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  املرفق

 قرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكـول االختيـاري             
            ةالـدور ( عهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          لل

  )الثامنة والتسعون
  بشأن

  **١٠٧٩/٢٠٠٢البالغ رقم     
  )ال ميثلها حمام(وآخرون . أ  :املقدم من  
، .، وشـقيقها، س   . ب ،صاحبة البالغ، ووالدها    :األشخاص املدعون أهنم ضحايا  

  .  د،وعمها
  أوزبكستان  :الدولة الطرف  
    مي تــاريخ تقــد (٢٠٠٢أبريــل / نيــسان٢٩  :تاريخ تقدمي البالغ  

  )الرسالة األوىل
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      

  باحلقوق املدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٩ وقد اجتمعت يف  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
وهي تقّدم البالغ   . ١٩٦٨ مواطنة أوزبكية من مواليد عام    . صاحبة البالغ السيدة أ     ١-١

     ،؛ وشـقيقها  ١٩٤٨، أوزبكي اجلنسية من مواليـد عـام         . ب ،بامسها وبالنيابة عن والدها   

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد األزهـري        : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ           **  
والسيد أمحد أمني فـتح اهللا، والـسيد يـوغي          والسيد حمجوب احلبيبة،    بوزيد، والسيدة كريستني شانيه،     

يلي ماجودينا، والسيدة يوليـا     إيواساوا، والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زان         
والسيد رافائيل ريفاس    ثريو،   -أنطوانيال موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس سانشيز          

  .والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلنيبوسادا، 
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. )١(١٩٦١، أوزبكي من مواليـد عـام        . د ،؛ وعمها ١٩٧٧، أوزبكي من مواليد عام      .س
 ١٩ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٢وتدعي صاحبة البالغ أهنم ضحايا النتهاك أوزبكستان للمـواد          

 من العهد، مـع أن      ١٤كما تثري اإلدعاءات اليت قدمتها قضايا مبوجب املادة         . ن العهد  م ٢٦و
وقـد دخـل   . وال ميثلها حمـام . صاحبة البالغ مل حتتج هبذه املادة حتديدا يف الشكوى األصلية 

  .١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨الربوتوكول االختياري حّيز النفاذ بالنسبة ألوزبكستان يف 

  ما عرضتها صاحبة البالغالوقائع ك    
، والد صاحبة البالغ، مديراً لـشركة مـسامهة مملوكـة للدولـة             .كان السيد ب    ١-٢

"Uzbkhlebprodukt"    ٢٠٠٠أبريـل   / إىل نيـسان   ١٩٩٧أبريـل   / خالل الفترة من نيسان .
 مؤسسة تعمل يف جمال ختزين وجتهيز احلبـوب والطحـني           ٤٠٠وكانت الشركة تتألف من     

وتقول صـاحبة الـبالغ إن   .  ألف شخص٤٤غ عدد العاملني فيها حوايل    وإنتاج اخلبز، وبل  
وبدأ يتلقى هتديـدات    . والدها كان مديراً متمرساً، وكان ذلك ال يروق لبعض األشخاص         

ويف وقت ما مـن عـام       . ويتعرض حملاوالت ابتزاز وعروض بتقدمي رشاوى مقابل خدمات       
وبعد . ي مقابل االحتفاظ بوظيفته   ، طُلب من والدها دفع نصف مليون دوالر أمريك        ٢٠٠٠

ذلك بفترة وجيزة، تلقت صاحبة البالغ اتصاال من شخص ادعي أنه من أقرباء نائب رئيس               
  .الوزراء وأخربها بأن على والدها دفع مبلغ مليون دوالر لتفادي الوقوع يف مشكالت

لى العديد من   وتؤكد صاحبة البالغ أن والدها أخربها بأن نوابه وقعوا أثناء غيابه ع              ٢-٢
، وتسبب  املخزون االحتياطي للدولة  اختفاء عدة أطنان من الطحني من       ، مما أدى إىل     الوثائق

وذكـرت  . ومل يفلح والدها يف إحاطة الرئيس علماً هبذا األمر        . )٢(ذلك يف مشكالت خطرية   
 بةكاذصاحبة البالغ أهنا اكتشفت الحقاً أن نائب رئيس الوزراء قد زّود الرئيس مبعلومات              

  .يف هذا الصدد
 إجراء حتقيق رمسي بشأن اختفاء مئات األطنـان مـن           ٢٠٠٠مارس  /وبدأ يف آذار    ٣-٢

وجـرى التحقيـق مـع املـسؤولني يف شـركة           . الطحني من املخزون االحتياطي للدولة    
"Uzbkhlebprodukt"           واُتهِموا باختالس أموال الدولة وإساءة استغالل الـسلطة، وجبـرائم 

. ، مت فتح اثنني وعشرين قضية جنائية مشلت أكثر من ثالمثائة شـخص            ونتيجة لذلك . أخرى
، عم صاحبة البالغ، واُتهِم     .، جرى اعتقال د   ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٧ويف هذا السياق، ويف     

ويف اليوم نفسه، اعتقلـت  .  بطريقة غري قانونية"Uch Kakhramon non"خبصخصة مؤسسة 
__________ 

من التصرف بالنيابة عن شقيقها وعمها      عند تسجيل البالغ، قدمت صاحبة البالغ توكيالت خطية متكنها           )١(
وبعد ظهور والدها الحقاً، قدمت تـوكيال خطيـا         . دون والدها الذي ُيزعم أنه كان خمتفيا يف تلك الفترة         

ومل تقدم صاحبة البالغ تفاصيل تبني على وجه الدقة ظروف ظهور           . أيضا ميكنها من التصرف بالنيابة عنه     
 .والدها من جديد

 إن نظام تسجيل كميات القمح املتوفرة يف خمازن الدولة غري دقيق، وقد كان والدها               تقول صاحبة البالغ   )٢(
 .من أوائل املسؤولني الذين بدؤوا لفت انتباه السلطات هلذه املسألة
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 للشؤون االقتصادية، بتهمة توزيع الطحني    "Uzbkhlebprodukt"السلطات نائب رئيس شركة     
  . بطريقة غري قانونية، وتقدمي قروض بصورة غري نظامية وفقا لشروط خاصة

، سافر والد صاحبة البالغ إىل مدينة زهيزاك       ٢٠٠٠مارس  / آذار ٣١ويف صباح يوم      ٤-٢
ِقـل؛  وأُخربت يف وقت الحق من ذلك اليوم بأن والدها اعتُ         . حلضور اجتماع جلنة الوزراء   

وغـادرت صـاحبة   . وأخربهتا الشرطة الحقاً بأن والدها اختفى وأن هناك أمر بالقبض عليه   
ومل تتلق األسرة ردا على     . البالغ أوزبكستان يف اليوم نفسه بسبب إصرار والدهتا على ذلك         

  .)٣(.أي من الطلبات اليت قدمتها إىل خمتلف املؤسسات ملعرفة مكان السيد ب
مـن منـصبه    . ، أصدر الرئيس أمرا بفصل الـسيد ب       ٢٠٠٠ريل  أب/ نيسان ٥ويف    ٥-٢

وتؤكد صاحبة البالغ أن السلطات بدأت بعد ذلـك         . "Uzbkhlebprodukt"كرئيس لشركة   
بفترة وجيزة باإلشارة بصورة علنية إىل والدها على أنه جمرم خطري هرب لتجنـب حتمـل                

عوا لالستجواب ولـضغوط    وقالت إن والدهتا وأشخاص آخرين من أقربائها خض       . املسؤولية
  . مستمرة من جانب السلطات

وذكرت صاحبة البالغ أهنا كانت قبل فرارها من أوزبكستان مسؤولة عن العالقات           ٦-٢
 وقد تعرضت مديرة الشركة لالستجواب من جانب        ."NZI"الدولية يف شركة خاصة امسها      

ن صـاحبة الـبالغ     الشرطة، وُيزعم أهنا تعرضت للضرب إلجبارها على اإلفصاح عن مكا         
.  ممتلكات وأختام الـشركة    ةومتت مصادر . والكشف عن املعلومات املتعلقة بعمل الشركة     

وُيدعى أن احملققني أرادوا تقدمي دليل على أن صاحبة البالغ مسؤولة عن اختالس مبلغ كبري               
   .هذا األساس أمر باعتقال صاحبة البالغوصدر على . من املال

.  اهتامات ضد والـدها وشـقيقها      "لفقوا"أيضا أن احملققني    وتؤكد صاحبة البالغ      ٧-٢
وتضمنت الُتهم املوجهة ضد والدها عدم مراعاة ضوابط توزيع الطحـني مـن املخـزون               

وقالـت  . االحتياطي للدولة، وسرقة ممتلكات الدولة، وإساءة استغالل السلطة، وما إىل ذلك  
  .لطاتإهنا وشقيقها هربا من أوزبكستان لعدم ثقتهما يف الس

، قضت حمكمة مدينة طشقند باحلكم على عمها بالسجن        ٢٠٠١مارس  / آذار ٧ويف    ٨-٢
ورأت صاحبة البالغ أن هذه العقوبة ال أساس هلا وال يوجد دليـل إلثبـات               . تسع سنوات 

وقالت إن اإلدانة استندت جزئيا إىل إفادات مت احلصول عليها من الشهود بصورة غري              . اجلُرم
وذكرت أن مجيع اإلدعاءات اليت قُدمت أثناء احملاكمـة رفـضتها           . كراهقانونية اشتملت اإل  

ومل يقم خرباء اقتـصاديون بـالنظر يف        . احملكمة دون حجج كافية أو جتاهلتها بكل بساطة       
 من  وباإلضافة إىل ذلك، استلم عمها نسخة من احلكم الصادر حبقه بعد أربعني يوماً            . املسألة

__________ 

تدعي صاحبة البالغ أن املطالبات من هذا القبيل توجه إىل الرئيس، ومكتب املدعي العام، ووزارة الداخلية،             )٣(
 .وما إىل ذلك
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وذكرت صاحبة  . ون عشرة أيام وفقا ملا ينص عليه القانون        من استالمه يف غض    صدوره بدالً 
  .)٤(البالغ أن عمها مل يتمكن هلذا السبب من تقدمي طلب االستئناف يف الوقت املناسب

وتدعي صاحبة البالغ أن التحقيقات املتعلقة بوالدها وحوايل ثالمثائة شخص آخرين             ٩-٢
يعاً بارتكاب سرقات خطـرية وجـرائم       مشلت اثنني وعشرين قضية جنائية، وقد اُتهِموا مج       

ومل يطلب احملققون أو احملاكم قيام خرباء اقتصاديني بإجراء دراسة ميكن أن تـربر أو               . أخرى
توضح كيفية اختفاء كميات القمح املفقودة، ومدى دقة نظام توزيع احلبوب من املخـزون              

قعوا ضحية حلملة منظمة    وترى صاحبة البالغ أن والدها وأفراد أسرهتا و       . االحتياطي للدولة 
أطلقها مسؤولون كبار لتجنب مساءلتهم عن سوء اإلدارة الذي حلـق بقطـاع اخلبـز يف                

فاإلجراءات اجلنائية ضد األسرة كانت تعسفية وال تستند، وفقا لصاحبة البالغ، . أوزبكستان
  . إىل أدلة كافية

  الشكوى    
كا حلقوقها وحقـوق والـدها      تدعي صاحبة البالغ أن الوقائع املقدمة تشكل انتها         -٣

كما أن .  من العهد٢٦ و١٩ و١١ و١٠ و٩ و٧ و٢وشقيقها وعمها املكفولة مبوجب املواد 
اإلدعاءات اليت قدمتها بشأن حتيز السلطات فيما يتعلق بالتحقيقات اجلنائية ضـد أسـرهتا،              

 احلكـم   ، مع أن صاحبة البالغ مل حتتج هبـذا        ١٤وحماكمة عمها، تثري قضايا مبوجب املادة       
  .حتديداً يف الشكوى األصلية

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية    
. ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا يف مذكرة شفوية مؤرخة           ١-٤

 جملس اإلدارة يف شركة املسامهة      ، الذي كان يشغل منصب رئيس     .وأوضحت أن السيد ب   
"Uzdonmahsulot" بعة للدولة، قد شكل مجعية إجرامية مبشاركة ابنه وأشخاص آخرين          التا .

من ختصيص . ، متكن املدعو د"Uch Qahramon"وباستخدام توقيعات موظفي الشركة الفرعية 
وفقـاً  ،  )٥( سوماً ٣٤ ٢٣٥ ٤٥٩الشركة، مما أحلق أضرارا بالدولة ُتقدر قيمتها مبا يساوي          

. ونتيجة لذلك، آلت ملكية الشركة للمدعو د. كات الدولةلتقديرات اللجنة املعنية بإدارة ممتل   
  ."Uch Qahramon Ltd"وصار امسها . واملدعو س

__________ 

ي صاحبة البالغ أيضا أن الطعن الذي قدمه عمها إىل احملكمة العليا مل يكن قد مت النظر فيـه يف ذلـك         تدع )٤(
الوقت، وأعربت عن قلقها من أن جيري النظر فيه بصورة شكلية، كما حدث فيما يتعلق بالنظر يف طلـب                   

 .االستئناف املقدم إىل حمكمة مدينة طشقند

 :انظر املوقع. دوالر أمريكي ١٤٥ ٠٠٠يساوي يف ذلك الوقت حوايل  )٥(
(http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Uzbekistan). 
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يف وقت الحق أيضا، ومبوجب اتفاق غري قانوين مع         . ووفقاً للدولة الطرف، قامت أ      ٢-٤
 دون وجـه  "Uch Qahramon Ltd"نائب والدها، بتسليم كميات كبرية من الطحني لشركة 

  .ساب منتجي اخلبز اآلخرين يف أوزبكستانحق وعلى ح
 ، متكنـت ".NZI ltd"ووفقاً للدولة الطرف، فإن صاحبة البالغ اليت تعمل لدى شركة   ٣-٤

مبساعدة والدها والضغوط اليت مارسها، من توقيع عدة عقود مع شركات تابعـة للـشركة               
فـع مبـالغ مقـدماً،       لتوريد أكياس من مادة بوليربوبيلني ومت د       "Uzdonmahsulot"القابضة  

  ).  سوم١٥٠ ٧٨٠ ٣٠٠(وتسبب ذلك يف خسائر كبرية 
 ١٩٩٧كما تدعي الدولة الطرف أن والد صاحبة البالغ كان قد أسـس يف عـام          ٤-٤

 ١٩٩٧وخالل الفترة من عام .  باسم أحد أصدقائه"Yangi zamon"شركة مشاريع مشتركة 
ية مع أصـدقائه املقـربني وحـّول        يف اتفاقات غري قانون   . ، دخل املدعو ب   ٢٠٠٠إىل عام   

مــن شــركة )  دوالر أمريكــي١٣ ٤٩٩ ٣٠٠بقيمــة (ممتلكــات عــشر شــركات 
"Uzdonmahsulot"      وعليه، فقد قام باالحتيال    .  اململوكة للدولة إىل شركة املشاريع املشتركة

  . واستحوذ على ممتلكات الدولة بطريقة غري مشروعة
يضا بتحويل عائدات بيع منتجات عشرة      أ. ، قامت أ  ٢٠٠٠-١٩٩٨وخالل الفترة     ٥-٤
، ةــ إىل حسابات مصرفية خمتلف"Yangi Zamon"اريع املشتركة ـز مملوكة لشركة املشـخماب

واستخدمت هذه األموال يف شراء مواد خام بيعت الحقاً ومت اختالس املبـالغ باسـتخدام               
  . توقيعات مزورة

واجملموعة اليت يتزعمهـا    . للمدعو ب كما تدعي الدولة الطرف أن األنشطة اإلجرامية          ٦-٤
.  دوالر ١٣ ٤٩٩ ٣٠٠ سومات و  ٧٣٢ ٧١٢ ٧١٠أحلقت أضرارا باملصاحل العامة بلغ إمجاليها       

وابنتـه  .  ضد الـسيد ب    ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٧واستناداً إىل ذلك، وجهت االهتامات غيابياً يف        
وفر معلومـات عـن     ، ونظرا لعدم ت   ٢٠٠١ويف عام   . وصدرت حبقهم مذكرات توقيف    )٦(وابنه

 من قـانون    ٣٦٤مكان وجودهم، ُعلّق التحقيق يف القضية اجلنائية املرفوعة ضدهم، عمالً باملادة            
  ). تعليق التحقيقات األولية(اإلجراءات اجلنائية 

بتهمة التالعب مبمتلكات الدولة واختالس مبالغ كبرية على وجه     . وجرت حماكمة د    ٧-٤
وُحكم علـي  . واجملموعة اإلجرامية اليت يتزعمها  . قه ب اخلصوص، وذلك باالشتراك مع شقي    

مـارس  / آذار٧بالسجن تسع سنوات مبوجب القرار الصادر عن حمكمة مدينة طشقند يف   . د
 مـن   ٩من املـادة    ) أ( ومت ختفيض العقوبة إىل السجن ست سنوات عمالً بالفقرة        . ٢٠٠١

  . ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨قانون العفو املؤرخ 

__________ 

قيام موظف بإساءة   ( من قانون العقوبات     ٢٠٥ذكرت الدولة الطرف أن االهتامات وجهت مبوجب املادة          )٦(
 ).استغالل السلطة
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خالل  "Uch Qahramon  non"كان يشغل منصب املدير لشركة . مة أن دوأثبتت احملك  ٨-٤
وأحـد  . وقد تورط يف ترتيبات إجرامية مع شقيقه ب        .١٩٩٩ إىل عام    ١٩٩٥الفترة من عام    

نواب املدير يف الشركة نفسها، وقد ارتكب جرائم تتعلق بالتالعب مبمتلكات الغـري وإحلـاق      
   . اخلصوص يف اختالس أموال طائلةأضرار باملصاحل العامة متثلت على وجه

يف ترتيبات إجرامية مـع     .  وتوضح الدولة الطرف على وجه اخلصوص أن تورط د          ٩-٤
دون  "Uch Qahramon non"أدى إىل تغيري وضع الـشركة الفرعيـة   . واملدعو ج. املدعو ب

ركة موافقة املوظفني والعمال على جعلها شركة حمدودة، وقام بتزوير وثائق وخصخصة الش           
، واستحوذ بصورة غري قانونية ودون اسـتثمار أي رأس          .)بامسه واسم ابن أخيه، املدعو س     (

  .  سوما٣٤ ٢٣٥ ٤٥٩غ إمجايل بلغ مال على مبل
مرة أخرى يف ترتيبات إجرامية مع شقيقه ونائبـه يف          . وباإلضافة إىل ذلك، تورط د      ١٠-٤

من الطحني ومواد أخرى     على كميات    "Uzdonmahsulot"الشركة وحصل عن طريق شركة      
حـّول  . ووفقاً للدولة الطرف، فإن د. ".Uch Qahramon Ltd"بأسعار خمفضة لصاحل شركة 

األموال لفائدته الشخصية وتسبب يف نقص كميات الطحني اليت توزعها احلكومـة علـى              
  . مناطق البلد األخرى

  .)٧(كما تدعي الدولة الطرف أن إدعاءات صاحبة البالغ ال أساس هلا  ١١-٤
أوضح أثناء التحقيقات األصلية أنه تويل منصب مدير        . وذكرت الدولة الطرف أن د      ١٢-٤

مل    ، وأنـه  ١٩٩٩ إىل عـام  ١٩٩٥ خالل الفترة من عام "Uch Qahramon non"شركة 
يسجل الشركة بطريقة خمالفة للقانون ومل يتالعب مبمتلكات الغري ومل حيصل على كميـات              

؛ وقال إن الُتهم املوجهة ضده هي حمـض         "Uzdonmahsulot" ركةيل من ش  من الطحني بتمو  
ومع ذلك، رأت احملكمة أنه مذنب استناداً إىل األدلة املتاحة اليت جرى تقييمها علـى               . افتراء

وأكد عـدد مـن املـسؤولني أمـام احملكمـة أن شـركة              . النحو الواجب أثناء احملاكمة   
"Uzdonmahsulot" قد زودت شركة  التابعة للدولة"Uch Qahramon non"  مبئات األطنان من

كما أكد أحد املتهمني معه احلقائق الواردة أعاله، وقال إنه قام بتسليم كميـات              . الطحني

__________ 

وقوهلـا إن   . ن إدانة املـدعو د    ادعاء صاحبة البالغ بطال   ) أ: (تناولت الدولة الطرف على وجه اخلصوص      )٧(
 بعـد ذهابـه     ٢٠٠٠مـارس   /ادعاء اختفاء والـدها يف آذار     ) ب(اإلدانة استندت إىل أدلة ال أساس هلا؛        

للمشاركة يف اجتماع جمللس الوزراء؛ ادعاء عدم ثبوت االهتامات اليت مت توجيهيا خالل التحقيقات األولية               
تولت التحقيقـات   ادعاء عدم قيام اجلهات اليت      ) ج(؛  )الذي جيري البحث عنه   . (ضد والدها وشقيقها س   

 بتكليف خرباء اقتصاديني للتحقق من أسباب نقص املخزون االحتياطي، والتحقـق مـن              األولية واحملكمة 
 بشركةادعاء عدم وجود أي خمالفات فيما يتعلق        ) د(سالمة توزيع احلبوب من املخزون االحتياطي للدولة؛        

"NZI"  ملتعلقة بالضغوط النفسية والبدنية اليت تعرضت هلا أسرهتا خالل التحقيقات األوليـة،     ادعاءاهتا ا ) ه(؛
   .واليت أجربت العديد من أفراد األسرة على مغادرة البلد
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 "Uch Qahramon non"علـى تزويـد شـركة    . الطحني املذكورة بسبب إصرار رئيسه ب
  .)٨(بالطحني بأي طريقة كانت

مل يوقعوا مطلقاً علـى   "Uch Qahramon non"شركة وأكد شاهد آخر أن موظفي   ١٣-٤
وذكر شهود آخرون أثناء التحقيق وأمام احملكمة أنه        . االستمارات املتعلقة خبصخصة الشركة   

التابعة للدولة بوثائق    "Uzdonmahsulot"تزويد شركة   . واملدعو س . كان يتعني على املدعو د    
  . حمددة بشأن ختصيص الشركة، لكنهم مل يفعلوا ذلك

 – مجعية الصداقة األوزبكيـة   "وذكر شهود آخرون أثناء التحقيق وأمام احملكمة أن           ١٤-٤
ومت فتح حـساب مـصريف      . رئيساً هلا .  وكان ب  ١٩٩٨ قد تأسست يف عام      "األوكرانية

للجمعية مبوجب أمر سري منه ومت حتويل مبالغ مالية هلذا احلساب من شـركات تعمـل يف     
  . "Uzdonmahsulot"إطار شركة 

التفتـيش الرمسـي     وأكد أحد املفتشني يف إدارة الضرائب أمام احملكمة أن عملية             ١٥-٤
 كشفت عن عدد من املخالفات يف وثائق حسابات الشركة، "Uch Qahramon non"لشركة 

  . األرباح الفعلية جتاوزت املبالغ املعلن عنهاوأن
 قد  ٢٠٠٠يوليه  /بات يف متوز  كما تالحظ الدولة الطرف أن املراجعة الرمسية للحسا         ١٦-٤

 متت خصخصتها بطريقـة  "Uch Qahramon non"خلصت إىل استنتاجات مفادها أن شركة 
بـدون فوائـد؛    غري قانونية وحصلت بعد ذلك على كميات من الطحني مبوجب قـروض         

 يف  "Uzdonmahsulot"وتلقت كميات من الطحني دون تسديد قيمتها؛ وحصلت من شركة           
  .املاليني من السوماتعلى قروض تفضيلية بقيمة عشرات  ١٩٩٩ و١٩٩٨عامي 

 حصلت بـصورة غـري   "Uch Qahramon non"وذكرت الدولة الطرف أن شركة   ١٧-٤
 املخصصة  على مئات األطنان من كميات الطحني املدعومة٢٠٠٠ و١٩٩٩نظامية يف عامي 

  . ملناطق أخرى من أوزبكستان
كمة االقتصادية يف مدينة طـشقند قـضت يف         وأوضحت الدولة الطرف أيضا أن احمل       ١٨-٤

 ببطالن وإلغاء القرار الصادر عن حـاكم مقاطعـة          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٧قرارها املؤرخ   
   ."Uch Qahramon ltd" بشأن تأسيس شركة ١٩٩٧أكتوبر /يونوسبود يف تشرين األول

ت اليت أدىل هبـا     وقالت الدولة الطرف إن الوقائع الواردة أعاله أكدهتا أيضا اإلفادا           ١٩-٤
يف القضية نفسها، وقد صدرت حبقهم إدانات، كما أكدهتا         . أشخاص متهمون مع املدعو د    

  . أدلة أخرى

__________ 

 قد أكد أمام احملكمة أنه قـام        "Uzdonmahsulot"ذكرت الدولة الطرف أن رئيس قسم التوزيع يف شركة           )٨(
 ٧١٠عمال باألوامر الصادرة من أحد نواب والد صاحبة الـبالغ،  ، "Uch Qahramon ltd"بتسليم شركة 

 ."بأموال غري واجبة السداد"أطنان طحني من الكميات اليت مت متويلها 



CCPR/C/98/D/1079/2002 

GE.10-42482 10 

وأخرياً، تؤكد الدولة الطرف أن التحقيقات األولية واإلجراءات القضائية كانت وفقاً             ٢٠-٤
ع الشكاوى وتقيـيم    لقانون اإلجراءات اجلنائية األوزبكي، وقد مت النظر بصورة شاملة يف مجي          

  .وصدرت حبقه عقوبة تناسب اجلرائم املرتكبة. األدلة بطريقة سليمة، وثبت متاماً ُجرم املدعو د

  تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
يوليـه  / متوز ٦مت استالم تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف يف             ١-٥

 الدولة الطرف حياول عرض القضية ضد أسرهتا على أهنـا           وهي تؤكد أوالً أن رد    . ٢٠٠٩
 ألنه مل يكـن  دومع ذلك فهي ترى أن والدها تعرض لالضطها    . ذات طابع اقتصادي ِصرف   

. وقالت إن السيد ب    .)٩( ورفض االنصياع لألوامر غري القانونية الصادرة عن رؤسائه        فاسداً
خلبز يف أوزبكستان وهو مهين مشهود       عاما يف جمال تصنيع ا     ٢٢قد شغل وظائف قيادية ملدة      

وذكرت أن احلملة اليت استهدفت والدها بدأت فقط عندما حاول لفت انتبـاه             . له بالكفاءة 
  . الرئيس إىل التجاوزات واملشاكل املوجودة يف قطاع صناعة اخلبز يف البلد

 وأوضحت صاحبة البالغ أن أسرهتا اضطرت ملغادرة البلد إىل روسيا حيث مكثـوا              ٢-٥
وغادرت األسرة الحقاً إىل أحد بلدان االحتاد األورويب حيث حـصلت          . ملدة سنتني ونصف  
  . على حق اللجوء

وتدعي صاحبة البالغ أن أسرهتا كانت ضحية النتـهاك أوزبكـستان حلقـوقهم               ٣-٥
وتعرضت والدهتا لضغوط نفسية من جانب سـلطات        .  من العهد  ٧املكفولة مبوجب املادة    

كما أقدمت  . بارها على تقدمي معلومات عن أنشطة صاحبة البالغ ووالدها        إنفاذ القانون إلج  
الشرطة على إهانة جدهتا أثناء تفتيش مرتهلا، ويبدو أهنم كانوا يبحثون عن املاليني اليت ُيزعم               

وقالت إن عمها تعرض للعنف أثناء التحقيقات األوليـة مث          . قد خبأها لديها  . أن السيد ب  
  .على اإلدالء بشهادة ضدها هي ووالدهاأُدين الحقاً إلجباره 

 من العهد، قالت صاحبة البالغ إن والدهتا اضطُرت خالل          ١٤وباإلشارة إىل املادة      ٤-٥
. التحقيقات األولية إىل تغيري حمامييها عدة مرات بسبب الضغوط اليت مارسـتها الـسلطات             

ت يف ملف القضية    وقدمت صاحبة البالغ أثناء حماكمة عمها عددا من الشكاوى اليت وضع          
وذكرت أن ديوان أمني املظامل جتاهل الشكاوى       . لكنها مل ُتنظر مطلقاً أو مت ببساطة جتاهلها       
  . اليت قدموها، شأنه شأن املؤسسات األخرى

كما تدعي صاحبة البالغ أن االستئناف املقدم من عمها ُرفـض، إضـافة إىل أن                 ٥-٥
  .فقة على اإلدالء بشهادة لصاحلهالضغوط اليت مورست قد منعت أي شخص من املوا

__________ 

تدعي صاحبة البالغ، على سبيل املثال، أن والدها رفض تنفيذ طلبات لرئيس الوزراء تتعلق بتزوير وثـائق                  )٩(
 . بيانات كاذبة بشأن هذه الكمياتبشان الكميات املتوفرة من احلبوب أو تقدمي
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 من العهد، تدعي صاحبة البالغ أن استجواب والدهتا يشكل          ١٧وفيما يتعلق باملادة      ٦-٥
كانت له  . تدخال تعسفيا من جانب رجال الشرطة يف حياة أسرهتا، وقد ادعوا أن السيد ب             

ت كـان  وتقول صاحبة البالغ إن هـذه التـصرحيا  . عالقات خارج إطار الزوجية وأطفال    
  . الغرض منها التأثري على والدهتا من أجل احلصول على أدلة ضد والد صاحبة البالغ

 من العهد وتؤكد أن الضغوط اليت تعرضـت هلـا           ١٩وحتتج صاحبة البالغ باملادة       ٧-٥
األسرة بدأت عندما خاطب والدها كبار املسؤولني خطياً إلبالغهم باملشاكل اليت يعاين منها             

  . أوزبكستانقطاع اخلبز يف 
وتشري صاحبة البالغ إىل إدعاء الدولة الطرف أن شقيقها وعمها قاما بسرقة مبـالغ         ٨-٥

مالية كبرية عن طريق خصخصة إحدى الشركات بطريقة غري قانونية، وحصال بطريقة غري             
وقدمت تفاصيل  .  وقروض املخزون االحتياطي للدولة  عة على كميات من الطحني من       ومشر
وهي ترى أن إجـراءات     . لشركة ومعلومات بشأن عمل هذه الشركة     ل ثننياالبشراء   تتعلق

 ألن الشركة املعنية مل ختصخص وإمنا مت شراؤها قانونيـا           اتسمت بالتحيز التحقيق واحملاكمة   
 كما مت احلصول على الطحني بصورة قانونية ومل ترتكب خمالفات           ،بعد احلصول على قرض   

  .استخدامهافيما يتعلق باحلصول على القروض أو 
كما تؤكد صاحبة البالغ عدم صحة قول الدولة الطرف إن والدها هـو مؤسـس            ٩-٥

األمريكية، وإنه أساء استغالل وظيفته الرمسية من أجل         - شركة املشاريع املشتركة األوزبكية   
وادعت أن هذه املخابز كانت ال تزال ضمن حسابات         . االستحواذ على عشرة خمابز صغرية    

وقامت هذه اللجنـة    . الدولة عندما اهتمت السلطات والدها باالستحواذ عليها      جلنة ممتلكات   
 ا ببيع هذه املخابز إىل شركة املشاريع املشتركة من خالل مناقصة رمسية جرى تنظيمه             الحقاً

  . بقرار من جلنة الوزراء
كما اعترضت صاحبة البالغ على ادعاءات الدولة الطرف بشأن تورط والـدها يف               ١٠-٥

وقالت إن كافة القرارات املتعلقة     . "األوكرانية - األوزبكية"ات مالية عن طريق اجلمعية      خمالف
بالقروض والرواتب، وما إىل ذلك، كان يتخذها املدير التنفيذي للجمعية ولـيس والـدها              

      وعليه، ترى صاحبة البالغ أن املخالفات املتصلة بعمـل هـذه اجلمعيـة             ). رئيس اجلمعية (
وترى أن التهم املوجهة ضد والدها يف هذا الصدد قائمة علـى            .  تنسب لوالدها  ال ينبغي أن  

  .إفادات اثنني من الشهود مت احلصول عليها بطريقة غري قانونية
وترفض صاحبة البالغ تأكيد الدولة الطرف حصوهلا على قرض تفـضيلي عنـدما               ١١-٥

لشخصي، ممـا أدى إىل      وأهنا حولت األموال إىل حساهبا ا      "NZI"كانت تعمل لدى شركة     
وقالت إن الشركة حصلت على القرض .  مليون من سوم١٥٠وقوع خسائر تقدر بأكثر من 

لدفع مستحقات ألحد الشركاء مقدما، بيد أن هذا الشريك مل يف بالتزاماته الحقـا وقـد          
ومع ذلك، عندما شرعت احملكمة يف حماكمتها ومت        . تأكد ذلك وفقا لقرار صدر عن حمكمة      
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ع احلسابات املصرفية للشركة ومصادرة األختام، وما إىل ذلك، مل يعـد باإلمكـان       قفل مجي 
  ."NZI"استعادة األموال من الشريك املعين، وقامت السلطات الحقا ببيع ممتلكات شركة 

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

   البالغمقبوليةالنظر يف     
،  اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     على ما، يتعني    قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ         ١-٦

 مبوجـب  الما إذا كان البالغ مقبوالً أم        أن تبت يف      من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة   
  .الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد

 من الربوتوكـول    ٥ من املادة    )أ(٢، على حنو ما تقتضيه الفقرة        اللجنة قد تأكدت و  ٢-٦
أي إجراء آخـر مـن إجـراءات        يف إطار   املسألة نفسها ليست موضع نظر      االختياري، أن   

  .تحقيق الدويل أو التسوية الدوليةال
الحظت اللجنة ادعاءات تعرض صاحبة البالغ وضحايا آخرين النتهاك حقـوقهم           و  ٣-٦

وتالحظ أن الدولة الطرف مل     . ٢٦ و ١٩ و ١٤ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٢املكفولة مبوجب املواد    
دعاءات بصورة مباشرة، مع أهنا تزعم أن مجيع ادعاءات صاحبة البالغ ال أساس             ترفض هذه اال  

وبالنظر إىل املواد اليت يتضمنها ملف القضية، ونظرا لعدم قيام الطرفني بتقـدمي معلومـات            . هلا
أخرى مفصلة وموثقة وذات صلة ألغراض املقبولية، ترى اللجنة عدم كفاية األدلـة املقدمـة               

  .  من الربوتوكول االختياري٢اءات، وتقرر عدم مقبوليتها مبوجب املادة إلثبات هذه االدع
  :وبناء عليه، تقرر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يلي  -٧

   من الربوتوكول االختياري؛٢أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة   )أ(  
  .علما بهإحالة هذا القرار إىل صاحبة البالغ وإىل الدولة الطرف، إلحاطتها   )ب(  

. اعُتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص اإلنكليـزي هـو الـنص األصـلي               [
  .]وسيصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إىل اجلمعية العامة

        


