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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اآلراء ال ت تتي اعتمت ت ت ا اللجن ت تتة مبوجت ت ت امل ت تتا  )٤(٥مت ت ت الربوتوك ت تتو
االختياري ،بشأن البالغ رقم *** ** *٢٠١٦/٢٧٧٣
البالغ مقدم من:

ب ووفا اكاا ووك (متثل وون مة و و الرابط و السفيسو وري
اإلاالت من العقكب)

كا و و

الشخص ا دعى أنن ض ي  :صكحب البالغ

__________

*
**

***

الدول الطرف:

نيبكل

اتايخ تقدمي البالغ:

 ١١أايا/مكيف ٢٠١٦

الفاثئق ا رجعي :

القراا ا تخذ مبفجب ا كدة  9٢من الة كم الودالل للنةو
واحملووكل ا الدول و الطوورف  ١٣حزيران/يفنيوون ٢٠١٦
(مل يصدا ش ل وثيق )

اتايخ اعت كد اآلااء:

 ١٥متفز/يفلين ٢٠١9

ا فضفع:

ع وول ال و ووكل والع وول القس وور واالعتق ووكل التعس ووو
لطول من الس كن الصليني وتعذيبن واحملك العكدل

ا سكئل اإلجرائي :

اسوتةوكد سوبل االنتصوكف احملليو و سوكءة اسوتع كل ا ووق
تقدمي البالغكت

ا سكئل ا فضفعي :

ح و وور التع و ووذيب وغ و وومل م و وون ض و ووروب ا عكمل و و القكس و ووي
أو الال نس و و ووكني أو ا حيةو و و و وح و و وور الع و و وول القس و و وور

اعت دهتك اللنة دواهتك  ٢٦-١( ١٢٦متفز/يفلين .)٢٠١9
شووكايف دااس و اووذا الووبالغ أعنووكء اللنة و التكلي و أرووكباه :اتنيووك مووكااي عبوودل اوتشووفل وعيووك بوون عكشووفا
وشفيتش و اووفاواي و ريسووتفف اووكيةز وابموورمي
و يلووز برانوود يح وري وعووكاف بلقووكن وأمحوود أمووني اووت
فيتك ودن كن ال مفافمفزا وافتيين ابزااتزي وامانن يزادا وكبريرا واكسويل ك سكنسوني ولفسوين مكنفيول
سكنتف ابي ويفاكل شكين و يلني تريغرودجك وأندااي زميرمكن.
يوورد مراووق اووذل اآلااء اأ مشو يف لعنووكء اللنةو اتنيووك مووكااي عبوودل اوتشووفل وعووكاف بلقووكن واوومانن يوزادا
كبريرا و يلني تريغرودجك (اأ مؤيد).
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وحووق الووورد ا ري و والمووكن علووى شخصوون وا ووق
حمك عكدل واح ام ال رامو الصويل لإلنسوكن وحوق
الطول ا كي اخلكص وا ق سبيل انتصكف اعكل

مفاد العحد:

 ٢و  ٧و()٣(8أ) و 9و ١٠و ١4و)١(٢4

مفاد الربوتف فل االلتيكا :

 ٣و()٢(٥ب)

 -١صكحب البالغ اوف بوفا اكاا وك( )١ا وفا ن الةيبوكا ا فلوفد عوكم  ١99٧وا ةت و ا
مجكع التكاو الصلي  .واف يدع أن الدولو الطورف انتح وق حقفاون ا ةصوفه عليحوك ا وفاد ٢
و ٧و()٣(8أ) و 9و ١٠و ١4و )١(٢4من العحد .واد دلل الربوتف فل االلتيكا حيز
الةوكذ ابلةسب ا الدول الطرف  ١4أايا/مكيف  .١99١ومتثل صكحب البالغ مة الرابطو
السفيسري كا اإلاالت من العقكب.
الوقائع كما عرضها صاح البالغ
 ١-٢يش ووم ص ووكحب ال ووبالغ ا أن وا ووكئجي ا ووذا ال ووبالغ ووب أن تق ورأ س وويك االس ووتخدام
الفاسووجي وا ةحنو لالحتنووكز التعسووو والتعووذيب نيبووكل وال سووي ك ضوود ال وووكل مووجي اووالت
اجلةووكة موون العقووكب( .)٢وتشو ل العفاموول اإلضووكاي الووت ووب أن تؤلووذ االعتبووكا شوويفع ووروف
االحتن ووكز الال نس ووكني وا حية و ( )٣وانتش ووكا سكاس ووكت ع وول ال و ووكل والع وول القس وور س ووك ي ووؤثر
أسكسكً أ وكل جمت عوكت الشوعفب الصولي علوى الورغه مون ا ور الررو وذل ا كاسوكت
مجيجي أحنكء البلد(.)4
عووكم  ٢٠٠٧أاسوول صووكحب الووبالغ عة وودمك ووكن سوون تسووجي سووةفات بس ووبب
٢-٢
ضووعا ا كل و ا كلي و لس ورتن ا كمتكنوودو للع وول اخلدم و ا ةزلي و  .وع وول البداي و مةووزل
كنق روان تس لن ابالنت كم ا داس و وكن يتلقوى أجوراً متفاضوعكً مقكبول لدمكتون .ول ون
عكم  ٢٠١٠أاسل ا الع ل خكدم مةزا لدى أسرة ضكبط ابجلوي الةيبوكا ول ةون مل يعود
يس وه اباللت وك اب داسو  .و سون  ١4عكموكً أجورب صوكحب الوبالغ علوى الع ول ول يوفم
مون السوكع الرابعو صووبكحكً ا العكشورة مسوكءً و لوا عع ووكل الطحو وا طوبخ والتة يوا وال ووة
وش وراء الل وفازم واالعتةووكء اب ةووزل ولدم و الووزواا وتوودليب الاوودام وغسوول ا الب و  .ومل ي وون يووداجي
لصكحب البالغ أو أسرتن أجر مقكبل ع لن.
__________

()١
()٢

()٣
()4
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يستخدم صكحب البالغ اركً مستعكااً لغرا اذا البالغ.
يش ووم ص ووكحب ال ووبالغ مجلو و أم ووفا ا ا الح ووكت اخلتكميو و للنة و و بش ووثن التقري وور ال وودوا الث ووكين لةيب ووكل
( )CCPR/C/NPL/CO/2الوق ورات  ١٠و ١١و ١٧و ا التقريوور ا تعلووق بةيبووكل الووذ اعت دتوون جلة و مةكان و
التعذيب مبفجب ا كدة  ٢٠من اتوكاي مةكان التعذيب وغمل من ضروب ا عكمل أو العقفب القكسي أو الال نسكني
أو ا حية ( A/67/44ا راق الثكلث عشر) الوقرتني  ١٠٠و.١٠8
 CCPR/C/NPL/CO/2الوقرة .١٢
يشووم صووكحب الووبالغ ا ا الح ووكت اخلتكمي و للنة و ( )CCPR/C/NPL/CO/2الوقوورة  ١8و ا تقريوور ا قوورا
اخلووكه ا عووين كل و حقووف اإلنسووكن وا ورايت السكسووي للشووعفب الصوولي بشووثن حكل و الشووعفب الصوولي
نيبكل ( )A/HRC/12/34/Add.3الوقرتني  ٢٦و.٣9
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ثووم موون الحيووكن أثةووكء ع لوون لوودى السوورة اللوومة
 ٣-٢و ووكن صووكحب الووبالغ يتعوور
لإليوذاء البودين والةوسو  .و متفز/يفليون  ٢٠١٢اور صووكحب الوبالغ ا اريتون لعودم اداتون علووى
حت وول اإليووذاء .و واووق الحووق ا ودممق ابة و مكلووب ا ةووزل الووذ يقوويه ايوون النووكبط اجلووي
الةيبكا ش فى اهت ق ايحك صكحب البالغ بسورا ذاوب وأشويكء ألورى مثيةو  .وإلجبوكا صوكحب
الووبالغ علووى العووفدة ا كمتكنوودو ألقووق الشوور القووبت علووى ع وون وعرضووتن للتعووذيب ولشو كل
ألرى من سكءة ا عكمل ( )٥مةحك التحديد ابلقتل ا أن تعحد إبعكدة ابن ألين ا العكص .
 4-٢و  ١4آب/أغسط  ٢٠١٢سكار صكحب البالغ وع ن ا كمتكندو وتفجحوك ا
شر العكص كمتكندو قكبل انئب ا شرف على شر العكص  .وألق القبت علوى صوكحب
الووبالغ واحتنووز مووجي البووكلغني .ومل يبلووس عسووبكب القووبت عليوون وال ابلووتحه ا فجح و ليوون .وتعوور
صووكحب الووبالغ يووفم القووبت علي وون و الايم التكلي و للتعووذيب حنووفا انئووب ا ش وورف.
وتعوور للْ ووه مجيووجي أحنووكء جسو ن والنوورب ةورا يه مطك يو علووى اب وون ادميوون (واووف شو ل
من أش كل التعذيب يعرف ابسه الولق ) وتعر للس ب بشعرل  .و لب مون صوكحب الوبالغ
ع وودة م ورات االع و اف بس وورا ال ووذاب والش وويكء الل وورى م وون ا ة ووزل ال ووذ وكن يع وول اي وون وأن
ي شووا عوون ا ووكن الووذ لبووث بوون الشوويكء الث ية و  .و الةحكي و أاغووه علووى أن يفاووجي ببص و كت
أصكبعن على واثئق مل يس لن بقراءهتك كنق تن ن اع ااكً ابات كبن السرا .
 ٥-٢و  ١9آب/أغس و ووط َ ٢٠١٢مثَ و وول ص و ووكحب ال و ووبالغ أم و ووكم م ت و ووب دااة مةطق و و و
كمتكنوودو الووذ أموور بت ديوود احتنووكزل علووى أسووك هت و ابات ووكب جوورم عووكم( .)٦ون وراً ا أن
ع وورل ووكن ١4سووة ذلووب الفاووق ووكن يةبغو أن ميثوول مبفجووب التشوريعكت احملليو أمووكم اي و
لألح ووداب تتب ووجي احمل و و احملليو و ال أم ووكم م ت ووب دااة ا ةطقو و  .وعة وود مثفل وون أم ووكم م ت ووب دااة
ا ةطق و غكلطووق الشوور ا تووب إببالغوون أن ع وورل  ١8سووة  .و واووق الحووق م ودمد م تووب
صكحب البالغ حمكم أ من تلب ا راحل.
دااة ا ةطق احتنكزل ثالب مرات .ومل ي ن ميثل
َ
 ٦-٢واحتنز صكحب البالغ لدى شر العكص كمتكنودو الوو ة مون  ١4آب/أغسوط
روف احتنوكز ال نسوكني ومحيةو  .وأجورب علوى البقوكء زنزانو
ا  ٦أيلفل/سبت رب ٢٠١٢
شووديدة اال ت ووك مووجي  ١٢شخصوكً آلورين .و ووكن احملتنووزون يتشووكا فن مرحووك واحوود جمووكوا
للزنزان و كنق اائ تن ريح  .و كن احملتنوزون وربون علوى تة يوون ابلتةوكوب .ومل يتسون لصوكحب
الووبالغ أن يسووت ه أثةووكء او ة احتنووكزل ال مورتني ومل ي وون ىصوول علووى الغووذاء ال وول يووفمني.
و كن الغذاء ا قدم لن ادي كً وأعد روف غم ص ي .
 ٧-٢و ووكن صووكحب الووبالغ يتعوور للتعووذيب اليووفم أثةووكء احتنووكزل لوودى شوور العكص و
كمتكنودو .ا ووكن يؤلووذ ا غراو اسووتنفاب ويعووذب ايحوك علووى أيوود مثكنيو موون ضووبك الشوور .
__________

()٥

()٦
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يق وودم ص ووكحب ال ووبالغ نس ووخ م وون ش ووحكدة بيو و مؤالو و  ١8أيلفل/س ووبت رب  ٢٠١٢ص ووكداة م وون اس ووه الط ووب
الشرع اب ستشوى التعلي جلكمع تريبفاوكن تتنو ن الو وص البودين لرسوس ادمون للت قوق مون التعوذيب الوذ
زعه أنن تعر لن وتسنيالً لإلصكابت البدني اأسن واخذين وعندين أعلوى ذااعيون ووجحون وأذنيون مون جوراء
النرب ابلعص الذ تعر لن على أيد الشر .
يش ووم ص ووكحب ال ووبالغ ا أن وون اغ ووه لق ووكء الق ووبت علي وون واحتن ووكزل  ١4آب/أغس ووط  ٢٠١٢أص وودات
الشوور وثيق و تويوود عنوون ألق و القووبت عليوون  ١٧آب/أغسووط  ٢٠١٢كمتكنوودو ابدعووكء زعووك الةووك .
ويدع صكحب البالغ أن اذل االدعكءات زائو وملوق متكمكً لنن كن حمتنزاً ابلوعل ذلب الفاق.
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االضوونكع علووى الطكولو واجووالل مقيووداتن ا الطكولو بية ووك لوود ضووبك الشوور
و ووكن وورب علووى ْ
اب ن ادمين بعصكً .و كن يصوجي أينكً على وجحن ويول ه على اَو َوكل و لد علوى حورل ولصورل
ويعر لصدمكت حرابئي حتق أ كارل.
 8-٢و  ٦أيلفل/سبت رب  ٢٠١٢وجحق ألماً لصكحب البالغ هته اات كب "جرمي عكم "(.)٧
و تلب ا ةكسب مت ن صكحب البالغ من مقكبلو حموكم لول مورة مةوذ القوبت عليون .وأمور م توب
دااة مةطق كمتكندو إب ال سراحن ب وكل ادااك  ١ ٠٠٠اوبي نيبكلي (حنف  8.٦٠دوالاات).
ومل يت ن صكحب البالغ وأسرتن من داجي ال وكل ا ل ايد االحتنكز.
 9-٢و  8أيلفل/سبت رب  ٢٠١٢عةدمك َمثَل صكحب البالغ أمكم حم و كمتكنودو احملليو
أاكد صراح ً عنن تعور للتعوذيب و لوب جوراء ا وص و لون .وأجور ا وص و سونل ايون
الطبيب وجفد شوف علوى سوكعدل و صوكبتن اب وى و كلو ا ت وكب عكمو ( .)8وموجي ذلوب مل يوؤد
ذلب ا ات أ حتقيقكت أسبكب حكلتن الص ي  .و  ١١أيلفل/سبت رب  ٢٠١٢ادم جد
كمتكندو احمللي ادعى ايحك صراح ً أن صكحب الوبالغ تعور
صكحب البالغ ش فى ا حم
للتعذيب ول روف احتنوكز ال نسوكني و لوب جوراء ا وص و لون .واغوه جوراء ا وص مل ور
أ حتقيووق شووكمل وعكجوول ومسووتقل ونزيوون ادعووكءات صووكحب الووبالغ .و اليووفم نوسوون اوودم
صوكحب الووبالغ ا اللنةو الف ةيو قووف اإلنسووكن شو فى بشووثن االنتحك وكت الووت تعوور ووك.
غم أن اللنة مل تتخذ أ جراء اذا الصدد.
ومثَوول أمووكم حم و
 ١٠-٢و  ٣٠أيلفل/سووبت رب  ٢٠١٢اهتووه صووكحب الووبالغ اريوكً ابلسوورا َ
كمتكنودو احملليو  .وابلة ور ا أن صوكحب الوبالغ وكن ووالً اورات احمل و اإلاورا عةون ب وكلو
ادااك  ١٠ ٠٠٠اوبي نيبكلي (حنوف  8٦دوالااً) .ون وراً ا عودم مت ون صوكحب الوبالغ وأسورتن مون
داجي ال وكل أاسل ا مر وز إلصوال الحوداب ايث وك تسوت ل جوراءات احمل و  .و  ١تشورين
الول/أ ت ووفبر  ٢٠١٢نق وول ص ووكحب ال ووبالغ ا داا إلص ووال الح ووداب تق ووجي س ووكنف ثي و و .
واحتنووز صووكحب الووبالغ داا صووال الحووداب زنزان و م ت و ووكن ي وول ووك اليووفم لوون
تقريبكً .وأ لق سراحن  ٢٥حزيران/يفنين  ٢٠١٣مبفجب أمر أصداتن احمل العليك لةيبكل(.)9
 ١١-٢و  ١٥تشو ورين الول/أ ت ووفبر  ٢٠١٢او ودمم ع و ْوه ص ووكحب ال ووبالغ عرينو و ا اإلدااة
ان سووكل كمتكنوودو بشووثن التعووذيب الووذ تعوور لوون ابوون أليوون ل ةوون مل يتلووق
العكمو للشوور
أ اد اط ومل يتخذ أ جراء للت قيق اذل االدعكءات.
 ١٢-٢و  ٢١أايا/مووكيف  ٢٠١٣اوودم ا ثوول القووكنفين لصووكحب الووبالغ الت كس وكً ل و ميثوول
صكحب البالغ أمكم احمل العليك لةيبوكل لطلوب اإلاورا الووفا عةون .و  ٢٥حزيران/يفنيون ٢٠١٣
أصوودات احمل و العليووك لةيبووكل ا وراااً( )١٠أيموور ابإلا ورا عوون صووكحب الووبالغ ويعتوورب ا وراا بقووكء
القكصوور االحتنووكز بسووبب عوودم اداتوون علووى داووجي ال وكل و ا وراااً غووم اووكنفين ويتةووك مووجي مبوودأ
ا صكحل الونلى للطول ا ةصفه علين ا عكادات الدولي و التشريعكت احمللي .

__________

( )٧ان ر ا كشي السكبق .
( )8يقودم صوكحب الوبالغ نسووخ مون شوحكدة مؤالو  ١٣أيلفل/سوبت رب  ٢٠١٢بشوثن الو ووص الطو الوذ أجوور
لتقييه حكلتن اجلسدي والةوسي العكم .
( )9يقدم صكحب البالغ نسخ من اراا احمل العليك ا ؤاخ  ٢٥حزيران/يفنين .٢٠١٣
( )١٠ا رججي نوسن.
4
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 ١٣-٢و  ١ووكنفن الول/ديس و رب  ٢٠١٣اوودم والوود صووكحب الووبالغ الت كس وكً ا حم و
كمتكنوودو احملليو ع والً بقووكنفن التعووفيت عوون التعووذيب بشووثن تعوور ابةوون للتعووذيب واالحتنووكز
غم القكنفين لب اين اإلنصكف ومقكضكة ا سؤولني عن اوذل الاعوكل .ول ون اليوفم نوسون
اانق حم
كمتكندو احمللي تسنيل الش فى بدعفى أهنك ال تستف ا حل احملددة بو  ٣٥يفموكً
لإلبالغ عن حكالت التعذيب(.)١١
كمتكنودو احملليو أن صوكحب الوبالغ موذنب
 ١4-٢و  ١٠حزيران/يفنين  ٢٠١4اأت حم
بتح سرا أشيكء مثية (حكسفب حم فل) وح ق علين ابلسنن دة شحر وبغرامو اودااك 4 ٠٠٠
اوبي و نيبكلي و (حنووف  ٣4.4٠دوالااً) .واانووق احمل و االدعووكءات ا تعلق و بسوورا أشوويكء ألوورى.
ون وراً ا أن صووكحب الووبالغ ووكن و والً لوووا ا ووه ا الةصووا ع والً اب ووكدة  )٣(١١موون
ا ووكنفن الطو وول .وابلة و ور ا أن وون ووكن ا وود ان ووى تس ووع أش ووحر و ١9يفمو وكً االحتن ووكز ا وورات
احمل أنن ال يةبغ أن ىتنز مودة ألورى وال أن يوداجي الغرامو  .ومل يوت ن صوكحب الوبالغ مون
است ةكف ا ه بسبب االاتقكا ا ا فااد ا كلي .
 ١٥-٢و  ٢٧آب/أغسط  ٢٠١٥حكول حمكم صكحب البالغ تسنيل تقرير معلفموكت
أوا( )١٢لدى شر العكص كمتكندو من أجل جراء حتقيق لنكع صوكحب الوبالغ لع ول
ال وكل والع ل القسر ومقكضكة ا سؤولني عن ذلب .واانق الشر شوكا ً تسنيل التقرير
ن أهنك مل يسبق ك أن تلقق ادعكءات بشثن ع ل ال وكل والع ل القسور وأن اوذل ا كلو
ال يةبغ أن حتكل ا الشر بل ا م تب الع ل .و اليفم نوسن سعى سثل صكحب البالغ
ا استصووداا أموور موون م تووب ائووي ا ةطقو عن تسوونل الشوور تقريوور ا علفمووكت ا تعلووق بع وول
ال وووكل والع وول القسوور غووم أن ا تووب ااووت شوووكا ً أين وكً تسوونيل الش و فى اسووتةكداً ا
أسووبكب سكثل و  .و  ١٣أيلفل/سووبت رب  ٢٠١٥حووكول سثوول صووكحب الووبالغ تقوودمي ش و فى ا
م ت ووب الع وول كمتكن وودو س ووعيكً ا حمك و و ا س ووؤولني ع وون لن ووكع ص ووكحب ال ووبالغ لع وول
ال وووكل والع وول القسوور وا صووفل علووى تعووفيت عوون الض وراا الووت قووق بوون .وااووت ائووي
م تب الع ل تسنيل الش فى بدعفى انقنكء مدة التقوكدم احملوددة بسوة واحودة مبفجوب اوكنفن
(ح ر وتة يه) ع ل ال وكل.
 ١٦-٢و  ٢4آذاا/مووكا  ٢٠١٦اوودم سثوول صووكحب الووبالغ الت كسووني ا احمل و العليووك
لةيبكل بشوثن لنوكع صوكحب الوبالغ لع ول ال ووكل والع ول القسور وتعرضون للتعوذيب علوى
الت وفاا .غووم أن مف ووا اسووه االلت كسووكت ابحمل و العليووك ااووت شوووكا ً تسوونيل االلت كسووني
ّ وك الةنوك  .وااوت تقودمي اد لطو وذا ا عو ..و نوو اليوفم سوعى
بدعفى أنن ال حو ْ
سثل صكحب البالغ ا الطعون اوراا ااوت تسونيل االلت كسوني أموكم ا سونل ا شو يف لفحودة
االلت كسكت احمل العليك لةيبكل .ومجي ذلب أ د ا سنل ا شو يف جمودداً ااوت تسونيل أ
من الش فيني لسقف ح ك ابلتقكدم واات تقدمي نسخ لطي من اراال ومسفغكتن.
 ١٧-٢ويعكين صكحب البالغ من جراء موك تعور لون مون تعوذيب وسوفء معكملو واعتوداء مون
آاثا بدني ونوسي مةحك اضطراابت الةفم والصداع ا ست ر وال فابي واال ت كب.
__________

كمتكندو احمللي ا ؤاخ  ١كنفن الول/ديس رب .٢٠١٣
( )١١يقدم صكحب البالغ نسخ من اراا حم
( )١٢تقرير ا علفمكت الوا اف أداة تقدم من لاللن معلفمكت ا الشر سيك اإلبالغ عن اجلرائه وتقدمي الش كوى.
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 ١8-٢واي ك يتعلق ابستةوكد سبل االنتصكف احمللي يؤ د صكحب البالغ أن سوبل االنتصوكف
الووت تفاراووك تشوريعكت الدولو الطوورف مل تثبووق اعكليتحووك اووذل القنووي  .واغووه احملووكوالت ا ت ووراة
الت بذ ك اوف وأسورتن مةوذ أيلفل/سوبت رب  ٢٠١٢قكضوكة ومعكابو ا سوؤولني عون أاعوكل التعوذيب
وسووفء ا عكمل و وع وول ال وووكل والع وول القسوور وا صووفل علووى االنتصووكف ا ةكسووب مل تووفار
السلطكت الةيبكليو أ سوبيل انتصوكف اعوكل .و مةكسوبكت عديودة اانوق السولطكت الةيبكليو
مبك ذلب احمل العليك لةيبكل تسنيل الش كوى ا قدم من سثل صكحب البالغ.
 ١9-٢ويدع صكحب البالغ أن ا سؤولني عون اجلورائه اجلسوي ا رت بو ضودل ال يزالوفن حو
اآلن يت تعووفن ابإلاووالت موون العقووكب وأنوون مل ىصوول علووى أ تعووفيت أو جوورب عوون الضوراا الووت
قووق بوون .وينوويا أن التشوريعكت احملليو ا عيبو القكئ و عوول موون ا سووت يل عليوون أن ىقووق أ
جنك من حيث الفصفل ا العدال وسبل االنتصكف.
الشكوى
 ١-٣يدع صكحب الوبالغ أن الدولو الطورف انتح وق ا وكدتني  ٧و ١٠مون العحود مقوروءتني
ابالا ان مجي ا كدة  )١(٢4مةن ن راً ا مك تعر لن من تعذيب وسفء معكمل حمكول النتزاع
اع اف مةن ابلنلفع سرا الذاب والشيكء الث ية وبسبب روف احتنكزل الال نسكني .
 ٢-٣ويوودع صووكحب الووبالغ أينوكً حوودوب انتحك ووكت مبفجووب ا ووكدتني  ٧و ١٠موون العحوود
مقروءتني ابالا ان مجي ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن ن راً ا عدم جراء سلطكت الدول الطورف
أ حتقيق شكمل وحمكيود ومسوتقل واعوكل ادعكءاتون وعودم مقكضوكة ومعكابو ا سوؤولني عون اوذل
االنتحك ووكت .ويوودع أينوكً أنوون مل ىصوول علووى تعووفيت مةكسووب أو جوورب كموول عوون النوورا الووذ
ق بن.
 ٣-٣ويوودع صووكحب الووبالغ ووذلب حوودوب انتحووكيف مبفجووب ا ووكدة  ٧موون العحوود مقووروءة
ابالا ان مجي ا كدة  )٢(٢مةن بسبب عودم ااوكذ سولطكت الدولو الطورف تودابم تشوريعي مةكسوب
إلع ووكل ا قووف ا ةصووفه عليحووك العحوود وإلزال و العقبووكت القكئ و اإل ووكا القووكنفين القووكئه
بشثن التعذيب الت ال يزال يتةكات مجي التزامكهتك الدولي .
 4-٣ويدع صكحب البالغ أنن ض ي النتحكيف ا كدة  )٣(-)١(9و( )٥من العحد مقروءة
ابالا ان مجي ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن لنن تعر لالعتقكل واالحتنوكز التعسوويني .ويودع
أينوكً أنوون مل يبلووس واووق اعتقكلوون عسووبكب اووذا االعتقووكل ومل يبلووس اووفااً ع هتووه اريو مفجحو
لين .ومل ر سلطكت الدول الطرف أ حتقيق اعكل ومستقل ونزين وشوكمل تلوب االدعوكءات
ومل ىصل صكحب البالغ على تعفيت عن الضراا الت قق بن.
 ٥-٣ويوودع صووكحب الووبالغ أينوكً أنوون ضو ي انتحووكيف ا ووكدة  )٢(١4و(()٣أ) و(ب) و(ز)
موون العحوود مقووروءة ابالا و ان مووجي ا ووكدة  )١(٢4مةوون لن الدول و الطوورف مل ت ووول لوون حمك و
عكدل و و ابلة و وور ا أن و وون :مل تو و و براءت و وون ا أن تثب و ووق دانت و وون واق و وكً للق و ووكنفن ومل يبل و ووس ا و ووفااً
وابلتوصيل عةد الة ر التحه اجلةكئي ا فجح لين بطبيع وسوبب الوتحه ا فجحو ليون ومل ميوة
مووك ي وو موون الفاووق والتسووحيالت إلعووداد داكعوون أو لالتصووكل مب ووكم موون التيووكال وعووالوةً علووى
ذلب أجرب على اإلاراا على نوسن ووامجي على اع اان حتق اإل رال.
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 ٦-٣ويوودع صووكحب الووبالغ ووذلب أنوون ض و ي انتحووكيف ا ووكدة ()٣(8أ) موون العحوود مقووروءة
ابالا ان مجي ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن لتقكع سلطكت الدول الطرف عن القيكم مبك يل  :ااكذ
التدابم الالزم كيتن من اخلنفع لع ل ال وكل والع ل القسر جراء حتقيوق اعوكل ومسوتقل
ونزيوون وشووكمل ووه مسووؤوليتحك حمك و ا سووؤولني أو معووكابتحه مووة صووكحب الووبالغ تعفين وكً
مةكسبكً عن الضراا الت قق بن .وسك يشدد من اذل االنتحك وكت أن صوكحب الوبالغ وكن ووالً
واق وافع الحداب ومن مث كن يست ق تدابم ا كي اخلكص الت مل تتخذاك الدول .
 ٧-٣ويشو ووم صو ووكحب الو ووبالغ ا أن أ وو ووكل الشو ووعفب الصو وولي يتعرضو ووفن مةو ووذ أمو وود بعيو وود
للتح ي والت ييز نيبكل .ويدع صكحب البالغ أن سك يزيود االنتحك وكت توكا وكً أنون وكن
واووق واووفع الحووداب و والً موون الشووعفب الصوولي وابلتووكا ووكن يسووت ق محكي و لكص و موون
الدول الطرف مبفجب ا كدة  )١(٢4من العحد ن راً ا تعرضن لش كل متدالل من الت ييز.
 8-٣ويطلب صكحب البالغ ا اللنة أن تدعف الدول الطورف ا أن ت وول حصوفلن علوى
تعفيت كمل ع ك وق بون مون أضوراا مبوك ذلوب الضوراا ا كديو وا عةفيو موجي ااوكذ تودابم اد
ا و ووق و عو ووكدة التثايو وول وال ضو ووي مبو ووك ذلو ووب اد االعتبو ووكا ل رام و و الشو ووخص ورعتو وون وتقو وودمي
ض كانت بعدم الت راا.
 9-٣ويطلووب ص وكحب الووبالغ أين وكً ا اللنة و أن توودعف الدول و الطوورف ا ااووكذ الت وودابم
احملووددة التكليو ( :أ) الت قيووق واووكئجي القنووي بغيو مقكضووكة ا سووؤولني عوون االنتحك ووكت ا رت بو
ضد صكحب البالغ على حنف يتةكسب مجي جسكم اجلرائه وواا أو عزل أاوراد الشور ا شوتبن
ايحه أثةكء سم الت قيق (ب) ض كن حصفل صوكحب الوبالغ علوى الرعكيو الطبيو والةوسوي جموكانً
( ) تقوودمي مة و تعلي يو لصووكحب الووبالغ ذا اغووب مفاصوول الدااسووكت التقةيو أو اجلكمعيو
(د) االعو اف اب سووؤولي الدوليو لةيبووكل وتقوودمي اعتووذاا ارو ا صووكحب الووبالغ حووول عووكم
(ا) ض و كن حصووفل ص وكحب الووبالغ اووفااً علووى تعووفيت مةصووا ومالئووه يتةكسووب مووجي جسووكم
االنتحك كت الت تعر ك مبوك ذلوب الضوراا البدنيو والةوسوي وا عةفيو واقدانون ارصو الع ول
والتعلوويه (و) حتديوود السوولطكت احملليو ا سووؤول عوون تةويووذ وول توودبم موون توودابم اجلوورب (ز) ترمجو
آااء اللنة ا اللغ الةيبكلي ونشراك اجلريدة الرري .
 ١٠-٣ويطلووب صووكحب الووبالغ ووذلب ا اللنة و أن توودعف الدول و الطوورف ا تةويووذ التوودابم
العكم التكلي ن كانت لعدم الت وراا( :أ) ورمي التعوذيب واقوكً التوكايو مةكانو التعوذيب وغومل
موون ضووروب ا عكمل و أو العقفب و القكسووي أو الال نسووكني أو ا حية و (ب) تعووديل اووكنفن السووقف
ابلتقكدم الذ ىدد محلو  ٣٥يفموكً لتقودمي الشو كوى ا تعلقو ابلتعوذيب ( ) اإللوزام عن يقودم
للشووخص واووق القووبت عليوون أموور اعتقووكل يووةص علووى أسووبكب االعتقووكل (د) عووداد بورام
تثقيوي و جمووكل القووكنفن الوودوا قووف اإلنسووكن والقووكنفن الوودوا اإلنسووكين جل يووجي أا وراد الشوور
الةيبكلي والسلط القنكئي ومجيجي الشوخكه الوذين مي ون أن يشوكا فا احتنوكز و/أو معكملو
الشووخكه احملوورومني موون حوريتحه (ا) ااووكذ التوودابم النوورواي الووت ت ووول حصووفل السوونةكء
مجيووجي مرااووق االحتنووكز مجيووجي أحنووكء نيبووكل علووى مووك ي و و موون الغووذاء والرعكي و الطبي و وا رااووق
الص ي واقكً لل عكيم الدولي .
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مالحظات ال ولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١-4داعووق الدول و الطوورف مالح كهتووك ا ؤال و  ١8أيلفل/سووبت رب  ٢٠١٧عن ادعووكءات
صكحب البالغ "ال تستةد ا حقكئق و ا الفااجي".
 ٢-4وتالح ووّ الدول و الط وورف أن ابة و مكل ووب البي ووق ال ووذ ووكن يع وول ب وون ص ووكحب ال ووبالغ
ادمق تقرير معلفمكت أوليكً اهت ق اين صكحب البالغ بسرا عدد من مقتةيكهتك الث ية  .واعتقول
ااتةكابايف كمتكندو .وتودع الدولو الطورف أن
صكحب البالغ بش ل اكنفين على يد الشر
ص ووكح ب ال ووبالغ اعو و ف بيكانت وون أم ووكم ا وودع ا ووفم (احملق ووق) بذنب وون وعن وون ابع الش وويكء
ا سروا جلكال مقكبل  ٢ ٠٠٠اوبي (حنف  ١٧.٢٠دوالااً).
انوي
 ٣-4وتة ر الدول الطرف أ ادعكءات تتعلق دوب تعذيب أثةكء حتقيقكت الشور
صكحب البالغ .وتالحّ الدول الطرف أن حم و كمتكنودو احملليو أمورت اوفااً سويك البوق
دعفى السرا ضد صكحب الوبالغ وبعود أن أبلوس صوكحب الوبالغ عون تعرضون للتعوذيب و لوب
جوراء ا ووص و لوون إبجوراء ا ووص و لوون واووف الو ووص الووذ أجورال اسووه الطووب الشوورع
اب ستشوى التعلي جلكمعو تريبفاوكن .ومل يبوني التقريور الشورع ا وؤاخ  ١٣أيلفل/سوبت رب ٢٠١٢
حدوب أ نفع من االعتداء البدين أو شكاة تدل على صوكب ومل ي شوا عون أ مور و
نوسو و جس وويه .وابلة وور ا أن التقري وور الطو و ا ق وودم ا احمل و و احملليو و مل يتنو و ن أدلو و عل ووى
اات كب أ اعل من أاعكل التعذيب ضد صكحب البالغ مل تصدا احمل أ أمور اي وك يتعلوق
ابدعووكء صووكحب الووبالغ أنوون تعوور للتعووذيب .وتوودع الدول و الطوورف أن صووكحب الووبالغ ووكن
يةبغو لوون حكل و عوودم الرضووك عوون اوراا احمل و احمللي و أن يقوويه دعووفى اسووت ةكف أمووكم حم و
االست ةكف اباتن واف مك مل يوعلن .وتدع الدول الطرف أن البالغ غم مقبفل لن صكحب
البالغ مل يستةود سبل االنتصكف احمللي ا تكح .
 4-4وتالحووّ الدولو الطوورف أن صووكحب الووبالغ أودع "داااً إلصووال الحووداب "بةووكءً علووى
أموور موون حم و كمتكنوودو احمللي و مث أاوور عةوون بعوود ذلووب عموور موون احمل و العليووك لةيبووكل الووت
اسووتةدت اراااووك ا أح ووكم اتوكاي و حقووف الطووول والتعليووق العووكم ااووه  )٢٠٠٧(١٠للنة و
حقف الطول بشثن حقف الطول انكء الحداب .وتنيا الدول الطرف أن احمل العليك
ذ وورت أن الح ووكم ال وفاادة ديبكج و اووكنفن الطووول تووةص علووى االلت وزام القووكنفين للدول و كي و
الة ف البدين والعقل والذاين لأل وكل وأنن لي من ا صوكحل الونولى للطوول ا وتحه أن يوفدع داااً
إلصووال الحووداب .وتالحووّ الدول و الطوورف أين وكً أن احمل و احمللي و اأت واووق الحووق أن
صووكحب الووبالغ م وذنب بسوورا حكسووفب حم ووفل وأشوويكء ألوورى وح ووق عليوون ابلسوونن وودة
شحر وبغرام ادااك  4 ٠٠٠اوبيو (حنوف  ٣4.4٠دوالااً).وتنويا الدولو الطورف أنون ي اوويت
مدة سنةن والغرام ا فاع علين مبفجب ا كدة  )٣(١١من القكنفن.
 ٥-4وتشم الدول الطرف ا أن صكحب الوبالغ اغوه جوراء حم و كمتكنودو احملليو تقيي وكً
الدعووكءات التعووذيب سوويك البووق دعووفى السوورا اوودم ا احمل و احملليو شو فى مةوصوول
بشووثن التعووذيب بعوود انقنووكء ا و ة التقووكدم كلووب ايحووك ابلتعووفيت .واانووق احمل و تسوونيل
القني استةكداً ا ا كدة  ٥من اكنفن التعفيت عن التعذيب الت تةص على أنن فز للنو ي
تقدمي ش فى لل طكلب ابلتعفيت غنفن  ٣٥يفمكً من اتايخ التعور للتعوذيب أو مون اتايوخ
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ووال سوراحن موون االحتنووكز وح ووق بعوودم ابووفل الوودعفى مبفجووب ا ووكدة  )٣(١٥موون لوفائ
احمل احمللي .
 ٦-4وتالحووّ الدول و الطوورف أنوون "اي ووك يتعلووق مبسووثل التعووفيت موون اب الع وول" مل يلووت
صووكحب الووبالغ االنتصووكف ابوول انقنووكء ا و ة التقووكدم .وااووت م تووب الع وول تسوونيل ش و فى
صووكحب الووبالغ ن ووراً ا انقنووكء ا و ة التقووكدم احملووددة بسووة واحوودة موون اتايووخ اات ووكب الوعوول
واقكً لل كدة  )٢(٢٠من اكنفن ع ل ال وكل .وتالحّ الدول الطرف أينوكً أن صوكحب الوبالغ
كن ىق لن تقدمي ش فى بشثن أ جرمي يعكاب عليحوك مبفجوب القوكنفن وأن سوبل االنتصوكف
القكنفني و ا تكح و لصووكحب الووبالغ مل تةتوون ب وورات التسوونيل .و ووكن إبم ووكن صووكحب ال ووبالغ أن
يطعوون أمووكم حم و الع وول اوراا ااووت تسوونيل ش و فال و ووكن إبم كنوون بعوود ذلووب اللنووفء ا
العليك.
االلتصكه االستثةكئ لل
 ٧-4واي ك يتعلق اباللت كسوني اللوذين اودمح ك صوكحب الوبالغ ا احمل و العليوك بشوثن تعرضون
للتعووذيب وش و كوال ا قدم و مبفجووب اووكنفن ع وول ال وووكل توودع الدول و الطوورف أنوون ال مي وون
و العليوك اانوك تسونيل الت كسوين.
تصديق أن مف ا اسه االلت كسكت والموني ا شو يف لل
وحتووت الدول و الطوورف عنوون لووف ووكن صووكحب الووبالغ اوود اوودم ابلوعوول الوودعفى ا احمل و العليووك
لت ووي ل وون لي ووكا ال ووذاكب ا ا س وونل ول ووكن إبم كن وون حكلو و ال وورات أن يطع وون او وراا
ا سنل أمكم اي احمل العليك واقكً لل كدة  )٣(٢٧من لفائ احمل العليك.
 8-4وتوودع الدول و الطوورف أنوون ال يفجوود موون وااووجي الفاثئووق ا قدم و موون صووكحب الووبالغ
مووك يشووم ا أن صووكحب الووبالغ اتبووجي اإلج وراءات القنووكئي ا ع ووفل ووك .اكلع لي و القنووكئي
نيبوكل مسوتقل ومةحنيو وافيو ومؤسسوي  .وحتووت الدولو الطورف بفجوفد ع ليوكت سولي ومةكسووب
للوصوول الةزاعووكت و اكمو العوودل وأن صووكحب الووبالغ مل يتبووجي أايً موون اووذل اإلجوراءات ا ع ووفل
ك .وتدع الدولو الطورف أن اللنوفء ا اللنةو ا عةيو قوف اإلنسوكن  -والذ ألوم  -دون
اسووتةوكد مجيووجي سووبل االنتصووكف احمللي و اووف سووكءة اسووتع كل لع لي و االنتصووكف ا تكح و مبفجووب
الربوتف فل االلتيكا ولذلب اإن البالغ غم مقبفل.
 9-4وتدع الدول الطورف أن ادعوكء صوكحب الوبالغ ااوت تسونيل شو كوال "ال يسوتةد ا
حق ووكئق أو ا الفاا ووجي" .وت وورا الدول و الط وورف أن ص ووكحب ال ووبالغ مل يس ووتةود س ووبل االنتص ووكف
احملليو ا تكحو ابوول انقنووكء او ة التقووكدم وحتووت عن صووكحب الووبالغ ا وور اي ووك يبوودو ع لي و
ا وكضل بني احملك ه .وعليون تورى الدولو الطورف أن الوبالغ غوم مقبوفل مبفجوب ا وكدة ()٢(٥ب)
من الربوتف فل االلتيكا .
 ١٠-4واي ك يتعلق ابلس ا فضفعي للبالغ ترى الدول الطرف أن مجيجي ادعكءات صكحب
البالغ يةبغ أن ترات لنن مل يستةود مجيجي سبل االنتصكف القكنفني ا تكح ابل انقنكء ا ة التقكدم.
 ١١-4وتالح ووّ الدول و الط وورف أن ل وودى نيب ووكل ع وودداً م وون الت وودابم القكنفني و الرامي و ا محكي و
ال وووكل موون التعووذيب وسووفء ا عكمل و ( .)١٣وتشووم الدول و الطوورف مجل و أمووفا ا مووك يل و :
(أ) ا ووكدة  4موون اووكنفن ع وول ال وووكل الووت حت وور ووك الطووول ابلع وول ضوود اادتوون عوون ريووق

__________

( )١٣تشم الدول الطرف ا ا كدتني  ٢٢و ٣9من دستفا نيبكل وا وفاد  )٣(٥٣و ٧و ١٥مون اوكنفن الطوول وا وفاد ٣
و 4و ١9من اكنفن (ح ر وتة يه) ع ل ال وكل وا كدة  ١4من اكنفن انكاي الدول واكنفن العقفابت الف ين.
GE.19-16927

9

CCPR/C/126/D/2773/2016

اإلاةوكع أو تقوودمي بيوكانت كذبو أو لنوكعن ل هتثووم أو هتديود أو ورال أو عيو وسوويل ألوورى
(ب) ا ووكدة  ١4موون اووكنفن انووكاي الدولو الووت يووز لاوراد الشوور الووذين وورون حتقيقوكً ذا صوول
جبرمي أن يلقفا القبت على شخص ذا وجدت أسبكب معقفل تودعف ا االشوتبكل ضولفعن
اجلرمي و وتل و يزم عن يبلووس الشووخص ا عتقوول عسووبكب القووبت عليوون ( ) مشووروع القووكنفن ا تعلووق
ابلتعووذيب وا عكملو القكسووي أو الال نسووكني أو ا حيةو ا عوورو علووى السوولط التشوريعي موون أجوول
تعديل اكنفن العقفابت الف ين( )١4واف ا شروع الذ رم التعذيب بفصون جرمي يعكاب عليحوك
مبووك يت شووى مووجي اتوكاي و مةكان و التعووذيب ويووةص علووى معكاب و م ورت التعووذيب ابلسوونن وودة
أاصكاك مخ سةفات أو داجي غرامو اودااك  ٥٠ ٠٠٠اوبيو (حنوف  ٥٠٠دوالا) أو ب لتوك العقوفبتني
ويةص على تقدمي تعفيت ادال  ٥٠٠ ٠٠٠اوبي (حفاا  ٥ ٠٠٠دوالا) لن كاي التعذيب.
تعليقات صاح البالغ على مالحظات ال ولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١-٥يالحّ صكحب البالغ تعليقكتن ا ؤال  9تشرين الثكين/نفا رب  ٢٠١٧أن الدولو
الطرف استغراق أ ثر من عكم لتقدمي مالح كهتك بشوثن اوذا الوبالغ وأن ذلوب دليول آلور علوى
عدم مبكالة نيبكل مبعكانتن الشديدة.
 ٢-٥واي ك يتعلق ابدعكء الدول الطرف عدم استةوكد سوبل االنتصوكف احملليو يوذ ْير صوكحب

البالغ عن اللنة أ دت بفضف أن سبل االنتصكف احمللي ال بد مون اسوتةوكداك ن بودت اوذل
الس ووبل اعكل و ان ووي معية و ومتكح و اعلي وكً لص ووكحب ال ووبالغ و كن ووق تت ووي ارص و مفض ووفعي
للةنووك ( .)١٥ويوودع صووكحب الووبالغ أن سووبل االنتصووكف الووت أشووكات ليحووك الدول و الطوورف
مالح كهتك ال تو بتلب االش ا كت .واف يدع أينكً أن مجيجي سبل االنتصكف الت اتبعحك من
أجل ا صفل على العدال والتعفيت ثبق عدم جدوااك.
كمتكندو احمللي الذ انى عنن
 ٣-٥ويؤ د صكحب البالغ أنن مل يقدم عةكً اراا حم
ال يةبغ أن ىتنز مدة ألرى وال أن يداجي غرام لنون يوتقور اوف وأسورتن ا ا وفااد ا كليو لتقودمي
عن ابلة ر ا أهنه من ا عفزين واف مك اتن من عنزاه عن داجي وكل اإلارا عةن .وىيل
صووكحب الووبالغ ا ال ورأ االستشووكا  OC-11/90حمل و البلوودان المري ي و قووف اإلنسووكن
الذ جكء بن مك يل :
ذا اأى الشخص الذ يلوت ا صوفل علوى ا كيو القكنفنيو مون أجول هت يود
حقفاوون  ...أن وضووعن االاتصووكد ميةعوون موون القيووكم بووذلب لنوون ال يسووتطيجي داووجي أتعووكب
احملووكم الووالزم لووذلب أو ت ووكليا اإلج وراءات اي ووفن ذلووب الشووخص ض و ي للت ييووز
بسبب وضعن االاتصكد ومن مث احف ال ىصل على ا كي ا تسكوي أمكم القكنفن.
...
__________

ال فز لي دول ال تفار لل عفزين حمكميكً جمكانً أن تؤ د بعد ذلب وجوفد سوبل
انتصكف مةكسب ول ةحك مل تستةود.

عكم  ٢٠١8أدللق الدولو الطورف تعوديالت علوى اكنفهنوك اجلةوكئ
()١4
ا كدة  ١٦٧من اذا القكنفن.
( )١٥يشم صكحب الوبالغ مجلو أموفا ا آااء اللنةو انوي بون عزيوزة ضود اجلزائور ()CCPR/C/99/D/1588/2007
الوقرة  ٣-8واني أونداا ك وأونداا ك ضد اجل حفاي التشي ي ( )CCPR/C/91/D/1533/2006الوقرة .٣-٦
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...
ووه الق ووكنفن أو الفاا ووجي م وون أج وول
[ ن كن ووقد اخل وودمكت القكنفنيو و مطلفبو و
االع اف ق من ا قف ومل يت ن الشخص من ا صفل على اذل اخلدمكت بسبب
عفزل يعوى اذا الشخص من شر استةوكد سبل االنتصكف احمللي (.)١٦
وعالوة على ذلب يودع صوكحب الوبالغ أن تقودمي عون القوراا مل ي ون ليوؤد ا
اووت حتقيووق ادعكءاتوون ا تعلق و ابلتعووذيب والع وول القسوور وال ا حص وفلن علووى تعووفيت عوون
الضراا الت قق بن .ويدع صكحب البالغ أن سبيل االنتصكف اذا مل ي ن اعكالً انيتن.
 4-٥ويؤ وود ص ووكحب الو وبالغ أن وون مل ي ووت ن ال  ٢٠١٥م وون أن يت وودب علةو وكً ويطل ووب
تعفينكً عن الع ل القسر الذ تعر لن .اقد تعر للع ل القسر واإليذاء البدين والةوسو
ح متفز/يفلين  ٢٠١٢عةدمك ار وعوكد ا اريتون .و آب/أغسوط  ٢٠١٢حورم تعسووكً مون
حريتوون وعةوودمك أ لووق س وراحن كنووق ا حل و النوويق جووداً احملووددة بسووة لتقوودمي ش و فى مبفجووب
اكنفن ع ل ال ووكل اود انقنوق ابلوعول سوك تر ون دون سوبيل انتصوكف اعوكل .وي ورا صوكحب
الووبالغ أن موودة التقووكدم احملووددة بسووة واحوودة لتقوودمي مطكلبووكت جورائه ابلغو اخلطووفاة موون ابيوول
ع ل ال وكل والع ل القسر عول سوبيل االنتصوكف اوذا حود ذاتون غوم اعوكل .وينويا
صكحب البالغ أنن عكش سةفات عديدة لوفف وعوفز دون م كنيو ا صوفل علوى ا سوكعدة
القكنفني و ا تخصص و وا كني و ا أن عل ووق مة و الرابط و السفيس وري كا و اإلاووالت موون
العقكب بقنيتن ووااقق على حت ل الةوقكت القكنفني لقنيتن أمكم السلطكت احمللي .
 ٥-٥ويشوم صوكحب الوبالغ ا أن الدولو الطورف ال تتةوكول مالح كهتوك أنون ابول حمكولتوون
تقدمي الش فى ا م تب الع ل الذ اات تسونيلحك  ٢٧آب/أغسوط  ٢٠١٥حوكول
أوالً تسنيل تقرير معلفمكت أوا لدى الشر من أجل ات حتقيق انيتن وحمك ا سؤولني
عن لنكعن لع ول ال ووكل والع ول القسور  .واانوق الشور تسونيل تقريور ا علفموكت الوا
لصكحب البالغ الذ ادمم اليوفم نوسون شو فى ا م توب ائوي ا ةطقو مون أجول تسونيل
تقريور ا علفمووكت الوا الووذ أعوودل .وااووت ا تووب تسوونيل شو فال .وعووالوة علووى ذلووب يووذ ر
ص ووكحب ال ووبالغ أن وون حو وكول أيلفل/س ووبت رب  ٢٠١٧أن يلن ووث ا االلتص ووكه االس ووتثةكئ
العليك ل ةحك أينكً مل تفار لن أ سبيل انتصكف اعكل.
لل
 ٦-٥واي ووك يتعلووق ابدعووكء الدولو الطوورف أن صووكحب الووبالغ اوودم ش و فال ا تعلق و ابلتعووفيت
عن التعذيب الذ تعر لن بعد انقنكء ا ة التقكدم احملددة ب و  ٣٥يفمكً يوذ ْير صوكحب الوبالغ
عن اللنة و انووق عن ا و ة التقووكدم اووذل بعيةحووك ال تتةكسووب مووجي جسووكم اجلرمي و ( )١٧و لووب أن
تطبق اللنة اجتحكداك القنكئ الراسخ اذل القني .
__________

( )١٦حم و البل وودان المري ي و ق ووف اإلنس ووكن االس ووتثةكءات م وون اكع وودة اس ووتةوكد س ووبل االنتص ووكف احمللي و الو ورأ
االستشكا  ١٠ OC-11/90آب/أغسط  ١99٠الوقرات  ٢٢و ٢٦و.٣٦
( )١٧يشوم صووكحب الووبالغ ا آااء اللنةو انووي محكااجووكن ضوود نيبووكل ( )CCPR/C/105/D/1863/2009الوقوورة ٦-٧
وان ووي ج ووم ض وود نيب ووكل ( CCPR/C/101/D/1761/2008و )Corr.1الوق وورة  ٣-٦ا تعلي ووق اللنةو و الع ووكم
ااه  )٢٠٠4(٣١بشثن بيع االلتزام القكنفين العكم الذ يقجي على عكتق الدول ال راف العحد الوقرة .١8
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 ٧-٥ويالحووّ صووكحب الووبالغ أن الدول و الطوورف ال تطعوون ع شو ل موون الش و كل أن
سلطكهتك ا عةي بعد مجيجي حمكوالتن الرامي ا ات حتقيق تعرضون للتعوذيب ومقكضوكة ا سوؤولني
عن ذلب مل ر أ حتقيق ادعكءات تعرضن للتعذيب.
 8-٥وىوويط صووكحب الووبالغ عل وكً عن الدول و الطوورف توورى أن مسووثل ااووت احمل و العليووك
تسوونيل الت كسووين "ال مي وون تصووديقحك" ويعوورب عوون انزعكجوون الشووديد لن نيبووكل تعتوورب ادعكءاتوون
" كذب و " .ويووذ ْير صووكحب الووبالغ عن وون اوودم نسووخكً موون الت كس ووين فاثئووق داع و ووذا ال ووبالغ
ابإلضكا ا أركء مف و احمل العليك الذين اانفا التسنيل .ويشم ا أن نيبكل كن يةبغو
ك بدالً من جمرد التل ي ا أن ادعكءاتن كذب أن تقدم أدل افيو توةود ادعكءاتون وتوربا ااوت
ا ووف وني تسوونيل ش و كوال وأن وور حتقيق وكً اووذا الصوودد عةوود االاتنووكء .وىووت صووكحب
الووبالغ عنوون يتعووني علووى الدول و الطوورف أن تووفار سووبيل انتصووكف اعووكالً وعن تقوودمي الت ووك ا
احمل العليك انيتن ثبق أنن غم س ن ومن مث احف سبيل انتصكف غم اعكل .واي ك يتعلق
ابدعووكء الدول و الطوورف أنوون ووكن إبم كنوون الطعوون أمووكم اي و احمل و العليووك الموور الووذ أصوودال
سيك اإلشكاة ا ا كدة  )٣(٢٧من لفائ احمل و العليوك يالحوّ صوكحب
مسنل احمل
الووبالغ مووك يل و ( :أ) أن تلووب ا ووكدة تووةص علووى أن ون يةبغ و لل سوونل أن يقوودم مووربااً لطي وكً لعوودم
تسوونيل االلت كسووكت وال تشووم ا م كنيو تقوودمي عوون (ب) أنوون مل يتلووق اووط أ بيووكن لطو
عسووبكب عوودم تسوونيل الت كسووكتن اغووه لبكتوون .ولووذلب موون الصووعب احووه يووا ووكن مي ةوون أن
و العليووك ل و مي وون رووكع
يتوووكدى الوورات اللو و موون ايبوول ا سوونل والمووني ا ش و يف لل
انيتن ولذلب اإنن تريف دون أ سبيل انتصكف اعكل.
 9-٥واي ووك يتعلووق ابلس و ا فضووفعي للووبالغ يالحووّ صووكحب الووبالغ أن الدول و الطوورف
تدع أن اذل االدعكءات ال تستةد ا حقكئق أو ا الفااجي .وموجي ذلوب ىوت صوكحب الوبالغ
عن نيب ووكل عة ووق اق ووط ادعكئو ون أن وون تع وور للتع ووذيب وم وون مث ا ووإن مجي ووجي ا ق ووكئق الل وورى
مل يطعن ايحك ويةبغ للنة أن تعترباك ادعكءات غم مطعفن ايحك.
 ١٠-٥وي وودع ص ووكحب ال ووبالغ أن ا علفم ووكت ال ووت ا وودمتحك الدولو و الط وورف ع وون تعذيب وون او و
ادعووكءات غووم دايق و  .واووف يالحووّ أن حمتووفايت تقريوور الو ووص الط و الووذ أج ورال اسووه الطووب
الشرع اب ستشوى التعلي جلكمع تريبفاكن اتلوا عون ادعوكءات الدولو الطورف عةودمك ذ ورت
أن التقريوور الط و "ال ي شووا عوون أ موور و نوس و جسوويه" وأنوون "ال يتن و ن أدل و علووى
اات كب أ اعل من أاعكل التعذيب ضد صوكحب الوبالغ" .واوف ىوت عن التقريور الطو يشوحد
عن صكحب البالغ كن مصكابً ب شف واب ى و كل ا ت كب عكم (.)١8
 ١١-٥ويالحووّ صووكحب الووبالغ أن الدولو الطوورف ال تعو علووى أن السوولطكت الووت أبلغووق
ابدعكءات تعر صكحب البالغ للتعذيب مل ر حتقيقكً .ومن مث اإن نيبوكل تقور بعودم جوراء أ
حتقي ووق ادعكءات وون ا تعلقو و ابلتع ووذيب ويطل ووب ص ووكحب ال ووبالغ ا اللنةو و أن تعل وون انتح ووكيف
ا كدة  ٧من العحد مقروءة مبورداك وابالا ان مجي ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن.
__________

( )١8يقودم صوكحب الوبالغ نسووخ مون شوحكدة مؤالو  ١٣أيلفل/سوبت رب  ٢٠١٢بشوثن الو ووص الطو الوذ أجوور
لتقييه حكلتن اجلسدي العكم .
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 ١٢-٥ويرحوب صوكحب الوبالغ اب علفموكت الوت تويوود عن بر وكن نيبوكل اعت ود اوكنفن العقووفابت
الووف ين اجلديوود الووذ وورم التعووذيب بفصووون جرميو يعكاووب عليحووك .بيوود أنوون يالحووّ أنوون واووق
تقدمي اذل التعليقكت مل ي ن اكنفن العقفابت اجلديد اد دلل حيز الةوكذ وأن القكنفن لي لون
أثوور اجعو وابلتووكا ال يةطبووق علووى حكلتوون .وىووت صووكحب الووبالغ عن ووفن نيبووكل بصوودد نوووكذ
اووكنفن العقووفابت اجلديوود يثبووق اقووط ادعووكء صووكحب الووبالغ أن نيبووكل لووي لووديحك ووكا تشوريع
مالئه للتصد للتعذيب سوك ي توب عليون انتحوكيف ا وكدة  ٧مون العحود مقوروءة مبورداوك وابالاو ان
مووجي ا ووكدة  )٢(٢مةوون .وىووت صووكحب الووبالغ أينوكً عن معكابو الشووخص ا سووؤول عوون التعووذيب
ابلسوونن وودة أاصووكاك مخو سووةفات أو بغرام و اوودااك  ٥٠٠دوالا أو ابلعقووفبتني علووى الة ووف
ا ةصفه علين اكنفن العقفابت الف ين اجلديد ال مي ن اعتبكااك متةكسب مجي جسوكم اجلرميو
ومن مث تتعكا مجي القكنفن الدوا وا عكيم الدولي .
 ١٣-٥وي وورا صووكحب الووبالغ ادعكءاتوون بشووثن مقبفلي و الووبالغ وأسسوون ا فضووفعي ان والً عوون
توودابم التعووفيت الووت لبحووك الووت مي وون أن متثوول تفجيحووكت للدول و الطوورف وتعووزز مسووتفى تةويووذ
التفصيكت الفاادة آااء اللنة بشثن اذل القني .
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

الة ر ا قبفلي
 ١-٦ابل الة ر أ ادعوكء يورد بوالغ موك وب علوى اللنةو أن تقورا واقوكً لل وكدة 9٧
من ن كمحك الدالل مك ذا كن البالغ مقبفالً أم ال مبفجب الربوتف فل االلتيكا .
 ٢-٦واد تيقةق اللنة واقكً ك تقتنين الوقورة (٢أ) مون ا وكدة  ٥مون الربوتف وفل االلتيوكا
ووكا ج وراء آلوور موون ج وراءات الت قيووق الوودوا
موون أن ا سووثل نوسووحك ليسووق ايوود الب ووث
أو التسفي الدولي .
 ٣-٦وتالحووّ اللنةو ادعووكء الدولو الطوورف أن سووبل االنتصووكف احملليو مل تسووتةود لألسووبكب
التكلي ( :أ) أن صكحب البالغ مل يطعن اوراا حم و كمتكنودو احملليو (ب) أنون مل ىو م اوفانني
التقكدم اي وك صوص شو كوال ا تعلقو ابلتعوذيب وع ول ال ووكل والع ول القسور ( ) أن ادعوكءل
ا تعلق برات السلطكت القك جي تسنيل الت كسكتن ا قدم أمكم احمل العليك "ال مي ن تصديقن"
وأنن "ال يستةد ا حقكئق أو ا الفااجي".
 4-٦وم ووجي ذل ووب تالح ووّ اللنةو و أن ص ووكحب ال ووبالغ يش ووم ا أن س ووبل االنتص ووكف ال ووت
تتي حك تشريعكت الدول الطورف مل ت ون اعكلو أو متكحو لون ومل ت ون وك أ ارصو للةنوك ن وراً
ا أن السلطكت الةيبكلي اانق صراح ً جمرد تسنيل ش فال اغه حمكوالتن ا ت راة الفصفل ا
العدال وا صفل على تعفيت ع ك تعر لن من تعذيب وع ل ال وكل وع ل اسر .
 ٥-٦وتالحّ اللنة بفجن لكه ادعكء صوكحب الوبالغ أنون مل يوت ن مون الطعون اوراا
كمتكندو احمللي الصوكدا  ١٠حزيران/يفنيون  ٢٠١4واوف القوراا الوذ انوق ايون احمل و
حم
عنن ال يةبغ أن ىتنز مدة ألرى وال أن يداجي غرام وتالحّ ادعكءل أينكً أنن مل يطلب جراء
حتقيووق ادعكءاتوون ا تعلقو بتعرضوون للتعووذيب لنوون مل يووت ن موون حت وول أتعووكب احملووكم أو ت ووكليا
اإلج و وراءات .وتو ووذ ْير اللنة و و عن االعتبو ووكاات ا كلي و و العكدي و و والش و و فيف غو ووم ا دعفم و و عدل و و
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اعكلي سوبل االنتصوكف احملليو ال تعوو أصو كب البالغوكت تلقكئيوكً مون اسوتةوكد تلوب السوبل(.)١9
اذل القني أن صكحب البالغ وأاراد أسرتن مل يت ةفا مون داوجي
ومجي ذلب تالحّ اللنة
ال وكل الوت اراهتوك حم و كمتكنودو احملليو اراااوك ا وؤاخ  ٣٠أيلفل/سوبت رب  ٢٠١٢وأنون وذا
السبب أودع داااً إلصال الحداب ولذلب اإن اللنة ال تعترب عدم القداة على تقدمي عون
انوي صوكحب الووبالغ ضو ن االعتبوكاات ا كليو العكديو  .وتورى اللنةو أن صوكحب الوبالغ اوود
أثبق أن الطعن القوراا الصوكدا  ١٠حزيران/يفنيون  ٢٠١4وكن سوي ثل عب وكً مكليوكً ال مي ةون
حت لن بسبب حكلتن االاتصكدي وأنن مل ىصل على اخلدمكت القكنفنيو ا كنيو ( )٢٠الوت مت ةون مون
الفصفل ا سبيل االنتصكف ذايف واستةوكدل سك جعل اذا السبيل من سبل االنتصكف غم متك
وال سي ك ابلة ر ا أنن كن والً ذلب الفاق و كن يست ق محكي لكص من الدول الطرف.
 ٦-٦وتالحّ اللنة أينكً أن صكحب البالغ اكم مبك يل ( :أ) ادم ادعكءاتون ا تعلقو ابلتعوذيب
ا حم و كمتكنوودو احمللي و ول وون مل وور أ حتقيووق ايحووك (ب) اوودم ش و فى بشووثن التعووذيب
الووذ تعوور لوون ا الشوور
ان سووكل دون بووداء اسووتنكب أو ااووكذ ج وراء ( ) اوودم لب وكً
لل صفل على تعفيت مبفجب اكنفن التعفيت عن التعذيب ول ن اات لبن بسوبب انقنوكء
مدة التقكدم احملددة بو  ٣٥يفمكً (د) حكول أن يقدم ا شر العكص كمتكندو تقرير معلفمكت
أوليوكً بشووثن مووك تعوور لوون موون ع وول ال وووكل وع وول اسوور ول وون ااووت تسوونيل اووذا التقريوور
و عوون ا وراا الوورات أمووكم م تووب ائووي ا ةطق و ول وون ااووت اووذا الطعوون أين وكً ( ) حووكول
تق وودمي ل ووب لل ص ووفل عل ووى تع ووفيت مبفج ووب ا ووكنفن ع وول ال و ووكل ا م ت ووب الع وول
كمتكنوودو ول وون ااووت الطلووب بسووبب انقنووكء ا و ة التقووكدم احملووددة بسووة واحوودة (و) حووكول
تسنيل الت كسني لدى احمل العليك ول ن اات االلت كسكن شووكا ً دون تقودمي ااوت لطو
علووى أسووك أهن ووك سووقطك ابلتقووكدم .وتووذ ْير اللنةو ابجتحكداووك السووكبق الووذ انووق ايوون عن او ة
التقووكدم احملووددة بو و  ٣٥يفم وكً اصوومة بش و ل غووم معقووفل لتقوودمي لبووكت التعووفيت عوون التعووذيب
وال تتوق مطلقكً مجي بيع اجلرمي وجسكمتحك( .)٢١وتالحوّ اللنةو أن صوكحب الوبالغ ال يعو
علووى أنوون مل يووت ن موون تقوودمي ش و فى بشووثن ع وول ال وووكل والع وول القسوور غنووفن ا حل و
احملددة بسة واحدة ابلة ر ا أنن تلب الو ة الزمةي ابإلضكا ا فنن والً وبعد تعرضن
لإليذاء البدين والةوس واراال من تلب ال وروف احتنوز بشو ل تعسوو وعةودمك أ لوق سوراحن
كنق محل السة اد انقنق .واحت صكحب الوبالغ أينوكً عنون عوكش عودة سوةفات لوفف
وع ووفز دون م كنيو و ا ص ووفل عل ووى ا س ووكعدة القكنفنيو و ا تخصصو و وا كنيو و  .وا وود حكل ووق تل ووب
العفاموول دون الت كسوون للوودعه .وتالحووّ اللنة و أن صووكحب الووبالغ اوودم نسووخ موون االلت كسووني
اللووذين اوودمح ك ا احمل و العليووك وتالحووّ أينوكً أن الدولو الطوورف مل تعو اع اضوكً جووفارايً
عل ووى أن ص ووكحب ال ووبالغ مل ىص وول عل ووى او وراا لطو و م وون احمل و العلي ووك بش ووثن ع وودم تس وونيل
الت كسووين .ولووذلب وبعوود عوودة حمووكوالت بووذ ك صووكحب الووبالغ للفصووفل ا العدال و والت كسووحك

__________

( )١9ان ور آااء اللنةو انوي اوكدايت واوكدايت ضود البفسوة وا رسوب ( )CCPR/C/115/D/2048/2011الوقوورة ٣-8
واراا عدم ا قبفلي الصكدا اني ب . .ضد الدامنريف ( A/47/40الوصل العكشر الورع صكد) الوقرة .4-٥
( )٢٠ان ر آااء اللنة اني فيل ضد جكمكي ك ( A/48/40اجلزء الثكين ا راق الثكين عشر الورع واو) الوقرة .٢-8
( )٢١ا الح ووكت اخلتكميو بشووثن التقريوور الوودوا الثووكين لةيبووكل ( )CCPR/C/NPL/CO/2الوقوورة  ١٣وآااء اللنةو
انووي نيووكاي ضوود نيبووكل ( )CCPR/C/125/D/2556/2015الوقوورة  9-٧وجلةو مةكانو التعووذيب التعليووق العووكم
ااه  )٢٠١٢(٣بشثن تةويذ الوقرة  4٠من ا كدة .١4
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وابلة وور مووك واجحوون الدول و الطوورف موون ايووفد اكنفني و وع لي و علووى تقوودمي الش و كوى الرامي و ا
الت قيق ادعكءات التعذيب وع ل ال وكل والع ل القسر وا صفل على تعفيت عن اذل
الاعكل وابلة ر ا العقبكت الت اع ضق جراءات التسونيل أموكم احمل و العليوك تورى اللنةو
أن سبل االنتصكف مل ت ن اعكل وال متكح لصكحب البالغ.
 ٧-٦و ضووفء مووك تق ودم الووص اللنة و ا أن ا ووكدة ()٢(٥ب) موون الربوتف ووفل االلتيووكا
ال متةعحك من الة ر اذا البالغ.
 8-٦وحتوويط اللنة و عل وكً بطلووب الدول و الطوورف اعتبووكا الووبالغ غووم مقبووفل ابعتبووكال سووكءة
استع كل لل ق تقدمي البالغكت (الوقرة  .)8-4بيد أن اللنة تالحّ أن عدم اتووك الدولو
الطوورف وصووكحب الووبالغ اي ووك يتعلووق بووبعت ا قووكئق وبتطبيووق القووكنفن ال يش و ل حوود ذاتوون
سووكءة اسووتع كل لل ووق تقوودمي البالغووكت( .)٢٢ون وراً ا عوودم وجووفد أ معلفمووكت ألوورى
ملا القني ترى اللنة أن الوبالغ ال ميثول سوكءة اسوتع كل لل وق تقودمي البالغوكت مبفجوب
ا كدة  ٣من الربوتف فل االلتيكا .
 9-٦واي ك يتعلق ابدعكءات صكحب البالغ مبفجب ا كدة  ١4من العحد تالحّ اللنة أن
اذل االدعكءات ال تدع حك أدل كاي وأهنك تستةد ا عدم وجفد ضو كانت أثةوكء احتنوكزل وابول
البوودء أ ج وراءات لل ك و  .وبة ووكءً علووى ذلووب توورى اللنة و أن تلووب االدعووكءات يةبغ و
دااستحك مبفجب ا كدة  9من العحد(.)٢٣
 ١٠-٦وابلة ر ا أن مجيجي الشرو اللرى ا تعلقو اب قبفليو اسوتفايق تعلون اللنةو مقبفليو
البالغ اي ك يتصل ابالنتحك كت ا دعكة لل فاد  )٣(٢و ٧و 8و 9و ١٠و )١(٢4من العحد
وتشرع الة ر أسسن ا فضفعي .

الة ر الس ا فضفعي
 ١-٧ن وورت اللنة و و ال ووبالغ ض ووفء مجي ووجي ا علفم ووكت ال ووت أاتحح ووك ووك الطرا ووكن واق و وكً
لل كدة  )١(٥من الربوتف فل االلتيكا .
 ٢-٧وحتيط اللنة عل كً ابدعكءات صكحب البالغ مبفجب ا كدة  ٧من العحد أنون تعور أثةوكء
احتنكزل وأثةكء استنفابن من ايبل الشر عةدمك كن ع رل  ١4سة لاعكل تعذيب مةحوك الل وه
مجيووجي جسوودل والنوورب ة ورا يه مطك ي و علووى اب وون ادميوون (الولق و ) والصوودمكت ال حرابئي و
حتووق أ وووكال وتعوور ل ووروف احتنووكز ال نسووكني مةحووك اال ت ووك وعوودم ت وفاار الرعكي و الطبي و
وتوودين ال ووروف الص و ي والغذائي و  .وتالحووّ اللنة و أن الدول و الطوورف تة وور أن صووكحب الووبالغ
تعر للتعوذيب وحتوت اقوط عن تقريور الو وص الطو الشورع ا وؤاخ  ١٣أيلفل/سوبت رب ٢٠١٢
كمتكندو احمللي مل يشور ا أ نوفع مون أنوفاع االعتوداء البودين أو اإلصوكب البدنيو
ا قدم ا حم
نوس جسيه سك دعك احمل و ا عودم ااوكذ مزيود مون اإلجوراءات
ومل ي شا عن أ مر
بشثن ادعوكءات التعوذيب .وموجي ذلوب تالحوّ اللنةو أينوكً أن صوكحب الوبالغ اودم وصووكً مفثفاوكً

__________

( )٢٢آااء اللنة اني أااي ليوك ضد فلفمبيك ( )CCPR/C/123/D/2537/2015الوقرة .4-١٠
( )٢٣ان وور تعليووق اللنة و العووكم ااووه  )٢٠٠٧(٣٢للنة و بشووثن ا ووق ا سووكواة أمووكم احملووك ه وا ي ووكت القنووكئي و
حمك عكدل الوقرة .٣١
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للتعوذيب الووذ تعور لوون واودم أينوكً نسوخ موون تقريور الو ووص الطو الشوورع ا عوين الووذ وثوموق
وجووفد شووف علووى سووكعد صووكحب الووبالغ و صووكبتن اب ووى و كل و ا ت ووكب عكم و  .وبةووكءً عليوون
الوص اللنةو ا أن الدولو الطوورف انتح ووق ا ووكدة  ٧موون العحوود مقووروءة مةوووردة وابالاو ان مووجي
ا كدة  )١(٢4مةن.
 ٣-٧و ضفء مك تقودمم تقورا اللنةو أال تة ور بشو ل مةوصول
مبفجب ا كدة  ١٠من العحد.

ادعوكءات صوكحب الوبالغ

 4-٧وتالحّ اللنة ادعكء صكحب البالغ بشثن عدم جراء سلطكت الدول الطورف حتقيقوكً
شكمالً وحمكيداً ومستقالً واعكالً ادعكءاتن ا تعلق ابلتعذيب .وتالحّ اللنة أن الدولو الطورف
ان سووكل مل وراي
مل تطعوون ادعووكءات صووكحب الووبالغ أن حم و كمتكنوودو احمللي و والشوور
حتقيقكً ش كوال ا تعلق ابلتعذيب .وترى اللنةو أن الدولو الطورف مل تقودم أ تفضوي للطعون
ادعكءات صكحب البالغ ومل ر الت قيقكت الالزم ادعكءاتن ا تعلق ابلتعذيب.
 ٥-٧وتالحووّ اللنة و ادعووكء صووكحب الووبالغ بشووثن ااووكذ الدول و الطوورف التوودابم التش وريعي
ا ةكسووب إلع ووكل ا قووف ا رس و العحوود وإلزال و العقبووكت القكئ و اإل ووكا القووكنفين القووكئه
بشثن التعذيب .وتالحّ اللنة أينكً ادعكء صكحب البالغ أن او ة التقوكدم احملوددة ب و  ٣٥يفموكً
مبفجووب التش وريعكت احمللي و الووت مةعتوون موون تقوودمي لووب لل صووفل علووى تعووفيت عوون التعووذيب
ال تتةكسب مجي جسكم اجلرمي  .وتالحوّ اللنةو وذلب أن السوبكب الوت توذاعق وك السولطكت
الةيبكلي و لوورات تسوونيل ش و كوى صووكحب الووبالغ تسووتةد ا ا و ة التقووكدم نوسووحك احمل ودمدة بو و ٣٥
يفم وكً .وتووذ ر اللنة و ابجتحكداووك السووكبق الووذ انووق ايوون عن ا و ة التقووكدم القصوومة بش و ل غ وم
معقو ووفل لتقو وودمي الش و و كوى ا تعلق و و ابالنتحك و ووكت اجلسو ووي ال تتوو ووق مطلق و وكً مو ووجي بيع و و اجلرمي و و
وجسكمتحك( .)٢4وحتيط اللنة عل كً عن الدولو الطورف أبلغوق واوق تقودمي اوذا الوبالغ عن
تشريعكهتك ا تعلقو ابلتعوذيب سوتعدل مون أجول ورمي التعوذيب بفصوون جرميو يعكاوب عليحوك (ان ور
الوقورة  ١١-4أعووالل) وحتوويط عل وكً أينوكً عن الدولو الطوورف عوودلق عووكم  ٢٠١8اكنفهنووك
اجلةكئ وميلق التعديالت رمي وتعريا التعذيب مبفجب ا كدة  ١٦٧من القكنفن وحتديد ا ة
تقووكدم اوودااك سووت أشووحر موون اتايووخ اات ووكب التعووذيب أو موون اتايووخ ووال سورا الشووخص ذا
حوورم موون حريتوون لتقوودمي ش و فى بشووثن التعووذيب ومعكاب و الشووخص ا وودان ابلتعووذيب ابلسوونن
لوو ة أاصووكاك مخو سووةفات أو داووجي غرامو اوودااك  ٥٠٠دوالا أو العقووفبتني .وتوورى اللنةو أنوون
ابلة وور ا أن القووكنفن ا ووةق لووي لوون أثوور اجعو اإنوون ال صوول ووك بقنووي صووكحب الووبالغ وأن
او ة التقوكدم اجلديودة والعقوفابت ا وروضو علوى أاعووكل التعوذيب ال توزال غوم متةكسوب موجي جسووكم
اذل اجلرمي .
 ٦-٧و ضووفء مووك تقوودم الووص اللنةو ا أن تقووكع الدولو الطوورف عوون جوراء أ حتقيووق
ادعكءات صكحب البالغ أنن تعر للتعذيب ال سي ك ابلة ر ا أنن كن ووالً و وفن او ة
التقووكدم احمل وددة لل طكلب و بتعووفيت عوون التعووذيب مبفجووب القووكنفن الةيبووكا الووت كنووق سووكاي
واق الحداب حكلق دون وصفل صكحب البالغ ا سبيل انتصكف اعكل يش الن انتحك كً
__________

( )٢4انووي نيووكاي ضوود نيبووكل الوقوورة  9-٧وانووي محكااجووكن ضوود نيبووكل الوقوورة  ٦-٧وانووي جووم ضوود نيبووكل
الوقرة .٣-٦
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لتو ووك ا و ووكلتني قفاو وون الو ووت ت ولحو ووك ا و ووكدة  ٧مو وون العحو وود مقو ووروءة مبورداو ووك وابالا و و ان مو ووجي
ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن.
 ٧-٧وبع وود أن للص ووق اللنةو و ا ح وودوب انتح ووكيف لل ووكدة  ٧م وون العح وود مق ووروءة مبوردا ووك
وابالا و ان مووجي ا ووكدتني  )١(٢4 )٣(٢مةوون تقوورا اللنة و عوودم الة وور بش و ل مةوصوول ادعووكء
صكحب البالغ انتحكيف ا كدة  ٧من العحد مقروءة ابالا ان مجي ا كدة  )٢(٢مةن.
 8-٧وتالح ووّ اللنةو و ادع ووكءات ص ووكحب ال ووبالغ مبفج ووب ا ووكدة  9م وون العح وود أن وون تع وور
لالعتق ووكل واالحتن ووكز التعس ووويني وا ووف ال ي وزال و والً ومل يبل ووس وا ووق الق ووبت علي وون عس ووبكب
اعتقكلوون ومل يبلووس اووفااً عيو هتووه مفجحو ليوون .وادعووى صووكحب الووبالغ أينوكً أنوون حوورم موون حريتوون
الوو و ة م وون  ١4آب/أغس ووط ا  ٦أيلفل/س ووبت رب  ٢٠١٢دون بالغ وون ابل ووتحه ا فجحو و لي وون
ودون أن تتووك لوون ارصو االتصووكل مب ووكم حو  ٦أيلفل/سووبت رب  .٢٠١٢وذ وورت الدولو الطوورف
ا سب أن القبت على صكحب البالغ يسوتف النو كانت القكنفنيو دون تقودمي أ معلفموكت
أو أدل و ضووكاي  .وتوورى اللنة و أن صووكحب الووبالغ اوودم وصوووكً متسووقكً وموص والً لل قووكئق احمليط و
ابلقبت علين وحرمكنن من ا ري واف مك مل تطعن اين الدول الطورف .وبةوكءً عليون الوص اللنةو
ا أن الدول الطرف انتح وق حقوف صوكحب الوبالغ الوت ت ولحوك ا وكدة  9مون العحود مقوروءة
مةوردة وابالا ان مجي ا كدة  )١(٢4من العحد.
 9-٧و ض ووفء االس ووتةتك الل ووم تق وورا اللنةو و ع وودم الة وور بشو و ل مةوص وول ادع ووكءات
صكحب البالغ مبفجب ا كدة  9من العحد مقروءة مةوردة وابالا ان مجي ا كدة  )٣(٢مةن.
 ١٠-٧وحتوويط اللنة و عل وكً ابدعووكءات صووكحب الووبالغ أنوون الو و ة موون عووكم  ٢٠١٠عةوودمك
ووكن ع وورل  ١4سووة ا عووكم  ٢٠١٢أاغووه علووى الع وول خووكدم مةووزا لوودى أسوورة كمتكنوودو
موون السووكع الرابع و صووبكحكً ا العكشوورة مسووكءً علووى مووداا السووبفع .وحتوويط اللنة و عل وكً أين وكً
ابدعكء صكحب البالغ أنن أمنى سةتني تقريبوكً يقوفم عع وكل الطحو وا طوبخ والتة يوا وال وة
وشو وراء اللو وفازم واالعتة ووكء اب ة ووزل ولدمو و ال ووزواا وت وودليب الا وودام وغس وول مالبو و الس وورة دون
السو ك لوون اباللت ووك اب داسو ودون ا صووفل علووى أ أجور علووى ع لوون .واوف يوودع أينوكً أنوون
تعر لإليذاء الةوس واجلسد من ايبل السرة ا أن ارا الوراا متفز/يفلين .٢٠١٢
 ١١-٧وتالحّ اللنة أن صكحب البالغ يودع أن سولطكت الدولو الطورف مل ور مون وااوجي
مسووؤوليتحك حتقيق وكً اعووكالً ومسووتقالً وحمكيووداً وشووكمالً ومل حتووك ه أو تعكاووب ا سووؤولني عوون اووذل
الع وكل ومل تقوودم لصوكحب الووبالغ تعفينوكً مةكسووبكً عون النوورا الوذ ووق بون .وتالحووّ اللنةو
أينكً أن الدول الطرف مل تطعن ادعوكءات صوكحب الوبالغ أن الشور وم توب ائوي ا ةطقو
اان ووك حمكوالت وون تق وودمي تقري وور معلفم ووكت أوا وتق وودمي شو و كوى م وون أج وول ج وراء حتقي ووق ومقكض ووكة
ا س ووؤولني ع وون لن ووكعن لع وول ال و ووكل والع وول القس وور  .وتالح ووّ اللنةو و ووذلب أن الدولو و
الطوورف مل وور ح و اآلن أ حتقيووق ادع ووكءات اخلنووفع لع وول ال وووكل والع وول القس وور .
وترى اللنة أن صكحب البالغ ادم وصووكً مفثفاوكً وك تعور لون عكمول مةوزا واسوت كل الت كاون
تلووب ال ووروف .ولووذلب توورى اللنةو أن عوودم تووفام الدولو الطوورف ا كيو لصووكحب
اب ووداا
الووبالغ الووذ ووكن ع وورل  ١4سووة ذلووب الفاووق موون اووذل االنتحك ووكت وعوودم جرائحووك أ
حتقي و ووق ادعكءات و وون ال س و ووي ك ابلة و وور ا أن و وون و ووكن و و والً يش و و ل انتحك و وكً قفا و وون مبفج و ووب
ا كدة  )٣(8من العحد مقروءة ابالا ان مجي ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن.
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 -8واللنة و ذ تتصوورف واق وكً للوقوورة  4موون ا ووكدة  ٥موون الربوتف ووفل االلتيووكا توورى أن
الفاكئجي ا عروض عليحك ت شا عن حدوب انتحكيف من ايبل الدول الطورف لل وكدة  ٧مون العحود
مقووروءةً مةوووردة وابالا و ان مووجي ا ووكدتني  )٣(٢و )١(٢4مةوون وانتحووكيف لل ووكدة  )٣(8موون العحوود
مقروء ًة مةورد ًة وابالا ان مجي ا كدتني  )٣(٢و )١(٢4مةن وانتحكيف لل كدة  9من العحود مقوروء ًة
مةورد ًة وابالا ان مجي ا كدة  )١(٢4مةن.
 -9وواقكً لح كم الوقرة (٣أ) من ا كدة  ٢من العحد يقجي على عوكتق الدولو الطورف التوزام
بتفام سبيل انتصكف اعكل لصكحب الوبالغ .ويعوين ذلوب أنون وب علوى الدولو الطورف أن متوة
الشخكه الذين انتح ق حقفاحه ا وفل ابلعحد تعفينكً وكمالً ع وك أصوك ه مون ضورا .وبةوكء
مجل و أمووفا مبووك يل و ( :أ) الت قيووق واووكئجي القنووي
علووى ذلووب اووإن الدول و الطوورف ملزم و
وض كن معكاب من تثبق مسؤوليتحه بعقفابت تتةكسب مجي جسوكم اجلورائه وواوا أو عوزل أاوراد
الشو وور ا شو ووتبن او وويحه أثةو ووكء سو ووم الت قيو ووق (ب) تو ووفام الرعكي و و الطبي و و والةوسو ووي جمو ووكانً عةو وود
االاتنكء ( ) تفام اجلرب الوعكل وتدابم ال ضي ا ةكسب لصكحب الوبالغ عون االنتحك وكت الوت
عوك مةحوك مبووك ذلوب تووفام الودعه التعلي و حسووب االاتنوكء (د) ضو كن حصوفل صووكحب
الوبالغ علووى تعوفيت اووفا ومةصوا ومالئووه يتةكسوب مووجي جسوكم االنتحك ووكت الوت تعوور ووك
( ) حتديوود السوولطكت احمللي و ا سووؤول عوون تةويووذ وول توودبم موون توودابم اجلوورب .ويقووجي علووى عووكتق
الدول الطرف أينكً التزام اباكذ مجيجي التدابم الالزم ةوجي حودوب انتحك وكت سكثلو ا سوتقبل.
ويةبغ و للدول و الطوورف أن ت ووول بفجوون لووكه زال و العقبووكت القكنفني و والع لي و واإلدااي و الووت
تعووف تقوودمي الش و كوى والت قيووق ايحووك والفصووفل الوعل و ا العدال و وحصووفل ض و كاي التعووذيب
وض و كاي ع وول ال وووكل والع وول القسوور علووى التعووفيت بطوور مةحووك تعووديل التش وريعكت وموودة
التق ووكدم واق و وكً لل ع ووكيم الدولي و و ( )٢٥و وورمي التع ووذيب وال وور و داا عق ووفابت وس ووبل انتص ووكف
تتةكسب مجي جسكم اذل اجلرائه ومبك يتسق مجي التزامكهتك مبفجب ا كدة  )٢(٢من العحد.
 -١٠و ذ هتلذ اللنة اعتبكااوك أن الدولو الطورف ابننو كمحك ا الربوتف وفل االلتيوكا
اوود اع اووق ابلتصووكه اللنة و البووق حوودوب انتحووكيف للعحوود موون عدموون والتزمووق ع والً
اب ووكدة  ٢م وون العح وود عن ت و وول جل ي ووجي الاو وراد ا فج ووفدين الي يح ووك أو اخلكض ووعني لفاليتح ووك
ا قووف ا ع و ف ووك العحوود وأن تووفار سووبيل انتصووكف اعووكالً واووكبالً لإلنوووكذ ذا ثبووق حوودوب
انتحكيف اإهنك تفد أن تتلقى مون الدولو الطورف غنوفن  ١8٠يفموكً معلفموكت عون التودابم الوت
اا ووذهتك لفض ووجي آااء اللنةو و مفض ووجي التةوي ووذ .ويطل ووب ا الدولو و الط وورف أينو وكً نش وور ا ووذل اآلااء
وتع ي حك على نطك واسجي بلغكهتك الرري .

__________

( )٢٥ان ر مثالً جلة مةكان التعذيب التعليق العكم ااه  ٣الوقرة .4٠
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مرفق
رأي مشت أل ضعضتتاء اللجنتتة انيتتا متتاراي عبت ا روتشتتو  ،وعتتارف بلقتتان،
وهريانن كيزا ا كابريرا ،وإيلني تريغرو جا (رأي مؤي )
 -١ال يتةكول اذا الرأ اراا اللنة بشثن الس ا فضفعي  -واف اراا نؤيدل متكمكً  -بول
يتةووكول سووبل االنتصووكف ا تكحو لصووكحب الووبالغ الووذ ووكن ض و ي انتحك ووكت جسووي للعحوود
عةوودمك ووكن ووالً .لقوود لووب صووكحب الووبالغ مطكلبتوون بتعفينووكت مجلو توودابم ألوورى
"اعت ووذاااً اريو وكً  ...حو وول ع ووكم" (ان وور الوق وورة  .)9-٣بي وود أن أغلبيو و أعن ووكء اللنةو و اغ ووه
موفااقتحه علووى مووة بعووت التوودابم ا طلفبو اانوفا تفجيوون أموور ا الدولو الطوورف بتقوودمي اعتووذاا
علووين ا صووكحب الووبالغ .ويتعلووق اأيةووك ا خووكلا ووذا الوورات لنةووك نوورى اووذل القنووي أن
االعتذاا العلين لن مك يربال متكمكً ابلة ر ا ال روف برمتحك.

 -٢وحنن نشم البداي ا أن اجل عي العكمو سولم ق عن االعتوذااات العلةيو تودبم اعوكل
وض ووروا وم وول لالنتص ووكف ح ووكالت االنتحك ووكت اخلط وومة واجلس ووي ق ووف اإلنس ووكن(.)١
والاه من ذلب أن االعتذااات العلةيو وادت ا بوكد التفجيحيو ا تعلقو بتودابم اجلورب مبفجوب
الربوتف ووفل االلتيووكا ا ل ووق ابلعحوود الوودوا اخلووكه اب قووف ا دني و والسيكسووي الووت اعت وودهتك
اللنة و ا عةي و قووف اإلنسووكن عووكم  ٢٠١٦والووت تووةص أين وكً علووى أنوون عةوود بووق اللنة و
ت وودابم اجل وورب يةبغو و أن يراع ووى مفا ووا ال و وراف ال ووبالغ ا ع ووين ( CCPR/C/158الوق وورة .)4
ونالحووّ أن صووكحب الووبالغ لووب حتديووداً الووبالغ اعتووذاااً علةيوكً واووف لووب مل تطعوون ايوون
الدول الطرف ومل ترد علين .وعالوًة على ذلوب توةص ا بوكد التفجيحيو علوى أنون وفز للنةو أن
تطلووب ا الوودول ال وراف أن تصوودا اعتووذاااً علةي وكً ال سووي ك عةوود حوودوب انتحك ووكت جسووي
أو سةحن ال مي ون جورب الضوراا الةكمجو عةحوك علوى أ ول وجون عون ريوق اد ا وق أو التعوفيت
اقط (الوقرة  .)) (١١وا عكيم ا ق ح بفجن لكه ليسق متالزم بل مةوصل .
 -٣والموور بتقوودمي اعتووذااات اووف موون توودابم اجلوورب القدمي و الزل وا توووق عليحووك مة فم و
حقووف اإلنسووكن للبلوودان المري ي و ( .)٢ومووربا القيووكم بووذلب متنووذا عوودد موون السووبكب الووت
ادم غكايت امزي وع لي على حد سفاء .وعةدمك ي فن انتحكيف حقف اإلنسوكن واسوجي الةطوك
اوود ت ووفن التوودابم الورديو غووم ع ليو أو ح و مسووت يل و اووذل ال ووروف اوود ي ووفن االعتووذاا
العلين مويداً معكجل الضوراا اجل كعيو  .وبشو ل أد ابلة ور ا أن بعوت انتحك وكت حقوف
اإلنسكن اد تؤد ا لسكئر ال مي ن تقديراك يكً وجرباك ابلتعفيت الةقد اي فن االعتذاا
او ووف السو ووبيل الاو ووفى ن مل ي و وون الفحيو وود لتخويو ووا ا و ووزن والمل والغنو ووب الو ووذ يشو ووعر بو وون

__________

()١
()٢
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ا بوودأ التكسووجي موون ا بووكد السكسووي وا بووكد التفجيحي و بشووثن ا ووق االنتصووكف واجلوورب لن و كاي االنتحك ووكت
اجلسو ووي للق و ووكنفن الو وودوا ق و ووف اإلنس و ووكن واالنتحك و ووكت اخلط و وومة للقو ووكنفن ال و وودوا اإلنس و ووكين (ا و وراا اجل عي و و
العكم  ١4٧/٦٠ا راق).
ان ور مووثالً حم و البلوودان المري يو قووف اإلنسووكن انووي دواان وأوغوكات ضوود بوومو ا ووه الصووكدا ٣
كنفن الول/ديسو رب ( ٢٠٠١السو ا فضوفعي ) الوقورتني  ٣8و ٣9وانوي تمونوز سويلوك وآلورون ضود بومو
ا ووه الص ووكدا  ٢٦أيلفل/س ووبت رب ( ٢٠١8ال وودافع االبتدائي و والسو و ا فض ووفعي واجل وورب والت ووكليا)
الوقرة  ٢٥4والورع واو.
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الن كاي( .)٣ومن الفاض أن اذل االعتبوكاات او الوت اسوتةدت ليحوك ا بوكد التفجيحيو ا تعلقو
بتدابم اجلرب وا ا بكد الت أ دت ايحك اللنةو بفجون لوكه أن االعتوذااات وك موك يربااوك
حكالت االنتحك كت اجلسي أو ا ةحني الت ال مي ن ايحك جورب النورا بشو ل كمول عون ريوق
ووك سووةبني الوق ورات التكلي و تسووتف
اد ا ووق أو التعووفيت اقووط .والفاووكئجي اووذل القنووي
شرو االنتحك كت اخلطمة وا ةحني .
 -4و اووذل القنووي اسووتف شوور االنتحووكيف اجلسوويه لثالث و أسووبكب .أوالً ووكن صووكحب
الوبالغ ووالً عةود تعرضون للتعوذيب وسوفء ا عكملو علوى أيود ا سوؤولني ا وفميني .و وكن ووالً
أينكً عةدمك كن ض ي للع ل القسر  .وعلى الرغه من أن الع ل القسر واجي بةكء على لب
من أشخكه عكديني سل ق اللنةو عن الدولو مل توفار لصوكحب الوبالغ الفاكيو أو ا كيو مون
اووذا االنتحووكيف اجلسوويه وابلتووكا احو نوسووحك مسووؤول عةوون .وعووالوة علووى ذلووب يقووجي علووى عووكتق
الدول مبفجب ا كدة  ٢4مون العحود واجوب لوكه كيو حقوف ال ووكل واوف واجوب توربال
شدة ضعا ال وكل وال سي ك ك اذل القني عةدمك يعيشفن اقر مداجي .أمك العكمل
الث ووكين ل النتح ووكيف اجلس وويه ايس ووتةد ا تق ووكع س وولطكت الدول و و ع وون ا ووت أ حتقي ووق أو معكاب و و
ا سووؤولني عوون انتحك ووكت ا قووف ا طلق و الووت حت يحووك ا ووكداتن  ٧و 8موون العحوود .و ووك واد
الووبالغ وذ رتوون اللنةو اغووه حمكولو أسوورة صووكحب الووبالغ تقوودمي شو كوى ضوود أاعووكل التعووذيب
علووى أيوود الشوور وضوود الع وول القسوور لوودى أاوراد عووكديني لووق السوولطكت القنووكئي حتنووه
عوون ج وراء أ حتقيووق الفاووكئجي .أمووك العةصوور الثكلووث لالنتحووكيف اجلسوويه احووف أن ا حل و ا تكح و
اللت ووك االنتصووكف موون اووذل اجلورائه يتعووكا مووجي التوزام الدولو مب كا و اإلاووالت موون العقووكب
ال س و ووي ك اي و ووك يتعل و ووق و ووذل االنتحك و ووكت اجلس و ووي عل و ووى الة و ووف ال و ووذ أارت و وون اللنة و و (ان و وور
الوقرتني  ٥-٧و.)4()٦-٧
 -٥واي ك يتعلق اب عكيم احملددة ا بكد التفجيحي بشثن تودابم اجلورب تفجود عودة عفامول
تدل على أن االنتحك كت الت عوك مةحوك صوكحب الوبالغ متثول مشو ل مةحنيو الدولو الطورف.
واوود أعوورب وول موون اللنةو ا عةيو قووف اإلنسووكن ( CCPR/C/NPL/CO/2الوقوراتن  ١٠و)١١
وجلة مةكان التعذيب ( A/67/44ا راق الثكلث عشر) مالح كهت ك اخلتكميو بشوثن التقوكاير
الدواي و و ا قدم و و م و وون الدول و و الطو وورف ع و وون بفاع و ووث ال و ووق شو ووديدة بش و ووثن االدع و ووكءات ا تعلق و و
ابالستخدام الفاسجي الةطك للتعوذيب وانتشوكا مةوكخ اإلاوالت مون العقوكب عون أاعوكل التعوذيب
وعدم وجفد نص اكنفين القكنفن الدالل يعترب التعذيب جرمي جةكئيو  .وأعربوق اللنةو ا عةيو
قووف اإلنسووكن أين وكً عوون القحووك لن ع وول ال وووكل وا كاسووكت التقليدي و ا ت ثل و السووخرة
ال تزال شكئع بعت مةك ق الدول الطرف ( CCPR/C/NPL/CO/2الوقرة  .)١8وعلوى الورغه
موون اووذل الةووداءات ا ت ووراة موون ايبوول اي ووكت معكاوودات تلوو واغووه الووةص علووى اووذل الةووداءات
صوراح الووبالغ (ان وور الوقوورة  )١-٢مل تقوودم الدولو الطوورف أ معلفمووكت تبووني أهنووك ااووذت
تدابم تشريعي وتدابم ألرى عكجلو اوذل ا شوك ل ا تنوذاة .ولوذلب اوإن الطوكبجي الفاسوجي الةطوك
ذل ا شك ل جةبكً ا جةب مجي سويك اإلاوالت مون العقوكب اوف الوذ يسوتف ا عيوكا اآللور
__________

()٣
()4
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ا تعلووق بفجووفد مش و ل مةحني و ويش و ل سووببكً اك ع وكً للتفصووي عن تعتووذا الدول و الطوورف علة وكً
لصكحب البالغ عن االنتحك كت اجلسي الت تعر ك طول.
 -٦و اخلت ووكم نش ووم ا أن أح وود العفام وول ال ووت ت ووربا االعت ووذااات العلةي و ا ووف ع وودم وكي و
التعفيت التصد لنفاع معية من ا كمل .وتةدا ابلتث يد ض ن اذل الو ا عوكانة الشوديدة
الت تعور وك صوكحب الوبالغ جوزء بوم مون وفلتون .وحنون نشوب أن أ مبلوس مون ا وكل
مي ن أن يعفضن عن السةفات العديدة من الع ل القسر الذ ألنجي لن أو عن اقدان وفلتون
أو أن يعووكا الض وراا الةوسووي الشووديدة الووت ت تووب علووى الاج و علووى اووذل الصوودمكت الةوسووي
ا ديوودة .وول تلووب ال ووروف نوورى أن اووذل القنووي مةكسووب متكموكً للدولو الطوورف ل و تعو ف
بوشلحك محكي صكحب البالغ عن تقدم لن اعتذاااً علةيكً.
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