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 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره
 لمعاملة أو العقوبةمن ضروب ا

 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 لجنة مناىضة التعذيب

 444/0202البالغ رقم   

 واألربعػين المعقػووة فػ  ثامنػةفػ  وورتهػا المناىضػة التعػذيب لجنػة  اعتمدتوقرار   
 0200حزيران/يونيو  0أيار/مايو إلى  7الفترة من 
كياً آخػػ  ا شػػ 82توارجػػوف د ػػد اوفػػ  وؼ      :اؼبقدـ من 

اعب ادػة  مػن )سبثلهم احملامية ك يسػ   رر ؾ
 - اؼبسػػػػػيلية ولل ػػػػػء دلػػػػػ   و ػػػػػا  او لػػػػػ ي 

 ف نسا(
 أصلاب اوشكوى أهنم ضلايا: األشخاص او ين يددوف 
 كازاخس اف    اود وة اوط ؼ: 
)تػػػاريخ  8202كػػػانوف األ ؿ/ديسػػػ     82   تاريخ تقدمي اوشكوى: 

 تقدمي او ساوة األ ىل(
 8208حزي اف/يونيه  0   :تاريخ صد ر ه ا اوق ار 
 تسليم أصلاب اوشكوى  ىل أ زبكس اف    اؼبوضوع: 
خطػػػػػ  او لػػػػػ ض ول لػػػػػ ي  د ػػػػػد اولػػػػػودة  ىل    اؼبسائء اؼبوضودية: 

 او لد األصلي
 ر ي ط ق    اؼبسائء اإلج ائية: 
 3    مادة ارتفاقية: 
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 مرفقال

مػػن اتفاقيػػة مناىضػػة  00قػػرار لجنػػة مناىضػػة التعػػذيب بموةػػب المػػاوة   
التعػػذيب وغيػػره مػػن ضػػروب المعاملػػة أو العقوبػػة القاسػػية أو الالإنسػػانية 

 )اود رة اوثام ة  األربلوف(المهينة  أو
 بشأف

 444/0202البالغ رقم   
كياً آخػػ  ا شػػ 82توارجػػوف د ػػد اوفػػ  وؼ      :اؼبقدـ من 

اعب ادػة  مػن ك يسػ   رر ؾ)سبثلهم احملامية  
 - اؼبسػػػػػيلية ولل ػػػػػء دلػػػػػ   و ػػػػػا  او لػػػػػ ي 

 ف نسا(
 أصلاب اوشكوى أهنم ضلايا: األشخاص او ين يددوف 
 كازاخس اف    اود وة اوط ؼ: 
)تػػػاريخ  8202كػػػانوف األ ؿ/ديسػػػ     82   تاريخ تقدمي اوشكوى: 

 تقدمي او ساوة األ ىل(
مػػػن اتفاقيػػػة م اهاػػػة او لػػػ ي   01جػػػ  اؼبػػػادة ، اؼب شػػػأة دبو  ف عب ػػػة م اهاػػػة او لػػػ ي  

  غريه من ض  ب اؼبلاملة أ  اولقوبة اوقاسية أ  اوال نسانية أ  اؼبهي ة،
 ،8208حزي اف/يونيه  0يف   قد اج  لت 
 ك يسػػػ   رر ؾه   ي قدم ػػػ، اوػػػ222/8202رقػػػم   الغمػػػن او يفػػػ  يف اوػػػ قػػػد ف غػػػت  
 88عب ػة م اهاػة او لػ ي  دبوجػ  اؼبػادة  ىل كياً آخػ  ا شػ 82توارجوف د د اوفػ  وؼ  باسم 

مػػػػن اتفاقيػػػػة م اهاػػػػة او لػػػػ ي   غػػػػريه مػػػػن ضػػػػ  ب اؼبلاملػػػػة أ  اولقوبػػػػة اوقاسػػػػية أ  اوال نسػػػػانية 
 اؼبهي ة، أ 

 اوشكوى  اود وة اوط ؼ، أصلابها صبيع اؼبللومات اويت أتاح قد أخ ت يف اد  ارها  
 ما يلي:تل  د  
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 من اتفاقية مناىضة التعذيب  00من الماوة  7الفقرة  بموةبقرار   
رجػػػػػػوف د ػػػػػػد ا: تو (1)افطاجيكيػػػػػػمواط ػػػػػػاف مواط ػػػػػػاً أ زبكيػػػػػػاً    81أصػػػػػػلاب اوشػػػػػػكوى  0-0

أضبػد بوو ػاييف؛   سوه  ب بػازار ؼ؛   شودييف أك لجوف؛   فيز ووهوف أك  ؼ؛   اوف  وؼ؛ 
أكػػػ  جلوؽبونػػػوؼ؛  سػػػيد   ت هوو ويػػػف؛ كشػػػ  م يػػػل اوػػػدين غورمػػػوؼ؛   بػػػوتري ؼ؛  ه تشػػػ  
شػػػػػيف؛ تأ ي يػػػػػد كوودا  سػػػػػارفار خورامػػػػػوؼ؛   أ وي جػػػػػوف خوو وراييػػػػػف؛    كاسػػػػػي وؼ؛  أبػػػػػ  ر  
أ ووغ يػػػد أ سػػػ ونوؼ؛   بػػػاه يور نوريالييػػػف؛   حبػػػ  اوػػػدين نوريالييػػػف؛   كوبيلجػػػوف كوربػػػانوؼ؛   
؛  أ ك ػاـ رضبػاتوؼ؛ د د اوليفيم حجػة يلقوبػوؼ؛   تورسون وي سلي انوؼ  أ تابيد شاري وؼ؛   

بورتػوؼ؛  ملػ  ؼ يوود تشػيف؛   يسػوبيد بػارداييف؛  رافشػاف  أويشري خوشي وؼ؛  أ ي يػد 
 يػػددي أصػػلاب . فػػايز اوػػدين د ػػ  ؼتوراييػػف؛  ديل ػػد كػػارسوؼ؛  سػػ اج اوػػدين طػػاو وؼ؛   

مػػن اتفاقيػػة  3اوشػػكوى أف تسػػلي هم  ىل أ زبكسػػ اف سيشػػكء ان هاكػػاً مػػن كازاخسػػ اف ول ػػادة 
مػػػن اعب ادػػػة اؼبسػػػيلية ولل ػػػء دلػػػ   و ػػػا   م اهاػػػة او لػػػ ي .  سبػػػثلهم احملاميػػػة ك يسػػػ   رر ؾ

 ف نسا. - او ل ي 
مػػن او يفػػاـ اوػػداخلي ولج ػػة،  سػػابقاً( 022)اؼبػػادة  002مػػن اؼبػػادة  0د ػػاًل بػػاوفق ة    0-8

 كػػانوف 30  82 يف  ىل اود وػػة اوطػػ ؼ طلػػ  اؼبقػػ ر اؼبلػػك باوشػػكا ى اعبديػػدة  او ػػدابري اؼب ق ػػة
دػػػػػدـ تسػػػػػليم نيابػػػػػة دػػػػػن اولج ػػػػػة،  ،8200 ػػػػػاي  كػػػػػانوف اوثا /ي  80  8202األ ؿ/ديسػػػػػ   

 3أيار/مػػػايو   6 كػػػ ر يف ريث ػػػا ت يفػػػ  اولج ػػػة يف شػػػكواهم.  أ زبكسػػػ افأصػػػلاب اوشػػػكوى  ىل 
 اوشػػػػكوى  ىل أ زبكسػػػػ افهػػػػ ا اوطلػػػػ .  مػػػػع ذوػػػػد،   تسػػػػليم أصػػػػلاب  8200حزي اف/يونيػػػػه 

 .8200حزي اف/يونيه  83 يف
أف ت اولج ػػػة يف د راػػا اوسػػػابلة  األربلػػػ  ، قػػ ر 8200تشػػ ين اوثػػػا /نوف    01 يف  0-3

باو زامااػا تػف  ملمن نيفامها اوػداخلي،  002خب قها طل  اولج ة دبوج  اؼبادة ، اود وة اوط ؼ
أنػه يثػري بػاو يف   ىل  اوػ الغدل ػت مق وويػة أة،   مػن ارتفاقيػ 88باو لا ف حبسن نية دبوجػ  اؼبػادة 

قت اولج ة دل  اوطل  اؼبقدـ من اود وة اوط ؼ بلقد .   افمن ارتفاقية 3مسائء ت للق باؼبادة 
جلسػػػة اسػػػ  اع  قػػػ رت أف تػػػددو فبثلػػػي اود وػػػة اوطػػػ ؼ  ؿباميػػػة أصػػػلاب اوشػػػكوى  ىل حاػػػور 

األسس ، بشأف 8208جلسة ارس  اع اويت س لقدها يف د راا اوثام ة  األربل ، يف أيار/مايو 
 .اؼبوضودية ول الغ

تشػػػػػػ ين  01قػػػػػػ رت اولج ػػػػػػة أف تللػػػػػػن ق ارهػػػػػػا اوفػػػػػػادر يف ، 8208حزي اف/يونيػػػػػػه  0 يف  0-2
فقػػػػو ولوقػػػػائع اؼبل  ضػػػػة مػػػػن اوطػػػػ ف  اً اوثػػػػا /نوف   بشػػػػأف اؼبق وويػػػػة.  ي اػػػػ ن اوقػػػػ ار اغبػػػػا  مػػػػوجز 

 مالحيفات أصلاب اوشكوى  اود وة اوط ؼ بشأف األسس اؼبوضودية.  والطالع دل  مالحيفات 
، اوػ الغ رقػم ف ضد أ زبكس اف آخ    د د اوف  وؼانيف   اود وة اوط ؼ  ق ار اولج ة بشأف اؼبق ووية،

 . 8200تش ين اوثا /نوف    01، ق ار اؼبق ووية اؼبل  د يف 222/8202
__________ 

 قاـ صبيع أصلاب اوشكوى ب وكيء احملامية ولدفاع د هم أث ا   جودهم يف كازاخس اف.  (1)
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 ىب الشكو اصحأ عرضهاالوقائع كما موةز   
 قػػػػػد فػػػػػ  ا مػػػػػن أ زبكسػػػػػ اف خوفػػػػػاً مػػػػػن  ،اإلسػػػػػالـشػػػػػلائ  أصػػػػػلاب اوشػػػػػكوى سػػػػػارس  8-0

مفوضػية األمػم اؼب لػدة اوسػامية وشػ  ف م لػت .   ودي يػةشػلائ هم اارضطهاد بس   فبارسػ هم و
ثػػػػك دشػػػػ  مػػػػن أصػػػػلاب م كػػػػز اوالجػػػػ  ر 8202 آذار/مػػػػارس  8221اوالجئػػػػ  بػػػػ  دػػػػاـ 

، دخء حيػز او فػاذ يف كازاخسػ اف قػانوف جديػد بشػأف 8202اوشكوى.  يف كانوف اوثا /ي اي  
شػ وو  بوريػة اؼبفوضػية، أف اوالجئ  يق اػي مػن صبيػع طػاول اولجػو ،  كػ ود مػن اوالجئػ  اؼب

يسػػجلوا أنفسػػهم وػػدى حكومػػة كازاخسػػ اف  وػػيس وػػدى اؼبفوضػػية ك ػػا كػػانوا يفللػػوف مػػن ق ػػء. 
 .8202 سجء أصلاب اوشكوى أنفسهم ك ا هو مطلوب ودى ش طة اؽبج ة يف أيار/مايو 

يف أف انسػػػ اف ، أوقػػػت شػػػ طة اؽبجػػػ ة 8202حزي اف/يونيػػػه  00 ىل  3 يف اوفػػػًتة مػػػن  8-8
ي اوقػػػ ل دلػػػ  أصػػػلاب اوشػػػكوى. مو قػػػاألمػػػن اودائػػػ ة بػػػزي دػػػادي يأل قػػػد أهنػػػم مػػػن خػػػ  ف  آ
غػػري أف بلػػل أصػػلاب اوشػػكوى  ،تأقػدـ  وػػيهم أي مػػ ك ة توقيػػف  قػػت  وقػػا  اوقػػ ل دلػػيهم  مل

، أجػػ ت اولج ػػة اؼب كزيػػة و لديػػد 8202 يف أيار/مػػايو  لػػد ذوػػد.بمػػ ك ة او وقيػػف اطللػػوا دلػػ  
 00 صلاب اوشكوى د ف ارس لانة خبدمات ؿبػاـ أ  مػًتجم.  يفم كز اوالج  مقابالت مع أ

، ب ػل او يفػ  قدمػة مػ همرفاػت اولج ػة اؼب كزيػة طل ػات اولجػو  اؼب 8202آب/أغسطس  81 
ثػػك دشػػ  مػػن أصػػلاب اوشػػكوى.  اك فػػت راؼبفوضػػية سػػابقاً  اوػػ ي م ل ػػهدػػن م كػػز اوالجئػػ  

ري اوالزمػػػػػػة ؼب كػػػػػػز اوالجػػػػػػ ، د ف تقػػػػػػدمي أي اوقػػػػػػ ارات باإلشػػػػػػارة  ىل أف اغبػػػػػػارت ر تلػػػػػػل اؼبلػػػػػػاي
  يااحات أخ ى.

دلػػػ    ، ب ػػاقػػ ر ، أدلػػن مك ػػ  اؼبػػددي اولػػاـ يف أؼبػػا  أنػػه8202أيلوؿ/سػػ      2 يف  8-3
 0333 كػػػػػػانوف اوثا /ي ػػػػػػاي   88اوث ػػػػػػائي اؼبػػػػػػ رخ  التفػػػػػػاؽو  فقػػػػػػاً  ،طلػػػػػػ  اوسػػػػػػلطات األ زبكيػػػػػػة

اوقانونيػػػػة  او زادػػػػات يف اؼبسػػػػائء اوقانونيػػػػة اؼبدنيػػػػة رابطػػػػة اوػػػػد ؿ اؼبسػػػػ قلة بشػػػػأف اؼبسػػػػاددة  )اتفاقيػػػػة
أصػػلاب اوشػػكوى تسػػليم ، 8220 اتفاقيػػة شػػ  هاي ولػػاـ  ،((مي سػػد)اتفاقيػػة   األسػ ية  اعب ائيػػة

اإلطاحػػػة باو يفػػػاـ  وػػػةريؿبا    بف و  ىل أ زبكسػػػ اف ألهنػػػم م ورطػػػوف يف ريم يف ػػػات غػػػري قانونيػػػةري  م ه ػػػ
   أي  شلار خطي آخ . أـ  ويهم أم  او سليم اودس وريري يف أ زبكس اف.  وكن مل يأقد  

اوي سػػػػػد ؼبأ يف 8، قػػػػػ رت احملك ػػػػػة احملليػػػػػة رقػػػػػم 8202كػػػػػانوف األ ؿ/ديسػػػػػ     6 يف  8-2
أصػلاب اوشػكوى يف قػ ارات اولج ػة اؼب كزيػة اؼبقدمة مػن طلوف  يف  يف صبيع اوأؼبا  أف ت دبقاطلة

 .ملاً 

 الشكوىموةز   
حيفػػات اػب اميػػة ولج ػػة اؼبل يػػة حبقػػوؽ اإلنسػػاف بشػػأف يشػػري أصػػلاب اوشػػكوى  ىل اؼبال 3-0

دػػن قلقهػػا  زا  اغبػػد د  اوقيػػود اؼبف  ضػػة دلػػ  ح يػػة اوػػدين اولج ػػة أ زبكسػػ اف، اوػػيت أد بػػت فيهػػا 
داػا  سػي ا أل ر  زا  اس خداـ اوقانوف اعب ائي و ج مي فبارسػة اغب يػة اودي يػة اوسػل ية،  ، اؼبل قد
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، (2) او قػػػاري  اؼبسػػػ   ة اوػػيت تفيػػػد بااػػػاـ  سػػجن هػػػ ر  األفػػػ اد ،اعب ادػػات اودي يػػػة غػػػري اؼبسػػجلة
 كػػػػػ ود تق يػػػػػ  م صػػػػػد حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف اوػػػػػ ي يشػػػػػري  ىل أف اوسػػػػػلطات األ زبكيػػػػػة اسػػػػػ هدفت 

مػػن ديانػػات أخػػ ى سارسػػوف ديػػان هم خػػارج اؼب سسػػات او ظبيػػة أ  اً أشخاصػػ سػػج ت مسػػل     
 . (3)ي   وف  ىل م يف ات دي ية غري مسجلة

أف سجء أ زبكس اف بشأف او ل ي   سو  اؼبلاملػة أيااً  ىل أصلاب اوشكوى شري  ي 3-8
قلق اسػ   ار مع او 8202 أف اولج ة اؼبل ية حبقوؽ اإلنساف رحيفت يف داـ  جيداً توثيقاً موثق 

اعب ادػة اؼبسػيلية ولل ػء دلػ  تابلػت    .(4)اإلبالغ دن حد ث حارت او ل ي   سو  اؼبلاملػة
 نسػػػا، اوػػيت ت ػػػوىل اوػػدفاع دػػػن أصػػلاب اوشػػػكوى، دػػن كثػػػ  اولشػػ ات مػػػن ف -  و ػػا  او لػػ ي 

ػػػػارس بان يفػػػػاـ يف أ زبكسػػػػ اف  أف  تحػػػػارت ضػػػػلايا او لػػػػ ي   رحيفػػػػ أف او لػػػػ ي  مػػػػا زاؿ سأ
ل لػػ ي   سػػو  واً ي ل ضػػوف كثػػري اؼبسػػل   اوػػ ين سارسػػوف ديػػان هم خػػارج اواػػوابو او ظبيػػة ولد وػػة 

 اؼبلاملة يف اوسجن.

 ت أصحاب الشكوى على مالحظات الدولة الطرؼ بشأن األسس الموضوعيةموةز تعليقا  
، قػػػػدمت اود وػػػػة اوطػػػػ ؼ مالحيفااػػػػا بشػػػػأف األسػػػػس 8200حزي اف/يونيػػػػه  82يف  2-0

. أل زبكسػ اف مػن أصػلاب اوشػكوى 03ب سػليم   أبل ت اولج ة بأهنا قامػت فلػالً  اؼبوضودية
 كػػػػػػػانوف األ ؿ/  02ف/يونيػػػػػػػه  ىل حزي ا 3أنػػػػػػػه يف اوفػػػػػػػًتة مػػػػػػػن أشػػػػػػػارت اود وػػػػػػػة اوطػػػػػػػ ؼ  ىل   

بسػػػ   أج  يػػػاً صػػػدرت يف حقهػػػم مػػػ ك ة توقيػػػف  03، أأوقػػػي اوقػػػ ل دلػػػ  8202 ديسػػػ  
 سػ ق أف م لػت لجػو  اوطػاول  مػن جػ ائم خطػرية يف أ زبكسػ اف.  كػاف أربلػة مػ همارتكاهبم 

د  ػاراً  امفوضية األمم اؼب لدة اوسامية وش  ف اوالجئ  ولخ سة دش  او ػاق  م كػز اوالجػ . 
، بدأ ت يفيم اؼبسائء اؼب فلة بطاول اولجػو   اوالجئػ  عاػع 8202كانوف اوثا /ي اي    0 من

ػػػػل ت م اكػػػػز اوالجػػػػ  اوػػػػيت أصػػػػدراا اؼبفوضػػػػية سػػػػابقاً.  وقػػػػانوف اوالجئػػػػ  اعبديػػػػد  مػػػػن ال سأ
 اس ل ضػػػت عب ػػػة خاصػػػة يف  طػػػار  زارة اول ػػػء  اوشػػػ  ف ارج  اديػػػة ) زارة اوداخليػػػة اد  ػػػاراً 

( م اكػػػز اوالجػػ  اػباصػػػة بأصػػػلاب اوشػػكوى او سػػػلة دشػػػ . 8202أيلوؿ/سػػػ      32 نمػػ
 شارؾ خ ري من اؼبفوضية يف ج يف يف اوفلص  كاف بإمكانه اووصوؿ  ىل صبيع ارج  ادات 
 اووثػػػائق.  اس ل ضػػػت اولج ػػػة أياػػػاً اؼبػػػواد اوػػػيت قػػػدم ها أ زبكسػػػ اف.  رفاػػػت اولج ػػػة طل ػػػات 

 02من صبيع أصلاب اوشكوى او سػلة دشػ .  يف اوفػًتة مػن  اولجو   سل ت م اكز اولجو 
أماوي سػػػػػد  يف 8، اس ل ضػػػػػت احملك ػػػػػة احملليػػػػػة رقػػػػػم 8202كػػػػػانوف األ ؿ/ديسػػػػػ     83  ىل

. وطل ػػػػات اولجػػػػو قػػػػ ار اولج ػػػػة اوػػػػ افل  أيػػػػدتأؼبػػػػا  طل ػػػػات أصػػػػلاب اوشػػػػكوى    دبقاطلػػػػة
ك ػػػػة مدي ػػػػة أؼبػػػػا  ، رفاػػػػت ؿب8200آذار/مػػػػارس  83شػػػػ اط/ف اي   ىل  8اوفػػػػًتة مػػػػن   يف

__________ 

(2) CCPR/CO/83/UZB 88، اوفق ة  CCPR/C/UZB/CO/303 ة ، اوفق. 

دلػػ   (، م ػػاح8222ارضػػطهاد اوػػديك يف أ زبكسػػ اف ) -تق يػػ  م صػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف، اخػػ الؽ أدػػدا  ولد وػػة  (3)
 (.http://www.hrw.org/en/reports/2004/03/29/creating-enemies-state-0: اإلنًتنت يف اول واف او ا 

(4) CCPR/C/UZB/CO/3 00، اوفق ة. 
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اؼبقدمػػػػة مػػػػن طلػػػػوف ؿبك ػػػػة اوػػػػ قل اوأصػػػػلاب اوشػػػػكوى.  رفاػػػػت ارسػػػػ ئ اؼ اؼبقػػػػدـ مػػػػن 
 أصػػػػػػ   قػػػػػ ار اولج ػػػػػػة هنائيػػػػػاً.  رفػػػػػػع أصػػػػػػلاب  (5) دشػػػػػػ ين مػػػػػن أصػػػػػػلاب اوشػػػػػكوى شبانيػػػػػة

من قانوف اإلج ا ات اعب ائية ضد ق ار اؼبددي  0-130ددا ى دبوج  اؼبادة  أيااً  اوشكوى
، رفاػػػػت ؿبك ػػػػة أؼباوي سػػػػد 8200آذار/مػػػػارس  01 أ زبكسػػػػ اف.  يف اولػػػػاـ تسػػػػلي هم  ىل

 سػػػلي هم بشػػػكواهم.  رفاػػػت ؿبك ػػػة مدي ػػػة أؼبػػػا  أياػػػاً طلػػػ هم  أصػػػ   قػػػ ار اؼبػػػددي اولػػػاـ 
 هنائياً. 

حقػػوؽ اوسػػامية وشػػ  ف اوالجئػػ   مفوضػػية  تػػددي اود وػػة اوطػػ ؼ أف فبػػثاًل ول فوضػػية  2-8
اإلجػػػ ا ات اوقاػػػائية.  مل تأقػػػدـ  ىل اولج ػػػة أي شػػػكوى اإلنسػػػاف يف اود وػػػة اوطػػػ ؼ قػػػاـ ب صػػػد 

بشأف اإلج ا ات.  كانت اإلج ا ات شفافة  نزيهة  ات لت اوقوادد اود وية، دبا فيهػا اتفاقيػة دػاـ 
م كػػز وللفػػوؿ دلػػ  اػباصػػة بوضػػع اوالجئػػ .  فألفػػت طل ػػات أصػػلاب اوشػػكوى  0310

، أي حملػػػاكموقػػ ار اوسػػلل  ىل صبيػػع ااوالجػػ  د ػػاًل بقػػانوف اوالجئػػ   قػػدـ أصػػػلاب اوشػػكوى ا
أمػاـ  كفػورً  ارس ئ اؼ  اوػ قل.  كػاف او  ثيػء اوقػانو  ألصػلاب اوشػكوى م ؿباكم أ ؿ درجة

صبيع اؽبيئات.  اس  د ق ار اولج ة اؼبل ية باوالجئ   ىل كوف أصلاب اوشكوى سيشكلوف خط اً 
يف بلػداف أخػ ى.  مل ي لػق أصػلاب  أض ار هامة وؤلمػن دل  اود وة اوط ؼ  سكن أف ي س  وا يف
اػباصػػػػة بوضػػػػع  0310) ا ()ج( مػػػػن اتفاقيػػػػة دػػػػاـ 0اوشػػػػكوى م كػػػػز اوالجػػػػ  د ػػػػاًل باؼبػػػػادة 

اوالجئػػػ .  تػػػددي اود وػػػة اوطػػػ ؼ دػػػال ة دلػػػ  ذوػػػد أف أ زبكسػػػ اف طػػػ ؼ يف اإلدػػػالف اولػػػاؼبي 
م اهاػة او لػ ي ، غبقػوؽ اإلنسػاف،  اولهػد اوػد   اػبػاص بػاغبقوؽ اؼبدنيػة  اوسياسػية،  اتفاقيػة 

 من ال فإف او لقيق اعب ائي بشأف أصلاب اوشكوى سيأج ى  فقاً ولقانوف اووطك أل زبكس اف 
  او زامااا اود وية.

 تلهػػدت اوسػلطات األ زبكيػة بػػاحًتاـ  .فاقيػة مي سػدات سأػل م أصػلاب اوشػكوى د ػػالً ب 2-3
وػػ ود،    نسػػانية أ  مهي ػة.  أ  ر حقػوقهم  ح يػاام،  بػػأر ي ل ضػوا ألي تلػػ ي  أ  ملاملػة قاسػية

 لج ة ر يس  د  ىل أسس موضودية.اوتددي اود وة اوط ؼ أف او الغ اؼبل  ض دل  

 ات أصحاب الشكوى على مالحظات الدولة الطرؼ بشأن األسس الموضوعيةتعليقموةز   

أ ًر، أف اود وػػػػة  ،ؿباميػػػة أصػػػػلاب اوشػػػكوىرحيفػػػػت ، 8200آب/أغسػػػطس  1يف  1-0
رأيها اوقائء بأف ك رت أيااً .   83من أصلاب اوشكوى فقو من أصء  03  ىل اوط ؼ تشري

 سػػػػػ ء ارن فػػػػػاؼ اؼب احػػػػػة ألصػػػػػلاب اوشػػػػػكوى يف سػػػػػياؽ طل ػػػػػات اولجػػػػػو  اوػػػػػيت قػػػػػدموها غػػػػػري 
 

__________ 

مػػن أصػػلاب اوشػػكوى )وػػيس مػػن  03 ؼ مػػا  ذا كانػػت ت  ػػا ؿ فقػػو وػػيس  اضػػلاً مػػن مالحيفػػات اود وػػة اوطػػ (5)
مػػػن أصػػػلاب اوشػػػػكوى،  يف هػػػ ه اغباوػػػة وػػػػيس  اضػػػلاً مػػػا حػػػػدث  82اوواضػػػ  أيهػػػم( أ   ذا كانػػػت ت  ػػػػا ؿ 

 وفاح  اوشكوى اؼب  قي.
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أف طل ػػػات اولجػػػو  اوػػػيت قػػػدمها أصػػػلاب اوشػػػكوى رأفاػػػت،  فقػػػاً ولد وػػػة  ت.  رحيفػػػ(6)فلاوػػػة
مػػػ   م كػػػز اوػػػيت تػػػ ص دلػػػ  أنػػػه ر  ػػػوز والجئػػػ  مػػػن قػػػانوف ا 08اؼبػػػادة  اوطػػػ ؼ، دلػػػ  أسػػػاس

 ةشػاركسػ قت ؽبػم اؼبأس اب جديػة والد قػاد بػأف األفػ اد اؼبل يػ  يشػاركوف أ    جود اوالج  د د
سػػػاس أنػػػه ـبػػػاوف دلػػػ  أوالن قػػػاد  ا اغبكػػػم لػػػ ض هػػػتقػػػد يف أنشػػػطة م يف ػػػات دي يػػػة ؿبيفػػػورة.   

 . (7)ولقانوف اود   والجئ 
بػػػاغب س ارنفػػػ ادي بلػػػد تػػػ حيلهم  ىل أصػػػلاب اوشػػػكوى اح جػػػاز  ىل احملاميػػػة تشػػػري    1-8

بف ؼ او يف   8200حزي اف/يونيه  3يف أف انس اف.  تشري أيااً  ىل تسليم أصلاب اوشكوى 
ل ضػػوف  أف أصػػلاب اوشػػكوى سيبػػع اوللػػم ، مػػ ق ػػةاؼب ايػػة اغب ػػدابري اؼب للػػق بطلػػ  اولج ػػة دػػن 

 انات دبلوماسػػػػػية غػػػػػري موثوقػػػػػةري قػػػػػدم ها ػبطػػػػػ  او لػػػػػ ي  د ػػػػػد دػػػػػودام،  اد  ػػػػػاداً دلػػػػػ  ريضػػػػػ
ف داً؛  تطل   يااحات  82أ زبكس اف.  تالحظ احملامية أف اود وة اوط ؼ ادًتفت رظبياً ب قء 

 بشأف مكاف  جود اوف د اؼب  قي   ضله اوقانو .
اوػػػػيت  أف طػػػػ د أصػػػػلاب اوشػػػػكوى   دلػػػػ  أسػػػػاس اتفاقيػػػػة مي سػػػػد ىل احملاميػػػػة شػػػػري  ت 1-3
لػدـ اوػ د او ػاجم دػن اناػ اـ اود وػة اوطػ ؼ  ىل اتفاقيػة م اهاػة او لػ ي ، ب زاـ رو ىل ا تشري ر
أف تلفي اود وة اوط ؼ من او زامااا بلدـ  دادة ف د ما يف حاوة ر سكن ألحكاـ ه ه ارتفاقية   

 .س ق لةد وة اؼباو جود خط  او ل ي  يف 
بوجػػود خطػػ  تلػػ ض أصػػلاب  لػػمأف اود وػػة اوطػػ ؼ كانػػت دلػػ  داً أياػػاحملاميػػة ت كػػد    1-2

دة تقػاري  صػدرت دػن م سسػات األمػم دػ ىل احملاميػة  تشػري . اوشكوى ول ل ي  يف أ زبكسػ اف
بشػػأف اسػػ ل اؿ او لػػ ي  دلػػ  نطػػاؽ  اسػػع  (8) م يف ػػات غػػري حكوميػػة د ويػػة   ط يػػة اؼب لػػدة
__________ 

ا ي للػق بفلػص ية ولج ة اؼبل ية حبقػوؽ اإلنسػاف في ػممن اؼبالحيفات اػب ا 03تشري احملامية  ىل اوفق ة يف ه ا اوسياؽ،  (6)
مػػن  غم أنػه دلػػ  اوػ الحػظ مػػع اوقلػقاوػيت ت (CCPR/C/KAZ/CO/1) 8200او ق يػ  األ   وكازاخسػ اف يف سبوز/يوويػػه 
ياػػ ن اغبقػػوؽ احمل يػػة دبوجػػ  اولهػػد،  أف األفػػ اد،  خباصػػة  رفػػإف تط يقهػػا سػػن تشػػ يلات جديػػدة بشػػأف اوالجئػػ ، 

ة دبوجػػ  م ػػدأ دػػدـ اوػػ د.  تشػػري احملاميػػة أياػػاً  ىل تق يػػ  قدم ػػه دػػدة ، ر ي   لػػوف بػػأي ضبايػػ]...[ مواط ػػو أ زبكسػػ اف
تلػػ  فيػػه دػػن شػػواغء فباثلػػة  تشػػري صػػ احة  ىل حاوػػة  8200م يف ػػات غػػري حكوميػػة مػػن كازاخسػػ اف يف حزي اف/يونيػػه 

اولج ػػة أصػػلاب اوشػػكوى يف هػػ ه اوقاػػية )او ق يػػ  اؼبشػػًتؾ اوػػ ي قدم ػػه اؼب يف ػػات غػػري اغبكوميػػة يف كازاخسػػ اف  ىل 
 (.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/Almaty_report_HRC102.pdf اؼبل ية حبقوؽ اإلنساف،

: 8223تشػػػػػػػػػري احملاميػػػػػػػػػة  ىل تق يػػػػػػػػػ  أدػػػػػػػػػده ارربػػػػػػػػػاد اوػػػػػػػػػد   غبقػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػاف يف تشػػػػػػػػػ ين األ ؿ/أك ػػػػػػػػػوب   (7)
ول اولجػػػػػو   اوالجئػػػػػ ري.  أخػػػػػرياً، ريكازاخس اف/قريغيزسػػػػػ اف: اسػػػػػ  الؿ اول ػػػػػاؿ اؼبهػػػػػاج ين،  رفػػػػػل ضبايػػػػػة طػػػػػا

أ ضػػلت احملاميػػة أف اؼب يف ػػات غػػػري اغبكوميػػة يف كازاخسػػ اف ت  قػػد د ر اؼبفوضػػػية دلػػ  أنػػه مشػػاركة يف ربديػػػد 
م كػػػػػػز اوالجػػػػػػ  يف اود وػػػػػػة اولاػػػػػػو )اربػػػػػػاد اؼب يف ػػػػػػات غػػػػػػري اغبكوميػػػػػػة ضػػػػػػد او لػػػػػػ ي  يف كازاخسػػػػػػ اف، تق يػػػػػػ  

 تالحػػظ أف اولج ػػة اؼبل يػػة  http://www.bureau.kz/news/download/175.pdf) ،00، اوفػػفلة 8202 دػػاـ
 .8200حبقوؽ اإلنساف أد بت دن شواغء فباثلة يف مالحيفااا اػب امية بشأف كازاخس اف يف سبوز/يوويه 

 كازاخسػػػػػػ افبفي ػػػػػػا ي للػػػػػػق  اوفػػػػػػادرة دػػػػػػن عب ػػػػػػة م اهاػػػػػػة او لػػػػػػ ي يػػػػػػة ماؼبالحيفػػػػػػات اػب ا  ىل تشػػػػػػري احملاميػػػػػػة (8)
CAT/C/UZB/CO/3   ،اوفػػػػػػػػػػػػػػادرة دػػػػػػػػػػػػػػن اولج ػػػػػػػػػػػػػػة اؼبل يػػػػػػػػػػػػػػة حبقػػػػػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػػػػػاف، يػػػػػػػػػػػػػػة ميفػػػػػػػػػػػػػػات اػب ااؼبالح
CCPR/CO/83/UZB(  ىل تق يػػػػػ  أدػػػػػده اؼبقػػػػػ ر اػبػػػػػاص اؼبلػػػػػك دبسػػػػػأوة او لػػػػػػ ي   ،A/HRC/13/39/Add.6 ،)

ف نسػا،  م يف ػة  -  ك ود تقاري  دل ية ت للق بأ زبكس اف أدداا اعب ادة اؼبسيلية ولل ػء دلػ   و ػا  او لػ ي 
  م صد حقوؽ اإلنساف،  اؼب يف ات غري اغبكومية يف أ زبكس اف. اولفو اود وية،
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ي اوػ اؼبقدمػة مػ هم او لػ ي  أصلاب اوشكوى يف طل ػات اولجػو   وقد أ ض  أ زبكس اف.  يف
؛  أشار ددد مػ هم أياػاً  ىل حػارت او لػ ي  اوػيت باو ففيء يف أ زبكس افتل ض وه كء م هم 

دػػانوا م هػػا يف اؼباضػػي.  صبيػػع أصػػلاب اوشػػػكوى م ه ػػوف زػػ ائم خطػػرية يف أ زبكسػػ اف، مثػػػء 
ارن  ػػا   ىل ح كػػة دي يػػة ؿبيفػػورة،  هػػم بػػ ود ي   ػػوف صبيلػػاً  ىل ؾب ودػػة مل ضػػة باسػػ   ار وسػػو  

لة.  باإلضافة  ىل ذود، س ق أف م لت اؼبفوضية و فف أصلاب اوشكوى م كز اوالج  اؼبلام
 يف كازاخس اف ق ء دخوؿ تش يلات اولجو  اعبديدة حيز او فاذ. 

 أخػػػرياً، في ػػػا ي للػػػق بقاػػػية اواػػػ انات اودبلوماسػػػية، توضػػػ  احملاميػػػة أف اولج ػػػة اؼبل يػػػة  1-1
طل ػػػت ، 8200 للقػػػة بكازاخسػػػ اف يف سبوز/يوويػػػه حبقػػػوؽ اإلنسػػػاف، يف مالحيفااػػػا اػب اميػػػة اؼب

أقفػػػػػ  درجػػػػػات اغبػػػػػ ر يف ارد  ػػػػػاد دلػػػػػ  اواػػػػػ انات  أف ت ػػػػػوخ اود وػػػػػة اوطػػػػػ ؼ  ىل  ربديػػػػػداً 
اودبلوماسية د د او يف  يف  دػادة اؼبػواط   األجانػ   ىل بلػداف    ػء أف ي ل ضػوا فيهػا ول لػ ي  

، ر توجػػد يف أ زبكسػػ اف آويػػة او لػػلقيػػد   يف اوقاػػية .أ  رن هاكػػات جسػػي ة غبقػػوؽ اإلنسػػاف
،  وػػيس شبػػة  مكانيػػة ولوصػػوؿ  ىل يف أ زبكسػػ اف م ابلػػة م اسػػ ة و صػػد حاوػػة أصػػلاب اوشػػكوى

 أصلاب اوشكوى ه اؾ.

 موةز المعلومات اإلضافية المقدمة من الدولة الطرؼ  
ت او أكيد دل  أف صبيػع اإلجػ ا ااوط ؼ اود وة ك رت ،  2011أيلوؿ/س      83يف  6-0

 ة اؽبج ة بشأف طل ػات اولجػو  اوػيت قػدمها أصػلاب اوشػكوى كانػت قانونيػةاويت ازب ت أماـ عب 
قػػػد .    م يػػػداً باألدوػػػة قانونيػػػاً كػػػاف لػػػدـ مػػػ   اولجػػػو  ألصػػػلاب اوشػػػكوى  بقػػػ ار اوسػػػلطات  أف 

 . ية زبكاألسلطات قدمة من اوزأ دت عب ة اؽبج ة ز يع مواد او سليم اؼب
أصػػػػلاب اوشػػػػكوى ت فيهػػػػا طل ػػػػات اولجػػػػو  اؼبقدمػػػػة مػػػػن فاػػػػر  اوػػػػيتارت اغبػػػػ صبيػػػػع  6-8

 ازبػػػػػ ت صبيػػػػػع لػػػػػ  مسػػػػػ وى ارسػػػػػ ئ اؼ. دبػػػػػا يف ذوػػػػػد د، فلفػػػػػ ها  أكػػػػػداا  حػػػػػدى احملػػػػػاكم
ام ، يف صبيػع احملػ.  أأتيلت عب يع أصلاب اوشكوى خدمات  شفافة بط يقة نزيهةاإلج ا ات 

 ارس ئ اؼ. يف م حلةم احء احملاك ة، دبا يف ذود 
شدد اود وة اوط ؼ دل  أف ق ارات عب ة اؽبج ة اس  دت  ىل مللومات موثوقػة  م لقػق  ت 6-3

م ها مفادها أف  جود أصػلاب اوشػكوى يف كازاخسػ اف يشػكء اديػداً ولد وػة اوطػ ؼ  مػن شػأنه 
)ج( من اتفاقيػة دػاـ ( ا )0د ؿ أخ ى.  ت ص اؼبادة يف ؤلمن و ردهأيااً أف يس   ض راً ر سكن 

ت ػػػػوف  بوضػػػػع اوالجئػػػػ  دلػػػػ  أف أحكػػػػاـ ارتفاقيػػػػة ر ت ط ػػػػق دلػػػػ  أي شػػػػخص  اػباصػػػػة 0310
ماػػادة ألهػػػداؼ األمػػم اؼب لػػػدة  م ادئهػػاري.  د ػػػالً  رً أسػػ اب جديػػة والد قػػػاد بأنػػه ريارتكػػػ  أفلػػا

أسػػػ اب   جػػػود د ػػػد مػػ   م كػػػز اوالجػػػ  ػػػوز مػػػن قػػػانوف اوالجئػػػ  يف كازاخسػػػ اف، ر  08باؼبػػادة 
يف أنشػػػطة م يف ػػػات دي يػػػة  ةشػػػاركسػػػ قت ؽبػػػم اؼباؼبل يػػػ  يشػػػاركوف أ   جديػػػة والد قػػػاد بػػػأف األفػػػ اد

 سػػػل  ؿبيفػػورة.  دلػػ  هػػ ا األسػػػاس،  بلػػد أف نيفػػ ت اؼبفوضػػية يف اؼبػػػواد اؼب للقػػة بػػاؼبلف، قػػ رت
 ولدد من أصلاب اوشكوى. أف أصدراااويت س ق   شهادات اوالجئ
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 أف  وػػػػػة اوطػػػػػ ؼودكػػػػػ رت افي ػػػػػا عػػػػػص حاوػػػػػة أصػػػػػلاب اوشػػػػػكوى يف أ زبكسػػػػػ اف،     6-2
تػػ م حملاك ػػات اعب ائيػػة  أف أ زبكسػػ اف طػػ ؼ يف اوفػػكوؾ اود ويػػة األساسػػية غبقػػوؽ اإلنسػػاف، 

دمت أ زبكسػػػػػ اف قػػػػ فقػػػػػاً ولقػػػػانوف اوػػػػػوطك  يف ضػػػػو  ارو زامػػػػػات اود ويػػػػة أل زبكسػػػػػ اف.   فيهػػػػا 
دػػدـ تل ضػػهم   ألصػػلاب اوشػػكوى ضػػ انات في ػػا ي للػػق بػػاحًتاـ اغبقػػوؽ  اغب يػػات األساسػػية 

 غريه من ض  ب اؼبلاملة اوقاسية أ  اوال نسانية أ  اؼبهي ة.  أل ي  ول 

 أن األسس الموضوعيةبش شكوىاب الحصالمعلومات اإلضافية المقدمة من أ  
 ضػػافية بشػػأف األسػػ اب اوػػيت مللومػػات  ةاحملاميػػقػػدمت ، 8208ف اي  شػػ اط/ 83 يف 1-0

 ت  كن  ىل أهنا مل ةاحملاميأشارت   يف كازاخس اف. ددت أصلاب اوشكوى  ىل او  اس اغب اية 
،  وػ ود تسػلي هم بلديف كازاخس اف أ  أ زبكس اف احمل جزين ارتفاؿ بأصلاب اوشكوى  من

اوطلػػوف  ارو  اسػػات اوقانونيػػة اؼبقدمػػة مػػن اػباصػػة هبػػم،   طل ػػات اولجػػو  تسػػ  د اؼبللومػػات  ىل 
 ،8200  8202 دػاميوطػ ؼ يف أمػاـ ؿبػاكم اود وػة ااؼب فودػة ؿباميهم يف اوددا ى اوقاػائية 

 ةول لاميػػأصػلاب اوشػػكوى دلػ  توكيػء رظبػي  ع صبيػع ق ػ قػػد كازاخسػ اف. يف   أحكػاـ احملػاكم 
 .ه ا او الغ طار  يف

 رجوف د د اوف  وؼ اتو   
يف أل زبكسػػ اف   كػػة اإلسػػالمية ىل اغب، اناػػم صػػاح  اوشػػكوى 0333أيار/مػػايو  يف 1-8

يف   ولشػػػ طة يف أ زبكسػػػ اف. نفسػػػه اؼبخػػػيم  سػػػلم طاجيكسػػػ اف.  بلػػػد شػػػه   احػػػد، هػػػ ب مػػػن 
 ،   اولفػو8221يف شػ اط/ف اي    . سػ ة 82دة حكم دليه باوسجن ؼبػ، 8222نيساف/أب يء 

مػن  ك ػري  دلػ  او جسػس دلػ  دػددتػه  ىل اوسػجن  ذا مل يوافػق ،  ر أف اوش طة هددته بإدادد ه
يف كازاخسػ اف دلػ  شػقيقه اوقػ ل ، أوقػي 8221يف تش ين اوثػا /نوف     اؼبسجد. باؼبسل   

ف ضت بلػد ذوػد او قابػة ،    ىل ه ا او لد ولجو ادل  او غم من طل ه  ىل أ زبكس اف  أديد قس اً 
 ػه أؼبا   م ل  ىلاوشكوى صاح  ،  صء 8221األس ة. يف كانوف األ ؿ/ديس   دل  م زؿ 

.  بلػػػد م كػػػز اوالجػػػ  8221يف سبوز/يوويػػػه  مفوضػػػية األمػػػم اؼب لػػػدة اوسػػػامية وشػػػ  ف اوالجئػػػ 
 اد ػػدت دليػػه باواػػ ب  طل ػػت اوسػػلطات األ زبكيػػة صػػه ه أوقػػت اوشػػ طة اوقػػ ل دلػػ  ، هرحيلػػ
 ويلود  ىل أ زبكس اف.و لل د ه  اوا و دليه ا اودته  شقيقه من 

 أك  ؼ   ووهوففايز   
اوق ل دل  صػاح   وقومياألمن ا دائ ةمن أوق  أف اد ، 8223 هيونيحزي اف/ 02يف  1-3

بااامػػه باإلرهػػاب. اوشػػكوى.  تلػػ ض أث ػػا  ارح جػػاز ولاػػ ب اؼبػػ ح  ضػػ وط نفسػػية  او هديػػد 
ال  شػػ دينم كػػز وؤلشػػخاص اؼبنقػػء  ىل وزارة اوداخليػػة، بػػؿبليػػة اتفػػاؿ م يف ػػة غػػري حكوميػػة بلػػد   

مػػػػػػػن هػػػػػػػ ب ، 8223 هيونيػػػػػػػحزي اف/ 82يف   . 8223 حزي اف/يونيػػػػػػػه 88أطلػػػػػػػق سػػػػػػػ احه يف 
 ػػه مفوضػػية األمػػم اؼب لػػدة اوسػػامية وشػػ  ف م لحيػػل  يف كازاخسػػ افولجػػو  اأ زبكسػػ اف  طلػػ  

  .م كز اوالج  اوالجئ 
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 شودييف أك لجوف  
 8222 يف أ زبكس اف مػن دػاـ س اف،طاجيكد ء صاح  اوشكوى،  هو من ردايا  1-2

مػن شػقيقة اً اتفاًر هاتفي  ل ء يف ر سيا، تلقبي  ا كاف ي، 8221يف داـ   . 8223 ىل داـ 
قػدـ   م يف ة دي ية  م ط فة. يف   هداويبس   يف أ زبكس اف باوق ل دليه بأنه صدر أم   ي ل ه
، بلػػد دودتػػه  ىل 8223 يوويػػه سبػػوز/ 3  يف.  وكػػن رفػػل هػػ ا اوطلػػ ا ر سػػي ىل ولجػػو  اً طل ػػ

مػن  سبكػن ضبػاه ب سلي ه  ىل أ زبكسػ اف.  هددت د ائ  األمن اوق ل  ي دليهطاجيكس اف، أوق
 كازاخس اف. ه ب بلد ذود  ىل  ، من  خال  س يله  شوةاون ط يق  دملارفه خالؿ 

 سوه  ب بازار ؼ  
أفػػ اد مػػن دائػػ ة بان يفػػاـ يف اؼبسػػجد.  اسػػ جوبه كػػاف صػػاح  اوشػػكوى يػػ دي اوفػػالة  1-1

.  يف م زوػه بان يفػاـ وفف شػ كاف أف اد مسللوف ي. إوقا  اوق ل دليه هدد ه باً األمن اوقومي م ار 
يف آب/أغسػػطس   حيػػل او قػػ  بشػػخص يػػدد  د ػػ . حفػػء يق وػػه  ىل صػػده ددػػا 8223دػػاـ 

مقػػػػدـ اسػػػػ جوبت اوشػػػػ طة بسػػػػ   دالق ػػػػه مػػػػع د ػػػػ .    هصػػػػديقأوقػػػػي اوقػػػػ ل دلػػػػ  ، 8223
 ه مفوضية األمم اؼب لػدة اوسػامية أ زبكس اف  م ل ت ؾ، ق ل دليهمن اواً  خوفاً. اوشكوى أيا

 .اوالج  م كز 8223نوف   تش ين اوثا / 86يف  وش  ف اوالجئ 

 أضبد بوو اييف  
 اسػػػلة  ةموجػػػ يف صػػػاح  اوشػػػكوىدلػػػ   أوقػػػي اوقػػػ ل، 8222نيسػػػاف/أب يء  8يف  1-6

 تلػ ض  يف طشػق د.  0333داـ يف نفجارات اويت  قلت رؼبسل   بلد ااو طاؽ ولق ل دل  ا
اوشػػػػ طة اؽبػػػػري ين يف  دس أفػػػػ اد ولاػػػػ ب هبػػػػ ا ات صػػػػاح  اوشػػػػكوى وػػػػدى اح جػػػػازه باوشػػػػ طة 

ول وافقػة  يومػاً  86ولاػ ب  او لػ ي  مػدة صػاح  اوشػكوى تلػ ض   . وػهقاػية  وافقػمالبسه  و
يف  ىل م كػػز ارح جػػاز اوسػػابق ول لاك ػػة بلػػد ذوػػد  نقػػء  ادًتافػػات كاذبػػة، دلػػ  دلػػ  او وقيػػع 
 82، حكم دليه باوسجن ؼبػدة 8222مايو أيار/ 01 يف م ة أخ ى.  هتل ي   طشق د حيل 

او يفػػاـ  ؿبا وػػة قلػػ   اودي يػػة أ  اول قيػػة اوك اهيػػة  اول فػػ ية   إلرهػػاب  او لػػ يل دلػػنيفػػري اسػػ ة 
، م هقػة رياضػية اوقيػاـ ب  ػارين اً داريػأك ه دلػ  اعبػ ي يف اوسجن،   اودس وري  حيازة ـبدرات. 

كانوف  81أف اد تابل  ودائ ة األمن اوقومي.  يف ولا ب  ارس جواب من ق ء بان يفاـ تل ض   
أف يقػػػدـ م ػػػه ، أطلػػػق سػػػ احه  طلػػػ  اغب جػػػة اوفػػػلية  ػػػهحاو بسػػػ    ، 8223ديسػػػ   األ ؿ/

حيل كاف ي ل ض بان يفاـ ولاػ ب.  يف  احمللية ووزارة اوداخلية نفسه م ة كء أس ود   ىل اودائ ة
صاح   اخ  أ . تهأس  ف اد من أك ري ددد  اوق ل دل  ، أبلغ بأنه   8226س     أيلوؿ/ 03

 01يف مػػن اوػػ هاب  ىل قريغيزسػػ اف.    8221وف   تشػػ ين اوثػػا /نأف سبكػػن يف اوشػػكوى  ىل 
  ه مفوضية األمم اؼب لػدة اوسػامية وشػ  ف اوالجئػ  م ل، ، ذه   ىل أؼبا 8223مارس آذار/
 . م كز اوالج  8223آب/أغسطس يف 
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 بوتري ؼ ه تش  
 هددتػػػه  يف اؼبسػػجداعب لػػػة بان يفػػاـ صػػالة كػػاف صػػاح  اوشػػكوى مػػػن اوػػ ين يػػ د ف  1-1

أوقػػت دائػػ ة األمػػن ، 8202يف نيسػػاف/أب يء   . إوقػػا  اوقػػ ل دليػػهباً  ػػع احمللػػي مػػ ار سػػلطات ا  
ملهػػػم.  حكػػػم صػػػالة اعب لػػػة  أدا  مػػػن أصػػػدقائه اوػػػ ين اد ػػػاد دلػػػ   اث ػػػ اوقػػػومي اوقػػػ ل دلػػػ 

  قػ ر م ػادرة حياتػهدل  اوشكوى  خشي صاح  س ة.  82س وات   3ؼبدة دليه ا باوسجن 
مفوضػػية األمػػم   ػػه،  صػػء  ىل كازاخسػػ اف، حيػػل م ل8202 أب يءنيسػػاف/ 1يف   أ زبكسػػ اف. 

 م كز اوالج . اؼب لدة اوسامية وش  ف اوالجئ 

 م يل اودين غورموؼ  
دلػػ  اوفػػالة ملهػػم ،   اوقػػ ل دلػػ  ثالثػػة مػػن أصػػدقائه اوػػ ين اد ػػاد 0333دػػاـ  يف 1-2
اوػػػ ين  تسػػػ هدؼ األشػػػخاصجديػػػدة ضبلػػػة ، يف 8220اؼبسػػػجد    تف ػػػيه م زوػػػه.  يف دػػػاـ ب

بلػػد صػػاح  اوشػػكوى  اخ  ػػأ اؼبسػػجد، قامػػت اوشػػ طة ب ف ػػيه م زوػه يف غيابػػه. يػ د ف اوفػػالة ب
 يف اوفػًتة مػن ملارفػه. دػن ء ئك ػ  اؼبػددي اولػاـ  سػدب ياسػ ددـب ئػه، د دما خػ ج مػن ذود.   

يف أ ائػء   . ئهأصػدقاؿباك ػة دػدد ك ػري مػن مػ ة أخػ ى بلػد اخ  ػأ  8221 ىل داـ  8221 داـ
يف  م ل ػػػه مفوضػػػية األمػػػم اؼب لػػػدة اوسػػػامية وشػػػ  ف اوالجئػػػ ، غػػػادر أ زبكسػػػ اف   8221 دػػػاـ

 .م كز اوالج  8221آذار/مارس 

 هوووبويف  تكش  
أصػػدقا  صػػاح  اوشػػكوى أوقػػي اوقػػ ل دلػػ  بلػػل ، 0333تشػػ ين اوثػػا /نوف   يف  1-3

يف كػػػانوف   ري.  ىل اإلطاحػػػة باو يفػػػاـ اودسػػػ و  ه يػػػددو ثػػػائق تػػػزدم أنػػػدلػػػ   وقيػػػع او أجػػػ  ا دلػػػ  
 يف شػػػػ اط/   أجػػػػ  دلػػػػ  او وقيػػػػع دلػػػػ  ادػػػػًتاؼ. أوقػػػػي اوقػػػػ ل دليػػػػه ، 0333األ ؿ/ديسػػػػ   

اإلطاحػػة باو يفػػاـ و ػػه سػػ ة حملا  او نفػػف سػػ وات ، حكػػم دليػػه باوسػػجن ؼبػػدة سػػ ة 8222 ف ايػػ 
 كػػانوف اوثػػػا / 02يف   . بوجػػه ـبػػاوف ولقػػانوف أسػػللة  ذخػػائ   م فجػػ اتتػػه اودسػػ وري  حياز 

اوقػػػػػ ل دلػػػػػ  اولديػػػػػد مػػػػػن  أوقػػػػػي، 8223يف آب/أغسػػػػػطس    د ػػػػػه. اولفػػػػػو  ، 8222ي ػػػػاي  
كػػػػػػػػانوف   00.  يف ، هػػػػػػػػ ب  ىل قريغيزسػػػػػػػ اف8223أك ػػػػػػػوب  تشػػػػػػػػ ين األ ؿ/ 3يف   أصػػػػػػػدقائه. 
يف كازاخسػ اف ولجػو  دبوجػ  قػانوف اوالجئػ  اً طل ػقػدـ أؼبا ،     ىل،  صء 8202 اوثا /ي اي 

 .8202 ولاـ

  أك  جلوؽبونوؼ سيد  
اوػ ي اؼبسػجد أغلػق اوػدين   ك ار رجػاؿ د من  يلداو، أوقي اوق ل دل  0331داـ يف  1-02

اوػػ هاب  ىل صػػاح  اوشػػكوى قػػ ر ن يجػػة وػػ ود،    اد ػػاد صػػاح  اوشػػكوى دلػػ  اوفػػالة فيػػه.
مػ ة  احػدة كػء أ زبكسػ اف كػاف يػز ر   اً. مام يف ر سيا، اس أنف دراس ه اودي ية  أص     ر سيا. 
 بػػػأف اؼبللػػػم كشػػػف ن يجػػػة اوسػػػابق لل ػػػه مه   اوقػػػ ل دلػػػ  أنػػػببلػػػغ أأ ، 8220.  يف دػػػاـ سػػػ ة
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 ىل اً من اوقومي حا ت م ار دن اظبه،  أف دائ ة األأظبا  صبيع طالبه، دبا يف ذود ول ل ي  دن 
، 8222 ىل ر سػػػيا.  يف دػػػاـ اً دػػػاد صػػػاح  اوشػػػكوى فػػػور   . مكانػػػه وسػػػ اؿ  اوديػػػه دػػػن م زوػػػه
 س اف.أ زبكا  يف قائ ة اوسودمدرج باوه بأنه  أبل رباد او  سي    ه دائ ة األمن ارربادي والاس دد

ت حيله من اً م ل دب ادرة ر سيا  ه نفل هديد تف ي  د لرفات اوسلطات او  سية بلد ذود ذب  
مفوضػػية األمػػم اؼب لػػدة  هان قػػء  ىل قريغيزسػػ اف ال  ىل كازاخسػػ اف حيػػل م ل ػػ   ىل أ زبكسػػ اف. 

 .م كز اوالج  8223آب/أغسطس  86يف  اوسامية وش  ف اوالجئ 

 ديل د كارسوؼ  
بػػػدأ يف .   سػػػانت بط سػػػ ورغيف أحػػػد مفػػػانع يف مدي ػػة كػػاف صػػػاح  اوشػػػكوى يل ػػء  1-00

ئه د ػه  اولديػد مػن أصػدقا ه   اوقػ ل دلػ أنػب ه  اودتػه بل ، أ8223يف داـ   دراسة اإلسالـ. 
أياػػػاً بػػػأف دائػػػ ة األمػػػن اوقػػػومي   ػػػهبل أ  دي يػػػة م ط فػػة.  صبادػػػةارن  ػػػا   ىل   جهػػت  وػػػيهم ا ػػػة 

أأبلػػػػغ .   سػػػانت بط سػػػ ورغيف ه ، ربػػػت اواػػػ و، د وانػػػحاػػػ ت  ىل م ػػػزؿ  اوديػػػه  أهنػػػا أدطػػػ هم
م يف ػػة دي يػػة بسػػ   داػػوي ه يف ت لػػل د ػػه سػػ اف  زبكيف أسػػلطات اوأف بػػصػػاح  اوشػػكوى 

 81 ىل  02 مػن كازاخسػ اف.  ىل  ، اوػ  س اولجػو  8202ي ػاي  كانوف اوثا / 6يف   م ط فة. 
يػه  ؿبا وة ولا و دليفح جزت دائ ة األمن اوقومي يف أ زبكس اف  اوده ، ا8202نيساف/أب يء 
 .أ زبكس افوكي يلود  ىل 

  أب  ر كاسي وؼ  
مػػػن  شخفػػػاً  11دلػػػ  أوقػػػت دائػػػ ة األمػػػن اوقػػػومي اوقػػػ ل ، 8221حزي اف/يونيػػػه يف  1-08

اوشػػػػهادة ضػػػػده يف  حػػػػدى  دلػػػػ تػػػػه أج  يف كوكانػػػػد   حػػػػد أصػػػػدقا  صػػػػاح  اوشػػػػكوى بيػػػػ هم أ
غيابػه،   تف ػيه  أث ػا  ، ف  صاح  اوشكوى  ىل ر سػيا. 8221يوويه سبوز/ 02اوقاايا.  يف 

يف   .  قامػػػػت دائػػػػ ة األمػػػػن اوقػػػػومي بان يفػػػػاـ باسػػػػ جواب ز ج ػػػػه  أقاربػػػػه. أ راقػػػػهم زوػػػػه  مفػػػػادرة 
 .و لد ىل ه ا ا طل  اولجو    ىل كازاخس اف، صاح  اوشكوى ،  صء 8223نيساف/أب يء 

 أ وي جوف خوو وراييف  
يف   . 8222اول ػػػػػػػة اول بيػػػػػػػة م ػػػػػػػ  دػػػػػػػاـ بيػػػػػػػدرس اوقػػػػػػػ آف كػػػػػػػاف صػػػػػػػاح  اوشػػػػػػػكوى  1-03
تشػ ين  83. يف هدػن اظبػهػ ا اوفػديق  كشػف  أحػد أصػدقائه، أوقي اوقػ ل دلػ  8222 داـ

من  صديق آخ  داد  ىل أ زبكس اف دانة بلد   اوشكوى. صاح   أ، اخ  8222نوف   اوثا /
 اؼب لدة، ق ر صاح  اوشكوى او  اس اولجو  يف كازاخس اف.اؼب لكة 

 أويشري خوشي وؼ  
دس بلػػػػد  صػػػػاح  اوشػػػػكوى دلػػػػ أوقػػػػي اوقػػػػ ل ، 0332كػػػػانوف األ ؿ/ي ػػػػاي   81يف  1-02

   جهػػػت  ويػػػه ا ػػػة حيػػػازة اؼبخػػػدرات. يف ارح جػػػاز اوسػػػابق ول لاك ػػػة،    ،ـبػػػدرات يف جي ػػػه
 زنزان ػه يفاوسػج ا  اؼبزدػوم  اوػ ين كػانوا يشػاركونه  اس جوابه بشػأف  مػاـ كػاف يل فػه،  قػاـ بلػل
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اإلطاحػة باو يفػاـ اودسػ وري. يف قاػية ت للػق دبلا وػة مػاـ إلاب هديده غب له دل  اوشهادة ضد ه ا 
أحػػػد سػػػ اؿ    ،8223 /يونيػػػهيف حزي اف  ، أطلػػػق سػػػ احه. 8220ي ػػػاي  كػػػانوف اوثا / 86يف   

سػػػػ      يف أيلػػػوؿ/  جن ؼبػػػدة سػػػت سػػػ وات. باوسػػػدػػػن مكانػػػه  حكػػػم دليػػػه بلػػػد ذوػػػد أقاربػػػه 
اوشػػػػػ طة  ىل م زوػػػػػه حاػػػػػ ت يف غيابػػػػػه،   ، هػػػػػ ب صػػػػػاح  اوشػػػػػكوى  ىل كازاخسػػػػػ اف. 8223

،  حكػم اول    أخيه  ابػن أخيػه س ة من 01أوقي اوق ل دل  اب ه او اوغ   . همكانت دن وأ س
 س ة. 01باوسجن ؼبدة دل  اب ه 

  سارفار خوراموؼ  
بلػػد   . اً دي يػػ  نيفػػم دب اسػػ ة ز اجػػه اح فػػارً ى  ىل أسػػ ة مسػػل ة اوشػػكو ي   ػػي صػػاح   1-01

حاػػ  أفػػ اد ، انيفػػ  أدػػاله(، خوو وراييػػفوسػػيد ا)نفػػس صػػديق  أحػػد أصػػدقائه وقػػا  اوقػػ ل دلػػ  
مفوضية األمم اؼب لػدة اوسػامية  هم ل من دائ ة األمن اوقومي  ىل م زؿ  اوديه والس جواب.  قد 

 م كز اوالج  يف كازاخس اف.  8202يف ش اط/ف اي   وش  ف اوالجئ 

  شيفتأ ي يد كوودا  
، 8202يف نيسػػاف/أب يء   مسػػجد ؿبلػػي. كػػاف صػػاح  اوشػػكوى يػػًتدد بان يفػػاـ دلػػ   1-06

 82 سػػ وات  3 حكػم دليه ػػا بلػػد ذوػد باوسػػجن ؼبػػدةاث ػ  مػػن أصػػدقائه   أوقػي اوقػػ ل دلػػ  
اؼب لػػػدة اوسػػػامية وشػػػ  ف   م ل ػػػه مفوضػػػية األمػػػمدلػػػ  حياتػػػه، غػػػادر أ زبكسػػػ اف اً  خوفػػػسػػػ ة. 

أحػػػد أصػػػدقائه شػػػقيقيه   ه   اوقػػػ ل دلػػ  أنػػػدلػػػم م كػػػز اوالجػػ .   نيسػػػاف/أب يء  2يف  اوالجئػػ 
  ح.اؼبا ب  أنه   س اؽب ا دن مكانه.    ارد دا  دليه ا باو أث ا  غيابهاؼبق ب  

 وبيلجوف كوربانوؼك  
. طشػق د يف 0333دػاـ يف لػت او فجػريات اوػيت  ق لػدح  اوشػكوى ببدأت ماايقة صا 1-01
أوقػػي ، 8222 اوشػػ طة يف حقي  ػػه.  يف دػػاـدسػػ ها  فب ودػػة وزيػػع م شػػورات اػػم ب، أ8220يف دػػاـ   

ة سالح بوجه غري مش  ع يف ح  أف اوش طة هػي اوػيت أخفػت هػ ا اوسػالح حياز دليه اوق ل ب ه ة 
اد ػػػدت دليػػػه   ف ولقػػانوف بوجػػه ـبػػػاوؼبػػدة سػػػ لة أيػػػاـ تػػه اوشػػػ طة ، اح جز 8223يف دػػػاـ   . يف م زوػػه

   كازاخس اف.   ىلاولجو   طل ، 8202ف اي   ش اط/ 86يف    .ا ب اؼب حباو

  باه يور نوريالييف   حب  اودين نوريالييف  
ة شػلائ هم بسػ   فبارسػأوقي اوقػ ل دلػ  دػدد ك ػري مػن أفػ اد أسػ ة صػاحل اوشػكوى  1-02

كاذبػة.  جػ  دلػ  او وقيػع دلػ  ادًتافػاتطبسة أشػه   أؼبدة شقيقه ا ول ل ي   تل ض اودي ية. 
تفيػد بػأهنم  ول لػ ي   أجػ  ا دلػ  او وقيػع دلػ  ادًتافػاتاً أياأب ا  أد امه ا أربلة من  تل ض 

حيػػػل   ىل كازاخسػػػ اف اه بػػمػػػن او لػػ ض وػػػ فس اؼبلاملػػػة، اً  خوفػػػي   ػػوف  ىل م يف ػػػات م ط فػػة. 
يف تشػػػ ين األ ؿ/أك ػػػوب   تشػػػ ين  ا مفوضػػػية األمػػػم اؼب لػػػدة اوسػػػامية وشػػػ  ف اوالجئػػػ ه ػػػ  لم

 م كز اوالج .  8223 اوثا /نوف  
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 أ ووغ يد أ س ونوؼ  
 اس اػػػاؼ وشػػػلائ  ديان ػػػه اً فبارسػػػاً صػػػاح  اوشػػػكوى مسػػػل  ، أصػػػ  0333اـ يف دػػػ 1-03

اوػيت  قلػت يف  او فجػريات، بلػد 8222يف آذار/مػارس   إلسالـ يف م زوه. بشأف ام اقشة حلقة 
 02  06األشخاص او ين حا  ا حلقة اؼب اقشة باوسجن ؼبػدة ة من ثالثحكم دل  طشق د، 
تل ضت ز ج ه والس جواب  او ل ي  دل  أيػدي   ، صاح  اوشكوى ربت اؼب اق ة  ضع س ة. 

 خوفػاً دلػ  سػالم ه، ذهػ   ىل ر سػيا ال  ىل كازاخسػ اف  . بان يفػاـ أف اد مػن دائػ ة األمػن اوقػومي
شقيقه كاف باغب س ارنف ادي مدة ثالثة أشػه   أنػه بأف  بلغأأ   . 8222يف تش ين األ ؿ/أك وب  

 ىل  دػػػادذا شػػػقيقه  سػػػ يء   خليسػػػ هأنػػػ، ك ػػػا أبلػػػغ بول لػػػ ي هػػػ ه اؼبػػػدة خػػػالؿ  كػػػاف ي لػػػ ض
م ل ه مفوضية األمم اؼب لدة اوسامية وش  ف ، 8202ي اي  كانوف اوثا / 03 يف أ زبكس اف. 

 .م كز اوالج  يف كازاخس اف اوالجئ 

 بارداييف  يز بد  
نيفػػم دب اسػػ ة   بػػدأ صػػاح  اوشػػكوى يف ارو ػػزاـ بشػػلائ  اإلسػػالـ ، 8226دػػاـ يف  1-82

 طػػ ف  بوصػػفه مػػن اؼببلػػد ذوػػد ربػػت اؼب اق ػػة   ضػػع . دي يػػاً  اح فػػارً  8223دػػاـ ز اجػػه يف 
اوػػ ين يػػًتدد ف مػػن أصػػدقائه أوقػػي اوقػػ ل دلػػ  اث ػػ  ، 8202يف نيسػػاف/أب يء   احمل  لػػ . 

 ػه م ل  غادر صاح  اوشكوى كازاخس اف،  ي اد اد دل  او هاب  ويه،   اواؼبسجد دل  
م كػػػز اوالجػػػ  يف   8202يف أيار/مػػػايو  مفوضػػػية األمػػػم اؼب لػػػدة اوسػػػامية وشػػػ  ف اوالجئػػػ 

 .كازاخس اف

 أ ي يد بورتوؼ   
فبػػػػن كػػػػانوا  صػػػػاح  اوشػػػػكوىأصػػػػدقا  ، أوقػػػػي اوقػػػػ ل دلػػػػ  بلػػػػل 8223يف دػػػػاـ  1-80

يف نيسػاف/أب يء   صاح  اوشكوى ربت اؼب اق ػة.  ضع م زؿ  حانوت  ا  ف مله يف اؼبسجد   
غب س ارنفػ ادي ؼبػدة طبسػة وػه   ضػع هػ ا اوفػديق بػاصػديق ضبػيم أوقي اوق ل دلػ  ، 8202
 كازاخس اف.ذه   ىل  ارد قارت، ن يجة ؽب ه باوقلق  وشلوره .    تل ي ه بشدةأشه  

 أ ك اـ رضباتوؼ  
يف   شػػػػه  ودراسػػػػة اوقػػػػ آف. اوأصػػػػدقائه مػػػػ ت  يف ع مػػػػع كػػػػاف صػػػػاح  اوشػػػػكوى    ػػػػ 1-88
 وقػا  ، بلػد 8223.  يف دػاـ هبػم احمل  لػ  قائ ػة اؼبشػ  همدرج يف بلغ بأف اظبه ، أأ 8222 داـ

ذهابػػه  ىل  بلػػد   دػػدة مػػ ات. اتفػػلت بػػه دائػ ة األمػػن اوقػػومي ، ئهصػػدقاأاوقػ ل دلػػ  اولديػػد مػػن 
 اوش طة ت لل د ه.وداه بأف أبل ه  ا، 8202أب يء نيساف/ 1كازاخس اف يف 
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 أ تابيد شاري وؼ  
او كػػػء  ارد ػػػدا  دليػػػه بصػػػاح  اوشػػػكوى   اسػػػ جواب ، 8222 هيونيػػػحزي اف/ 1يف  1-83

  وك ػػه رفػػل اردػػًتاؼ.اردػػًتاؼ بأنػػه ي   ػػي  ىل صبادػػة دي يػػة م ط فػػة، ات غب لػػه دلػػ   اولك ػػ
 اس جاب  او وقيع دل  ادًتاؼ،م ه ل   طأ تل ي ه بشدة اً يومدش ين مدى  بلد ذود،   دل  

باوسػجن ؼبػدة حكػم دليػه ، 8222ديسػ   كػانوف األ ؿ/ 00يف    يف هناية األم  ؽبػ ا اوطلػ .
 ول لػػػ ي  بشػػػكء م ػػػ يفم يف ه ضػػػتل، بلػػػد 8223ي ػػػاي  كػػػانوف اوثا / 01 يف تسػػػع سػػػ وات. 

اد د ولل ء السانت بط س غ   ىل، ذه  8221يف داـ   ، أطلق س احه يف دفو داـ. اوسجن
أوقػي اوقػ ل دلػ  ، 8222يف ش اط/ف اي    . 8221 ىل أ زبكس اف يف كانوف األ ؿ/ديس   

،  صػء  ىل  8223 أغسػطس آب/ 80من زمالئه بلػد دػودام  ىل أ زبكسػ اف.  يف ددد ك ري 
 كازاخس اف.

 تورسون وي سلي انوؼ  
يف ، 8222مػػارس آذار/ 83يف   . سػػ افطاجيكمػػن ردايػػا اوشػػكوى مسػػلم   صػػاح   1-82

ذوػػد اوثالثػػة.  بلػػد أصػػهاره طشػػق د، أوقػػي اوقػػ ل دلػػ   اوػػ ي  قلػػت فيػػه او فجػػريات يفاويػػـو 
   ىل ه ففػػػػسبك ػػػػت ز ج ػػػػه مػػػػن ربػػػػ ي  .   اوشػػػػ طة  ىل م زوػػػػه أفػػػػ ادمػػػػن  08حاػػػػ  أربلػػػػة أيػػػػاـ، ب

رشًتاؾ اوق ل دليه  اا  ه باس اف طاجيكيف سلطات أوقت اوبلد بالة أياـ،   طاجيكس اف. 
تلػػ ض ول لػػ ي     ه يػػ  أسػػللة ناريػػة. بت اوػػيت  قلػػت يف آذار/مػػارس يف طشػػق د   يف او فجػػريا

، بػدأت ؿباك ػة 8222 سػ     يف أيلوؿ/  رشوة ك رية. ال أخلي س يله بلد دفع  ؼبدة ثالثة أياـ
بيػػػػ هم صػػػػاح  اوشػػػػكوى.   صػػػػف بأنػػػػه زدػػػػيم اؼب يف ػػػػة اؼب ط فػػػػة اوػػػػيت نفػػػػ ت مػػػػن اً م ه ػػػػ 33
مارس آذار/ 6باوق ل دليه.  يف  د وياً  أم اً وسلطات األ زبكية اأصدرت طشق د    يف  فجرياتاو

ازاخسػػػػ اف بلػػػد أف دػػػػاش يف اػبفػػػػا  يف طاجيكسػػػػ اف  ىل كاوشػػػػكوى صػػػػاح  ،  صػػػء 8223
 .غيزس افري  ق

 طاوي وؼس اج اودين   
، ذهػػ  8221يف دػػاـ   . بان يفػػاـ يف اؼبسػػجد اوفػػالةيػػ دي اوشػػكوى كػػاف صػػاح   1-81

اوقػ ل أنػه   ببػأف م زوػه ربػت اؼب اق ػة     زبكسػ افأل حػدى زياراتػه أث ا  أبلغ  ىل ر سيا ولل ء،   
نػػػػػه ر ي   ػػػػي أف يلػػػػػود  ىل  دائل ػػػػه قاوػػػػت وػػػػػه ، 8202يف دػػػػػاـ   اولديػػػػد مػػػػػن أصػػػػدقائه.  دلػػػػ 

 و ود  ىل كازاخس اف  طل  اولجو .ذه  .   ألنه سي م اوق ل دليهأ زبكس اف 

  د د اوليفيم حجة يلقوبوؼ  
   جػػد مق ػػورً اؼب اق ػػة  ربػػتصػػاح  اوشػػكوى  ال زمػػاألمػػن اوقػػومي أحػػد  ضػػلت دائػػ ة  1-86

بػػػدائ ة ؿ يف أسػػػ ته ا جػػػصبيػػػع اوصػػػاح  اوشػػػكوى    ،   اسػػػ ددا 8223يف دػػػاـ   بلػػػد ذوػػػد. 
كازاخسػ اف.    ىلاوشػكوى  صػاح ،  صػء 8202ي ػاي  كػانوف اوثا / 82يف   . األمن اوقػومي
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أنػه  ب دلػ  او ػوا سػ وات  3  سػ ة 01ؼبػدة  شػقيق ه  ابػن أخيػه باوسػجن ه حكم دلػ أنببلغ  أأ 
يأد د  أف ضبػاه هػو اوػ ي قػاـ ب أسيسػها،  ق لػت اوشػ طة   هم بارن  ا   ىل صبادة دي ية م ط فةم

 .ضباه بلد ذود

 مل  ؼ يوود تشيف  
 ،8202يف نيساف/أب يء   اؼبسجد.  ىل اور اغببدأ صاح  اوشكوى ، 8223يف داـ  1-81

مػػن  فػػ   او لػػ ي . ملػػ ض ولقػػ ل أنػػه بصػػديق آخػػ  أبل ػػه دقائه   أوقػػي اوقػػ ل دلػػ  أحػػد أصػػ
 . 8202نيساف/أب يء  1أ زبكس اف   صء  ىل كازاخس اف يـو 

د ػػ  ؼ  فػػايز اوػػدين تفيػد احملاميػػة بأهنػػا وػػيس وػػديها مللومػػات بشػػأف رافشػػاف توراييػػف    1-82
 ألهنا مل ت  كن من ارتفاؿ هب ا ووجودمها بارح جاز م   تسلي ه ا.

 مالحظات الدولة الطرؼ بشأن األسس الموضوعية  
تسػليم  ضػافية بشػأف اود وػة اوطػ ؼ مالحيفػات ، قػدمت 8208نيسػاف/أب يء  32يف  2-0

حزي اف/يونيػه  ىل كػانوف األ ؿ/ديسػ   أفػادت بأنػه   يف اوفػًتة مػن .   83 وا أصلاب اوشكوى
اإلرهػػاب، اػػامهم بكػػانوا مطلػػوب  رأ زبكسػػ اف حيػػل  أصػػلاب اوشػػكوى  ىل تسػػليم  8202
 اولاوية فيهػا،  غريها من اؼب يف ات احمليفورة    انففاوية  أصووية ةم ط ف  دي ية م يف ات   نشا  

ألحكاـ اولهػد اً  ج ائم أخ ى.  ازب  ق ار تسلي هم  فق ، اولاوية يف م يف ات  ج امية ،اوق ء  
 وػيهم ؼبػ لهم  مػع م ادػاة خطػورة اوػ هم اؼبوجهػةاً اود   اػباص بػاغبقوؽ اؼبدنيػة  اوسياسػية،  أياػ

  ض اف األمن اولاـ يف  قليم اود وة اوط ؼ.من اوف ار 
ليم  اددػا ات او سػدبشػ  دية قػ ار في ػا ي للػق اود وة اوط ؼ  ىل رسػائلها اوسػابقة  ربيء  2-8

ة اود وػ.  تكػ ر همتلػ ي  هم   ملػاملأصلاب اوشكوى بشأف قياـ سػلطات اود وػة اوطػ ؼ بسػو  
بػأف حقػوؽ  أ زبكسػ افاؼبػددي اولػاـ يف أهنػا حفػلت دلػ  ضػ انات خطيػة مػن مك ػ  اوط ؼ 

ول لػ ي  أ  سػو   ح يات أصػلاب اوشػكوى سػ كوف مكفووػة بلػد او سػليم  بػأهنم وػن ي ل ضػوا 
   يف ػػات اود ويػػة مثػػء اولج ػػة اود ويػػةسػػ اف أياػػاً أهنػػا سػػ وف  ولسػػلطات أ زبك أكػػدت اؼبلاملػػة. 

 مكانيػة  دػدد مػن اؼب يف ػات اود ويػة غبقػوؽ اإلنسػاف  ،م يف ة اوفػلة اولاؼبيػة،   لفلي  األضب و
رصػػػد م افػػػق ارح جػػػاز   جػػػ ا  مقػػػابالت رتفػػػاؿ بأصػػػلاب اوشػػػكوى بػػػد ف قيػػػود مػػػن أجػػػء ا
 هم.مل
اوػيت ازبػ اا اوسػلطات بشػأف قػ ارات مل يكن وديها بلد او ااود وة اوط ؼ أهن أ ضلت  2-3

 بلػػدما أصػػ لت اوقػػ ارات اوفػػادرة يف   سػػليمشػػكوى بشػػأف اواوأصػػلاب اوطل ػػات اؼبقدمػػة مػػن 
اوطل ات اؼبقدمػة مػ هم غبفػوؽبم دلػ  م كػز اوالجئػ  هنائيػة أي سػ د قػانو  ؼبواصػلة اح جػازهم، 

 اولامػة  األمػن للةول فػاً اديػد مل يكن دبقد رها أيااً أف تطلق سػ احهم ألهنػم كػانوا يشػكلوف 
 .اولاـ يف كازاخس اف



CAT/C/48/D/444/2010 

17 GE.12-44092 

 اولهػد اوػد   اػبػاص بػػاغبقوؽود وػة اوطػ ؼ بػأف أ زبكسػ اف طػ ؼ يف كػء مػن  تػ ك   ا 2-2
اوػػيت  اإلجػ ا ات اعب ائيػػةر ديػػت يف صبيػػع اوسياسػػية  اتفاقيػة م اهاػػة او لػػ ي .  وػ ود، اؼبدنيػة   

و شػػػ يلات اووط يػػػة  ارو زامػػػات األحكػػػاـ اؼب فػػػوص دليهػػػا يف اأصػػػلاب اوشػػػكوى ازبػػػ ت مػػػع 
او لقيقػػات تلقػػت اود وػػة اوطػػ ؼ مللومػػات دػػن اتفاقيػػة مي سػػد، ب د ػػالً   اود ويػػة أل زبكسػػ اف. 

اعبػػ ائم ضػػدهم أحكػػاـ دلػػ  اوػػ ين صػػدرت  86 واوػػيت أج يػػت مػػع أصػػلاب اوشػػكوى ااعب ائيػػة 
 .باوسجن مدى اغبياة أي م هم باإلدداـ أ  مل  كم دل  . فقو او سليمطل   شار  ويها يفاؼب
ؼبػدة ثػالث  اول ػء اإلصػالحيبوؼ حكػم دليػه اتضبػاود وة اوط ؼ أف اوسػيد ر  تالحظ  2-1

 أنه صدرت أحكػاـ فباثلػة،  هػي أحكػاـ غػري اح جازيػة، دلػ  اوسػيد بورتػوؼ  اوسػيد  س وات،
اوسػػػػػيد اوػػػػػيت رفلػػػػػت دلػػػػػ  وقاػػػػػية اعب ائيػػػػػة يوود تشػػػػػيف.  تالحػػػػػظ اود وػػػػػة اوطػػػػػ ؼ أياػػػػػاً أف ا

اوسػػػجن ليػػػه باوفػػػ  وؼ حكػػػم د  ػػػد أف اوسػػػيد د ،لفػػػواوانوف بقػػػ حفيفػػػت د ػػػالً  جلوؽبونػػػوؼ
اإلطاحػػػػػػة باو يفػػػػػػاـ اودسػػػػػػ وري.   ػػػػػػها ونيفػػػػػػري ؿب 8200سػػػػػػ     أيلوؿ/ 86يف  سػػػػػػ ة 08 ؼبػػػػػػدة

ضػػػد ب  ػػػائي صبيػػػع اإلجػػػ ا ات اعب ائيػػػة اوػػػيت ازبػػػ ت اً سػػػ ليطها دل ػػػ زبكسػػػ اف أ أف  أ ضػػػلت
 اوسػػػلطات  ااسػػػفار أشػػػارت أخػػػرياً  ىل أنػػػه دقػػػد اج  ػػػاع بػػػ  اؼبسػػػ  و  بأصػػػلاب اوشػػػكوى.   

اددػا اام اؼب للقػة باو لػ ي    ة بشأف أ ضاع ارح جاز اؼب للقة بأصلاب اوشػكوى األ زبكس اني
 شأف.زيد من اإليااحات يف ه ا اواؼبقدـ  س اهن أفادت بأ  سو  اؼبلاملة

 لطرفيناإلى ةلسة االستماع   
دلػػػػ  طلػػػػ  اود وػػػػة اوطػػػػ ؼ، دقػػػػدت اولج ػػػػة جلسػػػػة ، ب ػػػػا  8208أيار/مػػػػايو  2يف  3-0

ة ولػدصػدر اوشػكوى أصػلاب .  أ ضػلت اود وػة اوطػ ؼ أف قػ ار تسػليم كال اوط ف واس  اع 
مػن  132 ول ػادةاً  فقػرح جاز األشخاص اؼبطلوب تسلي هم اؼبدة اوقفوى أف  اب: أ ًر، أس

أنػه اً، ثانيػ  ؛ أف أصلاب اوشػكوى اسػ وفوا هػ ه اؼبػدةس ة  احدة   هي  قانوف اإلج ا ات اعب ائية
كػػاف ر يف كازاخسػػ اف،   م كػػز اوالجػػ   لهم ؼبػػأ    سػػ يلهم إلخػػال س قػػانو اأسػػمل يكػػن ه ػػاؾ 

ل للومػػػات واً  فقػػػأف أصػػػلاب اوشػػػكوى كػػػانوا مشػػػارك ، اً، ثاوثػػػ  هػػػم  ىل بلػػػد ثاوػػػل؛ سكػػػن نقل
مػػػػن بي هػػػػا  نشػػػػا  شػػػػ كة مػػػن اؼب يف ػػػػات اإلرهابيػػػػة اود ويػػػػة،  يف، يف اػبػػػػارجاوشػػػػ كا  اوػػػواردة مػػػػن 
اولج ػػػة او ابلػػة  لػػػس األمػػن  اؼبل يػػػة  يف قائ ػػة  افجيف اود وػػػة اوطػػ ؼ  مػػػدر  تػػافؿبيفور  م يف  ػػاف

 دبكافلة اإلرهاب.
األمػػػم اؼب لػػػدة اوسػػػامية وشػػػ  ف اوالجئػػػ  أف مفوضػػػية أياػػػاً اود وػػػة اوطػػػ ؼ   رحيفػػػت 3-8

أو ػػت م كػػز اوالجئػػ  اوػػ ي م ل ػػه ألصػػلاب اوشػػكوى بلػػد قيػػاـ خ ائهػػا بدراسػػة ملفػػاام ؼبػػدة 
او لػػداف اوواقلػػة او طػػ ؼ اوػػديك مػػن باسػػ   ار تسػػلء تسػػ    اوطػػ ؼ أف ر سكػػن ولد وػػة شػه ين. 
بلػػدـ ارم ثػػاؿ وطلػػ  اولج ػػة اؼب للػػق اً  اديػػاً ازبػػ ت قػػ ار  لػػداف   غريهػػا مػػن اوآسػػيا  ىل يف  سػػو 

  ضباية مواطك او لداف األخ ى.ضباية مواط يها من أجء ازباذ تدابري م ق ة ب
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حػػاو هم أ زبكسػػ اف   ة بأصػػلاب اوشػػكوى يف  في ػػا ي للػػق بػػاإلج ا ات اعب ائيػػة اؼب للقػػ 3-3
يف أ زبكسػػػ اف ول للومػػػات اوػػػواردة مػػػن اؼبػػػددي اولػػػاـ اً ، أ ضػػػلت اود وػػػة اوطػػػ ؼ،  فقػػػيةفػػػلاو

مػن أصػلاب اوشػكوى قػد أدي ػوا يف اوػ هم اؼبوجهػة  وػػيهم  81أف ، 8208مػايو أيار/ 1ب ػاريخ 
ؼبػدة ثػالث سػ وات  ثالثػة مػ هم حكػم دلػيهم باول ػء اإلصػالحي صدرت ضدهم أحكػاـ؛  أف 

تالحػظ اود وػة اوطػ ؼ اسػ فاد أحػدهم مػن اولفػو اولػاـ.   ك ػة.   ا بلػد جلسػة احمل خلي سػ يلهم أ
اؼبلاملػػة   أول لػػ ي   وفرد قػػاد بػػأف أصػػلاب اوشػػكوى سي ل ضػػيس ه ػػاؾ مػػا يػػددو  ىل اأنػػه وػػ

تل ػػ  أ ضػػاع يف أ زبكسػػ اف، لسػػلطات و  فقػػاً اوقاسػػية أ  اوال نسػػانية أ  اؼبهي ػػة يف أ زبكسػػ اف.   
مالئ ػػة  ر ي ل ضػػوف ول لػػ ي .  تالحػػظ اود وػػة اوطػػ ؼ ارح جػػاز اؼب للقػػة بأصػػلاب اوشػػكوى 

مػػػن أ زبكسػػػ اف، كػػػء دػػػاـ أراضػػػيها  رجػػػ  غػػػري شػػػ دي يػػػدخلوف  02 222مػػػا يقػػػ ب مػػػن أف 
 تسػػػػػػػلم يف أ زبكسػػػػػػػ اف اود وػػػػػػػة اوطػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػع  ت لػػػػػػػا ف مػػػػػػػ هم يلػػػػػػػاد ف  ويهػػػػػػػا.  1 222  أف

 قامػػػػت مفوضػػػػية األمػػػػم اؼب لػػػػدة اوسػػػػامية م ػػػػ  ج ائيػػػػة. ألسػػػػ اب وسػػػػ ة يف ااً فػػػػ د 22 اؼب وسػػػػو
 بلداف ثاوثة.أ زبكيا يف  801وط  ب  8221 داـ
 02 ؼبػادةأنػه ر  ػوز دبوجػ  ااود وة اوطػ ؼ رحيفت أسئلة أداا  اولج ة، دل  اً  رد 3-2

وػػل  ذا  اثبلػػد أحػػد  ىل ت حيػػء  مػػن قػػانوف اإلجػػ ا ات اعب ائيػػة 138مػػن قػػانوف اوالجئػػ   اؼبػػادة 
ي للػػق   في ػػال لػػ ي . فيػػه واً كانػػت حياتػػه أ  ح ي ػػه مهػػددة يف هػػ ا او لػػد ولخطػػ  أ  كػػاف مل ضػػ

بػػأف ؿباضػػ  اعبلسػػات تػػدؿ   أفػػادت مالحيفااػػا اػبطيػػة اود وػػة اوطػػ ؼباحملاك ػػة اولادوػػة، كػػ رت 
اوشػػكوى ،  مل يقػدـ أحػػد مػن أصػلاب احملػام   اؼبًتصبػػ  اوشػفوي  يف اإلجػ ا اتدلػ  مشػاركة 

أيػة شػكا ى يف هػ ا  فبثلي اؼبفوضػية أ  مك ػ  حقػوؽ اإلنسػاف يف اود وػة اوطػ ؼ  أؿباميهم أ  
ه   اوػدفاع دػن صبيػع .  في ا ي للق باإلج ا ات يف أ زبكس اف، رحيفت اود وة اوط ؼ أنػاوشأف

 ل ل ي .واددا ات تقدـ  مل هاخ يارهم  أنمن ؿبام  أصلاب اوشكوى بواسطة 
اوػػػػيت ي لػػػػ ض ؽبػػػػا أصػػػػلاب اوشػػػػكوى، أ زبكسػػػػ اف  اؼبخػػػػاط  للػػػػق باغباوػػػػة يف  في ػػػػا ي  3-1

لفػوؿ دلػ  ولاأل زبكيػة تل ء مػع نيفريااػا اوسلطات اوكازاخس انية أف اود وة اوط ؼ رحيفت 
ل  يف ػػػػات اود ويػػػػة  اوسػػػػ اح و مػػػػن أصػػػػلاب اوشػػػػكوى ول لػػػػ ي  بلػػػػدـ تلػػػػ ض أيضػػػػ انات 

اود وػة اوطػ ؼ حبقهػا يف  دػادة او يفػ  يف ربػ فظ  بزيارام. يف حاوػة دػدـ احػًتاـ هػ ه اواػ انات،
اؼبل يػة اؼب يف ات غري اغبكومية اود وية دل  دلم ب قاري  هنا  اً أيا اوتتلا هنا مع أ زبكس اف.  ق

  قػ ارات اعب ليػة اولامػػة ، او قػػاري  اؼبقدمػة مػن اؼبقػػ رين اػباصػ  وؤلمػم اؼب لػػدة ،قػوؽ اإلنسػافحب
قػػػوؽ اؼب للقػػػة حب ضػػػاع األتقػػػاري  أخػػػ ى تشػػػري  ىل ربسػػػن ؾ قاوػػػت  ف ه ػػػا.   أ زبكسػػػ اف بشػػػأف

 سػػ ة 02 باوسػػجن ؼبػػدةوبػػوؼ لقيه حكػػم دلػػ  اوسػػيد نػػ اً أياػػقاوػػت اإلنسػػاف يف أ زبكسػػ اف.   
  سائء اإلدالـ.س ة ك ا ذك ت  32س ة،  ويس ؼبدة  08باوسجن ؼبدة ف ياوسيد بوو اي  
او ابلػة  لػس األمػن لج ة اوقائ ة  باإلشارة  ىل أظبا  أصلاب اوشكوى يففي ا ي للق    3-6

   مػدرج اول ػ  أشػارت  ويه ػاكافلة اإلرهاب، رحيفت اود وػة اوطػ ؼ أف اؼب يف  ػ   اؼبل ية دب
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األداػػا  يف داػػو  ر تػػ د أظبػػا  صبيػػع  1 222و  تاػػم  حػػدى هػػات  اؼب يف  ػػ   ػػاوقائ ػػة. ب
 اوقائ ة.

اؼبشػ كي  أصػلاب اوشػكوى اـ حاوػة أهنػا ت اقػ  بان يفػأياػاً اود وة اوطػ ؼ  أ ضلت  3-1
  ىل أ زبكس اف. مول ل ي  د د دودابأهنم ر ي ل ضوف بل ت  أهنا أأ 
قػػ رت تسػػليم أصػػلاب  وك هػػا كافلػػة اإلرهػػاب ؼب اً قانونػػوػػديها اود وػػة اوطػػ ؼ أف  أكػػدت  3-2

 ى. أخ    األمن يف اؼب طقة أ  يف بلدافقومي وؤلمن اوسثلونه اوشكوى يف ضو  او هديد او ي 
أخلػػي أف أربلػة مػ هم بػاود وػة اوطػ ؼ أفػػادت ، اوشػكوى ي للػق بأمػاكن أصػلاب في ػا  3-3

 .ارح جاز اوسابق ول لاك ةيف يف اوسجن أ   اق   اوس يلهم 
أسػػػ اب دػػػدـ ام ثاؽبػػػا   قاوػػػت ؿباميػػػة أصػػػلاب اوشػػػكوى  ف اود وػػػة اوطػػػ ؼ مل توضػػػ  02-0

،  ي  قػػء باو ػػا  دػػ   (9)مػػن اولهػػد 8ول ػػادة  اً و ػػدابري اغب ايػػة اؼب ق ػػة   ف ذوػػد يشػػكء ان هاكػػ
 اإلث ات  ىل اود وة اوط ؼ،  ي   ي ؽبا أف تقدـ م رات و سليم أصلاب اوشكوى. 

مللومػات أصػلاب اوشػكوى تسػليم كانت ودى اود وػة اوطػ ؼ ق ػء  هن تالحظ احملامية أ 02-8
ت غػري حكوميػة د ويػة  قػدمت دػدة م يف ػاول لػ ي . دن اح  اؿ تل ضهم يف حاوة دودام ة ري  ف

اؼبل ية  لج ةاومق ر األمم اؼب لدة اػباص اؼبلك باو ل ي ،     ، (10)م يف ة رصد حقوؽ اإلنسافمثء 
احملك ػػػػة أحكػػػػاـ ،   8202أ زبكسػػػػ اف يف دػػػػاـ  بشػػػػأفقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يف مالحيفااػػػػا اػب اميػػػػة حب

وسػجء أ زباكسػ اف اً دجيػاً مللومػات موثقػة توثيقػ (11)ضد ر سيااوفادرة األ ر بية غبقوؽ اإلنساف 
ل لػػػػ ي  ضػػػػد واً  م  يف ػػػػاً  هجيػػػػماً أف ه ػػػػاؾ اسػػػػ خداماً سبامػػػػمػػػػن اؼبلػػػػ  ؼ اغبافػػػػء يف او لػػػػ ي .   

يواجهػػوف ـبػػاط  احمل جػػزين ألسػػ اب دي يػػة أ  بسػػ   اإلرهػػاب احمل جػػزين يف أ زبكسػػ اف  أف األفػػ اد 
 جهػت اؼبل ػزم   أهنػم اؼبسػل   مػن صبيلهم اوشكوى أصلاب أف  ةك ر احملاميت.   ول ل ي  أدل 

 زبزين  توزيع مػواد رب ػوي  نش ري)من اوقانوف اعب ائي األ زبكي  822اؼبادة  ويهم ااامات دبوج  
أ  غػري ذوػد انففػاوية أ  أصػووية  ة أ  ط فػريارشًتاؾ يف م يف ػة دي يػة م  ة م ط فةريدل  أفكار دي ي

 (.ري وػػة اإلطاحػػة باو يفػػاـ اودسػػ وريؿباري)مػػن هػػ ا اوقػػانوف  013(  اؼبػػادة ورةرييفػػمػػن اؼب يف ػػات احمل
مػػن األشػػخاص اؼب ػػػدي   رؼ اآلمثػػػء  كانػػت اغب ػػالت اغبكوميػػة تسػػػ هدؼ أصػػلاب اوشػػكوى 

بوصػػفهم مػػن لد وػػة خػػارج نطػػاؽ او قابػػة اوفػػارمة واً شػػلائ  أديػػاهنم سػػل يسارسػػوف اوػػ ين اآلخػػ ين 
قيػد يد من أصلاب اوشكوى اولد كاف . رييفورةؿب م يف ات دي يةيف أداا  ري  رياؼب ط ف  اودي ي ري

 بلدهم. من ف اراوو ل ي  ق ء ارح جاز  ا

__________ 

 .  2-06، اوفق ة 8221أيار/مايو  00، اوق ار اؼبل  د يف دار ضد او   يي، 823/8222انيف  او الغ رقم  (9)

(10) Human Rights Watch, “Nowhere to turn: torture and ill-treatment in Uzbekistan”, 2007. 

تشػػػ ين  6 ،32318/23، اوطلػػ  رقػػم  ظبػػاديلوؼ  آخػػ  ف ضػػد ر سػػياقػػوؽ اإلنسػػاف، احملك ػػة األ ر بيػػة غب (11)
 .8202تش ين اوثا /نوف    2، 01323/23، اوطل  رقم  سلطانوؼ ضد ر سيا؛ 8222اوثا /نوف   
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قدموا يف اوطلوف اويت رفلوها أمػاـ ؿبػاكم اود وػة أف أصلاب اوشكوى احملامية الحظ ت   02-3
اوطػػػػ ؼ مللومػػػػات تففػػػػيلية دػػػػن حػػػػاو هم  أكػػػػد ا أهنػػػػم سي ل ضػػػػوف شخفػػػػياً يف حاوػػػػة دػػػػودام 

ل لك ػػػػػة  اوسػػػػػوابق اوقاػػػػػائية وة م اهاػػػػػة او لػػػػػ ي ، اتفاقيػػػػػول لػػػػػ ي ،  أشػػػػػار ا باسػػػػػ   ار  ىل 
،  مل او لػػ ي  يف أ زبكسػػ افغػػري اغبكوميػػة بشػػأف اؼب يف ػػات ،  تقػػاري  األ ر بيػػة غبقػػوؽ اإلنسػػاف

.  دػال ة كػء مػ هم ل ض ؽبػا  سػياوػيت او لػ ي   قيػيم ـبػاط  مػع ذوػد ب ؿباكم اود وة اوط ؼتقم 
ة ولل ػء دلػ   و ػا  اؼبسػيلياعب ادػة مثػء  كثػرية  دل  ذود، قدمت م يف ات غري حكوميػة د ويػة

 8202 م يف ػػة رصػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػ  دػػامي ف نسػػا،  م يف ػػة اولفػػو اود ويػػة،  -او لػػ ي  
اً م لػػػػسػػػػلي هم ولػػػػدـ توسػػػػلطات اوكازاخسػػػػ انية او ػػػػدا ات  ىل ايػػػػد مػػػػن او سػػػػائء   اولد 8200 

دلػم باؼبخػاط  اوػيت تواجػه كانػت دلػ  أف اود وة اوطػ ؼ  و ل ضهم ػبط  او ل ي .  ت كد احملامية 
 أصلاب اوشكوى.

 تالحػػػظ احملاميػػػة أف م ػػػدأ دػػػدـ اوػػػ د مػػػن اؼب ػػػادن اوػػػيت ر  ػػػوز او  ػػػازؿ د هػػػا  أنػػػه مػػػن  02-2
الحػػػظ  ت ث ائيػػػة و سػػػليم ا ػػػ م .اوتفاقيػػػات اؼب ػػػادن األساسػػػية اوػػػيت ي   ػػػي أف تسػػػود يف صبيػػػع ار

أيااً ؽبم ف و إلرهابي. فاتقييم خط  او ل ي     اوالجه ر دالقة ب  سل  م كز أناً احملامية أيا
  ق يف ددـ او ل ض ول ل ي .اغب
أهنػا  يػة ى احملامتػأ زبكسػ اف، اؼبزدومػة اؼبقدمػة مػن ي للق باوا انات اودبلوماسية  في ا  02-1

يف ول صد اوالحق ول سػليم مس قلة  فلاوة  ةويآالحظ أنه ر توجد أي ت   ر سكن ارد  اد دليها
أف مق ر األمػم اؼب لػدة اػبػاص اؼبلػك باو لػ ي   احملك ػة احملامية أيااً تالحظ   . (12)فأ زبكس ا

حكومػػة اؼبقدمػػة مػػن  دبلوماسػػيةاواػػ انات اوف أحػػد سػػوا  ي يػػاف دلػػ  األ ر بيػػة غبقػػوؽ اإلنسػػاف 
األف اد  ىل بلػد ي ل ضػوف فيػه ػبطػ  او لػ ي . بلدـ  دادة  هامن او زام ةلفي اود وتر س اف أ زبك
اؼب للقػػػة  مالحيفااػػػا اػب اميػػػةاو ابلػػػة وؤلمػػػم اؼب لػػػدة يف قػػػوؽ اإلنسػػػاف اؼبل يػػػة حبج ػػػة اول صػػػت  أ
أقفػ  درجػة مػن اغبػ ر د ػد ارد  ػاد دلػ  اواػ انات رياود وػة اوطػ ؼ سبػارس  أفب كازاخس افب

ولج ػػة.  ىل اأف كازاخسػػ اف مل تقػػدـ نسػػخة مػػن هػػ ه اواػػ انات أياػػاً تالحػػظ .   اودبلوماسػػيةري
 ريػػة اولج ػػة اود ويػػة ولفػػلي  األضبػػ  أف  ةالحػػظ احملاميػػت، اؼبزدومػػة ويػػات او صػػدبآلػػق في ػػا ي ل  

 ػة .  نفػت م يفأي تق ي  دػن األ ضػاع يف أ زبكسػ افها من تقدمي  ل قوادد اوس ية اؼب للقة هبا سب
يػػة تللي ػػات مػػن اوسػػلطات األ زبك ةأيػػ اتلقيهػػ ةاحملاميػػ اد ػػدما اتفػػلت هبػػاً أياػػاوفػػلة اولاؼبيػػة 

 ر  ىل اوسػػػجوف. فػػػادت بأهنػػػا وػػػيس وػػػديها اغبػػػق يف اووصػػػوؿ د حاوػػػة أصػػػلاب اوشػػػكوى  أ صػػػو
أمػاكن ري اغبػق يف اووصػوؿ  ىل أي مكػاف مػن قػوؽ اإلنسػافأخ ى مل ية حبم يف ات د وية سبلد ري

 .(13)ارح جاز يف أ زبكس اف

__________ 

 كػػػانوف األ ؿ/  82 ،08026/23، اوطلػػػ  رقػػػم ضػػػد ر سػػػيا  رغاتشػػػيفاحملك ػػػة األ ر بيػػػة غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف،  (12)
 .002اوفق ة  ،8200ديس   

كانػػػت م يف ػػػة رصػػػد حقػػػوؽ اإلنسػػػاف اؼب يف ػػػة غػػػري اغبكوميػػػة اود ويػػػة األخػػػرية اولاملػػػة يف أ زبكسػػػ اف،  أو ػػػت  (13)
   .8200اغبكومة مك  ها يف حزي اف/يونيه 
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مػػػن أحػػػد  حا وػػت احملاميػػػة ارطػػػالع دلػػ  حاوػػػة أصػػػلاب اوشػػػكوى  وكػػن مل يػػػ  كن  02-6
ول قػػػارت اوفػػػلفية، اً  هم.   فقػػػ جػػػودهم  ملػػػاملدػػػن أمػػػاكن تقػػػدمي مللومػػػات مػػػن أ   امر زيػػػا

 بػػػػػ  آب/أغسػػػػػطس  تشػػػػػ ين اوثػػػػػا /حكػػػػػم دلػػػػػ  طبسػػػػػة مػػػػػن أصػػػػػلاب اوشػػػػػكوى يف اوفػػػػػًتة 
8200 نػػػػوف  

بوو ػػػػاييف أضبػػػػد حكػػػػم دلػػػػ  طويلػػػػة. فللػػػػ  سػػػػ يء اؼبثػػػػاؿ، باوسػػػػجن مػػػػدداً  (14)
 طيػة  دالميػة أ  ولػدـ  جػود تاو  ػائي ر تلػ ؼ  سػ ة.  حػوكم آخػ  ف،  وكػن 03باوسجن ؼبدة 

اوف صػػة صػػلاب اوشػػكوى ه مل تػػ   ألأنػػ هنػػا تل قػػد  ةاحملاميػػقاوػػت ل لاك ػػات.   مسػػ قلة وم اق ػػة 
 .قد ان هد حقهم يف ؿباك ة دادوة أف  لام  مس قل والس لانة دب

د ػػػاؿ او لػػػ ي  يف مل ت خػػػ  تػػػدابري فلاوػػػة ؼب ػػػع أ تػػػ ى احملاميػػػة أياػػػاً أف اود وػػػة اوطػػػ ؼ  02-1
وف  ت من اتفاقية م اهاة او ل ي . ك ا أهنا مل 8ول ادة اً ، فبا يشكء ان هاكاوقاية قيد او لل

مػػن  88ول ػػادة اً تسػػلي هم، فبػػا يشػػكء ان هاكػػفلػػاؿ ؼب ػػع ن فػػاؼ ألصػػلاب اوشػػكوى سػػ يء ا
 .(15)ارتفاقية
رهػاب ي   ػي أف تكػوف  في ا ي للق دبكافلػة اإلرهػاب، تالحػظ احملاميػة أف مكافلػة اإل 02-2

 أف او ػػػػزاـ اود وػػػػة اوطػػػػ ؼ بلػػػػدـ ت حيػػػػء األفػػػػ اد اوػػػػ ين  (16)م سػػػػقة مػػػػع قػػػػانوف حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف
دلػػ  أمػػن اود وػػة اً ي ل ضػػوف ول لػػ ي  او ػػزاـ مطلػػق.   ذا كػػاف أصػػلاب اوشػػكوى يشػػكلوف خطػػ  

ف اوطػػ ؼ، كػػػاف مػػػن اوواجػػػ  دلػػ  اوسػػػلطات أف توجػػػه  وػػػيهم اراػػاـ بارتكػػػاب جػػػ ائم ملي ػػػة  أ
 رباك هم أماـ ؿباك ها دل  ارتكاب ه ه اعب ائم. 

اؼب ػػادن األساسػػية  اؼب ػػادن او وجيهيػػة  في ػػا ي للػػق بسػػ ء ارن فػػاؼ، تشػػري احملاميػػة  ىل  02-3
 تطلػػ   ىل اولج ػػة أف تػػأم  اود وػػة اوطػػ ؼ بػػأف  (17)اػػلايالبشػػأف اغبػػق يف ارن فػػاؼ  اعبػػ  و
مػن  02ول ػادة اً ل ؽبم   دادة تػأهيلهم  فقػمع دفع تلوي (18)تكفء اولودة ألصلاب اوشكوى

يف نيفامهػػا ولاػػ انات اودبلوماسػػية  نيفامهػػا اً  ي   ػػي أف تليػػد اود وػػة اوطػػ ؼ او يفػػ  أياػػ اولهػػد.
 .(19)اوقاائي من أجء ذب   ارتكاب ان هاكات فباثلة يف اؼبس ق ء

__________ 

(14) Ozodlik, 18 August 2011, Ўзбекистонга экстрадиция қилинган қочқинлар устидан ҳукм 

ўқилди (in Uzbek) ; http://www.ozodlik.org/content/article/24301128.html; Radio Free Europe, 

23 August 2011, Uzbeks Extradited From Kazakhstan Stand Trial For Extremism (in English) 

http://www.rferl.org/content/extradited_uzbeks_tried_for_extremism/24305622.html; Radio 

Ozodlik, 30 September 2011, Ўзбекистонга қайтарилган уч қочқинга ҳукм ўқилди (in Uzbek), 

http://www.ozodlik.org/content/article/24344491.html. 
 .  2اوفق ة  ،8200أيار/مايو  32ار اؼبل  د يف ، اوق  سي غ ضد ك دا، 303/8221انيف  او الغ رقم  (15)

قػوؽ اإلنسػاف  اغبقػوؽ األساسػية يف سػياؽ مكافلػة اإلرهػاب: دشػ ة تق ي  اؼبق ر اػباص اؼبلػك ب لزيػز  ضبايػة ح (16)
 .0، اؼب دأ (A/HRC/16/51)ؾبارت ول  ارسات اوفال  يف مكافلة اإلرهاب 

 .62/021ق ار اعب لية اولامة  (17)

 .8221أيار/مايو  00، اوق ار اؼبل  د يف دار ضد او   يي، 823/8222انيف  او الغ رقم  (18)

، اوفقػ ة 8200تشػ ين اوثػا /نوف    02، اوقػ ار اؼبل  ػد يف ضد ك ػدا بويلي، 381/8221انيف  او الغ رقم  (19)
01. 
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 المعلومات اإلضافية المقدمة من الدولة الطرؼ  
ب ا  دل  طل  اولج ة يف جلسة ارس  اع، قػدمت اود وػة  ،8208أيار/مايو  00يف  00-0

األحكػػػاـ دػػػن بلػػػل  ، فاػػػالً يػػػةاوسػػػلطات األ زبكاؼبقدمػػػة مػػػن اوطػػػ ؼ نسػػػخاً مػػػن اواػػػ انات 
 أيلػػوؿ/ 6 اود وػػة اوطػػ ؼ طل ػػت يف أف اووثػػائق  ػػ  مػػن هػػ ه.  ي (20)اوفػػادرة مػػن احملػػاكم احملليػػة

وجهة  ىل أصلاب اوشكوى او اوغ دددهم بلدـ اس  اد ارددا ات اؼب ض انات 8202س     
دقوبػػػة  أ ملاملػػػة أ   تلػػػ ي أ   ألي سبييػػػزدػػػدـ تل ضػػػهم    ،سياسػػػيةأسػػػ اب  ىل شخفػػػاً  83

زيػػارة ب أث ػػا  اإلجػػ ا ات اعب ائيػػة مػػع حقهػػا يف اوقيػػاـ يف أي  قػػت ، نسػػانية أ  مهي ػػة قاسػػية أ  ر
 00  1يف سػػػ لقة ؽبػػػم.   كفاوػػػة اغبقػػػوؽ اؼبمػػػن   ، د ػػػد ارق اػػػا ،ول لقػػػق أصػػػلاب اوشػػػكوى

اؼبػددي اولػاـ قدـ ، 8200ي اي  كانوف اوثا / 02  8202أك وب  تش ين األ ؿ/ 82  08 
أف .  ت كػػػػػد هػػػػػ ه اواػػػػػ انات ضػػػػػ انات وكػػػػػء  احػػػػػد مػػػػػن أصػػػػػلاب اوشػػػػػكوى يف أ زبكسػػػػػ اف

م اهاػة او لػ ي ، اوسياسية  اتفاقيػة اؼبدنية   اػباص باغبقوؽ اود   اولهد  يف أ زبكس اف ط ؼ
م ػدأ تكػاف  مػن خػالؿ مػن اوقػانوف اعب ػائي،  01  06ل ادت   فقاً و ف اولداوة تأخ  ؾب اها، أ

 صبيػػػػع مهي ػػػػة.   نسػػػػانية أ  ؼبلاملػػػػة ر  أول لػػػػ ي  أحػػػػد أف ي لػػػػ ض  د ف اوفػػػػ ص، د ف سبييػػػػز، 
 ةجسػػدياً آرمػ ولفػلة أ اً سػ   اديػد ت ك امػػة اإلنسػاف  اوقػ ارات اوػيت ت لػارض مػعأ  األد ػاؿ 
احمل جػػزين زيػػارة أصػػلاب اوشػػكوى بسػػلطات كازاخسػػ اف اؼبػػددي اولػػاـ و أذف  . ة ؿبيفػػورةليػػأ  دق

اوسػػلطات األ زبكيػػة  أكػػدت . اػباصػػة هبػػم اإلجػػ ا ات اعب ائيػػةبشػػأف غبفػػوؿ دلػػ  مللومػػات  ا
أحكػػػاـ قػػػانوف اإلجػػػ ا ات اػباصػػػة بأصػػػلاب اوشػػػكوى ت فػػػق مػػػع اعب ائيػػػة اإلجػػػ ا ات أف أياػػػاً 

 اود وية.أ زبكس اف  و زامات ا اعب ائية األ زبكي
ه صػدرت أنباؼبددي اولاـ يف أ زبكس اف اود وة اوط ؼ ، أبلغ 8208أيار/مايو  1 يف  00-8

اتوؼ  اوسػػيد ضبػػاوسػػيد ر  حكػػم دلػػ  . اوػػ ين   تسػػلي هم 83و مػػن األفػػ اد ا 81أحكػػاـ ضػػد 
. (21)باول ػػػء اإلصػػػالحي غػػػري ارح جػػػازي ؼبػػػدة ثػػػالث سػػػ واتشػػػيف  اوسػػػيد بورتػػػوؼ تيوود  

أصػلاب اوشػكوى،  قػاـ بلاػهم ب وكيػء ساددة اوقانونيػة عب يػع اؼباوسلطات األ زبكية   قدمت
مل تقػػدـ    .(22)ب فسػػه دافػع دػػن نفسػه   اؼبسػػاددة اوقانونيػػة رفػػل أحػد أصػػلاب اوشػكوى ؿبػاـ. 

تفيػػد اوسػػلطات .   دل يػػةاو لػػ ي  أ  سػػو  اؼبلاملػػة.  كانػػت اإلجػػ ا ات اعب ائيػػة  بشػػأفشػػكا ى 
بزيػػارة أصػػلاب اوشػػكوى  سػػلطات كازاخسػػ اف  مكانيػػة قيػػاـاً ا ت لػػل حاويػػأهنػػأياػػاً ب األ زبكيػػة
ملاهػدات   فيػ  توصػيات هيئػات و ةويػنشػأت آأهنػا أب أيااً اوسلطات األ زبكية  تفيد . احمل جزين

 األمم اؼب لدة.

__________ 

 من أصلاب او الغ.  00درجة بشأف  قدمت اود وة اوط ؼ األحكاـ اوفادرة من ؿباكم أ ؿ (20)

 او اق . 83و مل تقدـ اود وة اوط ؼ مللومات بشأف اولقوبات اويت   توقيلها دل  أصلاب اوشكوى ا (21)

 .مل ي ك  اظبه (22)
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 التعليقات اإلضافية المقدمة من المحامية  
أف اوػػ الغ  أشػػارت  ىل ، ضػػافية  تلليقػػات قػػدمت احملاميػػة، 8208أيار/مػػايو  06يف  08-0

 00،  أف صبيػػػع اووثػػػائق اوػػػيت قػػػدم ها اود وػػػة اوطػػػ ؼ يف 8202قػػػدـ يف كػػػانوف األ ؿ/ديسػػػ   
يف هػػ ه اووثػػائق قػػدمت ؼبػػاذا مل توضػػ    يف ذوػػد اووقػػت، كانػػت يف حوزاػػا  8208مػػايو أيار/

 من اإلج ا ات.فقو اؼب حلة اؼب أخ ة 
أصػػػلاب اوشػػػكوى دلػػػ  أف احملػػػاكم، تالحػػػظ احملاميػػػة أهنػػػا تػػػدؿ  في ػػػا ي للػػػق بأحكػػػاـ  08-8

، بيػػد أف حججهػػم  ػد دػػودام  ىل أ زبكسػ اف هم دملػػاملاوػػ د  اح  ػاؿ سػػو  مسػػأوة دػدـ أثػار ا 
 تػػ فل األدوػػة اؼبقدمػػة أف احملك ػػة ملاحملاميػػة أياػػاً الحػػظ  تفلػػص. دلػػ  اوفػػور  بػػد ف رفاػػت 
 مل تلػػػػاد اود وػػػػة اوطػػػػ ؼ هػػػػ ه ادوػػػػة ؽبػػػػم بشػػػػأف دػػػػدـ تػػػػوفري ؿباك ػػػػة دأصػػػػلاب اوشػػػػكوى مػػػن 

 ارددا ات.
غاماػة  ام ػأخ ،  أهنػيف  قػت اودبلوماسػية قػدمت  تفيد احملاميػة أياػاً بػأف اواػ انات  08-3

طلػػ  اؼبػػددي اسػػ جابة واواػػ انات  قػػد أدطيػػت فلاوػػة ول  ابلػػة.   اػػ ن آويػػة غػػري ؿبػػددة  ر ت
 اف سػػ   ثء رو زامااػػا اود ويػػة.  دػػال ة أف أ زبكسػػيف شػػد تر  أف اوسػػلطاتاوػػ ي ي كػػد  اولػػاـ

نػػص اواػػ انات اؼبطلوبػػة يف رسػػاوة اؼبػػددي اولػػاـ يف كازاخسػػ اف  وػػ ود فإهنػػا  دلػػ  ذوػػد، أدرج
ب سػػػػليم فلسػػػػ ،  ر يػػػ ث  بػػػػأي حػػػاؿ مػػػػن األحػػػواؿ دلػػػػ  قػػػ ار اود وػػػػة اوطػػػ ؼ   جػػػ ا  شػػػكلي

 أصلاب اوشكوى.
 مليفػػػم اغبػػق يف زيػػػارةؼ حفػػػلت دلػػػ  سػػػلطات اود وػػػة اوطػػ  أف  تفيػػد احملاميػػػة أياػػػاً بػػ 08-2

، بيد أهنا أبل ت اولج ة يف رسػاو ها اوالحقػة 8202تش ين األ ؿ/أك وب  يف أصلاب اوشكوى 
قػػدـ تمل    مكانيػػة زيػػارة أصػػلاب اوشػػكوى. فقػػو بأهنػػا ت يفػػ  يف  8208مػػايو أيار/ 00اؼب رخػػة 

اوسوابق اوقاػائية ول لك ػة ولدـ زيارام ق ء ذود.  تشري احملامية  ىل أي تفسري اود وة اوط ؼ 
فيهػػػػػػا اواػػػػػػ انات  أف اغباوػػػػػػة اووحيػػػػػػدة اوػػػػػيت اد ػػػػػػ ت تالحػػػػػظ  (23)األ ر بيػػػػػة غبقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف

غػري اغبكوميػة اؼب يف ػات ما دهػد  ىل  حػدى د ػد تاو لػ ي  كانػفي ػا ي للػق ب افيػةكاودبلوماسية  
 اؼبل ية حبقوؽ اإلنساف اؼبس قلة دب اق ة مكاف ارح جاز.

 راءات المعروضة على اللجنةالمسائل واإلة  

 او يف  يف األسس اؼبوضودية  
نيفػ ت اولج ػة يف اوشػكوى يف ضػو  صبيػع اؼبللومػات اوػيت أتاح هػا ؽبػا األطػ اؼ  فقػاً  03-0

 من ارتفاقية.  88من اؼبادة  2ولفق ة 

__________ 

 .8208كانوف اوثا /ي اي    01، اغبكم اوفادر يف دث اف ضد اؼب لكة اؼب لدةاحملك ة األ ر بية غبقوؽ اإلنساف،  (23)
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اوشػػػػػكوى قسػػػػػ اً  ىل  أصػػػػػلاب  ػػػػػ  دلػػػػػ  اولج ػػػػػة أف تقػػػػػ ر مػػػػػا  ذا كػػػػػاف تسػػػػػليم  03-8
مػػػن ارتفاقيػػة، اوػػػيت  3مػػػن اؼبػػادة  0و زامػػػات اود وػػة اوطػػػ ؼ دبوجػػ  اوفقػػ ة ي  هػػد اأ زبكسػػ اف 

أي شخص  ىل د وة أخ ى  ذا تواف ت أس اب  جيهة تددو  ىل  )رد(تقاي بلدـ ط د أ   دادة 
أهنا  ػ  أف ت خػ  قػ اراً دل  اولج ة شدد ارد قاد بأنه سيواجه فيها خط  او ل ض ول ل ي .  ت

ؼبللومػػات اوػػيت كانػػػت م ػػواف ة ولد وػػة اوطػػػ ؼ، أ  كػػاف ي   ػػي أف تكػػػوف بشػػأف اؼبسػػأوة يف ضػػػو  ا
، يف  قػػت او سػػليم.  تشػػري اولج ػػة  ىل أف األحػػداث اوالحقػػة تفيػػد فقػػو يف تقيػػيم وػػديهام ػػواف ة 

، يف ديهااؼبللومػات اوػػيت كانػت م ػػواف ة باوفلػء ولد وػػة اوطػ ؼ، أ  كػػاف ي   ػي أف تكػػوف م ػواف ة وػػ
  قت او سليم.

ي  هػد او زامػػات أ زبكسػػ اف اوشػكوى  ىل  أصػػلابتقيػػيم مػا  ذا كػػاف تسػليم ى وػد   03-3
من ارتفاقية،    دل  اولج ػة أف ت ادػي صبيػع ارد  ػارات ذات  3اود وة اوط ؼ دبوج  اؼبادة 

اعب اديػة غبقػوؽ  اوفلة، دبػا يف ذوػد  جػود ثػو ثابػت مػن ارن هاكػات اعبسػي ة أ  اوفػارخة أ 
اوفػارخة أ   مػن ارن هاكػات اعبسػي ة أ ثابػت ة ؾبدداً  ىل أف  جود ثػو اإلنساف.  تشري اولج 

يف حػػػد ذاتػػػه سػػػ  اً كافيػػػاً و أكيػػػد أف شخفػػػاً ملي ػػػاً  يل ػػػ اعب اديػػػة غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف يف او لػػػد ر 
  ثػا  ػ  أف ت ػواف  أسػ اب أخػ ى تث ػت  ،سي ل ض ػبط  او لػ ي  وػدى دودتػه  ىل ذوػد او لػد

ض شخفػياً ولخطػ .  باؼبثػء، فػػإف دػدـ  جػود ثػو ثابػت مػن ارن هاكػػات سػي ل  اوفػ د اؼبلػك أف 
 سػػػ  اوفػػػارخة غبقػػػوؽ اإلنسػػػاف ر يلػػػك أف شخفػػػاً مػػػا ر سكػػػن أف ي لػػػ ض ػبطػػػ  او لػػػ ي  ب

 ظ  فه اػباصة. 
اوػػ ي جػػا   3( بشػػأف ت فيػػ  اؼبػػادة 0336)0 تشػػري اولج ػػة  ىل تلليقهػػا اولػػاـ رقػػم  03-2
و لػػػ ي  دلػػػ  أسػػػس ت جػػػا ز ؾبػػػ د او يف يػػػة أ  اوشػػػد. غػػػري أنػػػه أنػػػه ري ػػػ  أف يقػػػدر خطػػػ  ا فيػػػه
 قودػػه،   ثػػا  ػػ  أف اودرجػػة اولاويػػة رح  ػػاؿ ي لػػ م أف يكػػوف هػػ ا اػبطػػ  موافقػػاً رخ  ػػار  ر

.  يف ه ا اوفدد، حػددت اولج ػة، يف قػ ارات سػابقة، أف خطػ  او لػ ض رييكوف شخفياً  قائ اً 
 .(24) شخفياً ول ل ي     أف يكوف م وقلاً  حقيقياً 

 تالحػظ اولج ػػة اح جػػاج احملاميػة بػػأف أصػػلاب اوشػػكوى  غػريهم مػػن األفػػ اد اوػػ ين  03-1
أديد ا  ىل أ زبكس اف ب ا  دل  طل ات او سليم   اح جازهم باغب س ارنف ادي  تل ضػوا باو ػا  

لػة ر يػزارف  سو  اؼبلاماو ل ي   ددا  احملامية بأفااً ػبط  او ل ي   سو  اؼبلاملة.  تالحظ أيا
ي ه ػوف بػاو ط ؼ اوػديك  ؿبا وػة اإلطاحػة اوػ ين األشػخاص بان يفػاـ يف أ زبكسػ اف  أف  افارسس

أف اود وػػة اوطػػ ؼ رفاػػت اً باو يفػػاـ اودسػػ وري مسػػ هدفوف بوجػػه خػػاص.  تالحػػظ اولج ػػة أياػػ
اس دلػ  أسػ (25)طل ات أصلاب اوشكوى اؼب للقة باولجو  أ   دادة م كز اوالجئ  اؼبل ي  ويهم

ألم هػػػا  أمػػػن بلػػػداف أخػػػ ى. اً ك ػػػري اً  دلػػػ  اود وػػػة اوطػػػ ؼ  قػػػد يسػػػ  وف ضػػػ ر اً أهنػػػم سثلػػػوف خطػػػ  
__________ 

 A/53/44) 22اووثػػػائق او ظبيػػػة ولج ليػػػة اولامػػػة، اوػػػد رة اوثاوثػػػة  اػب سػػػوف، اؼبللػػػق رقػػػم ، 0او لليػػػق اولػػػاـ رقػػػم  (24)
 Corr.1 6(، اؼب فق او اسع، اوفق ة. 

 .8202حىت آب/أغسطس  كز اوالجئ  اؼبش وو  بورية اؼبفوضية اوشكوى ي   لوف دب من أصلاب 08كاف  (25)
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اوػيت أدت  ىل تسػػليم بػػأف اإلجػ ا ات يف اود وػة اوطػػ ؼ   تالحػظ اولج ػة كػػ ود اح جػاج احملاميػة
أصػػػلاب اوشػػػكوى كانػػػت غػػػري دادوػػػة حيػػػل مل يػػػ م تػػػوفري مػػػًتجم شػػػفوي ؽبػػػم، كػػػاف اتفػػػاؽبم 

تأكيػد  ياػاً أ د،  مل ي م سبك  احملام  من ارطالع دل  اؼبلفػات.  تالحػظ اولج ػة باحملام  ؿبد
مفوضػػػػية األمػػػػم اؼب لػػػػدة اوسػػػػامية وشػػػػ  ف ؼ اشػػػػ   اود وػػػػة اوطػػػػ ؼ أف اإلجػػػػ ا ات كانػػػػت ربػػػػت 

ي لقػػوا أيػػة شػػكا ى   أهنػػم مليف اود وػػة اوطػػ ؼ  مػػوظف  مػػن مفوضػػية حقػػوؽ اإلنسػػاف اوالجئػػ  
ددا  أصلاب اوشكوى أهنػم ا اوًتصبة اوشفوية كانا مكفوو .  في ا ي للق ب أف او  ثيء اوقانو  

ي ل ضوف ػبط  او ل ي  يف أ زبكس اف، تالحظ اولج ة اح جػاج اود وػة اوطػ ؼ بػأف أ زبكسػ اف 
طػػػػ ؼ يف اولهػػػػد اوػػػػد   اػبػػػػاص بػػػػػاغبقوؽ اؼبدنيػػػػة  اوسياسػػػػية  اتفاقيػػػػة م اهاػػػػة او لػػػػػ ي   أف 

وماسػػية واػػ اف دػػدـ تلػػ ض أصػػلاب اوشػػكوى ول لػػ ي  أ  أ زبكسػػ اف أصػػدرت ضػػ انات دبل
ولد وػػػػة اوطػػػػ ؼ، أكػػػػدت اً أنػػػػه  فقػػػػاً اؼبلاملػػػػة اوقاسػػػػية أ  اوال نسػػػػانية أ  اؼبهي ػػػػة.  تالحػػػػظ أياػػػػ

أ زبكس اف أنػه  ػوز ول  يف ػات اود ويػة أ  ت اقػ  م افػق ارح جػاز،  تالحػظ اولج ػة أف احملاميػة 
ة ولفػػػلي  األضبػػػ  ر تسػػػ   ب قػػػدمي أي تقػػػاري   ىل ت فػػػي ذوػػػد  ت كػػػد أف قوادػػػد اولج ػػػة اود ويػػػ

سلطات اود وة اوط ؼ  أف اؼب يف ات اؼبشػار  ويهػا مل تػ  كن مػن اووصػوؿ  ىل م افػق ارح جػاز. 
كانػػت ضػػد تسػػليم مفوضػػية األمػػم اؼب لػػدة اوسػامية وشػػ  ف اوالجئػػ    تالحػظ اولج ػػة كػػ ود أف 

 مل فة موقف اؼبفوضية باو س ة وآلخ ين.  ت  كن من  أف احملامية مل 83و أربلة من اوشاك  ا
في ػػػػا ي للػػػػق بوجػػػػود ثػػػػو مػػػػن ارن هاكػػػػات اعبسػػػػي ة  اوفادحػػػػة  اعب اديػػػػة غبقػػػػوؽ  03-6

، (26)اإلنسػػاف، تشػػري اولج ػػة  ىل اسػػ   اجااا اػب اميػػة بشػػأف او ق يػػ  اوػػد ري اوثاوػػل أل زبكسػػ اف
 ة  اؼب  يف ػػػة اؼب للقػػػة بارسػػػ خداـ ارددػػػا ات اؼب لػػػددة  اؼبسػػػ   أد بػػػت فيهػػػا دػػػن قلقهػػػا  زا  يتاوػػػ

اوػػػ  تيك ول لػػػ ي   غػػػريه مػػػن ضػػػ  ب اؼبلاملػػػة أ  اولقوبػػػة اوقاسػػػية أ  اوال نسػػػانية أ  اؼبهي ػػػة مػػػن 
األشػػخاص اوػػ ين او  سػػوا  تلػػ ض اوقػػانوف  مػػوظفي او لقيػػق، نفػػاذ جانػػ  اؼبػػوظف  اؼبكلفػػ  بإ
أمػػػاكن غػػػري مل  فػػػة  مػػػن احمل  ػػػء أف يف والح جػػػاز  ىل او لػػػد  ا ديػػػدأاولجػػػو  يف اػبػػػارج  اوػػػ ين 

  يكونوا قد تل ضوا رن هاكات ألحكاـ ارتفاقية.
مػػػن اؼبسػػػل    أهنػػػم سارسػػػوف  83و  تالحػػػظ اولج ػػػة أف صبيػػػع أصػػػلاب اوشػػػكوى ا 03-1

ول قػػػػاري  خػػػػارج م سسػػػػات أ زبكسػػػػ اف او ظبيػػػػة أ  ي   ػػػػوف  ىل م يف ػػػػات دي يػػػػة اً شػػػػلائ هم ط قػػػػ
أهنػم   تسػلي هم ب ػا  دلػ  طلػ  أ زبكسػ اف راػامهم بارتكػاب  اً م ط فة.  تالحظ اولج ة أيا

جػػ ائم خطػػػرية، م هػػػا او طػػػ ؼ اوػػديك  ؿبا وػػػة اإلطاحػػػة باو يفػػػاـ اودسػػ وري،  دلػػػ  أسػػػاس تقيػػػيم 
دلػ  مواط يهػا  مػواطك بلػداف أخػ ى.  تكػ ر اولج ػة قلقهػا، اً اود وة اوط ؼ بأهنم يشكلوف خطػ  
 زا  اإلدػادة اوقسػ ية ؼبل  سػي اولجػو  مػن أ زبكسػ اف  اميػة، او ي أد بػت د ػه يف مالحيفااػا اػب

مل فػػة أحػػواؿ األشػػخاص اوػػ ين بػػددوى األمػػن اإلقلي ػػي، دبػػا يف ذوػػد مكافلػػة اإلرهػػاب، د ف 
أف م ػػػػدأ دػػػػدـ اوػػػػ د  .  تالحػػػػظ اولج ػػػػة أياػػػػاً (27)أأديػػػػد ا  ط يقػػػػة ملػػػػامل هم  أمػػػػاكن  جػػػػودهم

__________ 

(26) CAT/C/UZB/CO/3. 

(27) CAT/C/KAZ/CO/2 01، اوفق ة. 
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 ػػدأ مطلػػق  أف م ػػدأ مكافلػػة اإلرهػػاب ر يلفػػي مػػن ارتفاقيػػة هػػو م 3اؼب فػػوص دليػػه يف اؼبػػادة 
اود وة اوط ؼ من ارم ثاؿ رو زامها بارم  اع دن طػ د أ   دػادة )رد( اوفػ د  ىل د وػة أخػ ى د ػد 

.  يف هػػػػ ا (28)ػبطػػػػ  او لػػػػ ي  ا جػػػػود أسػػػػ اب جديػػػػة تػػػػددو  ىل ارد قػػػػاد بأنػػػػه سيخاػػػػع فيهػػػػ
مػػن ارتفاقيػػة  3 فػػوص دليػػه يف اؼبػػادة أف م ػػدأ دػػدـ اوًتحيػػء اؼباً اوسػػياؽ، تالحػػظ اولج ػػة أياػػ

ث ا  اوالجػ  دبوجػ  ، رسػ 0310مطلق حىت بلػد او قيػيم دبوجػ  اتفاقيػة  ضػع اوالجئػ  ولػاـ 
 )ج(.) ا (0اؼبادة 
 يف اغباوػػػػػة قيػػػػػد او لػػػػػل، زبلػػػػػص اولج ػػػػػة مػػػػػن اسػػػػػ   اجااا اػب اميػػػػػة اوسػػػػػابقة  مػػػػػن  03-2

 جػػود ثػو ثابػػت مػػن ارن هاكػػات اعبسػػي ة  اؼبللومػات اؼبل  ضػػة دليهػػا أف ه ػػاؾ أدوػة كافيػػة دلػػ 
ػبطػػػػ  اً  اوواضػػػػلة أ  اعب اديػػػػة غبقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يف أ زبكسػػػػ اف  دلػػػػ  اح  ػػػػاؿ او لػػػػ ض جػػػػدي

وؤلشػخاص  سػي ا راو ل ي  أ  غريه من ض  ب اؼبلاملة اوقاسية أ  اوال نسانية أ  اؼبهي ة فيها، 
 أخػػػػ ت اولج ػػػػة يف ارد  ػػػػار أياػػػػاً  اوػػػػ ين سارسػػػػوف شػػػػلائ  أديػػػػاهنم د ف ات ػػػػاع اوطػػػػ ؽ او ظبيػػػػة.

والح جاز  او لػ ي ، ق ػء اً ددا ات أصلاب اوشكوى بأهنم تل ضوا والضطهاد اوديك،  أحيانا
  ف ارهم  ىل كازاخس اف.

مػػن ارتفاقيػػة،  3بشػػأف ت فيػػ  اؼبػػادة  0ول لليػػق اولػػاـ رقػػم اً  تشػػري اولج ػػة  ىل أنػػه  فقػػ 03-3
، ولليثيػػات اووقائليػػة اوػػيت توف هػػا أجهػػزة اود وػػة اوطػػ ؼ اؼبل يػػة  زنػػاً ك ػػرياً ي   ػػي أف تلطػػي اولج ػػة 

مػػػن ارتفاقيػػػة، يف  88مػػػن اؼبػػػادة  2فقػػػ ة ولاً ،  ؽبػػػا اغبػػػق،  فقػػػر ت قيػػػد هبػػػ ه اغبيثيػػػات وك هػػػا 
 يف اغباوػػػة قيػػػد او لػػػل، . (29)كػػػء قاػػػيةيف  البسػػػات اؼبء او قػػػدي  اغبػػػ  ولوقػػػائع ب ػػػا  دلػػػ  ؾب ػػػ

 ؼ مل تقػػػػدـ أدوػػػػة سػػػػوا  ك ابيػػػػة أ  شػػػػفوية ولػػػػ د دلػػػػ  اددػػػػا ات تالحػػػػظ اولج ػػػػة أف اود وػػػػة اوطػػػػ
أصلاب اوشػكوى بلػدـ تػوفري م طل ػات احملاك ػة اولادوػة ؽبػم )مثػء  قػت كػاؼ إلدػداد اوػدفاع، 
  مكانيػة اووصػػوؿ  ىل احملػام   اوًتصبػػة اوشػفوية(،  دػػدـ تقيػيم خطػػ  او لػ ض شخفػػياً ول لػػ ي  

ىل أ زبكسػػ اف.  تالحػػػظ اولج ػػة أنػػػه بي  ػػػا وكػػء صػػػاح  مػػن أصػػػلاب اوشػػكوى د ػػػد دودتػػػه  
بشػػػأف  ضػػػع اوالجئػػػ   0310أشػػػارت ؿبك ػػػة أ ؿ درجػػػة  ىل او شػػػ يلات احملليػػػة  اتفاقيػػػة دػػػاـ 

مػن  3ول ادة اً )د ضت بلل األحكاـ دل  اولج ة( فإهنا مل تقم ب قييم شخفي ول خاط   فق
ًـت اود وػػة اوطػػ ؼ او ػػدابري اؼب ق ػػة ارتفاقيػػة أ  م ػػدأ دػػدـ اوػػ د يف او شػػ يع اوػػداخلي. كػػ ود، مل ربػػ

اغبجي اوػيت قػدمها أصػلاب اوشػكوى بشػأف اً اويت طل  ها اولج ة.  مل ت لل اود وة اوط ؼ أيا
دػػدـ تػػوفري ؿباك ػػة دادوػػة ؽبػػم  اح  ػػاؿ تل ضػػهم ول لػػ ي  د ػػد اولػػودة  ىل أ زبكسػػ اف.  زبلػػص 

ددا ات أصلاب اوشكا ى بػأهنم ا وؤلصوؿ اوواج ةاً ط ق اود وة  ىل أف اود وة اوط ؼ مل ت لل
__________ 

؛  اوػػػػ الغ 0331نيسػػػػاف/أب يء  82، اوقػػػػ ار اؼبل  ػػػػد يف بػػػػايز ضػػػػد اوسػػػػويد، 33/0336انيفػػػػ  اوػػػػ الغ رقػػػػم  (28)
، 0332تشػػػػػػ ين اوثػػػػػػا /نوف    02ؼبل  ػػػػػػدة يف ، اآلرا  انػػػػػػونييز تشػػػػػػي انا ضػػػػػػد ف ػػػػػػز يال، 002/0332 رقػػػػػػم
 تشػػػ ين اوثػػػا / 06، اآلرا  اؼبل  ػػػدة يف سػػػي غ سػػػوغي ضػػػد ك ػػػدا، 831/8226؛  اوػػػ الغ رقػػػم 6-1 اوفقػػػ ة
 .8221نوف   

ف. س. ضػػػد ، 316/8222أدػػػاله(،  يف صبلػػػة أمػػػور، اوػػػ الغ رقػػػم  82)انيفػػػ  اغباشػػػية  0او لليػػػق اولػػػاـ رقػػػم  (29)
 .8202أيار/مايو  6 ، اوق ار اؼبل  د يفسويس ا
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سي ل ضػػوف ػبطػػ  م وقػػع  حقيقػػي  شخفػػي ول لػػ ي  د ػػد دػػودام  ىل أ زبكسػػ اف.  يف سػػياؽ 
اغباوػة قيػد او لػػل،  مػع م ادػػاة اؼبػ ك ات اوك ابيػػة  اوشػفوية اؼبقدمػػة مػن اوطػػ ف ، زبلػص اولج ػػة 

ية يف م يف ػات م ط فػة باولاػو  باو ط ؼ اوديك أ اً  ىل أف أصلاب اوشكوى، او ين اا وا صبيل
أ   رهابيػػػة يف أ زبكسػػػ اف  اوػػػ ين قامػػػت اود وػػػة اوطػػػ ؼ ب سػػػلي هم ب ػػػا  دلػػػ  هػػػ ه اراامػػػات، 
أقػػاموا اوػػدويء دلػػ  تل ضػػهم اؼب وقػػع  اغبقيقػػي  اوشخفػػي ػبطػػ  او لػػ ض ول لػػ ي  وػػدى دػػودام 

د وػػة اوطػػ ؼ  ىل أ زبكسػػ اف.  دليػػه، زبلػػص اولج ػػة يف ظػػ  ؼ اغباوػػة قيػػد او لػػل  ىل أف قيػػاـ او
 من ارتفاقية. 3ول ادة اً ب سليم أصلاب اوشكوى  ىل أ زبكس اف يشكء خ ق

كػػػػػ ود، أشػػػػػارت اود وػػػػػة اوطػػػػػ ؼ  ىل حفػػػػػوؽبا دلػػػػػ  ضػػػػػ انات دبلوماسػػػػػية كافيػػػػػة  03-02
ولل ايػػػة مػػػن هػػػ ا اػبطػػػ  اوواضػػػ . بيػػػد أف اولج ػػػة تػػػ ك   بأنػػػه ر  ػػػوز ارح جػػػاج باواػػػ انات 

يػق م ػدأ دػدـ اوػ د.  تالحػظ اولج ػة أف اود وػة اوطػ ؼ مل تقػدـ أي اودبلوماسية والم  اع دػن تط 
تفاصػػيء ؿبػػػددة وقيامهػػا بػػػأي شػػكء مػػػن أشػػكاؿ او صػػػد أ  رزباذهػػا خطػػػوات واػػ اف أف هػػػ ا 

 او صد موضودي  ؿبايد  يس لق اوثقة اوكافية.
مػػػن اتفاقيػػػة م اهاػػػة  88مػػػن اؼبػػػادة  1 تقػػػ ر عب ػػػة م اهاػػػة او لػػػ ي ، د ػػػاًل بػػػاوفق ة  -02
 لػػػ ي   غػػػريه مػػػن ضػػػ  ب اؼبلاملػػػػة أ  اولقوبػػػة اوقاسػػػية أ  اوال نسػػػانية أ  اؼبهي ػػػة، أف اووقػػػػائع او

 من ارتفاقية. 88  3اؼبل  ضة دليها سبثء ان هاكاً من اود وة اوط ؼ ول ادت  
 ،مػػن نيفامهػػا اوػػداخلي 002مػػن اؼبػػادة  1 ربػػل اولج ػػة اود وػػة اوطػػ ؼ،  فقػػاً ولفقػػ ة  -01
إلدػػادام  ىل  اوشػػكوى، دبػػا يف ذوػػد  ات اوالزمػػة و قػػدمي اعبػػ  ألصػػلاب أف ت خػػ  اإلجػػ ا دلػػ 

يوماً،  32 ت غ  اولج ة يف أف ي م  بالغها، يف غاوف كازاخس اف  دفع تلويل م اس  ؽبم. 
 .ه اآلرا باػبطوات اويت ازب اا اود وة اوط ؼ اس جابة ؽب 

األصػػػػلي.  هػػػػو اوػػػػ صاإلنكليػػػػزي  ص ]اد أ ػػػػد باإلسػػػػ انية  اإلنكليزيػػػػة  اوف نسػػػػية، دل ػػػػاً بػػػػأف اوػػػػ
ول بيػة كجػز  مػن تق يػ  اولج ػة اوسػ وي  ىل اعب ليػة  ااوفػي ية  سيفدر رحقػاً باول ػات او  سػية   

 اولامة.[

    


