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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة والتسعون

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦-٨

  قرار    

  ١٥٢٢/٢٠٠٦البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام( .ت. ن  :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  نقريغيزستا  :الدولة الطرف
  )الرسالة األوىل (٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦  :تاريخ البالغ

 واحملال  ٩٢/٩٧قرار املقرر اخلاص املتخذ مبوجب املادة         :الوثائق املرجعية
 ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧إىل الدولة الطرف يف     

  )مل يصدر يف شكل وثيقة(
  ٢٠١٠مارس /آذار ١٩  :تاريخ اعتماد القرار

  ةعامالنظام إدارة الشكاوى يف اإلدارة   :املوضوع
   كافيةأدلةاإلثبات بعدم   :املسائل اإلجرائية
  احلق يف حماكمة عادلة  : املسائل املوضوعية

  ١٤ من املادة ١، والفقرة ٢املادة   :مواد العهد
  ٢املادة   :مواد الربوتوكول االختياري

  ]مرفق[
  

__________  
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  رفقامل  

 امللحق  لربوتوكول االختياري  مبوجب ا  اإلنساناملعنية حبقوق   قرار اللجنة       
  )الدورة الثامنة والتسعون(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  بشأن

  **١٥٢٢/٢٠٠٦البالغ رقم     
  )ال ميثله حمام( .ت. ن  :املقدم من

  صاحب البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية
  نقريغيزستا  :الدولة الطرف

  )الرسالة األوىل(يونيه / حزيران٢٦  : البالغتاريخ
 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨ املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      
  املدنية والسياسية، باحلقوق
  ،٢٠١٠مارس / آذار١٩ يف  اجتمعتوقد  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن املقبولية    
 أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف      ىي، يّدع ، مواطن قريغيز  .ت.ن صاحب البالغ هو    -١

  .وال ميثله حمامٍ.  من العهد١٤ من املادة ١ والفقرة ٢حلقوقه مبوجب املادة 

   كما عرضها صاحب البالغالوقائع    
إىل وزارة املالية لتسليم شكوى     صاحب البالغ   ، ذهب   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥يف    ١-٢

 الوزارة، وقيل له أن يضع شكواه يف صندوق         ومل يسمح له بدخول مبىن    . ضد أنشطة الوزارة  
وأجرى اتصاالً هاتفياً باإلدارة    . ورفض صاحب البالغ  . خمصص هلذا الغرض يف مدخل املبىن     

وأن يقدم له املسؤولة يف الوزارة عن معاجلة الشكاوى، وطلب منها أن يسلّم شكواه شخصياً 
__________  

 

وزيد، السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري ب      : أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم   يف دراسة هذا البالغ     شارك    **  
والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد يـوغي إيواسـاوا،      يبة،  والسيد حمجوب اهل  والسيدة كريستني شانيه،    

والسيدة هيلني كيلر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيال              
والسيد رافائيـل ريفـاس      ثريو،   -ز  سانشيبرييز  موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس        

  والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر تيلني،بوسادا، 
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بشكل شخصي، وشرح أن     ورفض املوظف باإلدارة استالم الشكوى    . إيصال ورقم تسجيل  
الالئحة اخلاصة بالوزارة وضعت نظاماً لتسليم الشكاوى الفردية، توضع الشكاوى مبوجبه يف            

  .هبو مدخل املبىن
وأخرياً، وضع صاحب البالغ الشكوى يف الصندوق، ويف اليـوم التـايل، اتـصل                ٢-٢

ورّد . واه الذي يعاجل الشكاوى، وطلب منه مرة أخرى رقم تـسجيل لـشك        ةاإلدارمبوظف  
  .املوظف بأنه مل يتم استالم شكوى صاحب البالغ

، أرسل صاحب البالغ خطاباً إىل الـوزارة بالربيـد          ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٦ويف    ٣-٢
أن نظام معاجلة الشكاوى يف الوزارة يسري وفقاً الستنساب املوظفني ويسمح هلم            يدعى فيها   

تهك أي قوانني وأشار إىل األخالقيـات        ين ورّدت الوزارة بأن النظام مل    . بتجاهل الشكاوى 
  .املهنية الرفيعة اليت يتحلى هبا موظفو الدولة

، قّدم صاحب البالغ شكوى أمام حمكمة بيـشكيك         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٢ويف    ٢٠٤
، رفضت حمكمـة    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥ويف  . املشتركة يطعن فيها يف قانونية هذا اإلجراء      

  . غري مدعومة بأدلة كافيةبيشكيك املشتركة شكواه حبجة أهنا
، رفع صاحب البالغ استئنافاً أمام حمكمة بيـشكيك         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢ويف    ٥-٢

، أّيدت حمكمة مدينة بيشكيك قرار حمكمـة الدرجـة          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥ويف  . املشتركة
ووفقاً لصاحب البالغ أن قرار حمكمة مدينة بيشكيك هـذا هنـائي وغـري قابـل                . األوىل
  . مرة أخرىافلالستئن

  الشكوى    
 ١، والفقرة   ٢ من املادة    ٣يدعي صاحب البالغ أن حقوقه انتهكت مبوجب الفقرة           -٣

  . من العهد، بالنظر إىل أن احملاكم جتاهلت شكواه١٤من املادة 

  عدم تعاون الدولة الطرف    
أو أسسه املوضـوعية يف     /دعيت الدولة الطرف إىل تقدمي مالحظاهتا بشأن البالغ و          -٤

فربايـر  /، وأرسلت يف هذا الصدد رسائل تذكرييـة يف شـباط          ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
. وحتيط اللجنة علماً بعدم تلقي هـذه املعلومـات        . ٢٠٠٩أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٩

الطرف أي معلومات فيمـا يتعلـق مبقبوليـة         مي الدولة   وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقد     
وتشري إىل أن الدولة الطرف املعنية مطالبة، مبوجـب         . دعاءات صاحب البالغ أو جوهرها    ا

الربوتوكول االختياري، بأن تقدم إىل اللجنة شروحاً أو بيانات كتابية توضح املسألة وسبيل             
ويف حالة عدم تلقي رّد مـن       .  بشأهنا االنتصاف، إن وجد، الذي ميكن أن تكون قد اختذته        

دعاءات صاحب البالغ يف حدود ما دعمت به رف، جيب إيالء االعتبار الواجب الالدولة الط
  .من أدلة مناسبة
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  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
نية حبقـوق اإلنـسان   قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعّين على اللجنة املع     ١-٥

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أو غـري مقبـول                ٩٣وفقاً للمادة   
  نفسها وقد تأكدت اللجنة من أن هذه املسألة      . مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد    

ما تتطلبه  آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق          إجراءليست قيد النظر مبوجب     
  . من الربوتوكول االختياري٥من املادة ) أ(٢الفقرة 

 مـن   ٢ من املادة    ٣تالحظ اللجنة ادعاءات صاحب البالغ حبدوث انتهاك للفقرة           ٢-٥
 من العهد اليت تـنص  ٢العهد فيما يتعلق حبقه يف االنتصاف الفّعال وتالحظ أن أحكام املادة      

ن أن تنشأ عنها وحدها، مبعزل عن غريها مطالبة         على التزامات عامة للدول األطراف ال ميك      
وتعترب اللجنة أن مزاعم صاحب البالغ يف هـذا          .)٢(يف بالغ مبوجب الربوتوكول االختياري    

  . من الربوتوكول٢الصدد غري مقبولة مبوجب املادة 
 من العهد   ١٤ من املادة    ١يدعي صاحب البالغ أن حقوقه انتهكت مبوجب الفقرة           ٣-٥

ونظراً لعـدم   . م احمللية جتاهلت شكواه ضد إدارة معاجلة الشكاوى يف وزارة املالية          ألن احملاك 
وجود أي معلومات أو شروح أخرى يف هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب البالغ مل يدعم 
ادعاءه بأدلة كافية، ألغراض املقبولية، وتعلن أن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول مبوجـب               

  .كول االختياري من الربوتو٢املادة 
  :وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي  -٦

   من الربوتوكول االختياري؛٢أن البالغ غري مقبول مبوجب املادة   )أ(  
  .أن يبلّغ هذا القرار للدولة الطرف وصاحب البالغ  )ب(  

. نكليزية والفرنسية، علماً بأن النص االنكليزي هو الـنص األصـلي          اعتمد باإلسبانية واإل  [
ر يف وقت الحق بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي املقـّدم إىل              صدسيو

  ].اجلمعية العامة
        

__________  
 

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩١يوليه / متوز١٠قرار مؤرخ ،  ضد فنلندا.أ .إ .س، ٣١٦/١٩٨٨الرسالة رقم   )٢(  


