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بالغ مقدم من:

تيكا اارام اريمك ا ااررمي لرم ا اادمن ك ا اار ا اارم م ا اان
يلريبطة يلسومسرمة ملكرفحة يإلفالم من يلعقرب)

يألشخرص يملدعى أهنم ضحراي:

صا اارالر يلا االالغ اأمرما اان لرما اادمن يبا اان تيكا اارام
لرمدمن اشقيق ريمكررمي لرمدمن)

يلدالة يلطرف:

ميلرل

اترمخ تقدمي يللالغ:

 11ميسرن/أبرمن  2014اترمخ يلرسرلة يألاىل)

يلواثئق يملرجعية

يلق ا ا ارير يملبخ ا ا ا وج ا ا ا يمل ا ا اار  97ما ا اان يل ا ا اارم
يل اادي ل ل ااة يمل اار  92م اان يل اارم يل اادي ل
يحل اار )ا اي اارل وىل يلدال ااة يلط اارف  2ش االر /
فربيمر  2015مل مصدر شكن اثيقة)

اترمخ يعب ر يآلريء:

 15متوز/موليه 2019

يملوضوع:

يالعبقاارل يلبعسااال ايلبع ا م ايال بااارء يلقساارمي
عاادم وجاريء قيااق فااورمي ام مااه عاادم واتاااة ساالين
يمبصرف فعرل

يملسألة يإلجريئية:

يملقلولية  -يسب ار سلن يالمبصرف ي ية

يعب دهتر يل ة ارهتر  26-1 126متوز/موليه .)2019
شاارريف يل اار اا ي يلاالالغ أعناارء يل ااة يلبرليااة أرااربام :اتمياار ماارراي علاادا راشااولا اعياار باان عرشااورا
ايم ا بريماادس لااررمبا اعااررف ب قاارنا اأشااد أماااي فاابس وا اشومب،اال فااوراايا الرمساابوف ااارم ا ا مااررايم
لومباارا ا مكاارن اللاال مواومااوزيا افااوتيان زيرتساايبا اا ا ان ليساار ي لااربرمريا افرسااي كر سرمسااايا ا وساايه
مرمومن سرمبوس بيبا اموفرل شرينا اوم اي تيغرا جرا اأمدرايس ز رمرنا اج بيرن زب مي.
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يملسرئن يملوضوعية:

يحلااق يحلياار ا اار يلبعا م اغا م ماان ضااراب
يملعرم ة أا يلعقوبة يلقرسية أا يلالومسارمية يحلاق
يحلرمة ايألمن يارتيم يلكريمة يملبأص ة يإلمسرن
يالعارتيف ل،ااخا أماارم يلقاارمون يحلااق يحلصااول
ع ى سلين يمبصرف فعرل

موي يلعكد:

يلاقر  3من يملر  2ايملوي  6ا 7ا 9ا 10ا16

موي يلرباتولول يال بيررمي:

 2ايلاقر  2ب) من يملر 5

 1-1صارالر يلالالغ ار تيكاارام لرمادمنا اااو ماان مويلياد  14ميسارن/أبرمن 1950ا ايب ااه
ريمكررمي لرمدمنا ااو من مويليد  28آب/أغسطب  .1978اا ي يللالغ مقدم رك ر ا سم
أمرمن لرمدمنا ااو من مويليد  29أاير/مرمو 1981ا ااو أمنر يبن تيكارام لرميادل اشاقيق
أصااغر لريمكااررمي لرماادمن .اصاارالر يلاالالغ ماان م اوييان ميلاارل .اماادعل صاارالر يلاالالغ أن ميلاارل
يمبككان اقااوم أمرمان لرماادمن يمل صااوص ع يكار يلاقاار  3مان يملاار  2ا يملاوي  6ا 7ا9
ا 10ا 16من يلعكدا ااقوم تيكرام لرمدمن اريمكررمي لرمدمن يمل صوص ع يكر يملر 7ا
مقراء ار ار ا القرتين مع يلاقر  3مان يملار  2مان يلعكاد .اقاد ان يلرباتولاول يال بياررمي
اي يل ارذ يلدالة يلطرف  14آب/أغسطب  .1991ا ن صرايب يللالغ رم.
الوقائع ما عرضها صاحبا البالغ
اقاان اااداو يلوقاارئع يملعراضااة يلاالالغا لاارن أمرماان لرماادمن مقاايم م طقااة ماان
1-2
م ااريق لرمترماادا تس ا ى شاار اينا الاارن ماادرس ل ياان رجااة يللكاارلورموس يآل يب جرمعااة
سرريساويم مبعااد يلبخصصاارم .الاارن أمرماان لرماادمن م بساالر وىل ي اار يلط لااة يلااويان يملساابقن
لع وم ميلرلا يجل رح يلطاليب ل ح ب يل،يوعل يملارامي) ميلارل آما ييف .ا عارم 2003ا لارن
ايلدما تيكرام لرمدمنا مع ن م يرعر ااو مبقرعد ارلير)ا اشقيقه ريمكررمي لرمدمنا مع ن
مب ر لليع ألويح زجرج يل ويف .
اريم اال غرمغارايي
 2-2ا  10ت،رمن يألال/ألباوبر 2003ا لارن أمرمان لرمادمن مسا
شاار اين مااع صاادمق لااه ماادعى را سااوبيدمي .ا ا اوي يلساارعة يل رل ااة بعااد يل كاارا اارج
عااد م ارتياح باااي  11ا 12رجااال مس ا حر مرتاادان زاي ماادمير ماان شاارا ة اتبعااة ل ااي يل يلاار
يمل كلا اا وي ع ى أمرمن لرمدمنا اأجربام ع اى رلاوب يل،ارا ة ان هتدماد يلساالح ق يمط قاوي.
اقد ارب صدمقه أث رء يلقلض ع يه.
 3-2اي بطف ريمكررمي لرمدمن أمنر  12أم ول/سالب رب  2003بي ار لارن ما ار شاقيقبه
شقبكر اتنا حرف ة الليبلورا لقرب من لرمترمدا .ا ذلا يلياوما يقابحم فرماق مارتياح
قويمه باي  5ا 7أفري من أفري يجلي يل يلر يمل كل يل،قة األقوي يلقلض ع اى ريمكاررمي لرمادمن
اأجااربام ع ااى يلرلااوب شاارا ة اأ ا ام وىل س ا ن مكريجغااومتا اي ا اضااع يلع ا ل يلباارم
اتعر لالسب ويب ايلنرب ع ى مدى ثالثة أشكر تقرملر.
ي ة قرملة مان
 4-2ا  10ت،رمن يألال/ألبوبر 2003ا رع ريمكررمي لرمدمن صري ر
ي بها فبعرف ع ى صوم شقيقه .ابعد مخساة أايما صار ف ريمكاررمي لرمادمنا ع ادمر لارن
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معصويب يلعيانا فانن ريمكاررمي لرمادمن
يرمقه وىل يملرار ا شقيقه اتعرف ع يه .ارغم أهن ر لرا
ّ
متكان ماان يسارتيم يل اار عااد ماريم .امتكاان يل،ااقيقرن ماان يلبويصاان للنااع قاارئق ع اادمر لاارا
يملرار ا ارأى ريمكررمي لرمدمن أن جسد شقيقه لرن مبورمر امغطى لكدمرم .ا الل يألايم
ايألسربيع يلبرليةا مل تبس هل ر فرصة يلبويصن مر أ رى.
 5-2ااصااف ريمكااررمي لرماادمن الااراف يالاب اارز سا ن مكريجغااومت اهناار تصاان وىل اااد
يملعرم ة يلقرسية ايلالومسرمية ايملكي ة .فك ي مر لرن ي ب ان جياربان ع اى يل اوم ع اى يحلصال
يلعاريء .الرماان أاي مكاام مكل ااة سااب رير .الاارموي معصااويب يلعي اااي أغ ا يألاياارن .الاارن يملاارء
ايلغ ا يء شااحيحاي امل مكاان ي ب ا ان يص ا ون ع يك اار وال ب،ااكن مبقطااع اس ا م ا يج ا اريس
يلس ا ن .اعااالا ع ااى ذل ا ا لاارن ي ب ا ان مسااب وبون إلل اريم لاايال هناارري .اتعاار ريمكااررمي
لرماادمن ل بكدمااد لقباان ل ا ماان يألاياارن ل اار تعاار ل ناارب ايجلاار ع ااى يألر ا اأرغاام
ع ااى يللقاارء ريلعاار ع ااى يحلصاال لساارعرم .اأشاارر ريمكااررمي لرماادمن وىل أن يلعدمااد ماان ي ب ا من
لرموي مبعرضون ب،كن مبكرر ل صعق لككر ء ايإلغريم يمليرم.
 6-2ا  13أم ول/ساالب رب 2003ا ع اام تيكاارام لرماادمن ماان يب بااه اماار يعبقاارل ريمكااررمي
لرماادمن .اق ارأ صااحياة ارماارري مكراغااررا اااال صااحياة موميااةا ملااأ يعبقاارل أمرماان لرماادمنا
يل مي ذلِر يره مقرب ة أجرهتر يلصحياة مع ن عن ي ر يلط لة يلويان يملسابقن لع اوم ميلارل
 يجل اارح يل ااورمي .ا  15ت،ا ارمن يألال/ألب ااوبر 2003ا ق اادم تيك اارام لرم اادمن ش ااكوى وىليل ة يلوي ية حلقاوم يإلمسارن ب،اأن يعبقارل يب ياه ااضاعِك ر يلعا ل يلبارم .اأب ا أمنار يل اة
يلدالية ل ص ي يألشر حبرلة يب يه .ا  17ت،رمن يألال/ألبوبر 2003ا اارال يلسايد لرمادمن
تقدمي شكوى وىل ااد اقوم يإلمسرن يجلي يل يلر يمل كلا الكن يملسؤالاي أمكاراي تاور
يعبقارل يب ياه ارفناوي تسا ين شاكويم  .)1ا  19ت،ارمن يألال/ألباوبر 2003ا أب ا
يجلاي
ج دمي سربق يجلي لرن قد تقرعد من ع ه م فرت قص ام حادري مان مااب يمل طقاة يلاي
م حاادر م كاار تيكاارام لرماادمن زاجااة يلساايد لرماادمن أمااه رأى أمرماان لرماادمن شخصااير سا ن
مكريجغ ااومت اأم ااه ال م ا ا يل ع ااى قي ااد يحلي اار  .ا  21ت ،ا ارمن يألال/ألب ااوبر 2003ا يسباس اار
تيكاارام لرماادمن عاان مكاارن اجااو يب ياه ماان اتلااور بريساار لرماادمنا يل ا مي تربطااه بااه صا ة قاار
بعيد ايل مي لرن م،غن آم ييف م ص ازمر يسبصالح يألريضل او يرهتارا ايلا مي أب غاه ان يب ياه
مار زيال ع ااى قيااد يحلياار اأمااه ساايبم يإلفاريج ع ك اار قرملاار .ا ت،ارمن يل اارين/موف رب 2003ا بعا
تيكاارام لرم اادمن وىل مكب ا رئ اايب يل ااوزريء اازير يلدي يااة رس اارلة م رش ااد ر فيك اار شرم ااة يب ي ااها
الك ه مل مب ق أمي ر ع ى رسرلبه.
 7-2ا  10ل اارمون يألال /مسا ا رب 2003ا أف اارج ع اان ريمك ااررمي لرم اادمن .غا ا أن يجل ااو
اااد ام أمناار موما ييف عبقرلااه أا قب ااه وذي أقاادم ع ااى يااارذ أمي وجاريءيم قرموميااة ب،ااأن ياب اارزم
أا ياب ر ز شقيقه .ف م جيرب ريمكررمي لرمادمن ع اى ذلا  .ق عار وىل قرمباه رف اة اار م .
امل مر ريمكررمي لرمدمن اال أمي فر آ ر من أفري أسرته مر أ رى ع ى يإليالم أمرمن لرمدمنا
يل مي ال م يل مص م امكرن اجو م جمكولاي.
__________
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ااااد اقااوم يإلمساارن ااال آليااة لرصااد اقااوم يإلمساارن أم،ا ن عاارم  2002لواااد اتبعااة ل ااي يل يلاار
يمل كل اقويم يل،رية يملس حة ايل،رية يلوي يةا ال ان إبجريء قيقرم ي ية في ار مرتكلاه ضالر يألمان مان
يمبكرلرم حلقوم يإلمسرن.
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 8-2ايمناام تيكاارام لرماادمنا عاارم 2004ا وىل ريبطااة تنام أساار يألشااخرص يملخباااايا
هبدف يمل،ررلة أم،طة يلدفرع عن يألشخرص يملخباااي ا يالاب رجارم يلاي تا م ل ناغ
ع ى يحلكومة حل كر ع ى يلك،ف عن مص عد من ضحراي يال بارء يلقسرمي امكرن اجو ام.
 9-2ا  30ت،ارمن يل اارين/موف رب 2004ا قاادم تيكاارام لرماادمنا ساارعد مقربااة ي اارماي
يل يلرليايا ي لر وىل ي ك ة يلع يار ميلارل لكال تصادر أماري مل اول أمرمكار .الارن يملادعى ع ايكم
ي ا أماار يمل ااول ازير يلدي يااةا اازير يلاادفرعا اقساام شاارية رف ااة لرمترمااداا او ير شااؤان
مكريجغاومت.
رف ة لرمترمداا امقر يجلي يل يلر يمل كلا البيلة هبيرري ام يلبربعاة ل اي
ا لاارمون يألال /مس ا رب 2004ا أمكاارم ا ا م يلكياارام ضيعكاار ض ا وعكر يعبقاارل أمرماان
لرمدمن اياب رزم .ا  20لرمون يألال /مس رب 2004ا أ ىل ريمكررمي لرمادمن ب،اكر ته أمارم
ي ك ااة يلع ي اار .ا  16آذير/م ااررس 2005ا أم اارم ي ك ااة جل ااة يلبحقي ااق ب ،ااأن يألش ااخرص
يملخبااااي قس اريا يمل ،ااأ ااادم ر آم ا ييفا ان تقاادم مع وماارم ع اار وذي لاارن يساام أمرماان لرماادمن
م اادرجر قرئ بك اار ار اارء يألش ااخرص يملخبا اااي .ا  30آذير/م ااررس 2005ا أم اارم ي ك ااة
أمناار يل ااة يلوي يااة حلقااوم يإلمساارن ان تقاادم مع وماارم ع اار يا تااه ماان تااديب في اار مبع ااق
ل،ااكوى يملقدمااة ماان صاارايب يلاالالغ .غا أن ي ك ااة قااررما  13متوز/موليااه 2005ا قلاان
أن تويفيكر يل ة يلوي ية ملع ومرم يملط وبةا رّ يلدعوى ألسالرب وجريئياة لعادم اناور ي ارمل
يلقنية وادى ج سرم ررع يلدعوى .امل مع م تيكرام لرمدمن با ل وال لارمون يل ارين/
م رمر .2006
 10-2ا  13ش االر /فربيمر 2006ا أ رج اان قن ااية أمرم اان لرم اادمن ي ا ا وص اادير أم اار
م ااول قاادم وىل ي ك ااة يلع ياار ساام  34شخصاار فباياار .ا  1ا مرين/موميااه 2007ا أصاادرم
ي ك ااة يلع ياار اك اار كماار يحلكومااة إبم،اارء جل ااة قيااق رفيعااة يملساابوى اتك ياكاار إلعااالن عاان
ارلااة يألشااخرص يملخباااايا اخاارمي يال بااارء يلقساارميا ايااارذ وج اريءيم قرموميااة ضااد يألشااخرص
يملس ااؤالايا ات ااوف س االن يجل اارب ألس اار يلن ااحراي .غا ا أن يلسا ا طرم يل يلرلي ااة مل ت اا ا قا ا اك اام
ي ك ة يلع ير.
 11-2اتعو آ ر مر رع فيكر صرالر يللالغ أن أمرمان لرمادمن ع اى قياد يحليار وىل ميسارن/
أبرمن 2006ا ع دمر أ رب ر ج دمي مبقرعد من يجلي يمل كل يل يلر م حدر من ماب ي رف ة
ثك ة عسكرمة ب مان اأمه رآم شخصاير ا اريف.
يلي م حدرين م كر أن أمرمن لرمدمن ب
اذا تيكارام لرمادمن فاوري وىل ب ماانا الك اه م اع مان اول يل ك اة .اأب ا تيكارام لرمادمن
يل ااة يلوي يااة حلقااوم يإلمساارن ب ا ل ا فأرس ا ن يل ااة فرمقاار وىل يل ك ااة  24أاير/ماارمو 2006ا
الكاان أعناارء يلارمااق م ع اوي أمناار ماان يلااد ول .ا  26أاير/ماارمو 2006ا رااس ل ارمااق أ ا ي
بد ول يل ك ةا الكن أمرمن لرمدمن مل مكن موجو ي فيكر.
 12-2ا ت ،ارمن يل اارين/موف رب 2008ا اجااه تيكاارام لرماادمنا بصااابه م سااق ريبطااة أساار
يألشااخرص يملخباااايا رساارلة وىل رئاايب يلااوزريء اازماار يلدي يااة مط ا فيكاار م ك اار يلك،ااف ع اار
حبوزهت اار ماان مع وماارم عاان مص ا عااد ماان يألشااخرص يملخباااايا ماان بي ا كم يب ااها اعاان مكاارن
اجااو ام .ايلبقااى تيكاارام لرماادمن أمناار بااوزمر يلاادفرع .غ ا أمااه مل مب ااق أمي مع وماارم .اا ا
يآلنا ت ،قرعد يلليرام يملبع قاة ألشاخرص يملاقاو من يلبربعاة ل اة يلدالياة ل صا ي يألشار
وىل أن مص أمرمن لرمدمن امكرن اجو م مر زيال جمكولاي.
4

GE.19-13957

CCPR/C/126/D/2560/2015

 13-2ا أعقاارب وم،اارء ازير يلسااالم ايلبع ا باارامت يلبعااومض يملؤقاانا قاادم صاارالر يلاالالغ
ي لاار ل حصااول ع ااى تعااومض مقاادمي .ا ت ،ارمن يل اارين/موف رب 2009ا اصاان صاارالر يلاالالغ
ع ى مل قدرم  100 000رابية ميلرلية اوي  1 000االر من االريم يلوالايم يملبحد )
تعومناار ع اان ي با اارء أمرم اان لرماادمن قس اري .ااص ا ن أس اار أمرماان لرم اادمن ع ااى مل ا وض اار
قدرم  200 000رابية  13ت،رمن يل رين/موف رب .2011
الشكوى
 1-3مؤلد صرالر يللالغ أن ميلرل يمبككن يملوي  6ا 7ا 9ا 10ا 16مان يلعكادا مقاراء
ار ااار ا الق ارتين مااع يلاقاار  3ماان يملاار  2ماان يلعكاادا في اار مبع ااق عبقاارل أمرماان لرماادمن
يعبقاارال تعساااير اتع ملااه اي بارئااه قس اريا ال ا ل في اار مبع ااق إب ااارم يلس ا طرم يل يلرليااة ا ا
يآلنا حبكم مسؤاليبكرا وجريء قيق سرمع افعرل امسبقن ام مه اشرمن ي بارئه امقرضار
يملسؤالاي ع ه امعرقلبكم.
 2-3ام اادعل ص اارالر يل االالغ ل ا ا ل ا ااداو يمبك ااريف ألاك اارم يمل اار 7ا مق ااراء ار ا اار
ا القرتين مع يلاقر  3من يملر  2من يلعكدا اقك ار بسال مار عرميارم امار زيال معرميارم مان
لرب ماسل اأسى شدمد يي ة يلس ويم يإلادى ع،ر يملرضية من جريء ي بارء أمرمن لرمدمن
قساري اعاادم مويفاار يلسا طرم هل اار امي مع وماارم ت لاان مصا م امكاارن اجااو م .اماادعل صاارالر
يللالغ أن ا م يملعرا تصن وىل اد يملعرم ة يلالومسرمية من جرم يلدالة يلطرف.
 3-3ام اادعل ص اارالر يل االالغ أهن اار يس ااب ادي س االن يالمبص اارف ي ي ااة يملبرا ااةا ألن يلس االين
اارالم يال باارء يلقسارمي ااو ي ا وصادير أمار
يلقرموين يلوايد يل مي مبيحه يلقرمون يل يلار
م ول أمرم يلقنارء .ايابت صارالر يلالالغ أمنار بعادم اجاو أمي سالين يمبصارف فعارل ِّكان مان
رفااع عااوى ج رئيااةا ألن يلقاارمون يل يلاار ال جيا ِّارم يلبع ا م ايال بااارء يلقساارمي .امؤلااد صاارالر
يلاالالغ لا ل أمااه ال كاان يعبلاارر آلياارم يلعديلااة يالمبقرليااة يملوجااو ارلياار ساالن يمبصاارف فعرلااة
ألهنر مل تكن موجو اقن اداو يلوقرئع موضوع يللالغ.
 4-3اياابت صاارالر يلاالالغ أمن اار ان بالغك اار م لغاال أال معب اارب وساارء الساابخديم يحل ااق
تقدمي يللالغرم .الرن صارالر يلالالغ مبوقعارن مان يلسا طرم أن ت اا يحلكام يلا مي اك ان باه
ي ك ااة يلع ياار صاارحلك ر .االاان صاارالر يلاالالغ مرضااياي سااعيك ر ا رالبك اار يحلصااول
ع ى مع ومرم عن مص أمرمن لرمادمن امكارن اجاو م .اموضاس صارالر يلالالغ أهن ار مل مقادمر
ا ي يللالغ وىل يل ة وال ع دمر أ رلر أن يإلجريءيم يلدي ية لن تانل وىل اصوهل ر ع اى أمي
يمبصرف اال ع ى أمي مع ومرم.
 5-3اي صرالر يللالغ ياارذ تاديب جلارب مار أصارهب ر مان ضاررا ار م،ا ن يلبعاومض ار
يحلق ار يالعبلرر ايلرتضية اض رام بعدم تكرير مر ادو.
 6-3ام لغل ل دالة يلطرفا من ب ر يحلاق ارلاة افار أمرمان لرمادمنا أن تبخا ضياع
يلبديب يلالزمة ل ع ور ع ى رفرته اتس ي كر ألسرته .امن أجن جرب يلنارر يلا مي أصارب صارايب
يلاالالغ اخ ا تكارير اااداو اقاارئع رث ااة ملاار ااادو اا م يلقناايةا م لغاال ل دالااة يلطاارف أن
تعاارتف سااؤاليبكر يلداليااة اأن تاعاان ذل ا بب اايم مريساام يعب ا ير عرمااة .ام لغاال ل دالااة يلطاارف
أمنار أن يال ذلارى أمرمان لرمادمن ر ي لكريمباها اأن تقادم لصارايب يلالالغ يلرعرماة يلطلياة ايل اسايةا
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من ب وعر يلبأاينا اأن توفر هل ر يملسرعد يلقرمومية يجملرمية حبي مبسىن هل ار يحلصاول ع اى
تعااومض .اع ااى ساالين ض ا رن عاادم يلبك اريرا م لغاال ل دالااة يلطاارف أن تبخ ا ماار م ا م ماان تااديب
لكارلااة يعبلاارر جاار ي يال بااارء يلقساارمي ايلبعا م جاار باي قاارئ باي ب ا يهت ر يلقاارمون يجل اارئل
معرق ع يك ر بعقو م م رسلةا اأن تعد بريمت ت قياياة م رسالة لارئاد يملاوالااي يملك اااي إبماارذ
يلقاارمون .اع ااى ساالين يلرتضاايةا م لغاال ل دالااة يلطاارف أن تاارتجم آريء يل ااة وىل يل غااة يل يلرليااة ات ،اارار
افقر ل ل .
مالحظات ال كلة الطرف بشأن مقبولية البالغ كأسسه املوضوعية
 4أم ول/سلب رب 2015ا ألدم يلدالة يلطرف أن يللالغ غ مقلول لعدم يسب ار
1-4
سلن يالمبصرف ي يةا امن جكة أ رىا لعدم يسب ر م وىل أمي أسرس موضوعل.
 2-4اتا ّلِر يلدالااة يلطاارف يللديمااة لوقاارئع يلرئيسااية يملعراضااة يلاالالغ .فااال 10ت،ارمن

يألال/ألبوبر 2003ا يعبقن أفري م ب ون وىل مر لرن معرف آم ييف سام يجلاي يل يلار يمل كال
اياب ا ام ثك ااة لبيلااة هب ا ي ام مكريجغااومت .ايعبقاان شااقيقه يأللااربا ريمكااررمي لرماادمنا
أمناار ايقبيااد وىل يل ك ااة ماسااكر .ااجااد ريمكااررمي لرماادمن ا ااريف أمرماان لرماادمن ااااو معصااوب
يلعي اي اعِم أمه تعر ل بع م  .ا  30ت،ارمن يل ارين/موف رب 2004ا قادم تيكارام لرمادمن
وىل ي ك ااة يلع ياار ميلاارل ي ا وصاادير أماار ااول يب ااه أمرمكاار ماان أجاان يحلصااول ع اى اكاام
إبيالم سريح يب ه أمرمن لرمدمن من ياب رزم غا يلقارموين 13 .متوز/مولياه 2005ا ع قان
ي ك ة يلع ير يلقنية بدعوى أن رمل يل،رلل مل ينر ج سة لارن مقارري عقادار  26أاير/
مرمو 2005ا م ،وىل أهنر ليسن مطرللة ارذ أمي وجريء آ ر يلقنية م ري وىل أن ي ارمل
مل مط ا متدماد يملك ااة ي اد لااه أا عقاد يجل ساة اترمااخ آ ار .ا  13شاالر /فربيمر 2006ا
قا ِّدم وىل ي ك ااة يلع ياار ي ا م اصاان ساام  34شخصاار فباياارا ما كم أمرماان لرماادمنا لكاال تصاادر
أمري وهلم أمرمكر .ا  1ا مرين/مومياه 2007ا أمارم ي ك اة يلع يار يحلكوماة ان ت،ا ّكن جل اة
قيااق رفيعااة يملساابوى ااارالم يال بااارء يلقساارمي لبحدمااد يألشااخرص يملخبااااي اواتاااة يملع وماارم
يملبع قة حبرلبكم لعرمة يجل كور اأن خّرم يال بارء يلقسرمي اأن ترفع عراى ج رئية ضد يجل ار
اأن ت صااف أقااررب يلنااحراي اخاارب ماار أصاارهبم ماان ضاارر .اقااد يعرتفاان يلدالاة ان مصا أمرماان
لرمدمن امكرن اجو م مر زيال جمكولاي.
 3-4اتؤلد يلدالة يلطرف أمه جي ع ى صرايب يللالغ يساب ار سالن يالمبصارف ي ياة قلان
تقاادمي أمي بااالغ طاال لكاال ت اار فيااه يل ااة .اتاادفع يلدالااة يلطاارف امااه لاارن جياادر بصاارايب
يللالغ يالاب رج لقارمون يلاويان بغياة يلب ارس سالن يالمبصارف ايجلارب .ام اري وىل وم،ارء آليارم
عديلة يمبقرلية ع اال بقارمون جل اة يلبحقياق اارالم يال باارء يلقسارمي اجل اة يحلقيقاة ايملصارحلة
يلق اارمون رق اام  2071لعا اارم  )2014هب اادف ت ااوف يلعديلا ااة ل ن ااحراي يلقن ااراي ذيم يلص ا ا ة
ل يعا تدفع يلدالة يلطرف امه ال م يل إبمكرن صرايب يللالغ تقدمي شاكوى وىل جل اة يلبحقياق
يملع ية ألشخرص يملخبااي قسري.
 4-4ات اادفع يلدال ااة يلط اارف ان جل ااة يلبحقي ااق مك ا ااة ل اار قن ااراي يال با اارء يلقس اارمي
يملبص ة ل يعا اتقادمي مع ومارم عان مصا يألشاخرص يملخبااايا اتقادمي توصايرم وىل اكوماة
ميلرل ب،أن مقرضر يجل ر اجرب يلنرر يلويقع ع ى يلنحراي.
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 5-4اتقاار يلدالااة يلطاارف ان مك ااة يلبعرماان مااع ماار اقااع و ن يل ا يع يملس ا س ماان يمبكرلاارم
ل قرمون يلدا حلقوم يإلمسرن ايلقرمون يلدا يإلمسرين ليسن مك ة سك ةا غا أهنار تادفع ان
جل ة يلبحقيق كن أن خد وجر م ع ى يألس ة يملطرااة اول يلطرمقة يلي مويجه هبر يلسكرنا
أفري ي اجمب عرما ف رئع يملرضال اسالن قياق يملصارحلة اوعار يلل ارء بعاد يمبكارء يل ا يع .ايلغار
ماان وم،اارء يل ااة تصاارحلل اعقااريب آن اياااد معاارا عااىن أن يل ااة هتاادف وىل اايااف يألمل
يلا مي معاارين م ااه يلنااحراي اوىل معرقلااة يجل اار يلوقاان ذيتااه .فاارل وء وىل م اارم يلعديلااة يجل رئيااة
يلعاار مي ال مكااان ب،ااكن فع اارل تقصاال يحلقاارئقا امقرضاار يجل اار ا اجاارب يلناارر يل ا مي أص اارب
يلنااحراي ار يالعبلاارر هلااما اوعاار ت،ااكين يل ا يلر يجل رعيااة تيس ا ي لع يااة يملصاارحلةا اوصااالح
يملؤسساارم حبي ا مبسااىن هلاار يلبعرماان مااع ماار يرتك ا و ن يل ا يع يملس ا س ماان يمبكرلاارم حلقااوم
يإلمساارن .اتقااع مك ااة تقصاال يحلقاارئق ص ا يم ع اان آليااة يلعديلااة يالمبقرليااة ا ا ما يلااي ل ااان
ك ااة دم ااد يجل اار ايلن ااحراي اتوثي ااق أمل اار يلب اارازيم يملرتكل ااة لك اال م ِ
سرتش ااد هب اار ع ي ااة
يإلصالح يملؤسسل.
 6-4امت،ير مع أاكرم يلدسبور يملؤقن ايتارم يلساالم يل،ارمن ايحلكام يلصار ر عان ي ك اة
يلع ي ا اار قن ا ااية ريب ا اادري بريس ا اار يل ا اارل س ا اام ي ا اارمل ريجي ا اادري بريس ا اار يل ا اارل ض ا ااد ميل ا اارل
)(Rabindra Prasad Dhakal on behalf of Rajendra Prasad Dhakal (Advocate) v. Nepalا
ر ذل يألمر يلقنارئل رقام  3575يملاؤر  1ا مرين/مومياه 2007ا سان يلربملارن قارمون جل اة
يلبحقيااق ااارالم يال بااارء يلقساارمي اجل ااة يحلقيقااة ايملصاارحلة يلقاارمون رقاام  2071لعاارم .)2014
امكدف يلقرمون وىل قيق قدر ألرب مان يلوااد يلوي ياة ايملصارحلةا ع اى يل حاو يملباو ى يالتاارما
ماان ااالل يلبقيااد لاار إل اقااوم يإلمساارن ع ااى ااو أل اار فعرليااة .امرماال يلقاارمونا عااالا ع ااى
ذل ا وىل لارلة تقصل يحلقيقةا اوع رل يلعديلةا اجرب يلنرر يل مي أصرب يلنحراي ايالعارتيف
هبم لنحراي يعرتيفر ع يرا ام ع اداو أمي خرازيم أ رىا امكرفحة يإلفالم من يلعقرب.
 7-4ا اار يمل اار  26ماان يلق اارمون ص ارياة يلبوص ااية لعاااو ع اان م ارتكيب يجل اريئم يجلس ااي ة.
ا وج ذل يلقرمونا أم،أم يحلكومة جل اة اقيقاة امصارحلةا اجل اة قياق مع ياة لبحقياق
ارلااة يألشااخرص يملاقااو من امك اااة لبحقي ااق ااارالم يال بااارء يلقساارمي يلااي اقع اان و ن
يل يع .اقاد أم،ا ن يل بارن فع يار شالر /فربيمر  2015ال ابار ببحقياق أااديفك ر غناون
عاارماي .اتعباارب يلدالااة يلطاارف وم،اارء يل باااي طااو ارمااة يالخاارم يلصااحيس صااوب ت اي ا
ع ية يلعديلة يالمبقرلية فيكر.
 8-4ا إلض اارفة وىل ذلا ا ا تعب اارب يلدال ااة يلط اارف يل ب اااي م اان يلع رص اار يألسرس ااية لع ي ااة
يلسالما ألهن ر تسعيرن وىل تن يد جريح ضحراي يل يع ارفع يل م يل مي عرموي م ها اوصالح مار
ماارم يل ا يع اياارهتم اعالقاارهتما اوعاار ب اارء يل قااة يالجب رعيااة .ابعااد يلبحاارار ايلب،اارار مااع
ضحراي يل يع ام رم يجملب اع يملادين ايملاديفعاي عان اقاوم يإلمسارن ايجلكارم يملع ياة يأل ارىا
اضعن جل ة يلبحقياق يملع ياة ألشاخرص يملخباااي قويعادار يلب ي ياةا ااال تعكاف ع اى اضاع
ي بصرصرهتر.
 9-4اساابدعو يل ااة ضيااع ضااحراي يل ا يع وىل عاار م،اارل كم ع يكاار ارفااع عاارايام لاادمكر.
اا اال فبص ااة بنا ا رن يل ،ااارفية ا حلا اارع يلوق اان ذيت ااه ع ااى صوص ااية يلن ااحراي ع ي ااة
يلبحقيق اتقصل يحلقرئق.
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 10-4اتؤل ااد يلدال ااة يلط اارف لا ا ل أن م اان اقك اار أن تبوق ااع م اان يجملب ااع يل اادا ا اال س ااي ر
تاكم يلوضع يخلارص ل يلارل ايملرا اة يالمبقرلياة يلاي متار هبار .فلادان
يل ة يملع ية حبقوم يإلمسرنا ّ
وم،رء آليرم عديلة يمبقرليةا لن مبسىن ومصرف ضحراي يل ا يع ومصارفر لارمال .اقاد ارصان ميلارل
ع ااى يلبقيااد لقاارمون يلاادا وم،اارء آليااة يلعديلااة يالمبقرليااة يخلرصااة هباارا اااال تؤلااد أمااه ساايبم
يلبعرماان مااع ا اارالم يالمبكرلاارم يجلس ااي ة حلقااوم يإلمس اارن افقاار ل ع اارم ايلصااكويف يلدالي ااة.
اتؤلد يلدالة يلطرف أمنر أمه عر ع ى يلربملرن م،راع قارمون لب ارمي يلبعا م ام،اراع قارمون
لب رمي يال بارء يلقسرمي.
 11-4ا وشاارر وىل يلس ا ن يلرر اال يملقاادم م اان يجلااي يل يلاار ا تع اارتف يلدالااة يلط اارف ان
ريمكررمي لرمدمنا ااو أاد صرايب يللالغ اشقيق أمرمن لرمدمنا يعبقن اياب ل بحقيق معه
ع ااال لق اويماي يلس ااررمة ميل اارلا الك كاار تؤل ااد أم ااه مل مبع اار ألمي فعاان م اان أفع اارل يال با اارء
يلقسرمي .اتؤلد يلواثئق يلررية أمه أي ق سرياه  10لرمون يألال /مس رب  .2003غ أمه مل
مع ر ع ى أمي س ن مايد عبقرل أمرمن لرمدمن اياب رزم.
 12-4اتؤلااد يلدالااة يلطاارف جمااد ي أهناار افاان بعااد ماان ياللب يماارم يهلرمااة يلااي تعكاادم هباار
يملرا ة يالمبقرليةا ر ذل وم،رء آلية عديلة يمبقرليةا اأهنر تع ن جبدمة ع ى معرجلة يمبكرلارم
اقااوم يإلمساارن .اتؤلااد يلدالااة يلطاارف أن يلب يمكاار ببع م ا اقااوم يإلمساارن اشرمبكاار اااو يلب ا يم
اتم ااثبن.
 13-4ا برم اارا ت اارى يلدال ااة يلط اارف أن يل االالغ غ ا ا مقل ااول ألن ص ااراليه مل مس ااب ادي س االن
يالمبصاارف ي يااة يملبراااة .غ ا أهناار تؤلااد أن ا ا م مسااألةم كاان تااديرلكرا ل اار كاان تااوف ساالن
يالمبصارف ماان االل يآلليااة يلوي يااة ل عديلاة يالمبقرليااة .امان جكااة أ اارىا فانن يلاالالغ ال مسااب د
وىل أمي أسرس موضوعل .ا ضوء مر تقدما تط يلدالة يلطرف وىل يل ة أال ت ر يللالغ.
وعليقددات صدداحغ الددبالغ عل ددو مالحظددات ال كلددة الطددرف بش ددأن مقبوليددة الددبالغ كأسس دده
املوضوعية
 1-5أفاار صاارالر يلاالالغا  16ت ،ارمن يل اارين/موف رب 2015ا ان يلدالااة يلطاارف مل تااداض
يلوقاارئع يلااي عرضاارار .اب اارء ع ااى ذل ا ا مااارت صاارالر يلاالالغ أن يلدالااة يلطاارف تقاار بصااحة
ي عرءيهت ر ابدقة يلوقرئع يملعراضة رسرلبك ر يألاىل.
 2-5فع ى يل حو يمللااي لباصاين يلرسارلة يألاىلا يملؤر اة  11ميسارن/أبرمن 2014ا اثّاق
عد من يهلي رم ي ية ايلدالية يملع ية حبقوم يإلمسرن ي بارء أمرمن لرمدمن ي باارء قساراي .ا
ا ا ي يلصااد  :أ) أص ادرم ماوضااية يألماام يملبحااد يلساارمية حلقااوم يإلمساارنا عاارم 2006ا
تقرمري أ رجن فيه يسم أمرمن لرمدمن باي أرارء يألشاخرص يلا من مار زيلاوي عادي يملخباااي
أعقاارب ياب اارزام ثك ااة مكريجغااومت عاارم  )2 2003ب) أماارم ي ك ااة يلع ياار ل يلاارل
يحلكومااةا اكاام أصاادرته  1ا مرين/موميااه  2007بعاادمر م اارم  28ي ا واناارر مبصاان
حبرالم ي بارء قسرمي يرتكلبكر قويم يألمن و ن يل يعا مان بي كار ي ا قادم سام  34شخصار فبايارا
__________

)2

8

يم ار
.RNA barracks, Kathmandu, in 2003–2004”, May 2006, annex A

“Report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj

GE.19-13957

CCPR/C/126/D/2560/2015

ما كم أمرماان لرماادمنا ان تقاوما ض ااة أمااورا بب،اكين جل ااة رفيعااة يملسابوى تعااىن لبحقيااق
ارالم يال بارء يلقسرميا اان تع ن عن ارلة يألشاخرص يملخبااايا ان فايكم أمرمان لرمادمن
ج) م ،اارم يل ااة يلوي ي ااة حلق ااوم يإلمس اارنا  4ل اارمون يألال /مس ا رب 2007ا تقرم اري ذل اارم
فيااه أن أمرماان لرماادمن ب ا عكااد لبيلااة هب ا ي ام  ) )3اص ا ن أساار أمرماان لرماادمنا
عاارمل  2009ا2011ا ع ااى مل ا وضرليااه  300 000رابيااة أمي ماار م اارا  3 000االر ماان
وياارر
االريم يلااوالايم يملبحااد ) تعومناار عاان ي بااارء أمرماان لرماادمن ي بااارء قسارايا اذلا
باارامت يلبعااومض يملؤقاان يلا مي أم،ااأته ازير يلسااالم ايلبع ا ا ااااو ماار م،ااكن يعرتيفاار غا ملرشاار
م اان جرما ا يحلكوم ااة ان أمرم اان لرم اادمن اق ااع اق اار ض ااحية لال با اارء يلقس اارمي ) ت،ا ا قرع ااد
يللياارام يملبع قااة ألشااخرص يملاقااو من يلبربعااة ل ااة يلداليااة ل صا ي يألشاار اا يآلن وىل أن
مص أمرمن لرمدمن امكرن اجو م مر زيال جمكولاي.
 3-5ارأم يل ااة يملع ي ااة حبق ااوم يإلمس اارنا يجبكر ا اار يلقن اارئلا أن عا ا ء يإلثل اارم
قنراي يال بارء يلقسرمي ال كن أن مقع ع ى عرتق صرا يللالغ ااادما ال ساي ر ل ار وىل
أن صاارا يلاالالغ ال مب بااع اماار إبمكرميااة يحلصااول ع ااى يأل لااة ع ااى قاادم يملسااراي مااع يلدالااة
يلط اارف اوىل أن ومكرمي ااة يحلص ااول ع ااى يملع وم اارم ذيم يلص ا ة غرلل اار م اار تك ااون مبرا ااة ل دال ااة
يلطرف اادار  .)4امط صرالر يللالغ وىل يل ةا ضوء مر قدمرم من أ لة اشراح ماص ة
مل تدان ااكر يلدال ااة يلط اارف امي أ ل ااة مغ اارمر ا أن ت ااو يالعبل اارر يلويج ا ا ج اراي ع ااى يمل ررس ااة
يملسبقر لدمكر )5ا ملر سرقرم من ي عرءيم سر ر ل وقرئع.
 4-5امؤلااد صاارالر يلاالالغ ل ا ل أن عاادم اجااو أمي س ا الم رريااة عاان يعبقاارل أمرماان
لرم اادمن تعس ااار ق ياب اارزم اي بارئ ااه م ،ااكنا ا ااد ذيت ااها يمبكرل اار حلق ااوم أمرم اان لرم اادمن
ال ل حلقوم تيكرام اريمكررمي لرمدمنا ع ى يل حو يمللاي رسرلبك ر يألاىل.
 5-5اعالا ع ى ذل ا أع ن يل ة يملع ية حبقوم يإلمسارن أن يملار  9مان يلعكاد تقنال
المب اارل لن ا رام ارمااة لاشااخرص ي ب ا منا ماان بي كاار تس ا ين يالعبقاارل  .)6افي اار مبع ااق
ملار  9ماان يلعكااد أمناارا شاد م يل ااة ع ااى اجااوب ااا سا ن رراال مرلا مي اراارء ي ب ا من
امريفق يالاب رزا اااقرم اصول يألشخرص وىل ت يملريفق امغر رهتم هلرا عالا ع ى تدامن
أررء يملوالااي يملسؤالاي عن ياب ارزاما ااجاوب واتااة ومكرمياة اصاول يألشاخرص يملع يااي وىل
ذل يلس ن بسكولة ا ضياع يألاقارما ام،ا ن ذلا أقاررب ي ب ا من  .)7امعبارب عادم اجاو
أمي بيرام من ا ي يلقلين يمبكرلر لالتارقية.

__________

)3
)4
)5
)6

)7
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يم ار تقرمار يل اة يلوي ياة حلقاوم يإلمسارنا يلاقار .)Commission’s “ceasefire report”, sect. 2.5 5-2
مبرح ع ى.www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/Ceasefire%20report%20final.pdf :
يم ار Lewenhoff and Valiño de Bleier v. Uruguay (CCPR/C/15/D/30/1978), paras. 12 and 13.3
اشررمر اشررمر ضد ميلرل )CCPR/C/94/D/1469/2006ا يلاقر .5-7
يم ر قنية مرضومي امرضومي ضد يجل يئر )CCPR/C/94/D/1495/2006ا يلاقر .6-7
يم اار تع يااق يل ااة يلعاارم رقاام  )2014 35ب،ااأن اااق يلااار يحلرمااة اع يألماارن ع ااى شخصااها يلاقاار 23
يم ر قنية قر موف ضد يرجيكسبرن )CCPR/C/86/D/1208/2003ا يلاقر  5-6اجم وعاة يمللار إل يملبع قاة
حب رما ااة ضي ا ااع يألش ا ااخرص يل ا ا من مبعرضا ااون ألمي ش ا ااكن ما اان أش ا ااكرل يالاب ا اارز أا يلس ا ا ن ق ا ارير يجل عي ا ااة
يلعرمة )173/43ا يمللدأ .12
يم ر تع يق يل ة يلعرم رقم 35ا يلاقر .58
9

CCPR/C/126/D/2560/2015

 6-5ا إلشرر وىل يلرسرلة يألاىلا مؤلد ريمكررمي لرمدمن أمه مل م ّدع ق أمه تعار ألمي فعان
ماان أفعاارل يال بااارء يلقساارمي .باان مؤلااد أمااه ي عااى يمبكااريف اقوقااه يمل صااوص ع يكاار يملاار 7ا
مقراء ار ار ا القارتين ماع يلاقار  3مان يملار  2مان يلعكادا بسال يلكارب يل اسال ايألساى
يل،اادمد يل ا من ماار زيل معاارين م ك اار بساال يسااب رير ي بااارء أمرماان لرماادمن ي بااارء قساراي .فكااو
معاارين ماان ياللب اارب م ا ويااالم سارياه ماان سا ن مكريجغااومتا ااااو ال مساابطيع أن م سااى أن
وفه ع ى ايرته م عه من فعن أمي شلء م لر لن رن يإلفريج عن شقيقه.
 7-5امؤلد صرالر يللالغ جمد ي أن ميلرل يمبككن يملاوي  6ا 7ا 9ا 10ا 16مان يلعكادا
مقااراء ار ااار ا القارتين مااع يلاقاار  3ماان يملاار  2ماان يلعكاادا بساال يعبقاارل أمرماان لرماادمن
يعبقاارال تعساااير اتع ملااه اي بارئااه قس اريا ال ا ل بساال و ااارم يلس ا طرم يل يلرليااة ا ا يآلنا
حبك اام مس ااؤاليبكرا وج اريء قي ااق س ارمع افع اارل امس اابقن ام م ااه اش اارمن ي بارئ ااه امقرض اار
يملسااؤالاي ع ااه امعاارقلبكم .ا إلضاارفة وىل ذلا ا ماادعل صاارالر يلاالالغ لا ل أن اقاارئع يلقنااية
تك،اف عان يمبك ل
اريف ل ار 7ا مقاراء ار اار ا القارتين ماع يلاقار  3مان يملار  2مان يلعكادا
ااق تيكارام لرمادمن اريمكااررمي لرمادمنا بسال ماار معرميارن م اه اا يآلن مان لارب ماساال
اأسى شدمد من جريء يسب رير ي بارء أمرمن لرمدمن قسري.
 8-5امع ا اام ص ا اارالر يل ا االالغ أن آليب ا اااي م ا اان آلي ا اارم يلعديل ا ااة يالمبقرلي ا ااة أم،ا ا ا بر ش ا االر /
فربيم اار 2015ا بع ااد ماراض اارم يم اان ألل اار م اان تس ااع س ا ويم .ا اق اان تق اادمي يملع وم اارم
يإلضرفيةا مل تكن يآلليبرن يمل لوراتن قد بدأات ع ك ر ب،كن لرمن بعد .امسرار صرالر يللالغ
ق ق ل لعدم يارذ أمي وجريءيم فع ية ا يآلنا رغم منل أل ر مان ارمياة أشاكر ع اى وم،ارء
يآلليباااي يمل ا لورتايا ع اار أهن اار ل اباارا ل اار ذلاارم يلدالااة يلطاارفا إبزاارز مكرمك اار غنااون
س باي من ت،كي ك ر .اعالا ع ى ذل ا قدمن اكومة ميلرل وىل ي ك ة يلع يرا  21أاير/
م اارمو 2015ا ي لا اار ت ا ااب ب فيا ااه مريجعا ااة يلق ا ارير يلصا اار ر  26شا االر /فربيمر  2015ب،ا ااأن
قرمون جل ة يلبحقيق اارالم يال باارء يلقسارمي اجل اة يحلقيقاة ايملصارحلة يلقارمون رقام 2071
 21أاير/مرمو  2015ااو قيد يل ر ارليرا ر جيعان مان
لعرم  .)2014اقد س ن يلط
يملساابحين يلباايقن ماان يليعااة يلصااالايرم يلااي ولاان هنرمااة يملطاارف ل ااة يلبحقيااق يملع يااة
ألشااخرص يملخبااااي قس اري .اارملاار تلاادأ يل ااة ع كاار اتبنااس صااالايرهتر اأساارلي ع كاارا
سااي ر صاارالر يلاالالغ رالااة تسا ين قناايبك ر اسا يألصااولا رغاام عاادم يقب رعك اارا بعااد
مقرب ة بعض أعنرء يل ة الل يمل،راريم ي يةا ان يل ة سبويفيك ر إبجربة شرفية.
 9-5اع ا ااى أما ااة اا اارلا فا ااال جيا ااوز يعبلا اارر تس ا ا ين قنا اايبك ر لا اادى جل ا ااة يلبحقيا ااق يملع يا ااة
ألشااخرص يملخبااااي قساري ربااة ساالين يمبصاارف مبوجا ع يك اار يسااب ار م قلاان تقاادمي بالغك اار
وىل يل ااة يملع ي ااة حبق ااوم يإلمس اارن ع ااال ااك اارم يمل اار  5م اان يلرباتول ااول يال بي ااررمي يمل ح ااق
لعكد .فقد أاضحن يل اة يملع ياة حبقاوم يإلمسارن مان قلانا إلشارر ع اى اجاه يلبحدماد وىل
جل ة يلبحقيق يملع ية ألشخرص يملخبااي قسري اغ ار من آليارم يلعديلاة يالمبقرلياة ميلارلا أن
ماان غ ا يلناارارمي يسااب ار ساالن يالمبصاارف أماارم اي اارم غ ا قناارئية لغاار يلوفاارء ل،اارا
يمل صااوص ع يكاار يلاقاار  2ب) ماان يملاار  5ماان يلرباتولااول يال بيااررمي  .)8ا اار أن جل ااة يلبحقيااق
اال اي اة غا قنارئيةا فانن تيكارام اريمكااررمي لرمادمن ليسار م ا ماي مب ارر بادء جل اة يلبحقيااق

__________
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يم ر ما ال لارتويل ضاد ميلارل )CCPR/C/113/D/2000/2010ا يلاقاراتن  3-6ا 4-6اسايدارمي ضاد ميلارل
 )CCPR/C/108/D/1865/2009اترملا ا ا ا اارم ضا ا ا ا ااد ميلا ا ا ا اارل )CCPR/C/112/D/2111/2011ا يلاقا ا ا ا اار 3-6
ا س ين ضد ميلرل )CCPR/C/112/D/2051/2011ا يلاقر 4-7
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ضع يلبقررمر اتسا ي كر اتقيي كارا ا هنرماة يملطارفا يللان مساألة وارلبكار أم ال وىل يلسا طرم
ي ية لكل خرمي قيقرم ج رئية فيكر.
 10-5افي اار مبع ااق عاارء يلدالااة يلطاارف أن يل ااوء وىل م اارم يلعديلااة يجل رئيااة يلعاار مي ال مكااان
ب،ااكن فعاارل تقصاال يحلقاارئقا امقرضاار يجل اار ا اجاارب يلناارر يل ا مي أصاارب يلنااحراي ار يالعبلاارر
هلما اوعر ت،كين يل يلر يجل رعية تيس ي لع ية يملصرحلةا اوصالح يملؤسسرم حبيا مبساىن هلار
يلبعرمن ماع مار يرتكا و ن يل ا يع يملسا س مان يمبكرلارم حلقاوم يإلمسارنا مؤلاد صارالر يلالالغ أن
يل اة يملع يااة حبقااوم يإلمساارن صاانا عاارم 2014ا وىل أن آلياارم يلعديلااة يالمبقرليااة ال كاان
أن تعااال ماان يملالاقااة يجل رئيااة ع ااى يمبكرلا ل
ارم جسااي ة حلقااوم يإلمساارن CCPR/C/NPL/CO/2ا
يلاق اار  5ب)) .اع ااالا ع ااى ذلا ا ا أاض ااحن يل ااة أن ا ااد تقص اال يحلق اارئق ايللحا ا ع اان
يحلقيقاة يمل ،او من مان آليارم يلعديلاة يالمبقرلياةا رغام أ يبك ار يحلرراة لع ياة يملصارحلةا ال كاان
أن يااال اان م اارم يلعديلااة يجل رئيااة تااوف ساالن يالابكاارم وىل يلقناارء ايجلاارب لنااحراي يالمبكرلاارم
يجلسي ة حلقوم يإلمسرن اذامكم.
 11-5اعالا ع اى ذلا ا ال مت ا آليارم يلعديلاة يالمبقرلياةا يلوقان يحلرضارا وال صاالاية
يلبوصية قرضر اكومة ميلرلا يلي ال صرالة يلك ة يلاصن وجريء يملالاقرم يجل رئية من
ااالل مكب ا يملاادعل يلعاارم .اماان قا ف اار ماان يع إلارلااة صاارايب يلاالالغ وىل آلياارم يلعديلااة
يالمبقرلي ااة وذي لرم اان يل بي ااة يلواي ااد يملبوقع ااة م ك اار ا اال توص ااية مكبا ا يمل اادعل يلع اارم ا اارذ
وجريءيم مالاقة ج رئية .ف كبا يملادعل يلعارم م ا م أصاال إبجاريء قياق مسابقن ام ماه اشارمن
افعارل في اار يرتكا ماان جاريئم اااق أمرماان لرماادمن .االبااد مان أن مااال مكبا يملاادعل يلعاارم
هب ي ياللب يم حبكم مسؤاليبها ان ارجة وىل وارلة أ رى من آليي يلعديلة يالمبقرلية.
 12-5ا برمرا مرا صرالر يللالغ ببأليد يلدالة يلطرف أن م،راع قارمون لب ارمي يلبعا م
ام،اراع قاارمون لب ارمي يال بااارء يلقسارمي عرضاار ع ااى يلربملارن .غا أن م،اراعل يلقاارموماي اا من
اارل يعب ر ارا فنهن ار لان م طلقار
ال م طلقرن ع ى ا م يلقنية ألهن ر مل معب ادي بعاد .ااا
ع ى ا م يلقنيةا ألن ي بارء أمرمن لرمدمن قسري اقع عرم .2003
 13-5ا برم اارا م ،ااد ص اارالر يل االالغ ع ااى أهن اار ليس اار م ا ا ماي ل ااوء وىل آلي اارم يلعديل ااة
يالمبقرلي ااة لالمب اارل ل ،اار يس ااب ار س االن يالمبص اارف ي ي ااة .اا ا وذي عرض اان قن اايبك ر ع ااى
آليرم يلعديلة يالمبقرليةا فنن أاكرم جرب يلنرر يلي م ا ع يكر قرمون جل ة يلبحقيق ارالم
يال با اارء يلقس اارمي اجل ااة يحلقيق ااة ايملص اارحلة يلق اارمون رق اام  2071لع اارم  )2014تبع اارر م ااع
يملع ا اارم يلدالي ا ااةا ألن يلق ا اارمون ال ما ا ا ا ع ا ااى ضا ا ا رام بع ا اادم يلبكا ا اريرا ما ا ا الا م ا اان ا ااالل
يإلصااالارم يلب،ارمعية اتااديب يلرتضااية .الا ل ا ماارى صاارالر يلاالالغ أمااه ال كاان يعبلاارر ساالن
يالمبصرف يلي مبيحكار يلقارمونا مان ايا جارب يلناررا سالال فعرلاة قنايبكم .امؤلاد صارالر
يلاالالغ أمااه يااق هل اارا ااارالم يالمبكرلاارم يجلسااي ة حلقااوم يإلمساارنا م اان يالمبكرلاارم يلااي
تعاار هلاار أمرماان لرماادمنا يحلصااول ع ااى جاارب لرماان ملاار أصاارهب ر ماان ضااررا اأمااه م لغاال تاس ا
ذل ا يلق اار ل ل اار إل يألسرس ااية ايملل اار إل يلبوجيكي ااة ب ،ااأن يحل ااق يالمبص اارف ايجل اارب لن ااحراي
يالمبكرل اارم يجلس ااي ة ل ق اارمون يل اادا حلق ااوم يإلمس اارن ايالمبكرل اارم يخلط ا ا ل ق اارمون يل اادا
يإلمساارين .اع ااى اجااه يخلصااوصا م رشااد صاارالر يلاالالغ يل ااة يملع يااة حبقااوم يإلمساارن أن تلاااي
لباصين تديب يجلرب يلي مسبحقرهنر.
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القضااي كاإلدراءات املعركضة علو اللجنة

يل ر يملقلولية
 1-6قلن يل ر أمي ي عارء مار باالغ مارا جيا ع اى يل اة أن تقاررا افقار ل ار 97
من م رمكر يلدي لا مر وذي لرن يللالغ مقلوال أم ال وج يلرباتولول يال بيررمي.
 2-6اق ااد تل اادم يل ااةا افق اار مل اار تا ا ا ع ي ااه يلاق اار  2أ) م اان يمل اار  5م اان يلرباتول ااول
ويارر أمي وجاريء آ ار مان وجاريءيم يلبحقياق
يال بيررميا من أن يملسألة ماسكر ليسان قياد يللحا
يلدا أا يلبسومة يلدالية.
 3-6افي ر مبع ق ب،ر يسب ار سلن يالمبصارف ي ياةا اي يل اة ع ار حب اة يلدالاة يلطارف
يل ااي مار ا اار أما اه ل اارن م لغ اال لص اارايب يل االالغ رف ااع قن اايبك ر وىل جل ااة يلبحقي ااق يملع ي ااة ألش ااخرص
يملخبااي ويرر ع ية يلعديلة يالمبقرليةا من أجن يلب ارس يإلمصارف ار يرتكا مان يمبكرلارم و ن
يل يع يملس س .ا ي يل ة ع ار أمنار حب اة صارايب يلالالغ يلاي مار اار أن ي ك اة يلع يار ميلارل
أصدرما  1ا مرين/موميه 2007ا بعد م رار ي وصدير أمار م اول قا ِّدم سام  34شخصار
فبايرا من بي كم أمرمن لرمدمنا اك ر أمرم فياه يحلكوماة لبحقياق ارلاة يألشاخرص يملخباااي.
ا ي يل ة ع ر ل ل إبفر صرايب يللالغ أن أسر أمرمن لرمدمن اصا نا عارمل 2009
ا2011ا ع ااى تع اومض مقاادمي ماان ب يالع ارتيف غ ا يمللرشاار بااارء أمرماان لرماادمن قس اريا اأن
آليرم يلعديلة يالمبقرلية مل ت ،أ وال عارم  2015امل ارز وال تقادمر بطي ار في ار خرماه مان قيقارما
اأهن ر ليسر م ماي ل وء وىل جل ة يلبحقياقا ااال اي اة غا قنارئيةا ألن يملادعل يلعارم م ا ما حبكام
م ص االها إبج اريء قي ااق فع اارل .ا إلض اارفة وىل ذل ا ا مل تبخ ا يلدال ااة يلط اارف أمي وج اريءيم م وس ااة
ل بحا ِّارمي عاان مكاارن اجااو أمرماان لرماادمن أا لبقاادمي يملسااؤالاي وىل يلعديلااة م ا أن أب غاان يلس ا طرم
بارئاها ع ااى يلاارغم اار أصاادرته ي ك ااة يلع ياار ماان أايماار توجيكيااة با ل  .اباادال ماان ذلا ا يعرتفاان
يلدال ااة يلط اارف ان مصا ا أمرم اان لرم اادمن امك اارن اج ااو م م اار زيال جمك اولاي .ات اارى يل ااةا ال اان
ا م يل ارافا أن صارالر يلالالغ قاد يساب ادي ضياع سالن يالمبصارف ي ياة يملبرااة اأن يلاقار  2ب)
ماان يملاار  5ماان يلرباتولااول يال بيااررمي ال مت عكاار ماان يل اار يلاالالغ .ا إلضاارفة وىل ذل ا ا ت ا ّلِر
يل اة امااه لاايب ا ااريف ماار م ا م سااب ار سالن يل ااوء وىل يهلي اارم غا يلقناارئية ل وفاارء ل،اارا يلااي
ت ا ع يكر ت يملر ا اال سي ر ع دمر ال ت لن آليرم يلعديلة يالمبقرليةا يلاي مب ان يلغار م كار
تع م م رم يلعديلة يلعر ميا فعرليبكر قنراي يال بارء يلقسرميا ل ر مبنس من ا م يلقنية.
 4-6املر لرمن ضيع شرا يملقلولية قد يسبوفينا تع ن يل ة أن يللالغ مقلول امتنل وىل
يل ر في ر قدمه صرالر يللالغ من ي عرءيم ويارر يلاقار  1مان يملار  6ايملاوي  7ا 9ا10
ا16ا مقااراء ار ااار ا الق ارتين مااع يلاقاار  3ماان يملاار  2ماان يلعكاادا في اار يااا أمرماان لرماادمنا
ا وياارر يملاار 7ا مقااراء ار ااار ا الق ارتين مااع يلاقاار  3ماان يملاار 2ا في اار يااا تيكاارام
لرمدمن اريمكررمي لرمدمن.

يل ر يألسب يملوضوعية
 1-7م اارم يل ااة يلاالالغ ضااوء ضيااع ماار أاتاااه هلاار يلطرفاارن ماان مع وماارم افقاار ل اقاار 1
من يملر  5من يلرباتولول يال بيررمي.
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 2-7ا ااي يل ااة ع اار عاارء صاارايب يلاالالغ أن أمرماان لرماادمن يعبقاان اياب ا تعسااار
اتعاار لال بااارء يلقساارمي م ا  10ت،ارمن يألال/ألبااوبر 2003ا اأمااه مل ماابم وجاريء أمي قيااق
فعرل مص م امكرن اجو م .ا ي ع ر لا ل ان يلدالاة يلطارف مل تطعان اا م يال عارءيم.
اتالا يل ة أن ماوضية يألمم يملبحد يلسرمية حلقاوم يإلمسارن أ رجان يسام أمرمان لرمادمن
باااي أراارء يألشااخرص يلا من ماار زيلاوي عاادي يملخبااااي بعااد ياب اارزام ثك ااة مكريجغااومت
عرم .)9 2003
 3-7ا ااي يل ااة ع اار حب ااة يلدالااة يلطاارف أمااه ال موجااد أمي س ا ن عاان يعبقاارل أمرماان
لرمدمن أا ياب رزم.
 4-7اتؤل ااد يل ااة جم ااد ي أن عا ا ء يإلثل اارم ال ك اان أن مق ااع ع ااى ص اارا يل االالغ اا اادما
ال سااي ر اأن صاارا يلاالالغ ال مساابطيع اماار ياليااالع ع ااى يأل لااة ع ااى قاادم يملسااراي مااع يلدالااة
يلط اارف اأن ومكرمي ااة يالي ااالع ع ااى يملع وم اارم ذيم يلصا ا ة غرلل اار م اار تك ااون مبرا ااة ل دال ااة يلط اارف
ااادار  .)10اماكاام ضا ر ماان يلاقاار  2ماان يملاار  4ماان يلرباتولااول يال بيااررمي أن ماان ايجا يلدالااة
يلطاارف أن قااق حبساان ميااة لاان ماار موجااه وليكاار اوىل يكاار ماان ي عاارءيم مبكااريف أاكاارم يلعكاادا
اأن ت ا ا يل ااة اار ل اادمكر م اان مع وم اارم ا ا ي يل ،ااأن .ا يحل اارالم يل ااي تك ااون فيك اار ي ع اارءيم
صاارا يلاالالغ ضااد يلدالااة يلطاارف مدعومااة ا لااة معبااد هباارا امكااون فيكاار يحلصااول ع ااى توضاايحرم
وضرفية مبوقار ع ى مع ومرم وزار يلدالة يلطرف فقا ا جياوز ل اة أن تعبارب أن ي عارءيم صارا
يللالغ مدعومة ا لة ت لبكر مر مل تقدم يلدالة يلطرف أ لة أا توضيحرم مق عة تدانكر.
 5-7ا اا م يلقناايةا تالاا يل ااة أن مصا أمرماان لرماادمن امكاارن اجااو م ماار زيال جمكاولاي
رغام ماار ب لااه صاارالر يلالالغ ماان جكااو ل ع ااور ع يااه .اتالاا يل ااة أن يلسا طرم أمكاارم ضا وعكر
س أمرمن لرمدمن ارمبه اأمع ن رفنكر يلبحقق من مص م امن مكرن اجو م.
 6-7ا ضااوء يلواثئااق يلااي قاادمكر صاارالر يلاالالغ يم اار يلاقاريم  4-2ا 6-2ا 2-5أعااالم)ا
تاارى يل ااة أن يلدالااة يلطاارف مل تقاادم توضاايحرم لرفيااة أا م وسااة تااداض هباار ي عاارءيم صاارايب
يللالغ في ر مبع ق بارء أمرمن لرمدمن قسري .اب ارء ع اى ذلا ا تارى يل اة أن سا أمرمان
لرماادمن ارمبااها اماار أعقلااه ماان رفااض يلسا طرم يالع ارتيف با ل ايلبحقااق ماان مص ا ما م،ااكن
ي بارء قسراي.
 7-7ات ّلر يل ة ان مصط س ”يال باارء يلقسارمي“ مل مسابخدم صارياة أمي مار مان
موي يلعكدا غ أن يال بارء يلقسرمي او س سا ة فرماد امبكرم اة مان يألفعارل يلاي مت ان يمبكرلار
مبويصال حلقوم ش معرتف هبر يلعكد .)11

__________

 )9يم ار
.RNA barracks, Kathmandu, in 2003–2004”, May 2006, annex A
 )10يم ر شررمر اشررمر ضد ميلرلا يلاقر  5-7اشاررمر اآ اران ضاد ميلارل )CCPR/C/122/D/2364/2014ا يلاقار
 3-5االررمل االررمل ضد ميلارل )CCPR/C/119/D/2184/2012ا يلاقار  4-11ا ارلارل اآ اران ضاد
ميلرل )CCPR/C/119/D/2185/2012ا يلاقر  4-11امراي ضاد ميلارل )CCPR/C/119/D/2245/2013ا يلاقار
 2-12يم ار مرارجاارن اآ ااران ضاد ميلاارل )CCPR/C/105/D/1863/2009ا يلاقاار  3-8اترملارم ضااد ميلاارلا
يلاقر  2-7الرتويل ضد ميلرلا يلاقر .6-3
 )11يم اار ميااو ن اميااو ن ضااد ميلاارل )CCPR/C/120/D/2170/2012ا يلاقاار  .5-10الاارتويل ضااد ميلاارلا يلاقاار
 3-11اس ا ا اآ ااران ضااد لولوملياار )CCPR/C/114/D/2134/2012ا يلاقاار  4-9االااررمل االااررمل
ض ااد ميل اارلا يلاق اار  5-11ا ارل اارل اآ ااران ض ااد ميل اارلا يلاق اار  .5-11يم اار أمن اار تع ي ااق يل ااة يلع اارم
رقم  )2018 36ب،أن يحلق يحلير ا يلاقر .58
“Report of investigation into arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj
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 8-7ات ا ّلر يل ااة ان س ا يحلرمااة يملبلااوع باارفض يإلق ارير بااه أا إب ااارء مص ا يل،ااخا
يملخبااال جيعاان يل،ااخاا ااارالم يال بااارء يلقساارميا ااررج مطاارم شرمااة يلقاارمون امعاّار ايرتااه
خلطر شدمد امسب ر تبح ن يلدالة مساؤاليبه  .)12ا اا م يلقنايةا مل تقادم يلدالاة يلطارف أمي
أ لة ت لن أهنر افن لب يمرهتر يملب ة شرمة اير أمرمن لرمدمن ع دمر لرن ب ي عكاد
يلس طرم .ات ّلِر يل اة لا ل ان ع اى يلادال يألياريف أن تبخا تاديب ال تقبصار ع اى م اع
ارمارن يإلمساارن مان ايرتااه رتكاارب أفعارل وجريميااة اع اى يملعرقلااة ع ااى ذلا يحلرماارن فحسا ا
اوملر مت ع أمنر أفعرل يلقبن يلبعسال يلي ترتكلكر قويم يألمن يلبربعة لب ا يلادال ذيهتار  .)13ا
الاان اا م يل اارافا تاارى يل ااة أن يلدالااة يلطاارف قااد يمبككاان ماار تعكاادم بااه ماان يلب يماارم وجا
يلاقر  1من يملر  6من يلعكد.
 9-7ات ا ّلِر يل ااة أمن اار ان يلاق اار  3م اان يمل اار  2م اان يلعك ااد تقن اال ان تكا اان يل اادال
يأليريف لكن شخا سلن يمبصرف ميسر افعرلة اايجلة يإلمارذ ل طرللة حلقاوم يملكرساة
يلعكااد .ل اار ت ا ّلِر يل ااة ببع يقكاار يلعاارم رقاام  )2004 31ب،ااأن يليعااة ياللب ا يم يلقاارموين يلعاارم
يملا اارا ع ااى يل اادال يأليا اريف يلعك اادا اال س ااي ر اار ج اارء في ااه م اان أم ااه ما ا م اار ل ،ااان
يلبحقيقارم عان اقااوع يمبكرلارم ااد ل حقاوم يمل صاوص ع يكاار يلعكادا اجا ع اى يلاادال
يأليريف أن تكان تقدمي يملسؤالاي عن ت يالمبكرلرم وىل ي رل اة .امان شاأن عادم يلبحقياق
ت يالمبكرلرم اعدم تقدمي مرتكليكر وىل ي رل ة أن م،كن اد ذيته رقر آ ر ل عكد.
ات ،ااأ ت ا ياللب يماارم بصاااة رصااة في اار مبع ااق المبكرلاارم يملعاارتف هباار لأفعاارل ج رئيااة وماار
وجا يلقاارمون ي اال أا يلقاارمون يلاادا ا م اان يلبعا م اماار رث ااه ماان ضااراب يملعرم ااة يلقرسااية
ايلالومسرمية ايملكي ةا ايإلعديم إبجريءيم موج أا تعسار .)14
 10-7ا ااي يل ااة ع اار لط ا يلا مي قاادم وىل ي ك ااة يلع ياارا ساام  34شخصاار فباياارا
من بي كم أمرمن لرمدمنا ل طرللة إلعالن عن ارلة يملخبااي م كم .ا ي يل ة ع ار أمنار
حلكم يل مي أصدرته ي ك ة يلع يرا  1ا مرين/موميه 2007ا اأمارم فياه يحلكوماة لبحقياق
ارلة يألشخرص يملخباايا ا رسلة يجل ر ا اتعومض أقررب يلنحراي .ل ر ي يل ة ع ار
ان يلدالااة يلطاارف مل ت ا ا ذل ا يحلكااما حب ااة أن صاارايب يلاالالغ مل مقاادمر وىل جل ااة يلبحقيااق
يملع ي ااة ألش ااخرص يملاق ااو من ش ااكوى ب ،ااأن ي با اارء أمرم اان لرم اادمنا اأن يلسا ا طرم س ااببخ
وجريءيم قرمومية ضد يملبورياي ا م يجلر ة ب رء ع ى توصية جل ة يلبحقيق.
 11-7اع ى يلرغم ار ب لباه أسار أمرمان لرمادمن مان جكاو ا مل خار يلدالاة يلطارف أمي قياق
لبحدمد مالبسرم يعبقرل أمرمان لرمادمن اياب ارزم اي بارئاه قساريا امل يارلم أمي جارن مان يجل ار
أا معرق  .امل توضس يلدالة يلطرف سل عدم وجاريء أمي قياق مان اا ي يلقليان بعاد اال سال
يلبأ ر وجريئه.
__________

 )12يم اار أبااو شااعرلة اآ ااران ضااد ليلياار )CCPR/C/107/D/1913/2009ا يلاقاار  2-6االااررمل االااررمل ضااد
ميل اارلا يلاق اار  6-11ا ارل اارل اآ ااران ض ااد ميل اارلا يلاق اار  .6-11يم اار أمن اار تع ي ااق يل ااة يلع اارم رق اام
 )2018 36ب،أن يحلق يحلير ا يلاقر .58
 )13يم ر تع يق يل ة يلعرم رقم 36ا يلاقراتن  7ا.13
 )14يم ر تع يق يل ة يلعرم رقم 31ا يلاقر .18
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 12-7اب اارء ع ااى ذلا ا تاارى يل ااة أن يلدالااة يلطاارف مل خا ِر قيقاار فااوراي اشاارمال افعاارال
مالبسرم يعبقرل أمرمن لرمدمن اياب رزم اي بارئه قسريا ر م،كن يمبكرلر ل ر 6ا مقاراء
ار ار ا القرتين مع يلاقر  3من يملر  2من يلعكد.
 13-7اتالا ا يل ااة ا ااة ص اارايب يل االالغ أن ياب اارز أمرم اان لرم اادمن تعس ااار اي با اارءم
يلقسارمي الاقاار م،اكالنا اااد ذيهت ارا معرم ااة فرلاااة ألاكارم يملاار  .7اتقار يل ااة بدرجااة
يملعرا يلي م طومي ع يكر يالاب رز ألجان غا مسا ى عا ل عان يلعارمل يخلاررجل .ا اي يل اة
ع ر عرءيم صرايب يللالغ أن الراف يالاب رز ع ومار ثك اة لبيلاة هبا ي ام يلاارت
مر باي عرمل  2003ا)2004ا يلي مش ن ع يرم يسب ويب إللريم اصعق لككر ءا تعد
ربة معرم ة قرسية اال ومسرمية امكي ة .اعاالا ع اى ذلا ا تالاا يل اة أن ريمكاررمي لرمادمن
رأى أن جسد أمرمن لرمدمن لرن مبورمر امغطى لكدمرم من أثر يلنارب .املار لرمان يلدالاة
يلطرف ت كر يعبقرل أمرمن لرمدمن اال تقادم أمي أ لاة لبوضايس يلوقارئع في ار مبع اق عرم باه أث ارء
ياب اارزما ف اانن يل ااة ت اارى أن ي با اارءم يلقس اارمي امعرم ب ااه أث اارء ياب اارزم م ،ااكالن يمبكرل اار
ل اار  7ماان يلعكااد .ا اار أن يل ااة توصا ن وىل اا ي يالسااب برجا فنهناار لاان ت اار يال عاارءيم
يملبع قة مبكريف أاكرم يلاقر  1من يملر  10من يلعكد في ر يا يلوقرئع ماسكر.
 14-7اتالا يل ة مر تسل فيه ي باارء أمرمان لرمادمن مان لارب اأساى لصارايب يلالالغ
اأفري أسرهت ر امر مكب ف مالبسرم يعبقارل أمرمان لرمادمن اياب ارزم مان ارلاة عادم مقااي مساب ر
ايوم ااة يألمااد او ااارم أقاار ء أمرماان لرماادمن يلبوصاان وىل ويااالم س ارياه ِ
اع اام صاارايب يلاالالغ
بعاادم وجاريء قيااق ي بااارء أمرماان لرماادمن ابعاادم مسااولة أمي شااخا ع ااه .اتاارى يل ااة أن
ا م يلوقرئع تك،ف عن ل
يمبكريف ألاكرم يملر  7من يلعكد اق صرايب يللالغ.
 15-7ا ااي يل ااة ع اار عاارء صاارايب يلاالالغ اااداو يمبكااريف ل اار  9ماان يلعكااد ألن
أمرمن لرمدمن س ارمبه  10ت،رمن يألال/ألباوبر 2003ا مان ان ويالعاه ع اى ما لر
توقيف اقن ولقرء يلقلض ع يه .امل مقدَّم أمي تربمر قرموين الاب رزم .امل ن أمرمن لرمدمن قا
أمرم قر ل امل مكن سبطرعبه يلطعن قرمومية ياب رزم .اعالا ع اى ذلا ا مل مسا ن يعبقارل
أمرماان لرماادمن اياب اارزما اار م،ااكن يمبكرلاار ل لاار إل يلبوجيكيااة يلداليااة ب،ااأن يلن ا رام يلقرموميااة
لاشخرص ي ب من .ا ضوء عدم ارا أمي ر من يلدالة يلطرف ا ي يلصد ا ترى يل ة
أن ياب رز أمرمن لرمدمن م،كن يمبكرلر حلقوقه يمل صوص ع يكر يملار  9مان يلعكادا ار
ذل لعدم اجو أمي س ن عن يعبقرله اياب رزم.
 16-7افي ر مبع ق ملر  16من يلعكدا تالاا يل اة ي عارء صارايب يلالالغ أن يلسا طرم
أمكرم ض وعكر ي بارء أمرمن لرمدمن ي بارء قسرايا رغم أمه يعبقن اياب ع ل عن يلعرمل
يخلررجل من قِلن قويم يألمن يجلي يل يلار يمل كال) .امل تقادم يلدالاة يلطارف أمي مع ومارم اجيكاة
عاان مصا أمرماان لرماادمن .امل قجياار أمي قيااق فعاارل ل بألااد ماان مكاارن اجااو ما اار اضااعه فع ياار
ررج مطرم شرمة يلقرمون .اترى يل اة أن تع ّ اد ارمارن شاخا مار مان شرماة يلقارمون م،اكن
رفن اار حل ااق يلا اار يالع ارتيف ب،خص اايبه يلقرمومي ااةا ال س ااي ر ارل ااة يلع اان بص ااور م ك ي ااة
ع ااى عرق ااة ماار مل لااه أقرربااه ماان جكااو ل وصااول وىل ساالن يمبصاارف فعرلااة  .)15اب اارء ع ااى ذلا ا

__________

 )15يم اار اترا اآ ااران ضااد ميلاارل )CCPR/C/114/D/2038/2011ا يلاقاار  9-10اس ا ا اآ ااران ضااد لولوملياارا
يلاقر  5-9االررمل االررمل ضد ميلرلا يلاقر  10-11ا ارلرل اآ ران ضد ميلرلا يلاقر .10-11
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تاارى يل ااة أن ي بااارء أمرماان لرماادمن قس اري ارمااه ماان شرمااة يلقاارمون اماان اقااه
ب،خصيبه يلقرموميةا ر م،كن يمبكرلر ألاكرم يملر  16من يلعكد.

يالع ارتيف

 17-7اي اابت ص اارالر يل االالغ لاق اار  3م اان يمل اار  2م اان يلعك اادا يل ااي تا اار ع ااى يل اادال
ل
يمبصرف ل
فعرل جل يع يألشخرص يل من يمبككان اقاوقكم وجا
يأليريف يلب يمر بن رن سلين
يلعكد .اتعّق يل ة أ ية ع ى قيرم يلدال يأليريف إبم،رء آليرم قنارئية او يرماة م رسالة ل لان
عاراى يمبكرلارم اقااوم يإلمسارن .اتا لر يل اة ببع يقكار يلعاارم رقام 31ا يلا مي م،ا ع ااى
اجه يخلصوص وىل أن تقرعب الة يرف عن يلبحقيق يمبكرلرم م عومة قد مانلا اد
ذيتااها وىل يمبكااريف آ اار ألاكاارم يلعكااد .ا ا ا م يلقناايةا تالا ا يل ااة أن تيكاارام لرماادمن
قاادما  15ت،ارمن يألال/ألبااوبر 2003ا شااكوى وىل يل ااة يلوي يااة حلقااوم يإلمساارن ب،ااأن
يعبقاارل يب يااه اياب رز اار ع ا ل عاان يلعاارمل يخلااررجلا اأمااه ااارال تس ا ين شااكوى لاادى يجلااي
يل يلا اار يمل ك ا االا  17ت ،ا ارمن يألال/ألب ا ااوبر 2003ا الكا اان رالب ا ااه ءم لا،ا اانا اأم ا ااه
يسباساارا  21ت ،ارمن يألال/ألبااوبر 2003ا عاان مكاارن اجااو يب يااه ماان شااخا تربطااه بااه
ص ا ة قاار بعيااد لاارن م،ااغن آم ا ييف م ص ا ازماار يسبصااالح يألريضاال او يرهتاار .اقاادم صاارالر
يلاالالغ أمناارا  30ت ،ارمن يل اارين/موف رب 2004ا ي لاار وىل ي ك ااة يلع ياار لكاال تصاادر أماار
م ااول .ارغاام ا ا م يجلكااو ا مل خ ا ِر يلدالااة يلطاارف قيقاار مساابقال اشاارمال السااب الء مالبساارم
يعبقرل أمرمن لرمدمن اياب رزم اي بارئه .ا ا ي يلصد ا ترى يل ة أن يلدالة يلطرف مل خر
قيقاار سارمعر اشاارمال افعاارال ي بااارء أمرماان لرماادمن .ا إلضارفة وىل ذلا ا ال ت،ااكن يمللاارل
يلااي اصاان ع يكاار صاارالر يلاالالغ لبعااومض مؤقاان ج اربي لرفياار مب رساالر مااع طااور يالمبكرلاارم
يملرتكلااة .اب اارء ع ااى ذل ا ا ا ااا يل ااة وىل أن يلوقاارئع يملعراضااة ع يكاار تك،ااف عاان اااداو
يمبكا ل
اريف ل اقاار  3ماان يملاار 2ا مقااراء الق ارتين مااع يمل اوي  6ا 7ا 9ا 16ماان يلعكااد اااق
أمرمن لرمدمنا ايلاقر  3من يملر 2ا مقراء القرتين مع يملر  7من يلعكدا اق صرايب
يللالغ.
 -8ايل ةا وذ تبصارف وجا يلاقار  4مان يملار  5مان يلرباتولاول يال بياررميا تارى أن
يلوقاارئع يملعراضااة ع يكاار تك،ااف عاان يمبكااريف يلدالااة يلطاارف ل اوي  6ا 7ا 9ا 16ماان يلعكاادا
مق ااراء الق ارتين م ااع يلاق اار  3م اان يمل اار  2م ااها ا ااق أمرم اان لرم اادمنا ايمل اار 7ا مق ااراء
م ار ا القرتين مع يلاقر  3من يملر 2ا اق تيكرام اريمكررمي لرمدمن.
 -9ايلدالة يلطرف م مةا افقر ل اقر  3أ) مان يملار  2مان يلعكادا بباوف سالين يمبصارف
فع اارل لص اارايب يل االالغ .امس اابوج ذل ا أن مت ا س يلدال ااة يلط اارف يألش ااخرص يل ا من يمبكك اان
اقااوقكم يملكاولااة وج ا يلعكااد تعومناار لاارمال ع اار أصاارهبم ماان ضاارر .اب اارء ع ااى ذل ا ا فاانن
يلدالااة يلطاارف م مااةا ض ااة أمااورا لقياارم اار م اال :أ) وجاريء قيااق شاارمن افعاارل يلوقاارئع
ي يطااة اب اارز أمرماان لرماادمن ايملعرم ااة يلااي تعاار هلاار أث اارء ياب اارزم اي بارئااه ب) ت امااد
صرايب يللالغ ع ومرم ماص ة عن مبرئت ا ي يلبحقيق ج) ويالم ساريح أمرمان لرمادمن وذي
) مقرضار مان ت لان
لرن ال م يل ع ى قيد يحلير ا أا تس يم رفرته وىل أسرته وذي لرن قد تو
) ضا رن تاوف
مسؤاليبكم عن يالمبكرلرم يملرتكلاةا امعارقلبكما اوعاالن مبارئت اا م يلباديب
يلقاادر يلااالزم ايلكاار ماان وعاار يلبأاياان يل اساال ايلعااالج يلطاايب لصاارايب يلاالالغ ا) تعااومض
صاارايب يلاالالغ تعومناار لرفياارا م ،ا ن تااديب يلرتضااية يلكرفيااة عااالا ع ااى ماار اصااال ع يااه ماان
16
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تعومض ج ئلا ع ر تعرضر له من يمبكرلرم .ايلدالة يلطرف م مة أمنر ارذ تاديب مل اع ااداو
يمبكرلرم رث ة يملسبقلن .اع ى اجه يخلصوصا م لغل ل دالة يلطرف أن تكاان خارمي يلبعا م
ايال بااارء يلقساارمي ت ،ارمعرهترا ايل ا ا فيكاار ع ااى عقااو م اساالن يمبصاارف تب رس ا اجساارمة
يجلاريئم يملرتكلااة .اعااالا ع ااى ذلا ا م لغاال ل دالااة يلطاارف أن تكااان وجاريء قيقاارم فورمااة ام مكااة
افعرلة ا م يحلرالما اأن تاسس يجملرل ملقرضر يملسؤالاي عن ا م يجلريئم.
 -10ايل ةا وذ تنع يعبلررار أن يلدالة يلطارفا منا رمكر وىل يلرباتولاول يال بياررميا
قااد يعرتفاان بصاارص يل ااة دمااد ماار وذي لاارن قااد ااادو يمبكااريف ل عكااد أم الا اتعكاادم
ع ال ملر  2من يلعكاد ان تكاان متباع ضياع يألفاري يملوجاو من وق ي كار أا يخلرضاعاي لوالمبكار
حلقاوم يملعارتف هبار يلعكاد اان تبايس سالين يمبصارف فعارال اقاربال لإماارذ وذي ثلان اااداو
يمبكريفا تو أن تب قى من يلدالة يلطارفا غناون  180مومارا مع ومارم ع ار يا تاه مان تاديب
لوض ااع آريء يل ااة موض ااع يلب ايا ا  .اتط ا ا يل ااة وىل يلدال ااة يلط اارف أمن اار م ،اار اا ا م يآلريء
اتع ي كر ع ى مطرم ايسع ب غبكر يلررية.
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