحظ الدولة

 2010تموز/يوليه  10                                                                وتؤكد الدولة الطرف أنه و قا  للسذذذذ ال  الطبية لصذذذذاحب البالغ  ن قل  ي  4-4
  حيث خاذذذذذذذذم لرحص قبي خلص الى أن حالته 50من وحد  االحت از المؤقت الى مر ق االحت از رقم 

 4                                                                     لم تأن لديه أي شكاوى تتعلق بالصحة. وعالو  على ال   ن قل صاحب البالغ  ي                   الصحية م رضية وأنه 
لقاذذاء مد  عقوبته  ولم يقدم منم ال  الحين أي شذذكاوى   21الى مر ق االحت از رقم   2011شذذباف/ براير 

 بشأن أي اصابا  لحقت بالموظرين الطبيين  ي المر ق.

 هعليقات إضافية مقتمة من صاحم البالغ  

  أبلغ صذذاحب البالغ الل نة بأن ادار  مقاقعة أوب التابعة لل نة األمن 2015آاار/مارس   29 ي   - 5
  عمليا  ترتي   ي مكاتب حركة حقوس اإلنسذذذذذذذذذان  ي بير دوينو 2015آاار/مارس   27الوقني أجر    ي  

ن  اخيتوف.  ي قيرغيزسذذذذذذتان  حيث يعمل محامي صذذذذذذاحب البالغ  و ي مكاني اقامة المحامي وزميله  اليريا 
وصذذذادر  السذذذلطا  أثناء عملية الترتي  أجهز  كمبيوتر محمولة وبطاقا  ااكر  ومسذذذ ال  صذذذوتية وأقراص  
                                                                                          تسذذذذ يل  تاذذذذمنت معلوما  عن قاذذذذايا جنائية يعمل عليها المحامون. واحتو  الحواسذذذذيب المحمولة أياذذذذا  

  بالغ صاحب البالغ. ويد م صاحب  على معلوما  تتعلق بالبالغا  الرردية المقدمة الى الل نة  بما  ي ال 
 . ( 11)                                                                                        البالغ بأن عمليا  الترتي  همخ ترقى الى حد انتها  القانون المحلي والدولي انتهاكا  جسيما  

 مالحظات إضافية من التولة الطرف  

  قذدمذت الذدولذة الطرف معلومذا  عن الترتي  2015تموز/يوليذه  24 ي مذمكر  شذذذذذذذذذذذذذذرويذة مؤرخذة  6-1
ب حركة حقوس اإلنسذذذذذذذذذذذذذان  ي بير دوينو  ي قيرغيزسذذذذذذذذذذذذذتان. وتد م الدولة الطرف بأن المي أجري  ي مكات 

من ادار  شذذذذذذرقة مدينة أوب   2015آاار/مارس  25ضذذذذذذابطين من دائر  اله ر   ي قيرغيزسذذذذذذتان قلبا  ي  
                                                                                      اتخذذاا اجراءا  ضذذذذذذذذذذذذذذذذد عمر  ذذاروس  وهو مواقن من الواليذذا  المتحذذد  األمريكيذذة  ي زعم أنذذه كذذان ي مم 

اله ر   ي المنطقة. و ي اليوم نرسذه  احت ز  الشذرقة السذيد  اروس  وبعد ترتيشذه  صذادر   معلوما  عن
معداته اإللأترونية الشذذذذذذخصذذذذذذية  ووثيقتين اجرائيتين أصذذذذذذدرتهما ادار  المقاقعة التابعة لل نة األمن الوقني 

رذة تتعلق بذالذدين  تتهمذان  يهمذا رجلين محليين بذالتحريض على الأرا يذة العرميذة والذدينيذة  ونصذذذذذذذذذذذذذذوص مختل
اإلسذذالمي وبطاقا  العمل الخاصذذة بمحامي صذذاحب البالغ وزميله. وتبين أن السذذيد  اروس قدم نرسذذه الى 

__________ 

  قلب المقرر الخاص المعني بالبالغا  ال ديد  والتدابير المؤقتة الى الدولة الطرف  2015آاار/مارس    30 ي ممكر  شذذذذذذذروية مؤرخة  ( 11) 
 ليهم نتي ة لتقديم البالغا . التأكد من عدم ارتأاب أي أعمال انتقامية ضد أصحاب البالغا  أو أسرهم أو شهودهم أو ممث 
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أشذذذذذذذخاص آخرين بوصذذذذذذذره صذذذذذذذحفيا يعمل  ي وسذذذذذذذائ  اعالمية أجنبية مختلرة  وكان ي مم معلوما  عن 
غير أن وزار  الخذارجيذة لم تمنحذه  الحذالذة الذدينيذة وعن العالقذة بين األعراس والحذالذة على الحذدود ال نوبيذة.
 االعتماد الصحري المي يشترف القانون حصول الصحريين األجانب عليه.

وخلص  حص الهوتي يتعلق باألدلة ال نائية للريديوها  المكتشذذذذذذذرة  ي حاسذذذذذذذوب السذذذذذذذيد  اروس  6-2
  2015رس آاار/مذا 26المحمول أنهذا تتاذذذذذذذذذذذذذذمن دعوا  لل هذاد وتحريض على الرتنذة بين األديذان. و ي 

 تحت ل نة األمن الوقني قاذذذذذذذذية جنائية على أسذذذذذذذذاس االدعوا  العلنية لدقاحة بالنظام الدسذذذذذذذذتوري عن 
 قريق العنصا واالتحريض على الأرا ية بين األديانا.

                                                              وو قا  لحكم قاذذذذذذذذائي  تم ترتي  مكاتب ومكان اقامة محامي صذذذذذذذذاحب  2015آاار/مارس   27و ي   3- 6
من األقراص وحواسذذيب محمولة وبطاقا  ااكر  ووثائق. وتالحظ الدولة الطرف أن البالغ وزميله  وصذذودر عدد 

  30الاذذذذذذذذذذذذذبذاف الذمين نرذموا عمليذة الترتي  لم يصذذذذذذذذذذذذذذادروا الوثذائق المتعلقذة بذالقاذذذذذذذذذذذذذذايذا ال نذائيذة للمحذامين. و ي 
اتب    خلصذذذذت محكمة أوب اإلقليمية الى أن قرار محكمة مدينة أوب المي ي يز ترتي  مك 2015 أبريل / نيسذذذذان 

المحذذامين ومنذذازلهم غير مبرر. وبنذذاء على قلذذب المحذذامين  أعيذذد  اليهم بعض المعذذدا  اإللأترونيذذة وبعض  
  تقذدم  2015أيذار/مذايو   18. و ي  2015آاار/مذارس   27الوثذائق التي صذذذذذذذذذذذذذودر  أثنذاء الترتي  الذمي جرى  ي  

المحامون بشذذذذذذذكوى الى محكمة مدينة أوب  وقلبوا اعاد  جميم المعدا  والوثائق التي صذذذذذذذودر  أثناء الترتي .  
  اسذذذتأنص مكتب المدعي العام  ي مقاقعة أوب حكم محكمة أوب اإلقليمية الصذذذادر  2015أيار/مايو   19و ي  
ال يزال الطعن قيذد النظر. وتقترم الذدولذة أمذام المحكمذة العليذا  ي قيرغيزسذذذذذذذذذذذذذتذان. و   2015نيسذذذذذذذذذذذذذان/أبريذل   30 ي  

 الطرف تقديم مزيد من المعلوما  عن همخ المسألة بعد أن تصدر المحكمة العليا  ي قيرغيزستان قرارها. 

 هعليقات صاحم البالغ على مالحظات التولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضوعية  

البالغ من جديد  أنه اسذذذذذذذتنرد جميم سذذذذذذذبل   أكد صذذذذذذذاحب  2017كانون األول/ديسذذذذذذذمبر   12 ي  7-1
االنتصذذاف المحلية. لأنه قال انه لم يتمكن من اسذذتنراد جميم سذذبل االنتصذذاف القانونية المحلية نيما يتعلق 

                                                                       بادعاءاته بالتعميب  ألنه لو اشتأى  لأان عر   حيا  الشهود وأقاربه للخطر.

معلوما  تريد بأن حالته الصذذذذذذذذذذذحية كانت وير ض صذذذذذذذذذذذاحب البالغ ما قدمته الدولة الطرف من  7-2
                                                                                           م رضذذذية وأنه لم يشذذذت  الى الموظرين الطبيين  ي مر ق الحب  رهن المحاكمة من أي اصذذذابا . ويؤكد أن 
                                                                                          الصذذذور  التي أ خم  من ملص قاذذذيته ال نائية  حيث يمكن ر يته جالسذذذا   ي قسذذذم الشذذذرقة ورأسذذذه ماذذذمدا  

وعالو  على ال   تعر  مر  أخرى  .(12)نه تعر  للاذربوقد ظهر ورم دموي تحت عينه اليمنى  تثبت أ
للتعميب أثناء اسذذذذذذذتراحة من جلسذذذذذذذة االسذذذذذذذتماع  عندما دخل عد  جنود من   2010أيلول/سذذذذذذذبتمبر   29 ي 

                                                                                                الوحد  العسذذذذذذذذذكرية المحلية ورجال الشذذذذذذذذذرقة الى الزنزانا  التي كان محت زا   يها هو وبقية المدعى عليهم  
ى االعتراف ب ميم ال رائم التي اتهموا بارتأابها. ويحاجب صذذذذاحب البالغ بأن  وبدأوا باذذذذربهم إلجبارهم عل

الوقذذائم المذذمكور  أعالخ تذذدحض ادعذذاءا  الذذدولذذة الطرف بذذأنذذه خاذذذذذذذذذذذذذذم لرحص قبي بعذذد نقلذذه من وحذذد  
                                                   وبأن ال  الرحص خلص الى أن حالته الصحية م رضية.50االحت از المؤقت الى مر ق االحت از رقم 

 إلاراءات المعروضة على اللجنةالمسائل وا  

 النظر  ي المقبولية  

من  97                                                                          قبذذل النظر  ي أي ادعذذاء يرد  ي بالغ مذذا  ي ذذب على الل نذذة أن تقرر  عمال  بذذالمذذاد   8-1
                                                                        نظامها الداخلي  ما ااا كان البالغ مقبوال  أم ال بموجب البروتوكول االختياري.

__________ 

                       ق دمت الصور  مم البالغ. (12)
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من البروتوكول االختيذذذاري  من أن  ( أ() 2) 5                                            وقذذذد تذذذأكذذذد  الل نذذذة  و قذذذا  لمذذذا تنص عليذذذه المذذذاد   8-2
 المسألة نرسها ليست قيد البحث  ي اقار أي اجراء آخر من اجراءا  التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

لمحلية نيما وتالحظ الل نة ادعاء الدولة الطرف بأن صذذاحب البالغ لم يسذذتنرد سذذبل االنتصذذاف ا 8-3
                                                                                               يتعلق بادعائه القاء القبض عليه تعسذذذذرا  ألنه لم يطعن  ي قرار محكمة مدينة أوب بحبسذذذذه احتياقيا . و ي 
يياب أي توضذذيف اي صذذلة من صذذاحب البالغ  ي هما الصذذدد  ترى الل نة أن صذذاحب البالغ لم يسذذتنرد 

  ( ب() 2) 5 النحو المي تقتايه الماد   على  ( 1) 9سبل االنتصاف المحلية المتعلقة بمطالبته بموجب الماد   
 وترى أن هما االدعاء غير مقبول.

  يشذذذذذذذذير الى أرقام 26وتالحظ الل نة كمل  أن صذذذذذذذذاحب البالغ  عند ادعائه حدو/ انتها  للماد   4- 8
ومعلوما  حصذذذذذذذذذذذذذل عليها من تقارير مختلرة لمنظما  دولية لحقوس اإلنسذذذذذذذذذذذذذان. وال تشذذذذذذذذذذذذذك  الل نة  ي دقة  

أنها ترى أن همخ المعلوما  ال تثبت بما نيه الأراية موقص صذذذذذذذذذذاحب البالغ المي يعتبر أنه  المعلوما . غير 
                                                                                     كان شذذذخصذذذيا    ي ظل الظروف الخاصذذذة  ضذذذحية تمييز مباشذذذر أو غير مباشذذذر على أسذذذاس أصذذذله اإلثني.  

 ي. من البروتوكول االختيار   2وعليه  تعلن الل نة أن هما ال زء من البالغ غير مقبول بموجب الماد  

من العهذد   7وترى الل نذة أن صذذذذذذذذذذذذذذاحذب البالغ قذدم أدلذة كذانيذة إلثبذا  ادعذاءاتذه بموجذب المذاد   8-5
و)ز( منذذه  ألغرا  المقبوليذذة. لذذما  هي  ( ه () 3) و ( 1) 14و ( أ() 3) 2مقروء  بمرردهذذا وبذذاالقتران مم المواد 

                                               تعلن البالغ مقبوال  وتشرع  ي بحث أسسه الموضوعية.

 وعيةالنظر  ي األس  الموض  

نظر  الل نة  ي البالغ  ي ضذذذذذذوء جميم المعلوما  التي أتاحها لها الطر ان  حسذذذذذذبما تقتاذذذذذذيه  9-1
 من البروتوكول االختياري. ( 1) 5الماد  

                                                                            وتحي  الل نة علما  بادعاء صذذذذذذذذذاحب البالغ أن م موعة من جنود القوا  الخاصذذذذذذذذذة  بصذذذذذذذذذحبة  9-2
 21سذذذذذذذو  ي مقاقعة أوب  ي الصذذذذذذذبام الباكر من يوم  -ضذذذذذذذباف الشذذذذذذذرقة  دخلت منزله  ي منطقة كارا 

                                      عاما  ضذذذذذذذذذربا  مبرحا ؛ وأنها اقتادته الى 15  وضذذذذذذذذذربته هو وابن أخيه البالغ من العمر 2010حزيران/يونيه 
مكان آخر  لأنها تركته  ي وقت الحق  اقدا للوعي  ي الشذذذذذذذذذذذارع  حيث عثر عليه جيرانه  المين نقلوخ الى 
                                                                                       مسذتشذرى  ي قرية ناريمان  حيث سذ  لت اصذاباته؛ وأن الشذرقة حاذر   ي وقت الحق من ال  اليوم الى 

الاذذذذذرب. وتالحظ المسذذذذذتشذذذذذرى ونقلته الى قسذذذذذم الشذذذذذرقة اإلقليمية  ي مدينة أوب  حيث تعر  لمزيد من 
                    ودليال  قبيا  داعما  الل نة أن صذذاحب البالغ قدم رواية مرصذذلة لما يدعي أنه تعر  له من اسذذاء  معاملة  

                                                                                          لروايته  وروايا  شذهود عيان. وتالحظ الل نة أياذا  أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءا  صذاحب البالغ 
 2010 تموز/يوليه  10                   قبي عندما ن قل  ي    باستثناء ما اكرته  ي رسالتها أن صاحب البالغ خام لرحص

                                           خلص الى أن حالته الصذذذذذذذذحية م رضذذذذذذذذية وأنه لم 50من وحد  االحت از المؤقت الى مر ق االحت از رقم 
 يشت  من أي مشكال  صحية.

وتالحظ الل نة كمل  ادعاء صذذذذذذذذذذذذذاحب البالغ بأنه والمدعى عليهم معه أخبروا قاضذذذذذذذذذذذذذي محكمة  9-3
                                  أن اعترا اتهم انت زعت عن قريق 2010أيلول/سذذذذذذذذذذذذذبتمبر  29المحاكمة   ي  سذذذذذذذذذذذذذو  أثناء -مقاقعة كارا 

التعميب وسذذذذوء المعاملة. وتالحظ الل نة ادعاء صذذذذاحب البالغ بأن م موعة من ضذذذذباف الشذذذذرقة وال نود 
قامت  أثناء اسذذذذذذذتراحة  ي جلسذذذذذذذة المحكمة  ي ال  اليوم  باذذذذذذذربه وضذذذذذذذرب متهمين آخرين  ي القاذذذذذذذية 

 ي المحكمة. وتالحظ الل نة أن الدولة الطرف لم تدحض همخ االدعاءا .لالعتراف بمنبهم  
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                                                                                      وتمك ر الل نة بأنه ي ب على أية دولة قرف  لدى تقديم شذكوى بشذأن اسذاء  المعاملة بما يخالص  9-4
 . (13)  أن تباشذذذذر التحقيق بصذذذذور  عاجلة ومحايد   ي الشذذذذكاوى بةية جعل وسذذذذيلة اإلنصذذذذاف  عالة7الماد  

ى عدم تقديم الدولة الطرف أية معلوما   ي هما الصذذذذذذذذذذدد  وال سذذذذذذذذذذيما نيما يتعلق بمجراء تحقيق وبالنظر ال
 عال للبت على نحو سذذذذذذذذذريم ومسذذذذذذذذذتقل وواف  ي ادعاءا  صذذذذذذذذذاحب البالغ  ي ب ايالء االعتبار الواجب 

ص و ي ظروف همخ القاذذذية  ترى الل نة أن الوقائم المعروضذذذة عليها تأشذذذ  .(14)الدعاءا  صذذذاحب البالغ
                                                                                           أن الدولة الطرف لم تص بواجبها  ي اجراء تحقيق واف   ي ادعاءا  صذذذذذذاحب البالغ. وبناء  عليه  تخلص 

  7 الل نة الى أن الوقائم المعروضة عليها تأشص عن حدو/ انتها  لحقوس صاحب البالغ بموجب الماد 
 من العهد. ( 3) 2مقروء  بمرردها وباالقتران مم الماد  

بأن المحاكمة جر   ي مبنى وحد   ( 1) 14عاء صذذذذذاحب البالغ بموجب الماد  وتالحظ الل نة اد 9-5
                                                                                      عسذذذذذذذكرية  ي أوب وأنه لم ي سذذذذذذذمف لبعض أقارب المدعى عليهم بالحاذذذذذذذور. وتالحظ الل نة أياذذذذذذذا  ادعاء 
صذذذذذذذاحب البالغ بأن المحكمة لم تتخم أي اجراء لتو ير األمن للمشذذذذذذذاركين  ي المحاكمة أو للسذذذذذذذيطر  على 

ي لبعض المشذذذاركين؛ ونتي ة لمل   تعر  محامو المدعى عليهم وأقاربهم للتهديد واالعتداء السذذذلو  العدائ 
                                                                                             المسذذذذذذتمرين من قبل أقارب الاذذذذذذحايا  وغالبا  بحاذذذذذذور الشذذذذذذرقة  التي اختار  عدم التدخل. وتمك  ر الل نة 

بمسذائل جنائية  المي تشذير نيه الى وجوب أن تتم جميم المحاكما  المتعلقة ( 2007) 32بتعليقها العام رقم 
أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شذرهية وعلنية  وإلى أن عقد جلسذا  المحاكمة بصذور  علنية يكرل 

وتالحظ الل نة  .( 15) نزاهة اإلجراءا  ويو ر بالتالي ضذذذذمانة مهمة لصذذذذالف الررد والم تمم على وجه العموم
تقر بأن المحاكم لديها سذذذذلطة اسذذذذتبعاد كل ال مهور أو جزء منه ألسذذذذباب تتعلق باآلداب  ( 1) 14أن الماد  

العامة أو النظام العام أو األمن القومي  ي م تمم ديمقراقي  أو لمقتايا  حرمة الحيا  الخاصة ألقراف 
ض الظروف الدعوى  أو  ي أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضذذذذرورية حين يكون من شذذذذأن العلنية  ي بع

                                                         غير أن الدولة الطرف لم تثبت أنها قبقت أيا  من همخ الشذذذذروف  .( 16) االسذذذذتثنائية أن تخل بمصذذذذلحة العدالة
 ي همخ القاذذذذذذذذية. وتؤكد الل نة من جديد أن جلسذذذذذذذذة المحاكمة تأون غير عادلة  على سذذذذذذذذبيل المثال  ااا 

أو مسذذذذاند  ألحد األقراف  ي تسذذذذاهلت المحكمة مم تصذذذذرف ال مهور  ي قاعة المحكمة بصذذذذور  عدوانية 
قاذذذذذذذذذذية جنائية  مما يتعار  مم الحق  ي الد اع  أو ااا تعر  أحد المتهمين الى غير ال  من مظاهر 

ولما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيف  ي هما الصدد   من الل نة  .(17)العداء التي تراي الى نتائب مماثلة
ا  صذذذذذذذذذذاحب البالغ. وبناء على ال   تخلص الل نة الى أن ترى أنه ينبغي ايالء االعتبار الواجب الدعاء

 .من العهد ( 1) 14الوقائم المعروضة عليها تأشص حدو/ انتها  لحقوس صاحب البالغ بموجب الماد  

  7وبعد أن خلصذذذذذذذت الل نة الى اسذذذذذذذتنتا  بشذذذذذذذأن انتها  حقوس صذذذذذذذاحب البالغ بموجب الماد   9-6
من العهذذذد  تقرر عذذذدم النظر  ي  ( 1) 14  وبموجذذذب المذذذاد  ( 3) 2مقروء  بمرردهذذذا وبذذذاالقتران مم المذذذاد  

 و)ز( على حد . ( هذ() 3) 14االدعاءا  المتعلقة بحقوس صاحب البالغ بموجب الماد  

__________ 

 .14  الرقر  (1992)20التعليق العام رقم  (13)

؛ وقاذذذذذذذذذية  4-10  الرقر   (CCPR/C/122/D/2228/2012) أبرومتشذذذذذذذذذي  ضذذذذذذذذذد بيالروسانظر  على سذذذذذذذذذبيل المثال  قاذذذذذذذذذية  (14)
 ؛3-8الرقر    (CCPR/C/119/D/2555/2015) أالبردييف ضد أوزبكستان

 .28  الرقر  (2007)32التعليق العام رقم  (15)

  .29 المرجم نرسه  الرقر  (16)

 .25المرجم نرسه  الرقر   (17)
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من البروتوكول االختياري  ترى أن الوقائم المعروضذذذة  ( 4) 5والل نة  اا تتصذذذرف بموجب الماد   -10
من العهد  مقروء   7عليها تأشذذص عن أن الدولة الطرف انتهكت حقوس صذذاحب البالغ التي تأرلها الماد  

 منه. ( 1) 14وبموجب الماد   ( 3) 2بمرردها ومقترنة بالماد  

طرف أن تو ر لصذاحب البالغ سذبيل من العهد  ي ب على الدولة ال ( أ() 3) 2                    وو قا  ألحكام الماد   -11
                                                                                           انتصذذذذذذذذذاف  عاال . ويعني ال  أن تمنف الدولة الطرف األشذذذذذذذذذخاص المين انت هكت حقوقهم التي يكرلها العهد 

ابطال                                                                                         تعوياا  كامال  عما أصابهم من ضرر. والدولة الطرف ملزمة  ي همخ القاية ب ملة أمور منها: )أ(
                                                         عند االقتاذذذذذذذذذذاء  و قا  لمباد  المحاكمة العادلة وغيرها من ادانة صذذذذذذذذذذاحب البالغ  وإجراء محاكمة جديد 

الاذذذذذمانا  اإلجرائية التي ينص عليها العهد؛ )ب( اجراء تحقيق  وري ونزيه  ي ادعاءا  صذذذذذاحب البالغ 
المتعلقة بالتعميب  ومقاضذذذذا  المسذذذذؤولين عنها ااا ما ثبتت صذذذذحة االدعاءا ؛ ) ( تقديم تعويض مناسذذذذب 

                                                                        أياذذذذذذذا  على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاا جميم الخطوا  الالزمة لمنم حدو/  لصذذذذذذذاحب البالغ. ويقم
 انتهاكا  مماثلة  ي المستقبل.

وإا تاذذذم الل نة  ي اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعتر ت  باناذذذمامها الى البروتوكول االختياري    - 12
من العهذد   2                  هذد   عمال  بذالمذاد  بذأن لل نذة اختصذذذذذذذذذذذذذذاص البذت  ي مذدى حذدو/ انتهذا  للعهذد  وأنهذا قذد تع 

باذذمان تمتم جميم األ راد الموجودين  ي أراضذذيها أو الخاضذذعين لواليتها القاذذائية بالحقوس المعترف بها  ي  
العهد وبمتاحة سذذبل انتصذذاف  عالة وقابلة لدنراا  ي حال ثبو  حدو/ انتها    منها تود أن تتلقى من الدولة  

ب  وتطل  علوما  عما اتخمته من تدابير لوضذذذم آراء الل نة موضذذذم التنريم.         يوما   م   180الطرف   ي غاذذذون 
                                                                                    الل نة الى الدولة الطرف أياا  نشر همخ اآلراء وتعميمها على نطاس واسم بلغتها الرسمية. 
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