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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
   السابعة والتسعونالدورة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠-١٢

  اآلراء    

  ١٤٠١/٢٠٠٥البالغ رقم     
  )ثلها حمامال مي(السيدة ناديزدا كريبو   :املقدم من  
  ابن صاحبة البالغ، السيد بافيل كريبو  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  طاجيكستان  :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥مايو / أيار٢٦  :تاريخ البالغ  
، الذي أحيـل   ٩٧قرار املقرِّر اخلاص مبوجب املادة        :الوثائق املرجعية  

 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٢إىل الدولة الطرف يف     
  )يصدر يف شكل وثيقة مل(

  ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٧  :تاريخ اعتماد اآلراء  
عملية إلقاء قبض غري قانونية؛ واعترافـات قـسرية           :املوضوع  

  .منتزعة باستخدام الضرب والتعذيب، يف غياب حمامٍ
  .مستوى دعم االدعاءات بأدلة  :املسألة اإلجرائية  
 القسرية؛ وأمر اإلحـضار؛     عترافاتواال التعذيب؛  :املسائل املوضوعية  

  .واحلق يف احلصول على حمامي دفاع

__________ 

 .اإلنسانُعمِّمت الوثيقة بقرار من اللجنة املعنية حبقوق   *  
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   ١٤من املادة ) ز(و) د(٣؛ والفقرة ٩؛ و٧  : مواد العهد  
  ٢  :مواد الربوتوكول االختياري  
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧يف    

ل االختياري، النص املرفق باعتباره ميثل آراءهـا         من الربوتوكو  ٥ من املادة    ٤مبوجب الفقرة   
  .١٤٠١/٢٠٠٥بشأن البالغ رقم 

  ]مرفق[
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  رفقامل

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

  )الدورة السابعة والتسعون( والسياسية
  شأنب

  **١٤٠١/٢٠٠٥البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمام(السيدة ناديزدا كريبو   :املقدم من  
  ابن صاحبة البالغ، السيد بافيل كريبو  :الشخص املدعى أنه ضحية  
  طاجيكستان  :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥مايو / أيار٢٦  :تاريخ البالغ  
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨نشأة مبوجب املادة     امل إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  املدنية والسياسية، باحلقوق
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧ يف إذ اجتمعت  
، املقدم إىل اللجنة املعنيـة حبقـوق        ١٤٠١/٢٠٠٥ النظر يف البالغ     من وقد فرغت   

  الدويل اخلاصاإلنسان باسم السيد بافيل كريبو مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد
  باحلقوق املدنية والسياسية،

 مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحتها هلـا صـاحبة الـبالغ          وقد أخذت يف حسباهنا     
  والدولة الطرف،
  :تعتمد ما يلي

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافوالتـشاندرا        :هذا البالغ حبث  أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف      شارك    **  
 والـسيد    والسيدة هـيلني كيلـر،     والسيدة كريستني شانيه،   والسيد األزهري بوزيد،     ناتوارالل باغوايت، 

 والـسيد خوسـيه لـويس    يكل أوفالهريت،، والسيد ما  ة زونكي زانيلي ماجودينا    والسيد ،راجسومر الاله 
 والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد      ريفاس بوسادا، والسري ناجيل روديل،     والسيد رافائيل ثريو،   -ز  سانشي

  .ودجوود والسيدة روثكريستر تيلني، 
 .السيدة روث ودجوود اللجنةعضوة ع من نص رأي فردي موقَّهبذه اآلراء يرفق     
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   من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٤اآلراء املعتمدة مبوجب الفقرة 
مقيمة يف طاجيكستان مـن أصـل       صاحبة البالغ هي السيدة ناديزدا كريبو، وهي          -١

، وتدَّعي أن ابنها، بافيل كريبو، املقيم أيضاً يف طاجيكـستان           ١٩٥٦روسي، ُولدت يف عام     
، هو ضحية انتهاكات حقوقه املقرَّرة مبوجب املـادة  ١٩٧٧من أصل روسي ومولود يف عام  

دو أن الـبالغ    ويب.  من العهد  ١٤من املادة   ) د(٣؛ والفقرة   ٩ من املادة    ٣ و ١؛ والفقرتني   ٧
 من العهد، على الرغم من أن صـاحبة         ١٤من املادة   ) ز(٣يف إطار الفقرة    يثري أيضاً مسائل    

وقد دخل الربوتوكول االختياري    . وصاحبة البالغ غري ممثَّلة مبحامٍ    .  هبا حتديداً  حتتجالبالغ ال   
   .١٩٩٩أبريل / نيسان٤حيز النفاذ يف الدولة الطرف يف 

  ا صاحبة البالغالوقائع كما عرضته    
 كان ابنها يعمل لدى منظمة األمم املتحدة        ٢٠٠٠تدفع صاحبة البالغ بأنه يف عام         ١-٢

 / أيـار ٧ويف . )١(كمساعد لرئيس الوحدة املسؤولة عن خدمات املشاريع يف طاجيكـستان     
 عندما كان حياول كمـا زعـم      ، ألقى القبض عليه موظفون من وزارة األمن         ٢٠٠٠ مايو
.  يف دوشـنبه ةوالر من دوالرات الواليات املتحدة من مبىن األمم املتحد   د ١٠٠ ٠٠٠ سرقة
، أدانته حمكمة مدينة دوشنبه وحكمت عليـه بالـسجن          ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٧ ويف
  . ، أكدت احملكمة العليا احلكم٢٠٠١مايو / أيار٢٣ويف .  عاماً، ومصادرة ممتلكاته١٥ ملدة
اً لرأي حمكمة مدينة دوشنبه، فقـد خطـط ابنـها           وتوضح صاحبة البالغ أنه وفق      ٢-٢

، )الذين مل يتسَن حتديد مكـاهنم     . ، وب .، وس .ك(الرتكاب السرقة مع ثالثة أفراد آخرين       
، ٢٠٠٠مايو  / أيار ٦ويف  . ودخل يف اتفاق سري معهم، ُمنشئاً بذلك مجاعة إجرامية منظمة         

، حتدث  .وحسب االتفاق مع ك   دخل ابن صاحبة البالغ مبىن األمم املتحدة مسلحاً مبسدس،          
إىل حارَسي أمن يف حماولٍة للحصول على وعٍد منهما بعدم منعه من ارتكاب السرقة املقصودة 

وأبدى احلارسـان   .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يتقامساهنا معاًً       ٢٠ ٠٠٠يف مقابل   
ور ذلك فرقة تدخل    ووصلت ف . موافقتهما، لكنهما اتصال سراً يف الوقت نفسه بوزارة األمن        

  .من هذه الوزارة واحُتجز السيد كريبو
، اقتيد ابنها إىل مبىن وزارة األمن       ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧وتدَّعي صاحبة البالغ أنه يف        ٣-٢

، احتجزت السلطات   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧ويف  . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠وأُبقي عليه هناك حىت     
وكانـت  . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٩ األمن حىت    أيضاً زوجة السيد كريبو وأبقت عليها يف وزارة       

مـايو  / أيـار  ٨زوجة السيد كريبو هي من أبلغت صاحبة البالغ، يف حمادثٍة هاتفية مؤرخة             
وأوضحت صاحبة البالغ أن ابنها قد أُبقـي        . ، بواقعة إلقاء القبض عليهما ومكاهنما     ٢٠٠٠

 ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩ إال يف    فهي مل تتمكن من لقائه    .  ومل يتمكن من التقاء أقاربه     معزوالًعليه  
__________ 

 .غ املسمى الوظيفي البنها بالضبط وال اسم الشعبة اليت كان موظفاً فيها بالضبطال تقدم صاحبة البال )١(
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يف مبىن وزارة األمن، حيث وجدت أنه قد فقد كثرياً من الوزن وغلب على لونـه الـسواد              
، حتدثت صاحبة البالغ مع أحد ممثلي       ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩ويف وقٍت الحق يف     . واالزرقاق

ـ . األمم املتحدة يف دوشنبه عن واقعة إلقاء القبض على ابنها      ها يف حـضور  والتقى املمثل ابن
ووفقاً الدعاءات صاحبة البالغ، أوضح هلا املمثـل        .. ر. حمقِّق من وزارة األمن، ُيدعى آي     

 وميكن له التحـرك ولكـن     الحقاً أن ابنها ال يستطيع الكالم، وقد تكسَّرت بعض أضلعه،           
  . بصعوبة بالغة

ارة األمن،  ووفقاً الدعاءات صاحبة البالغ، فقد ُضرب ابنها، إبان احتجازه لدى وز            ٤-٢
ضرباً مربحاً وُعذب تعذيباً شديداً بتعريض أجزاء خمتلفة من جسده للتيار الكهربائي من أجل              

ّي معدنية إىل درجٍة أسفرت عـن       كما ُضرب هبراوات الشرطة وعص    . إجباره على االعتراف  
 حمـامو ابـن     أثارويف احملكمة،   . والتحرك بعض أضلعه ومعاناته صعوبات يف التحدث        كسر
   .شكاواهم ببساطة  البالغ هذه املسألة يف عدد من املواضع، لكن احملكمة جتاهلتصاحبة

كما تدَّعي صاحبة البالغ أن ابنها قد احُتجز بطريقة غري قانونية، إذ أُبقي عليـه يف                  ٥-٢
وتدفع صاحبة  . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠ حىت   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٧وزارة األمن عقب توقيفه يف      

بيد أنه . ه الفترة مل يكن ابنها ممثالً مبحامٍ ومل ُيبلغ رمسياً حبقوقه اإلجرائية         ه خالل هذ  البالغ بأن 
كما مل  . طلب إىل احملققني شخصياً عدة مرات السماح له بأن ميثله حمامٍ، لكن دون جدوى             

، أي  ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠يصدر حمضر بإلقاء القبض عليه كمشتبه يف ارتكابه جرمية إال يف            
، )٢(واسُتجوِب يف اليوم ذاته، يف غياب حمامٍ مرة أخـرى         .  توقيفه الفعلي   يوماً من  ٣٠عقب  

ويف أعقاب ذلك، احُتجز ابنها مدة يومني يف وزارة الشؤون الداخلية،           . واُتهم رمسياً بالسرقة  
  . ٢٠٠٠مايو / أيار٢٣يف ) سيزو( يف مركز احتجاز للتحقيقات  االحتياطي احلبسيفوُوضع 

غ بأن حمامي ابنها قد اشتكى خالل حماكمة احملكمة من احتجاز           وتدفع صاحبة البال    ٦-٢
 يوماً، لكن احملكمة بدالً من أن ُتديل برأيها يف طبيعة إجراء            ١٣قانونية مدة    ابنها بطريقة غري  

يف  )٣(٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ١٩ إىل   ٧االحتجاز، استبعدت ببساطة أخذ الفترة الزمنية مـن         
  .  لدى حساب مدة سجن ابنهااالعتبار

 ٢٠وتدعي صاحبة البالغ كذلك أن إجراء إلقاء القبض الرمسي علـى ابنـها، يف                 ٧-٢
وتـدفع  .  حمكمةوليس ٢٠٠٠مايو / أيار٢٣عام يف صدَّق عليه مدع    ، قد ٢٠٠٠مايو  /أيار

  .بأن املدعي العام ليس جبهازٍ ميكنه ممارسة سلطة قضائية

  الشكوى    
__________ 

 قد وكَّلت حمامٍ بالفعل ليمثّل ابنها، لكـن مل ُيـسمح            ٢٠٠٠ مايو/ أيار ٢٠توضح صاحبة البالغ أهنا يف       )٢(
 .٢٠٠٠مايو / أيار٢٣للمحامي باملشاركة يف الدعوى إال يف 

مايو، لكن احملكمة أكدت أنه بقي فيهـا        / أيار ٢٠ وزارة األمن حىت     توضح صاحبة البالغ أن ابنها بقي يف       )٣(
 .٢٠٠٠مايو / أيار١٩حىت 
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، إذ  ٧تهاك حقوقه املقرَّرة مبوجـب املـادة        تدَّعي صاحبة البالغ أن ابنها ضحية ان        ١-٣
ويبـدو  . ُضرب وًعذب على أيدي مسؤولني من وزارة األمن، وأُجرب على االعتراف بالتهمة      

 من العهد، بالرغم مـن أن       ١٤املادة   من) ز(٣ضاً مسائل يف إطار الفقرة      أن االدعاء يثري أي   
  .  هبا حتديداًحتتجال صاحبة البالغ 

 مـن   ٣ و ١بة البالغ انتهاك حقوق ابنها املقرَّرة مبوجب الفقرتني         كما تدَّعي صاح    ٢-٣
 يوماً، وحاملا تقرَّر احتجازه رمسياً على ذمـة  ١٣، إذ احُتجز بطريقة غري قانونية مدة       ٩املادة  

   .احملاكمة، مل ختضع قانونية هذا القرار لرقابة حمكمة بل مدعٍ عام
نها يف احلصول على حمامي دفاع، كما        صاحبة البالغ كذلك بانتهاك حق اب      وحتاج  ٣-٣

   .، بالنظر إىل أنه مل ُيمثَّل مبحامٍ يف املراحل األوىل من التحقيق١٤من املادة ) د(٣حتميه الفقرة 

   عدم تعاون الدولة الطرف    
و أسـسه   /ُدعيت الدولة الطرف إىل تقدمي مالحظاهتا بشأن مقبوليـة الـبالغ أو             -٤

، وأُرسلت يف هذا الصدد رسائل تذكرييـة يف تـشرين           ٢٠٠٥يونيه  /املوضوعية يف حزيران  
وحتيط اللجنـة علمـاً     . ٢٠٠٩فرباير  /، وشباط ٢٠٠٨مارس  /، وآذار ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

بعدم تلقي هذه املعلومات، وُتعرب عن أسفها لعدم تقدمي الدولة الطرف أي معلومات بشأن              
إىل أنه ُيطلب إىل الدولة الطرف،      وتشري اللجنة   . مقبولية ادعاءات صاحبة البالغ أو جوهرها     

 أو بيانات خطية توضح املسألة      اًمبوجب الربوتوكول االختياري، أن تقدم إىل اللجنة شروح       
ويف حالة عدم تلقي رد     . وسبيل االنتصاف، إن ُوجد، الذي ميكن أن تكون قد اختذته بشأهنا          

 ُدعمت يف حدود مابالغ دعاءات صاحبة الال جيب إيالء االعتبار الواحبمن الدولة الطرف، 
  . مناسبةأدلةبه من 

  املسائل واإلجراءات القضائية املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
على اللجنة املعنيـة حبقـوق      يتحتم  ،  أحد البالغات قبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف          ١- ٥

غري مقبول  ولبالغ مقبوالً أ من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان ا  ٩٣اإلنسان، وفقاً للمادة    
   .مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 من الربوتوكول   ٥من املادة   ) ب(و) أ(٢وحتيط اللجنة علماً، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة          ٢-٥
آخر من إجراءات   يل   دو  إجراء  أي  يف إطار  البحثليست قيد   االختياري، بأن املسألة نفسها     

  .، وأنه ال نزاع يف أن سبل االنتصاف قد اسُتنفدتالتحقيق أو التسوية
 يفيد بأهنا قد وكَّلت حمامٍ للدفاع       يوأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البالغ الذ        ٣-٥

، )وهو التاريخ الذي صدرت فيه رمسياً الئحة اهتام ضده         (٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠عن ابنها يف    
. ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٣سمح للمحامي باملشاركة يف الدعوى إال اعتباراً مـن          لكن مل يُ  
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 مـن   ١٤من املادة   ) د(٣يف إطار الفقرة    وتالحظ اللجنة أن هذه االدعاءات قد تثري مسائل         
ويف ظل عدم تقدمي الطرفني أي شروح أخرى هبذا اخلصوص، وعـدم وجـود أي               . العهد

مبوجـب    تعترب أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبولن اللجنةفإمعلومات ذات صلة يف امللف،   
 من الربوتوكول االختياري ألنه غري مدعم مبا يكفي مـن أدلـة ألغـراض النظـر          ٢املادة  
  .مقبوليته يف
كما أحاطت اللجنة علماً بتفاصيل ادعاءات صاحبة البالغ ومفادها أنـه، خالفـاً               ٤-٥

وتعترب اللجنة أن هذا    .  على االعتراف بالتهمة    من العهد، ُضرب ابنها وُعذِّب وأُجرب      ٧للمادة  
 من العهد، على الرغم     ١٤من املادة   ) ز(٣ضاً مسائل يف إطار الفقرة      اجلزء من البالغ يثري أي    

ويف حالة عدم تقدمي الدولة الطرف أي مالحظات        .  هبا حتديداً  حتتجمن أن صاحبة البالغ مل      
ات مدعمة مبا يكفي من أدلة ألغراض النظر يف         هبذا الشأن، فإن اللجنة تعترب أن هذه االدعاء       

  .  من العهد١٤من املادة ) ز(٣ والفقرة ٧ مقبول مبوجب املادة ومن مثَّ، فالبالغ. مقبولتها
وقد أحاطت اللجنة علماً كذلك باجلزء املتبقي من ادعاءات صاحبة البالغ املقدمـة     ٥-٥

 يومـاً، دون حمـامٍ،      ١٣دة  ملوزارة األمن    من العهد، إذ أُبقي على ابنها يف         ٩يف إطار املادة    
 رقابـة    االحتياطي حتت  خيضع اختاذ القرار الذي أعقب ذلك بوضعه رمسياً رهن احلبس          ومل

وتعترب اللجنة أن هذه االدعاءات مدعمة مبا يكفي من أدلة ألغـراض            . حمكمة بل مدعٍ عام   
  . النظر يف مقبوليتها، وتعلن أهنا مقبولة

  وضوعيةالنظر يف األسس امل    
، وفقاً  الطرفاننظرت اللجنة يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا               ١- ٦

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١للفقرة 
وحتيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البالغ اليت تفيد بأن ابنها احُتجز بطريقة غـري          ٢-٦

، دون أن يتمكن من احلصول على حمـامٍ، واالتـصال            يوماً يف وزارة األمن    ١٣دة  ملقانونية  
وخالل هذه الفترة، ُضرب وُعذِّب وأُجرب على االعتـراف بتهمـة           .  يوماً ١٢دة  ملبأقربائه  
كما حتيط اللحنة علماً بأن صاحبة البالغ تقدم وصفاً مفصالً إىل حدٍّ ما للطريقة اليت  .السرقة

وتوضح صاحبة البالغ   ). الصدمات الكهربائية (ُضرب هبا ابنها وأسلوب التعذيب املسَتخدم       
 األمر بالتحري فوراً يف ادعاء تعذيب ابنها وإسـاءة   املتمثل يفأيضاً أن احملاكم مل تؤِد واجبها    

ويف حالة عدم تلقي أي رد من       . املته، وأهنا مل تأبه الدعاءات حماميي ابنها هبذا اخلصوص        مع
  .دعاءات صاحبة البالغال جيب إيالء االعتبار الواجبالدولة الطرف، تعترب اللجنة أنه 

 مبا يتعـارض مـع    وتشري اللجنة إىل أنه ما أن قُدمت شكوى بشأن إساءة املعاملة              ٣-٦
وتعترب اللجنة أنه . )٤(على الفور وبشكل نزيه طرف أن حتقِّق فيها     الدولة  ال  على جيب،  ٧ ملادةا

يف ظل ظروف هذه احلالة، تكشف الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ، واليت مل ُتنازع فيها               
__________ 

 .٢٠ من التعليق العام رقم ١٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة  )٤(
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الدولة الطرف، عن وقوع انتهاك، من جانب الدولة الطرف، حلقوق ابن صـاحبة الـبالغ               
  . من العهد١٤من املادة ) ز(٣لفقرة  وا٧قرَّرة مبوجب املادة امل
وحتيط اللجنة علماً بأن صاحبة البالغ ادَّعت أن مسؤولني من وزارة األمـن قـد                 ٤-٦

 واحتجزوه منعزالً يف مبىن وزارة األمن، دون أن ُيبلغـوه          ٢٠٠٠ مايو/ أيار ٧أَوقفوا ابنها يف    
أنه طلب ذلـك    ى الرغم من    رمسياً بأسباب احتجازه ودون أن يوفروا له التمثيل القانوين عل         

كما تدَّعي صاحبة البالغ أنه     . ، عندما اتُّهم رمسياً   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٠، حىت   مرات عديدة 
عندما أثار حمامي ابنها هذه املسألة خالل احملاكمة، مل تقدم احملكمة توصيفاً قانونياً لطبيعـة               

ويف حالة عدم تقـدمي  . تجازه األوىل من مدة احالثالثة عشر عملية احتجاز ابنها خالل األيام      
 هذه االدعاءات حـقَّ     جيب إيالء الدولة الطرف أي شروح هبذا اخلصوص، تقرر اللجنة أنه          

أي ال جيوز حرمان     من العهد تقضي بأنه      ٩ من املادة    ١وتشري اللجنة إىل أن الفقرة       .قدرها
 وتقضي الفقرة   .ر فيه  لإلجراء املقرَّ   ينص عليها القانون وطبقاً    سوِّغاٍتمن حريته إال مل   شخص  

 بأن يبلغ أي شخص ُيلقى القبض عليه بأسباب إلقاء القبض عليه لدى حدوثه              ٩ من املادة    ٢
وحىت لو دلَّلت وقائع هذه احلالة كما ُعرضت على أن السلطات لديها        . وبأي اهتام ُيوّجه إليه   

نة تعترب أن واقعـة     من املسوِّغات ما يكفي لتوقيف ابن صاحبة البالغ كمشتبٍه فيه، فإن اللج           
  بشكل رمسـي  يوماً قبل أن يوثَّق إجراء إلقاء القبض عليه الفعلي١٣دة ملاإلبقاء عليه حمتجزاً   

 ٢ و١ودون إبالغه رمسياً بأسبابه تشكل انتهاكاً حلقوق السيد كريبو املقرَّرة مبوجب الفقرتني 
   . من العهد٩من املادة 

 ٢٠ها احُتجز رمسياً علـى ذمـة احملاكمـة يف           وتدَّعي صاحبة البالغ أيضاً أن ابن       ٥-٦
، لكنه مل ُيقدَّم قط إىل احملكمة للتحقُّق من قانونية احتجازه وأقرَّ احتجـازه           ٢٠٠٠مايو  /أيار

اللجنة إىل أن الفقرة     )٥(وتشري.  من العهد  ٩ من املادة    ٣انتهاكاً للفقرة   مما يشكل   مدعٍ عام،   
تهمة ارتكاب فعل جرمي جنائي احلـق يف الرقابـة           ختوِّل الشخص احملَتجز ب    ٩ من املادة    ٣

ومن املالمح املتأصلة يف املمارسة نفسها للسلطة القضائية أن         . القضائية على إجراء احتجازه   
ويف ظل  . هاعمتارسها سلطة مستقلة، وموضوعية، وحيادية يف ما يتعلق باملسائل اليت تتعامل م           

 املـدعي العـام     وصـف عن إمكانيـة    عن عدم رضاها     ظروف هذه احلالة، تعرب اللجنة    
 مباشرة وظائف    (..)أحد املوظفني املخولني  "باملوضوعية املؤسسية واحلياد الالزمني العتباره      

   .، وختلص إىل وقوع انتهاك هلذا احلكم٩ من املادة ٣مبعىن الفقرة " قضائية
 مـن   ٥ من املـادة     ٤إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة            -٧

؛ ٧الربوتوكول االختياري، ترى أن الوقائع املعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة             

__________ 

      ، ١٣٤٨/٢٠٠٥، الـبالغ رقـم      روزيك أشوروف ضـد طاجيكـستان     انظر، ضمن بالغات أخرى،      )٥(
، الـبالغ رقـم     وكلـومني ضـد هنغاريـا     ؛  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ة يف    من اآلراء املعتمد   ٥-٦الفقرة  
وبالتونوف ضـد االحتـاد     ؛  ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٢ من اآلراء املعتمدة يف      ٣-١١، الفقرة   ٥٢١/١٩٩٢

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١ من اآلراء املعتمدة يف ٢-٧، الفقرة ١٢١٨/٢٠٠٣، البالغ رقم الروسي



CCPR/C/97/D/1401/2005 

9 GE.09-46648 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١٤من املادة   ) ز(٣ والفقرة   ؛٩ من املادة    ٣ و ١والفقرتني  
  . املدنية والسياسية

التزام بأن تقـدم     من العهد، يقع على الدولة الطرف        ٢من املادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٨
إىل ابن صاحبة البالغ سبيل انتصاف فعال، يشمل رفع دعوى جنائيـة ومتابعتـها إلقـرار            
املسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحبة البالغ، وجرب الضرر الواقع عليه جرباً مناسباً، مبـا يف      

رَّسـة يف   ذلك دفع تعويض له، والنظر يف إعادة حماكمته مبا يتماشى مع مجيع الضمانات املك             
كما أن الدولة الطرف ملزمة مبنـع وقـوع انتـهاكات مماثلـة             . العهد أو يف اإلفراج عنه    

  .املستقبل يف
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطـرف قـد اعترفـت، بانـضمامها إىل                  -٩

الربوتوكول االختياري، باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أو مل            
 من العهد بأن تكفل جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها أو           ٢، وتعهدت، مبوجب املادة     يقع

اخلاضعني لواليتها احلقوق املعترف هبا يف العهد، وتوفر سبيلَ انتصاف فعاالً وقابالً لإلنفاذ يف              
 يومـاً،   ١٨٠غـضون    حالة إقرار وقوع انتهاك، فإهنا تود أن تتلقى من الدولة الطرف، يف           

  .لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ املتخذة تدابريال نمات عمعلو
. اعُتمدت باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هـو الـنص األصـلي             [

  .]وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة
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  تذييل

  جنة السيدة روث ودجوود رأي فردي لعضوة الل    
ربع دعوات متتالية، أُرسلت إليها علـى       أل طاجيكستان   تستجبيف هذه احلالة، مل       

الرد على االدعاء الذي يفيد بأن أفـراد أمـن تـابعني للدولـة      بمدى أربع سنوات تقريباً،     
ـ  مأنه شرع يف القيا   الطاجيكية قد عذَّبوا موظفاً سابقاً لدى األمم املتحدة مشتبهاً يف            سرقة، ب

وقد قُدمت الشكوى إىل هذه اللجنة      . وأن احملاكم الطاجيكية قد رفضت التحقيق يف املسألة       
وأشارك زمالئي يف استنتاجهم أن ادعـاءات صـاحبة         . من جانب والدة املدَّعى أنه ضحية     

انتـهكت   الدولة الطـرف     للخلوص إىل أن  البالغ، يف ظل عدم رد الدولة الطرف، كافية         
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ز)(٣(١٤ و٧املادتني 

فالسيد بافيـل كريبـو عمـل       .  عادية بعض الشيء   غريواالدعاءات يف هذه احلالة       
، ادُّعي  ٢٠٠٠مايو  / أيار ٦ويف  . كمساعد يف مكتب األمم املتحدة يف دوشنبه بطاجيكستان       

 دوالر مـن دوالرات     ١٠٠ ٠٠٠قة  أنه أحضر مسدساً إىل مرفق األمم املتحدة بنيَّـة سـر          
 أمن األمم املتحدة السلطات     حارساواستدعى  . الواليات املتحدة نقداً من اجلهة صاحبة عمله      

 رفضا االستجابة حملاولة السيد كريبو إفسادهم حبملهم على السماح لـه            االطاجيكية، إذ إهنم  
  . باملضي يف السرقة

ا املشهد وألقت القبض على السيد      من موظفي الدولة هلذ   " فرقة تدخل "واستجابت    
 يوماً يف وزارة األمن، حيث ادُّعي أنه ُضـرب  ١٣كريبو، ووضعته يف احلبس االنفرادي مدة   

كما أُلقي القبض على زوجته     . وُعذب باستخدام التيار الكهربائي واهلراوات والعصي املعدنية      
 الفترة واتُّهـم بارتكـاب      ومل ُيسمح للسيد كريبو برؤية حمامٍ يف هذه       . وُحبست مدة يومني  

ويبدو أن السلطة القضائية احمللية رفضت التحقيـق يف         . جرمية عقب إمتام التحقيق معه فقط     
دعواه إساءة معاملته، متنصِّلةً بذلك من مسؤوليتها كفالة أن ُيعامل السجناء الذين ُيعَرضون             

 كافية للحكم بوقوع    بشأهناناَزع  وهذه الوقائع غري املت   . عليها بُتهمٍ جنائية معاملةً بدنية الئقة     
 من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأشارك اللجنة         ١٤، و ٩، و ٧انتهاكات للمواد   

   .يف استنتاجاهتا هبذا اخلصوص
، ويـستدعي،   يتعلق بُصلب املوضوع  لكنَّ جانباً حساساً من هذه املسألة ميس شأناً           

ه التحديد، ال يتضح ما إذا كانت سـلطات األمـم     فعلى وج . حتكيماً للضمري، اإلشارة إليه   
 يوماً عقب إلقاء القبض     ١٢املتحدة قد قامت بأي حماولة لرصد مكان موظفها أو حالته ملدة            

ومل تدُع اللجنة األمم املتحدة إىل اإلدالء بأي تعليق ودِّي بصفة           . عليه يف مقر األمم املتحدة    
   .تشاورية على جمموعة الوقائع هذه
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الذي كان حينئٍذ قـد     (أن ممثالً لألمم املتحدة قد زار املوظف السابق بالفعل          ويبدو    
.  أن التمست والدة السيد كريبـو تدخلـه        بعد ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٩يف  ) من اخلدمة فُِصل  
. أن هذه الزيارة قد جاءت بعد فوات األوان، عقب تعرض السيد كريبو للضرب املـربح         إال

ممثل األمم املتحدة أفاد بأن أضلع ابنها قد كُـسِّرت، وأنـه            وتذكُر والدة السيد كريبو أن      
وال .  من آراء اللجنـة ٣-٢انظر الفقرة   .  إال بصعوبة، ويعجز عن الكالم     يستطيع التحرك  ال

 الزيارة، بيد أنه جدير بالتهنئة      بشأنُيعرف ما إذا قدم موظف األمم املتحدة أي تقرير رمسي           
   .زيد من األذىامل ملنع وقوع على اختاذه هذه اخلطوات على األقل

 منظمات دولية أطرافاً فيه، وتطبيق آليـة تقـدمي          توجدوالعهد، بوصفه عهداً، ال       
أن مما كما . الشكوى الواردة يف الربوتوكول االختياري يقتصر على الدول األطراف فحسب     

هلم فرصـة    أن مكتب األمم املتحدة يف دوشنبه وموظفيه السابقني مل ُتتح            يبعث على احلرية  
  . التعليق على هذه املسألة

وعلى الرغم من ذلك، فبالنظر إىل خطورة األحداث املدَّعاة يف هذه احلالة، يبدو من                
 على األمم املتحدة يف مباشرهتا أنشطتها حول العامل أن تسعى          جيبالضروري اإلشارة إىل أنه     

باستمرار الدول األطـراف    ويف إطار العهد، طالبت اللجنة      . لكفالة مراعاة حقوق اإلنسان   
 اختاذ خطوات إجيابية وفعالة، مىت ُينقل سجني من دولة إىل أخرى، لكفالة أنه ُيعامل               بوجوب

 ليس لألمم املتحدة سلطة شرطة مستقلة يف معظم الدول الـيت             أن ويف حني . معاملةً إنسانية 
كفالة سـالمة   لسها  تباشر فيها أعماهلا، فيمكن أن نأمل يف أن تتخذ املنظمة االحتياطات نف           

وقد . األفراد الذين طلبت املنظمة ذاهتا إلقاء القبض عليهم، وليس أقل من ذلك موظفوها هي             
يشمل ذلك فحص أوضاع األفراد وأحواهلم فوراً وبصفة دورية، وكفالة أهنم ممثلون مبحاميني    

ٍد أو تعليق،   واحلق يف عدم التعرض للتعذيب ال خيضع لتقيي       .  فترة احتجازهم وحماكمتهم   أثناء
   .وليس مرهوناً بنص معاهدٍة ما

ودون أن أفترض حقيقة ادعاءات صاحبة البالغ، يبدو أن جمموعة الظروف املدَّعاة   
وميكن التركيز يف ذلك على صوغ معايري       . هنا تستدعي من األمم املتحدة التدبُّر والدراسة      

  . ستقبلر أيٍّ من هذه الوقائع املدَّعاة يف املااحترازية ملنع تكر
  روث ودجوود  ]التوقيع[

وسيـصدر  . ُحرِّر باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو النص األصلي      [
  .]الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة

        


