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ا الرابطاال اليةدياال ل اار
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اتريخ تقدمي البالغ:

 4لز/يللي  2013اتريخ تقدمي الرسابلل األوىل)

اللاثئق املرجعيل:

الق ا ا ارار املبخ ا ا ا لجا ا ااب امل ا ا ااابد  97ما ا اان الة ا ا ااابم
الادال ل نةالو والاابىل اىل الدولال الطارف 10
لز/يللي  2013مل يصدر شيل وثيقل)

اتريخ اعبمابد اآلراء:

 6نيسابد/أبريل 2018

امللضلع:

الرتحيل من ةدا اىل اهلةد

املسابئل اإلجرائيل:

اس ا اابةبابد س ا اابل ايتنبصا ا اابف ال ي ا اال ومس ا اابل دعا ا ا
ايتدعاابءا لدلاال والبعاابرم ماان حيااص ايتلبصااب
امللضلع مع أحيابم العهد

اعبمدهتاب ال نةل دورهتاب  12 122آذار/مابرس  6 -نيسابد/أبريل .)2018
شااابريف دراساال ا ا ا الاابالغ أعنااابء ال نةاال البابلياال أراااببا  :اتني ااب مااابر عباادو روتشاالىلو وعيااابم باان عابشاالرو
واي ا ب براناادس يه اري و وسااابر يبالناادو وأوليبيي ا دب هروهياالو و ريساابلف اية ا و وايب اابل ي يااب و وك ماارمي
ليباابو ودنيااابد يت ا ملالماالزاو وهاالتياب كزارتا ي و ومااابورو باللي و وللسااي مابنلياال سااابنبلس كيااي و ويلهااابىل
شابينو ومابرغل واترهابىل .وعماال كملاابد  )1 90مان الة اابم الادال ل نةالو مل تشاابريف مابرساياب  .جا  .اراد
الة ر ا ا البالغ.
ياارد مره ااق ا ا و اآلراء رأب مشاارتيف أع اار عة ا عن االا ال نةاال يلهااابىل شااابين و ريساابلف اااابية ملاهااق ج ئياااب
وخمابلف ج ئياب).
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املسابئل امللضلعيل:

حا ااق البا اارد ااريا اال و األما ااابد ع ا ااى شخص ا ا
وح ا ااق الش ا ااخص دل ا االىل ب ا اادو واللص ا االىل اىل
العدال ا ا اال واا ا ا ااق ااي ا ا اااب األسا ا ا اريل واا ا ا ااق
ا بساب جةسيل

ملاد العهد:

)3 2و و3و و4و و9و و)4 12و و14و و17و
و)1 23و و)3 24

ملاد الربوتل لىل ايتلبيابرب:

 2و 3و) )2 5

 1-1صااابحب الاابالغ ااال ديبااابد كديت االهو املللاالد ةاادا عااابم  .1989وااال معاارم
8
ل رتحياال اىل اهلةااد بعااد ال ااابء اقابمب ا الدائماال بق ارار أصاادرو ا شاالود اهلناار والالج ا
ااابنلد األوىل/ديساامرب  .2011وااال ياادع أد ترحي ا سيشاايل انبهاب اااب ماان ةاادا اقلق ا ال ا
تيب ها اااب امل ا الاد 2و و3و و4و و9و و)4 12و و14و و17و و)1 23و و .)3 24وقا ااد دلا اال
الربوتل االىل ايتلبي ااابرب حيا ا الةب ااابذ كلةس اابل اىل الدول اال الط اارف  19آ /أغس ااط .1976
ومي ل صابحب البالغ حمابم.
 2-1و  10لز/يللي ا ا 2013و أه ااابد ال نة االو عم ااال لحي ااابم امل ااابد  92م اان ن ابمه اااب
الدال و صابحب البالغو من لالىل مقرراااب ااااب املعااب كلبالغااب اةدياد والبادابت امللقبالو
أهناااب رهنااط ب ااب اسااببابدت ماان تاادابت ملقباال تبم اال تلجيا ب ااب اىل الدولاال الطاارف لااب ن
عن ترحي اىل اهلةد ري ماب تة ر البالغ.
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
ُ 1-2ول ااد ص ااابحب ال اابالغ  17تشا ارين األوىل/أ ب االبر  1989أواتوا ألب االين م ااالد
ة ااداو و ااابد دائم اااب يعب اارب نبسا ا ملابة اااب ة ااد  .هبا ا
اةةس اايل اهلةدي اال .وع ااابا با الاىل حيابتا ا
عابم 1985و حصل والداو ع ى عمل اادمل املة ليال لاد املبلضايل الع يااب ل هةاد أواتوا .وصادر
هلمااب جالازا ساابر دب لمابسايابد اةااد د أي لىل/ساببمرب  1985ودلااال ةاادا بشاايل قاابنلين الشااهر
نبسا ا  .وعم اال وال ااداو ل ااد لئ ااب املب االم السا اابم ل هة ااد الب اارت م اان أي لىل/س ااببمرب  1985اىل
آ /أغسا ااط 1988و ولا ااد املبا االم الس ا اابم ل هةا ااد البا اارت ما اان آ /أغسا ااط  1988اىل
ح ي اراد/يلني ا  .1989و ح يراد/يلني ا  1989أهنياااب عم هماااب لااد املبلضاايل الع ياااب ل هةااد .و
الشهر نبس و عمال لد زوج ةدي لي هلماب أب عالقاب رريل مع املبلضيل الع ياب.
 2-2وحصاال والااد صااابحب الاابالغ ع ااى شاات ز ر ةدياال  12ح يراد/يلني ا .1989
ويادع صاابحب الاابالغ أد والديا و وقااط ويتدتا و اابل ملجاالدين بشاايل قاابنلين الدولاال الطاارف
بلصاابهماب زائارين يت بساابب ج همااب جالازب ساابر دب لمابسااي  .وبعااد ح يراد/يلنيا 1989و باادأ والااد
ص ااابحب ال اابالغ أين اااب عم ي اال ت ي اات حابل اال جا الاز س اابرو وج ا الاز س اابر زوجب ا ا  .و  12ااابنلد
األوىل/ديسمرب 1989و حصل والد صابحب البالغ ع ى جلاز سبرو غت الدب لمابسا و حا
حص ط والدت ع ى جلاز سبرااب  19ابنلد األوىل/ديسمرب .1989
 3-2و عابم 1992و ب اب والادا صاابحب الابالغ اإلقابمال الدائمال ةادا وحصاال ع يهااب.
ةاداو مل يط بااب لا اإلقابمال
ون را اىل اعبقابدمهاب أد صابحب البالغ ملابن ةدب بسبب ويتدتا
2
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الدائم اال .و  14ح يراد/يلني ا ا 1993و ُول ااد ش ااقيق ص ااابحب ال اابالغ
ةدب.

ة اادا .وا اال م ا الابن

 4-2وب بااط والااد صااابحب الاابالغ ووالاادو اةةساايل اليةدياال عااابم  1996وعااابم 1997و
ع ى البالا ..ون ارا اىل اعبقابدمهااب أد صاابحب الابالغ مالابن ةادبو مل يط بااب مااب ي باط جةسايب .
وحص ط والد صابحب البالغ ع ى جلاز سبرااب  17ح يراد/يلني  .1997وأُدرج صابحب
البالغ وشقيق جلاز سبرااب بلصبهماب ابةيهاب .وحصل والاد صاابحب الابالغ ع اى جالاز سابرو
 18ا ااابنلد ال ابين/ية ا ااابير  1999وحص ا اال أل ا االو ع ا ااى ج ا الازو  4أي لىل/س ا ااببمرب .2003
وحصل صابحب البالغ ع ى جالاز سابر ةادب نبا يالم حصالىل شاقيق ع اى جالاز سابروو
ةادا.
وال يشت اىل أد ا ا يبسق مع اعبقابدو واعبقابد والدي أن مالابن ةادب ميا ويتدتا
و ابد صابحب البالغ مل جلاز سبر ةد من عابم  2003اىل عابم .2008
 5-2و  1ابنلد األوىل/ديسمرب 2009و اعرتف صابحب البالغ كل نب عن هتمل الساطل
وايتقب ااابم لجااب املالاد  )1 348أ) و ) ماان القااابنلد اةةااابئ اليةاادب .وا ُهتا أيناااب لجااب
املااابد  )5-1 145ماان القااابنلد اةةااابئ بعاادم ايتمب ااابىل لشاارو البعهاادا الصااابدر عاان مل ااف
وحي ا ع ي ا كلساانن ملااد أربعاال أشااهر وكللضااع ااط املراقباال ملااد  12شااهرا.
مساالوىل .وأُدياان ُ
و  14ااابنلد األوىل/ديساامرب 2010و أُدياان ببهمب ا تبع قااابد كيت ااابر سااال لربو وااال
ماااب خيااابلف املااابد  )2 99ماان القااابنلد اةةااابئ وببهماال تبع ااق ميااابز سااال لربو وا ال البعاال
ال االر لجااب يتئ اال ايتهتااابم واملخااابلف ل مااابد  01-117ماان القااابنلد اةةااابئ وببهماال تبع ااق
كيت ااابر م ااابد ادم ااابد مدرج اال اة اادوىل األوىلو وا اال م اااب خي ااابلف امل ااابد  )1 5م اان ق ااابنلد
وحي ع ي كلسنن ملاد ثاالس ساةلا وايتحبناابز
املخدرا وملاد اإلدمابد ااابضعل ل مراقبلُ .
ملااد نابنياال أشااهر ا ا انبهااابء اإلج اراءا ببهماال حيااابز أس ا ل لرياال وايت ااابر ااابو وكيتحبنااابز
املب امن ملد سةل ببهمل حيابز ملاد ادمابد مدرجل اةادوىل األوىل وايتحبناابز املبا امن ملاد سابل
أشهر ببهمل ايت ابر ملاد ادمابد مدرجل اةدوىل األوىل.
 6-2وق ا ااد ر ا ااع ص ا ااابحب الا ا ابالغ ألوىل م ا اار ادع ا ااابء أنا ا ا ل ا ااي ملابة ا اااب ة ا ااد نيس ا ااابد/
أبري ا ا اال  2010م ا ا اان ض ا ا اااببا ل ا ا اادماب اا ا ا اادود اليةدي ا ا اال أثة ا ا ااابء احبن ا ا ااابزو .و  27أ ر/
مابيل 2010و بدأ ضدو اإلجاراءا املبع قال كملقبلليال .و ج سال الة ار مقبلليبا و املعقالد
 24تشرين األوىل/أ بلبر 2011و احبج وزير السالمل العابمل والبأاب ل طلارئ لد صاابحب
البالغ لي ملاال ل بقابء ةداو وأن لاي ملابةااب ةاد و وأد جالاز سابرو اليةادب صادر عان
بريااق ااطااأو وأد حيا اإلداناال الصااابدر مقا يااة عاان اجارام لطااتو ولا ل يةب ا اعببااابرو غاات
ةاادا عمااال بقااابنلد اهلناار وجابياال الالج ا  .و  8ااابنلد األوىل/ديساامرب 2011و
مقباالىل
قنى عنل شعبل اهلنر الباببعل جمل شلود اهلنار والالج ا و الا تبصال ج سال املقبلليالو
أد صابحب البالغ غت ملال ل بقابء ةدا وأصدر أمر ترحيل ضدو.
 7-2وب ااب ص ااابحب ال اابالغ اجا اراء مراجع اال قن ااابئيل ل قا ارار الص ااابدر  19ااابنلد األوىل/
ديساامرب  .2011و  24أ ر/م اابيل 2012و ُرهااه ا ا ا الط ااب .و  21أي لىل/سااببمرب 2012و
ت قى ب باب إلجراء تقيي حمدود ل مخاببر قبال الرتحيالو و  5تشارين األوىل/أ بالبر  2012قادم ب بااب
إلج اراء تقي ااي ابماال ل مخ ااببر قباال الرتحي اال .و  3تش ارين ال اابين/نلهمرب 2012و أ ااد البقي ااي أد
ورهااه
صاابحب الابالغ لان يبعارم اطار انبهاابيف حقالن اإلنساابد اذا جار ترحي ا اىل اهلةادُ .
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البااابريخ نبس ا ب ااب صااابحب الاابالغ عقااد ج ساال إلج اراء تقيااي ابماال ل مخاااببر قباال الرتحياال.
ونبين اال ل بقي ااي الس ا مو أص ااب أم اار ترحي ا واج ااب البةبي ا  .وب ااب ص ااابحب ال اابالغ مس ااابعد
قابنلنيال يتلبماابس املراجعال القناابئيل لقارار رهاه اجاراء تقياي ابمال ل مخااببر قبال الرتحيال .ولياان
ُرهه ب ب و وقرر صابحب البالغو بعد البشابور ماع حمابميا الا ب م ا اة سااب والا ب أب ا
بنعف هر جناب ب ب و عدم ب ب اجراء مراجعل قنابئيل.
الشكوى
 1-3ياادع صااابحب الاابالغ أد الدولاال الطاارفو رصاادارااب أماار ترحياال ضاادوو انبهيااط حقلق ا
الا ا تيب ه اااب امل ااابد  )4 12م اان العه ااد .وا اال اابج لنا ا يعب اارب ة اادا ب اادو كملعا ا الا الارد
املابد  12من العهاد .و يال صاابحب الابالغ اىل آراء ال نةال قنايل وارساابم ضاد ةاداو حياص
رأ ال نةل أد اةابيف علامل غت اةةسيل ميين أد تقي روابا قليل ودائمل ب شخص ماب وب اد
ماب قاد تيالد أقال مان الاروابا املبع قال كةةسايل .وعباابر ب ادو تادعل اىل الة ار مساابئل مان
قبيال اقابمال دائمال وروابااا شخصاايل وأساريل وثيقاال والعا م ع ااى البقااابءو هناال عاان عادم وجاالد م اال
اا و الاروابا أب مياابد آلاار  .)1و ابج صاابحب الاابالغ لد ةادا اا ب اادوو حياص ُولاد اااب
ةداو وتعي أسرت املبابشر ةدا ولي ل ارتبااب
ويعي هيهاب مة مللدو .وال نشأ وتع
لب ب د آلر .وال يرغب أد ي ال قريبااب مان أسارت  .واال يشات اىل أنا أنشاأ عاابم 2008
اابىل البةااابء اضااطر اىل اغالقا عةادماب ااابد الساانن .وااال يرغااب
عماال ااابر لابصاااب با
اسب ةابف عم البنابرب و قياق نباع ليةادا .واال ابج لنا أُعياد اي ا وأد قارار ترحي ا أصاب
من مث غت مربر ويت يبةابسب مط قاب مع أب ادف مشروع .و بج ل لن لي لا أب رواباا
كهلةدو وليسط لدي معرهل كألعراف أو ال اب املخب بل اهلةدو ويت تربط أب عالقال أو رابطال
لب شخص اهلةد .وال بج لن و اذا جر ترحي ا و ساييلد وضاع شاديد الناعف لعادم
قدرت ع ى الب دس لب ل ل من ل اب اهلةدو وعدم درايبا كألعاراف وال قابهال اهلةديالو ون ارا اىل
ايتنبهاب اااب ااطاات واةساايمل اقاالن اإلنسااابد ال ا اادس اهلةااد  .)2ويشاات اىل أنا زار اهلةااد
م اار واح ااد هق ااا مل ااد أس اابلع عة اادماب ااابد عم اارو  11س ااةل .ويش اات اىل أد ترحي ا ا اىل اهلة ااد
سييلد تعسبياب ويصل اىل درجل اارمابد غت املعقلىل من حق دللىل ب دو.
 2-3وياادع صااابحب الاابالغ ا ل أد ترحي ا اىل اهلةااد يصاال اىل درجاال انبهااابيف حق ا
حي اااب أسا ارت الا ا ب تيب ا ا امل ااابداتد  17و )1 23مق ااروءت
اامابي اال م اان الب اادلل البعس ااب
مةبردت وكيتقرتاد مع املابد  )3 2من العهدو حيص سيةبصل عن أما وأبيا وأليا  .واال ابج
لد أسرت لن تابمين مان ز رتا اهلةاد ألساباب مابليالو وأد البادلل حيابتا األساريل تعساب
وغت قابنلين ألد علاقب ترحي يت تبةابسب مع ادف الدولل الطرف املبم ل مةع اةرميل.
 3-3وياادع صااابحب الاابالغ أيناااب انبهااابيف حقلقا لجااب املااابدت  9و 14ماان العهااد.
ويشاات اىل املااابد  )1 3أ) ماان قااابنلد اةةساايلو ال ا تااةص ع ااى اعببااابر الشااخص املللاالد

__________

)1
)2

ان ر وارسابم ضد ةدا )(CCPR/C/102/D/1959/2010و البقر .4-8
يش اات ص ااابحب ال اابالغ اىل تقري اار املق اارر ااا ااب املع اااب م ااابيت اإلع اادام ل ااابرج القنا اابء أو رجا اراءا م االج
Broken System:
أو تعس اباب ع اان بع با ا اىل اهلة ااد ) (A/HRC/23/47/Add.1وتقري اار مة م اال اي االمن راي ااب ووت ا

)Dysfunction, Abuse, and Impunity in the Indian Police (2009

حابلل حقلن اإلنسابد العابمل.
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ةاادا بعااد  14شااباب /هرباير  1977ملابةاااب ةااد  .وااال يشاات ا ل اىل أد املااابد  )2 3ماان
القابنلد تاةص ع اى أد اا ا اايا يت يةطباق ع اى الشاخص اذا مل ييان أب مان أبليا و وقاط
ويتدتا و ملابةااب ةااد أو دلاال ةاادا بشاايل قااابنلين ل اارم اإلقابماال الدائماالو و ااابد أحااد أبليا أ)
دب لمابسياب أو مل باب قةص ياب أو مم ال آلار أو مل بااب لاد حيلمال أجةبيال ةادا ) مل بااب
لدمل أحد األشخاب املشابر اليه البقر أ) .وال بج لد اإلعبابءا املةصل ع يهاب
القابنلد يت تةطبق ع ي ألد أبلي مل ييللو وقط ويتدت و دب لمابسي ويت مم دب لمابسي
ويت م اال ب ل ااد الدب لمابس ااي أو املم ا ا الدب لمابس ااي و حي ااص أوق ااف أبا الاو عم هم اااب ل ااد
املبلضاايل الع ياااب ل هةااد قباال ويتدت ا  .و اابج صااابحب الاابالغ لد ا شاالود اهلناار والالج ا
ألطأ هعال وقابنلل هبلاو لن لي ملابةاب ةد  .ويشت صابحب البالغ أيناب اىل أن ُحارم مان
وحاارم ماان املراجعاال القنااابئيل لق ارار ا شاالود اهلناار
البقيااي اليابماال ل مخاااببر قباال الرتحياالو ُ
ةاادا .وااال اابج لد ق ارار الدولاال الطاارف ترحي ا ااال ابباال
والالج ا القابئاال بعاادم مقبلليب ا
جع عدمي اةةسيل حيص أنير اهلةد أن ملابن اةدب.
 4-3ويط ب صابحب البالغ اىل الدولل الطرفو سابل انبصاابفو أد أ) ت ا أمار الرتحيال
) تسم ل كلبقابء الدولل الطرف ج) تعرتف ب ملابن ةدب.
الصابدر مق
 5-3وادعى صاابحب الابالغ أيناابو تع يقابتا امللرلال  12اابنلد ال ابين/يةاابير  2015ع اى
مالح اب الدولل الطرفو انبهابيف حقلق ال تيب هاب امللاد  3و 4و )3 24من العهد.
مالحظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4تشت الدولل الطرفو مالح ابهتاب امللرلل  10ابنلد ال ابين/يةابير  2014ع ى مقبلليل
البالغ وأسس امللضلعيلو اىل أد البالغ غت مقبالىل لعادم اسابةبابد سابل ايتنبصاابف ال يال عماال
كملااابد  ) )2 5ماان الربوتل االىل ايتلبيااابرب .وتشاات ا ل اىل أد ادعااابءا صااابحب الاابالغ
لجااب املااابدت  9و 14ا ا أيناااب غاات مقبللاال لعاادم تلاهقهاااب مااع أحيااابم العهااد ولعاادم دعمهاااب
لدلاال ابهياال .وماان لحياال ألاار و تشاات الدولاال الطاارف اىل أد ادعااابءا صااابحب الاابالغ تببقااد
األس امللضلعيل.
 2-4وتشاات الدولاال الطاارف أيناااب اىل أد ايتمبيااابزا وااصااابل الدب لمابساايل ةاادا ُ ااة
هقااا ل ماال ب الدب لمابسااي والب اااب األلاار ماان العااابم الدب لمابسااي املساان ل أراااببا
سنل أو قابئمل ببظ اب ميبب الربوتل لىل .ويةب ل بع اب األجةبيل العابم ل ةادا أد ططار
ةدا رهنابء تل يف أب من مم يهاب أو مل بيهابو ميص ُ ف أراببا من القابئمل أو السنل.
 3-4وتشاات الدولاال الطاارف ا ل اىل أد ساانال اايلماال تب ا أد املبلضاايل الع ياااب ليةاادا
أب ااط ةاادا رهنااابء عماال والاادب صااابحب الاابالغ  21ااابنلد األوىل/ديساامرب 1989و حيااص
 12ابنلد األوىل/ديسمرب  1989وأد عمل والد
ذ ر أد عمل والد صابحب البالغ أُهن
 20اابنلد األوىل/ديسامرب  .1989ونبينال لا ل و ُشاطب ارااب والادب
صابحب البالغ أُهن
صاابحب الاابالغ ماان قابئماال األشاخاب املبمبع ا بلضااع دب لمابس ا  2اابنلد ال ابين/ية اابير .1990
وتب ا ساانال اايلماال ا ل أد والااد ص اابحب الاابالغ حصاال ع ااى تص اري عماالو وااال اإلذد
الا ا ب يُش اارت حص االىل الرعا ااب األجابن ااب ع يا ا ليا ا يعم ا الا بش اايل قا اابنلين ة ااداو  5ا اابنلد
ال اابين/يةااابير  .1990و اابج الدولاال الطاارف لد والاادب صااابحب الاابالغو وقااط ويتدت ا و ااابل
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يعمااالد رريااب لااد املبلضاايل الع يااب ل هةااد و ااابل يبمبعااابد بلضااع دب لمابسا  .وماان مثو مل ييبسااب
صااابحب الاابالغ اةةساايل اليةدياال ميا ويتدتا الب ااد .وتشاات الدولاال الطاارف اىل أد ايتسااب ةابء
ال ا ب مب ااابدو أد األبب ااابىل امللل االدين ة اادا ل مم ا األجابن ااب يت ييبس اابلد اةةس اايل بس اابب
املاايالدو وهقاااب لقااابنلد اةةساايلو يبسااق مااع مباادأ أد املم ا األجابنااب يت خينااعلد كلبعاال لليتياال
الدولاال املساابقب ل .و اابج الدولاال الطاارف أيناااب لد اللضااع ال اراان لصااابحب الاابالغ يت ميياان أد
يُع لب حابىل من األحلاىل ليةدا.

 4-4وجيلز لألببابىل املللالدين ةادا لرعااب األجابناب يبمبعالد بلضاع دب لمابسا أد يط بالا
ااصلىل ع ى اقابمل دائملو وجيلز هنابيل األمار أد يصاب لا مالابة ةادي ُ ةسا  .و حابلال
ص ااابحب ال اابالغو ق اادم وال ااداو  2ااابنلد ال ابين/ية ااابير  1992ب ب اااب ل ص االىل ع ااى اإلقابم اال
الدائملو ومشل الط ب صابحب البالغ .وقُبال الط اب وحصا ط األسار ع اى اقابمال دائمال 18
آ /أغسط  .1992وبيةماب ب ب والدا صابحب البالغ اةةسايل كرهماابو يت تلجاد سانال
تب أهنماب ب بااب اةةسايل لصاابحب الابالغ أو أنا ب اب اةةسايل نياببال عان نبسا  .وتعارتف الدولال
الطرف لد صابحب البالغ صدر ل جلاز سبر ةدب مةابسبب و وذلا ع اى أساابس شاهابد
ماايالدو واق ارار والدي ا أن ا م الابن ة اادب .و اابج الدول اال الط اارف لد صااابحب ال اابالغو لج ااب
القابنلدو مل يين مالاال ل صالىل ع اى جالازب السابر ومل ييان يةب ا اصادار جالازب السابر لا .
ومل يين اصدار جلازب السبر ت ال روف اببال ماة ل نةسايل اليةديال ويت يشايل اصادار
جلازب السبر اثبابات ل نةسيل.
 5-4وتشت الدولل الطرف اىل أد صابحب البالغ هقد وضع اقابمبا الدائمال بعاد ادانبا ئارائ
لطات و تشاامل هتمبا كلةقال غاات القااابنلين لسااال لربو وحياابز سااال لرب حم االرو وايت ااابر
وحيا ع يا كلساانن ملااد ثااالس سااةلا  .و لجااب املااابد  )1 36أ) ماان قااابنلد
اليل ااابي ُ .
اهلنر وجابيل الالج و يت يُقبَل أب مقي دائ أو أجةم بسابب ارتيااب جارائ لطات اذا أُديان
كرتي اااب عم اال اجراما ا يُعابق ااب ع يا ا كلس اانن مل ااد ت ي ااد ع ااى س اابل أش ااهر .و  24تشا ارين
األوىل/أ بلبر 2011و عقد شعبل اهلنر الباببعل جمل ا شالود اهلنار والالج ا ج سال ل ة ار
حابلاال صااابحب الاابالغ .وا ا و الشااعبل اي اال شااب قنااابئيل مساابق ل ومبخصصاال تعقااد ج ساااب
بشأد مسألل املقبلليل ل هنر  .و ابد صابحب الابالغ مما ال اا و اة سال اابم و اابد مان حقا
عاارم أدلاال وتقاادمي ما را  .واعاارتف صااابحب الاابالغ لد أحيااابم ادانبا تقااع نطااابن تعريااف
اةرمياال ااطاات الالارد قااابنلد اهلناار وجابياال الالج ا و وأد املسااألل اللحيااد املببقياال اا وضااع
املبع ااق كةةساايل .و  8ااابنلد األوىل/ديساامرب 2011و قاارر الشااعبل أن ا لااي ملابةاااب ةااد
وغت مقبلىل ع ى أسابس ارتيابب جرائ لطت .
 6-4وقدم صابحب البالغ وقاط يتحاق ب بااب إلجاراء تقياي ل مخااببر قبال الرتحيال .وذ ار
صابحب البالغ ب ب أنا يت يعارف ل ال اهلةاد ويت ثقابهبهااب ولان صال ايت ع اى دعا ق يال جادا
اذا أُعيد اىل اهلةد .وادعى أد امليابد اللحيد ال ب ميين أد صل هي ع ى ن ر يسات مان الادع
اا اال ويتيا اال والدي ا ا و أواتر ب ا ارادي  .وادعا ااى أن ا ا سا اايبعرم ل بهما ااي ايتقبصا ااابدب وايتجبما ااابع
وس اايُعرف لنا ا ش ااخص مرح اال م اان ة اادا يترتياببا ا جرمي اال .وادع ااى أين اااب أن ا ا و نبين اال ل ا ا ل و
سيُسبهدف من الشربل ال يال املعاروف عةهااب ارتيااب ايتحبناابز غات القاابنلين والبعا يب واساابء
املعابم ل والقبل لابرج القنابء .و  3تشرين ال ابين/نلهمرب 2012و ل اص املل اف املسالوىل عان
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تقيااي املخاااببر قباال الرتحياال اىل أد صااابحب الاابالغ لااي مابجاال اىل اامابياال .واعاارتف املل ااف
كلاادليل املبع ااق بساالء ممابرساااب الشااربل اهلةاادو ولية ا رأ أد صااابحب الاابالغ مل يقاادم أدلاال
ابهياال إلثباااب أن ا سيُساابهدف م ان جابنااب الشااربل .ويتحااظ املل ااف أيناااب أد صااابحب الاابالغ
مديةاال حناريل باات م ال نياالدهل .
أواتر بارادي واهااب مييةا العاي
يت يُب اب ع يا العاي
وتالحاظ الدولاال الطاارف أد صااابحب الاابالغ ذ اار شاايلاو اىل ال نةاال أنا مل يقاادم ب باااب إلجاراء
مراجعاال قنااابئيل ل قارار السا م املبع اق ببقيااي املخاااببر قباال الرتحياال .وتبيااد الدولاال الطاارف ال نةاال
لد صابحب البالغ قدم ب باب من ا ا القبيل  19آ /أغسط .2013
 7-4وتش اات الدول اال الط اارف اىل أد ادع ااابءا ص ااابحب ال اابالغو يت س اايماب ادعابءاتا ا املقدم اال
لجب امللاد  )4 12و 17و23و غت مقبللل لعدم اسابةبابد سابل ايتنبصاابف ال يال الا تشامل
تقدمي ب باب ل صلىل ع ى ماب ي  :أ) اعالد جةسيل من اليمل ايت ابديل ليةدا ) اقابمل
دائماال ألسااباب انسااابنيل ودواع ا الرأهاال ج) تص اري اقابماال ملقباال د) مااة تقااديرب ل نةساايل
ه) تع يا ا ااق السا ا اانل اةةا ا ااابئ  .وتالحا ا ااظ الدولا ا اال الطا ا اارف أد صا ا ااابحب الا ا اابالغ قا ا اادم 23
أي لىل/سااببمرب  2013ب باااب اىل اليماال ايت ابدياال إلصاادار اعااالد جةساايلو ومل يُبااط بعااد اا ا
الط ا ااب .واسا اابةد صا ااابحب الا اابالغ ب ب ا ا اىل عا اادد ما اان أحيا ااابم املي ا ااابن اليةا اادب ل قا االن
واار و ومةهاب اااق عدالال اإلجاراءا و واااق عادم البعارم لالحبناابز البعساب و وحاق
دلاالىل ةاادا والبقااابء هيهاااب وم ابدرهتاااب .وتااةص املااابد  )1 24ماان املي ااابن ع ااى أنا و اذا
املالابة
قرر اليمل أد حقلن شخص ماب انبُهيطو جيالز ل م يمال أد تالهر سابيل انبصاابف مةابساباب
وعابديت  .وتشت الدولل الطرف اىل أن و ن را اىل أد صابحب البالغ ي بم سبيل انبصاابف حم يااب
مبابحاب وهعابيتو هإد ال نةل يت مييةهاب دراسل البالغ من حيص أسس امللضلعيل.
 8-4وتشاات الدولاال الطاارف أيناااب اىل أد الشاايل غاات مقبللاال لعاادم اساابةبابد ساابل انبصااابف
حم ياال ألاار  .وتشاات اىل أد صااابحب الاابالغ مل يقاادم ب باااب ل صاالىل ع ااى اقابماال دائماال ألسااباب
انسااابنيل ودواع ا الرأهاالو وااال ماااب تساام ب ا املااابد  )1 25ماان قااابنلد اهلناار وجابياال الالج ا .
ويشاامل تقيااي اا ا الط ااب مراجعاال تقديرياال واسااعل جيريهاااب مل ااف ل بااط هيماااب اذا ااابد الشااخص
جديرا كإلقابمل الدائمل ةدا ألسباب انسابنيل ودواع الرأهل .واملعياابر الا ب ُ ابي اليا اال مااب
اذا ااابد مق اادم الط ااب س اايبيبد مص ااابعب غ اات عابدي اال أو يت مس ااب قل أو مبرب اال اذا اض ااطر اىل
ب ااب شاات اإلقابماال الدائماال ماان لااابرج ةاادا .وماان أم اال املصااابعب عاادم تاالهر الرعابياال الطبياال
أو الص يل النروريلو والبميي ال ب يت يصل اىل درجل ايتضطهابدو وال روف الس بيل السابئد
الب د ال هلاب ثت س م مبابشر ع ى مقدم الط ب .وتشت الدولل الطرف اىل أن و نطابن ادعابء
صابحب البالغ أد ةدا ا ب دو كملعا املقصالد املاابد  )4 12مان العهادو وأنا يت يةب ا
بصل عن أسرت أو أصدقابئ و هإد ت ا العم يال اا األنساب لا ور ااب اا سابيل ايتنبصاابف
أد يُ َ
األ اار هعابلياال لا  .و اابج الدولاال الطاارف لد صااابحب الاابالغ ر ا بالغا ع ااى حااق ماادعى
البق ااابء ة اادا ألس ااباب أس اريل وانس ااابنيلو وا اال م اااب ااابد تق اادمي ب ااب اب ااابر اإلج اراء املبع ااق
كألسباب اإلنسابنيل ودواع الرأهل ال سبيل ايتنبصابف األ ر انطبابقاب ع ى ببيعل ادعابئ .
 9-4وكإلضااابهل اىل ذل ا و اابج الدولاال الطاارف لد صااابحب الاابالغ ااابد قاادورو أيناااب أد
يط ب تصري اقابمل ملقبل لجب املابد  24من قابنلد اهلنر وجابيال الالج ا و واا املاابد الا
ةدا تصاري اقابمال ملقبال اذا رأ املل اف املسالوىل
ي مة الشخص ال ب يبقرر عدم قبلل
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أد مة ا ا البصري ل ماب ياربرو ت ا ال اروف  .وجياب ع اى املال ب املعةيا أد الا وا
ايتعببابرو ممابرسبه هل و الس طل البقديريالو أب تلجيهااب مان الالزير وأد يلازنالا با ااطار
ال ب سببعرم ل ةدا وأسباب السماب كإلقابمال امللقبال .وجيالز لطابلاب اإلقابمال امللقبال أد يطار
األسااباب اإلنسااابنيل ودواع ا الرأهاال وأد ية اار هيهاااب مبخ ا الق ارار .و بااد صااالحيل تص اري اإلقابماال
امللقبل حىت ثاالس ساةلا و وجيالز دياد البصاري وجيالز ال ااببو أب وقاط .ويت جيالز أد يالدب
تصا اري اإلقابم اال امللقب اال اىل ا بس اااب وض ااع اإلقابم اال الدائم اال .وتش اات الدول اال الط اارفو م اان واق ااع
اإلحصااابءا و اىل أد  888شخصاااب مماان اعبُااربوا غاات مقب الل يترتياااب ج ارائ لطاات حص ا لا
ع ى تصابري اقابمل ملقبل عابم .2012
 10-4و اابج الدولاال الطاارف ا ل لد صااابحب الاابالغ مل يساابةبد ساابل ايتنبصااابف ال ياال اذ
مل يط ااب ااصاالىل ع ااى مااة تقااديرب ل نةساايل لجااب قااابنلد اةةساايلو ال ا ب يبناامن حيماااب
يبع ق كملة البقديرب ل نةسيل دف البخبيف من حابيت املشقل ااابصل وغت العابديل .وتسِّ
الدولاال الطاارف لد ا ا ا ااي ا لدرا ماااب يُساابخدمو ومااع ذل ا اابج لد ذل ا يت يعاااب أن ا لااي
سبيل انبصابف قد ييلد هعابيت .وألتاو تشت الدولل الطرف اىل أد صابحب البالغ سايبمين
هنابياال األماار ماان تقاادمي ب ااب اىل ا العباال اليةاادب لبع يااق ساان اإلجراما عباال) .غاات أد
ا ا ا ا الط ا ااب لا اان يُب ا اااب لصا ااابحب ال ا اابالغ ايت بعا ااد م ا اارور عشا اار س ا ااةلا ع ا ااى ادانب ا ا و أب
وقف اعببابر صاابحب الابالغ غات مقبالىل
عابم  .2020ويبم ل ثت تع يق السنل اةةابئ
ة اادا بع ااد ذل ا  .وتس اِّ الدول اال الط اارف لد ا ا ا ل ااي س اابيل انبص ااابف مبابح اااب ه االرا لص ااابحب
هنابياال األماار ع ااى اآلاثر السا بيل
الاابالغو واد ابنااط تاار أنا ساابيل انبصااابف ميياان أد يقنا
ألحيابم اإلدانل اةةابئيل ع ى قدر صابحب البالغ ع ى دللىل ةدا والبقابء اب.
 11-4وتشت الدولل الطرف ل اىل أد ادعاابءا صاابحب الابالغ لجاب املاابدت  9و14
غت مقبللل ع ى أسابس أهناب يت تبسق مع أحيابم العهادو أو أهناابو مان جابناب آلارو يت تسابةد اىل
أدلال .وهيمااب يبصاال كدعاابءا صاابحب الاابالغ لجاب املااابد  9مان العهادو تشاات الدولال الطاارف
اىل أد صابحب البالغ يدع هيماب يبدو أن ُح ِّرم من اةةسيل لطأ أو مابو وأن يشعر كاالف
والق ااق م اان ج اراء احبم ااابىل ترحي ا اىل اهلة ااد .وتش اات الدول اال الط اارف اىل أد امل ااابد  9م اان العه ااد
يت تااةص ع ااى أب حااق اةةساايلو س الاء ع ااى أسااابس مباادأ ميااابد املللااد أو أب مباادأ آلاارو أو
ع ااى أس ااابس اامابي اال م اان ايتنبهاب اااب اةس اايمل اق االن اإلنس ااابد الب ااد الا ا ب س ا ُاتحل اليا ا
الشااخص .و ابج الدولاال الطاارف ا ل لن ا و حااىت بق اراء ادعااابءا صااابحب الاابالغ لجااب
املااابد  9كعببابرااااب ادعااابءا لجااب املااابدت  6و 7ماان العهاادو هااإد صااابحب الاابالغ مل ي بااطو
ألغ ارام املقبللياالو أن ا ساايلاج بشاايل حقيق ا وشخص ا لطاار املاال أو البع ا يب أو أض ارار
جسيمل ألر حابىل ترحي اىل اهلةد.
 12-4وهيماب يبع ق كدعابءا صابحب البالغ لجب املابد 14و تالحظ الدولل الطرف ادعابء
وحاارم دود وج ا حااق ماان ج ساال
صااابحب الاابالغ أن ا ُحاارم ماان حق ا اللصاالىل اىل العدالاالو ُ
وحارم مان مراجعال قناابئيل لقارار ا شالود اهلنار
إلجراء تقيي ابمل ل مخااببر قبال الرتحيالو ُ
والالج ا ا القابضا ا لنا ا غ اات مقب االىل ة اادا .وتش اات الدول اال الط اارف اىل تع ي ااق ال نة اال الع ااابم
رق ا  )2007 32بشااأد ااااق املسااابوا أمااابم الاااب واهلي اااب القنااابئيل و حماب ماال عابدلاالو
حي ااص رأ ال نة اال أد امل ااابد  14يت تةطب ااق ع ااى اجا اراءا الط اارد أو الرتحي اال .وتش اات الدول اال
8
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الطاارف اىل أد ادعااابءا صااابحب الاابالغ غاات مقبللاال بةااابء ع ااى ذل ا لعاادم تلاهقهاااب مااع أحيااابم
العهد .ومن لحيل ألر و تشت الدولل الطرف اىل أد ادعابءا صابحب البالغ يت تادعمهاب أدلال
ابهياالو حيااص مل يقاادم أياال حناال تب ا يااف أد البقيااي الاادود ل مخاااببر قباال الرتحياال يةبه ا
حقلق ا ال ا ييب هاااب العهااد .وتشاات الدولاال الطاارف ا ل اىل أد صااابحب الاابالغ ُحاارم ماان
املراجعاال القنااابئيل لقارار ا شاالود اهلناار والالج ا جملاارد عاادم جناااب ب با الا ب الاابم هيا
اجراء مراجعل قنابئيل ل قرار.
 13-4وتش اات الدول اال الط اارفو مالح ابهت اااب ع ااى األسا ا امللض االعيل ل اابالغ وهيم اااب خي ااص
ادعااابءا صااابحب الاابالغ لجااب املااابدت  9و 14ماان العهاادو اىل أد ادعابءات ا يت تقاالم ع ااى
أسابس ملضلع مسابةد ذلا اىل حننهااب بشاأد أساباب اعبباابر ادعاابءا صاابحب الابالغ
غت مدعلمل لدلل ابهيل.
 14-4وهيماب يبع ق كدعابءا صاابحب الابالغ لجاب املاابد  )4 12مان العهادو تشات الدولال
الطاارف اىل أد ماايالد صااابحب الاابالغ ةااداو حااد ذات ا و يت مية ا وضااعاب أهناال أو أ اار
ةاادا .ون ارا اىل أد
مالءماال ماان وضااع أب م الابن أجةاام آلاار أُدياان كرتياااب ج ارائ لطاات
اللضع الدب لمابس للالدب صابحب البالغ وقط ويتدت و مل ييبسب صابحب البالغ اةةسيل
ةاادا .و اابج الدولاال الطاارف لد اا و ااابلاال يت تبع ااق بسا ب
اليةدياال ت قابئياااب بساابب ويتدتا
اةةساايل ماااب أو تعسااباب ماان صااابحب الاابالغو اذ ان ا مل يط ااب اةةساايل اليةدياال .وتشاات الدولاال
الط اارف اىل آراء ال نة اال قن اايل س اابيلار ض ااد ة ااداو حي ااص قنا ااط لن ا ا اذا يس اار دولا اال
ا بساااب جةساايبهاب وامبةااع صااابحب الاابالغ عاان ااصاالىل ع يهااابو اماااب البيااابرا أو يترتيابب ا أهعااابيت
اجرامياال ع ا غ اات ملااال يت بس اااب ت ا اةةساايلو ه ااال تص ااب ا ا و الدول اال ب اادو ألغ ارام
امل ااابد  .)3 )4 12وتش اات الدول اال الط اارف اىل أن ا و ا ا و ال ااروفو يت ميي اان وص ااف البشا اريع
اليةاادب املبع ااق كةةساايل لنا تعسااب أو غاات معقاالىل ماان حيااص عاادم مااة اةةساايل عةااد املاايالد
لألبباابىل املللاالدين ةاادا ألباالين يبمبعااابد بلضااع دب لمابسا  .وتالحااظ الدولاال الطاارف أيناااب أد
اإلدال اةةابئياال لصااابحب الاابالغ ا ا املااابنع اللحيااد ماان ا بساااب صااابحب الاابالغ ل نةساايل
اليةديل.
 15-4وتش اات الدول اال الط اارف اىل أنا ا و ب ااه الة اار ع اان اعبب ااابر ة اادا ب ااد ص ااابحب ال اابالغ
أم يت ألغرام املابد )4 12و يت ي اىل يةب البط هيماب اذا اابد الرتحيال املبلقاع لصاابحب الابالغ
اىل اهلةد اجراء تعسابياب أم يت .وتشات الدولال الطارف أينااب اىل أد قابنلهنااب املبع اق كةةسايلو الا ب
يسب اب األببابىل امللللدين ألشخاب يبمبعلد بلضع دب لمابس من ا بساب اةةسيلو يبلاهق ماع
القابنلد الدو .ولي تعسبياب لب حاابىل مان األحالاىل .وتشات الدولال الطارف ا ل اىل أد ابعاابد
ش ااخص م اان غ اات امل الابة ارتي ااب ج ارائ لط اات ل ااي اج اراء تعس اابياب ويت غ اات معق االىلو اذ اد
صااابحب الاابالغ لااي معرضاااب بشاايل شخصا ألب شاايل ماان أشاايابىل الناارر اةسااي أو الا ب
يت ميين جربو اهلةد.
 16-4وهيماب يبع ق كدعابءا صابحب البالغ لجب املابدت  17و )1 23مان العهادو يال
الدول اال الط اارف اىل البع يق اااب العابم اال ل نة اال رق ا  )1986 15بش ااأد وض ااع األجابن ااب لج ااب
__________

)3
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العهدو ورق  )1988 16بشأد اااق ااصلصايلو ورقا  )1990 19بشاأد األسار و وتشات
اىل أد الدوىل تبمباع بسا طل تقديريال واساعل بارد األجابناب مان اق يمهااب .و ابج الدولال الطارف
لد ابعااابد أب شااخص ماان اق ااي دولاال باارف يت يةبها املاابدت  17و 23ايت اذا بُبقااط قالان
اهلناار بشاايل تعسااب أو ع ااى ضاال يبعااابرم مااع أحيااابم العهااد .وتشاات الدولاال الطاارف اىل آراء
ال نة اال قن ااي س اابيلار ض ااد ة اادا و ابنيب ااب ض ااد ة اادا )4و حي ااص مل تعب اارب ال نة اال أد ترحي اال
ص اابحم البالغ ا و ال ا ين ارتيب ااب أهع ااابيت اجرامي االو انبه ااابيف ل م ااابدت  17و )1 23م اان العه ااد.
وتالح ااظ الدول اال الط اارف أد ترحي اال ص ااابحب ال اابالغ اىل اهلة ااد س اايرتتب ع يا ا انبص ااابىل م ااابدب
لصابحب البالغ عن والدي وألي  .ومع ذل و تشت الدولل الطرف اىل أد صابحب البالغ عابا
بعياادا عاان أسارت عااد سااةلا  .هقااد أهااابد صااابحب الاابالغ بيابنا  )5لنا ااابد مبماردا شاابابب
وأن غابدر مة ىل األسر وال سن  12أو  13سةل .وعاابا الشاابرع مث مةا ىل ياابع قبال
مة ا ا ىل والدي ا ا ايت شا اار ل ه ا اراج عة ا ا ما اان
أد تصا اادر أحيا ااابم ادانب ا ا  .ومل يعا ااد اىل العا ااي
ايتحبنابز .وتشت الدولال الطارف اىل أد قارار عادم مقبلليال صاابحب الابالغ ةاداو الا ب أد
اىل صاادور أماار ترحي ا و مل يياان غاات قااابنلين ويت تعساابيابو واهاااب ااال ق ارار أجااابزو القااابنلد ولنااع
ملراجعل قنابئيل أمابم اليمل ايت ابديل .و بج الدولل الطرف ل لد مص ل الدولل ابعابدو
عن ةدا ترج ع اى قطاع الاروابا األساريل الناعيبل لصاابحب الابالغ .و ابج الدولال الطارف لد
ابعااابد صااابحب الاابالغ اجاراء معقاالىل ا ا و ال ااروف ويبةابسااب مااع جسااابمل جرائم ا  .وتالحااظ
الدولاال الطاارف أد صااابحب الاابالغ اعبمااد بالغ ا ع ااى ايتجبهااابد القنااابئ ل نةاال قنااي
وارس اابم ض ااد ة اادا ونيس اارتوم ض ااد أس ارتالياب  .)6و اابج الدول اال الط اارف لد آراء ال نة اال ا ااابت
القناايب ا الد ط ياااب عاان آرائهاااب الساااببقل بشااأد ترحياال شااخص مقااي مة ا هاارت بلي اال بساابب
ارتيابب جرائ لطت و وأد الةبابئج ال ل صط اليهاب ال نةل اابت القنيب يت تبلاهق مع أب
تبساات مةابسااب يتلب اماااب الاادوىل لجااب العهااد .وتشاات الدولاال الطاارف اىل أد ابعااابد صااابحب
البالغ عن ةداو كلة ر اىل سن اةةابئ ااطات ووضاع أسارت و لان يعبارب تادلال غات مبةابساب
عالقابت األسريل .و بج الدولل الطرف لد صابحب البالغ أُدين كرتياب عد أهعابىل اجراميل
لطاات تبع ااق كملخاادرا واألس ا لو وااال ماااب يشاايل لط ارا ع ااى اآلل ارين .وصااابحب الاابالغ
شاب أع دود شرييل أو أببابىل ويعي بعيدا عان أسارت مةا ساةلا املرااقال .و ال اا و
ال ااروفو هااإد اإلبعااابد املبلقااع لصااابحب الاابالغو بقاادر ماااب ميياان أد يُقااابىل ان ا تاادلل شاالود
أسرت و ال تدلل مربر ومبةابسب شلود أسرت .
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 12ااابنلد ال ابين/ية ااابير 2015و ق اادم ص ااابحب ال اابالغ تع يقابتا ا ع ااى مالح اااب
1-5
الدولاال الطاارف .وااال ياار أد الاابالغ مقباالىل .وكإلضااابهل اىل ادعابءاتا الالارد شاايلاو األصا يل
امللرل ا اال  4لز/يلليا ا ا 2013و يش ا اات صا ا اابحب ال ا اابالغ اىل أد حقلقا ا ا الا ا ا تيب ها ا ااب املا ا الاد  3و4
و )3 24من العهد انبُهيط.

__________

)4
)5
)6
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 2-5و بج صابحب البالغ لن اسبةبد ييع سابل ايتنبصاابف ال يال املبابحال .واال يشات اىل
الس الابق القنااابئيل ل نةاال ويالحااظ عاادم اش ارتا اساابةبابد ساابل ايتنبصااابف ال ياال ال ا يت تةطاالب
ع ى احبمابىل ملضلع ل ةناب وال يت تشيل سبيل انبصابف هعابيت من أمار ترحي ا  .واال ابج
لد سبل ايتنبصابف اإلضابهيل املقرتحل من الدولل الطرف لن تلقف أمر الرتحيل .ويشت أيناب اىل
أد حمابولب البمابس مراجعل قنابئيل ع اى األسا املطروحال القنايلو لابصال جةسايب و ُرهناطو
وال ير أد ذل يسببعد أب احبمابىل معقلىل لةناب حمابولبا اسابةبابد سابل ايتنبصاابف اإلضاابهيل
الا أشااابر اليهاااب الدولاال الطاارف .وااال اابج لد ب ااب الدولاال الطاارف اليا أد ميبةااع عاان تقاادمي
شاايلاو اا اساابةبابد ساابل ايتنبصااابف اإلضااابهيل اا و يت يببااق والب اماااب الدولاال الطاارف لجااب
املابدت  3و 4من العهد.
اللاقع عدمي
 3-5ويدع صابحب البالغ أد عدم اعرتاف الدولل الطرف ئةسيب سينع
اةةس اايلو وا اال م اااب يبة اااب م ااع امل ااابد  )3 24م اان العه ااد .و ي اال ص ااابحب ال اابالغ اىل ش اايلاو
امللرلاال  4لز/يللي ا  2013ويياارر ادعااابءو أن ا م الابن ةاادب .ويشاات صااابحب الاابالغ اىل أد
حيلماال اهلةااد أنياار أنا مالابن اةاادب ورهنااط اصاادار واثئااق ساابر لا  .وااال اابج لنا قنااى
حيا ا س اانة و وأُعي ااد اي ا ا و وده ااع ديلنا ا ل منبم ااع .ويش اات اىل أنا ا ح ااابوىل كس اابمرار ل ااالىل
السةلا اام املابضيلو أد ييلد عنلا هابعال ابماب اجملبماع اليةادبو واال بمال أعابقا
رأيا أماار الرتحياال الصااابدر مق ا  )7وااال يشاات اىل أن ا و رغ ا ذل ا و زاد اناادمابجاب اجملبمااع املاادين
اليةدب شابر ب املة ماب غت اايلميل والبي ل األ ابدمييل ووسابئا اإلعالم .وييارر أد حقا
ااصلصيل وااياب األسريل سيبعرم لنرر يت ميين جربو اذا جر ترحي اىل اهلةد .وال يار
أد حنل الدولل الطرف أد روابط لسرت ضعيبل حنل غت دقيقلو اذ ان عابا مع والدي مع
اللقط الراان مع ألي  .والو البرت ال مل يين يعي هيهاب مع أسارت و اابد
حيابت ويعي
اماب ط بابلل الدولل أو مسنلل.
مالحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
 13آذار/مابرس 2015و قدمط الدولل الطارف مالح ابهتااب اإلضاابهيل ع اى تع يقااب
1-6
صابحب الابالغ .وتقادم الدولال الطارف مالح ابهتااب مع لمااب حمدثال بشاأد اإلجاراءا ال يال.
وتشاات اىل أد اليماال ايت ابدياال رهنااطو لجااب قرارااااب الصااابدر  9أي لىل/سااببمرب 2014و
ب ااب صااابحب الاابالغ اصاادار اعااالد جةساايل .هقااد يتح ااط اليماال أد ا شاالود اهلناار
والالج ا ل ااص ق ارارو الصااابدر  8ااابنلد األوىل/ديساامرب  2011اىل أد صااابحب الاابالغ
لي ملابةاب ةد و واال قارار أيدتا املراجعال القناابئيل .ورأ اليمال أد األدلال املقدمال يت ت باط
أد صابحب البالغ ملابن مي املللدو اذ اد قنيب تقلضط بشد ببعل األدلل اللاثئقيل وأوج
البنابر الدال يل سنل أدلب  .هقاد أشاابر اليمالو بلجا لااب و اىل اللاثئاق املب امةال الا
تب أد والد صابحب البالغ مل صل ع اى تصاري عمال ايت بعاد ويتدتا واىل سانال اهلنار
الا تبا أد صااابحب الاابالغ لااي ملابةاااب ةااد واىل املا ر الدب لمابساايل الا تل ااد أد والاادب
صااابحب الاابالغ تلقباااب عاان العماال لااد املبلضاايل الع ياااب ل هةااد بعااد ويتدت ا واىل اساابخدام والااد
__________

)7
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صابحب البالغ ةلاز سبرو الدب لمابس بعد ويتد صاابحب الابالغ واىل تقادمي والادب صاابحب
الاابالغ ب باااب ل قابماال الدائماال نيابباال عاان صااابحب الاابالغ .وهيماااب يبع ااق سااألل ماااب اذا ابنااط ةاادا
جع ااط صااابحب الاابالغ عاادمي اةةساايلو رأ اليماال أد الدولال الطاارف مل تبعاال شااي اب ماان أجاال
حرمااابد صااابحب الاابالغ ماان اةةساايل اليةدياال وأد ملقااف صااابحب الاابالغ اساابةد اىل ايته ارتام
اااببئ لنا مال اةةسايل اليةديال .و  8تشارين األوىل/أ بالبر 2014و قادم صاابحب الابالغ
م ر اسب ةابف أمابم حميمل ايتساب ةابف ايت ابديال .وتشات الدولال الطارف اىل أد صاابحب الابالغ
س ا اايمية و حابل ا اال هش ا اال ايتس ا ااب ةابفو م ا اان ب ا ااب اذد كيتس ا ااب ةابف أم ا ااابم اليم ا اال الع ي ا اااب.
وهيماااب يبصاال كدعااابء صااابحب الاابالغ عاادم يةا ماان ااصاالىل ع ااى ما ا الرعابياال الصا يلو تبيااد
الدولال الطاارف ال نةاال ا ل لد اا و املسااألل معروضال ع ااى ا بعاالد واساابعرام اااادماب
الص ا يل .وتالح ااظ الدول اال الط اارف أد ص ااابحب ال اابالغ ص اادر ل ا تص اري عم اال  28ااابنلد
ال ابين/يةابير 2015و وأن ل ل ميية العمل.
 2-6و ياال الدولاال الطاارف اىل مالح ابهتاااب امللرلاال  10ااابنلد ال ابين/يةااابير 2014و وتالحااظ
أد صااابحب الاابالغ مل ي اابم أ ماان ساابل ايتنبصااابف امل ا لر املالح اااب مناال أد ساابل
ايتنبصااابف ا ا و يت يُبلقااع هلاااب الةناااب  .وتشاات الدولاال الطاارف اىل الس الابق القنااابئيل ل نةاالو ال ا
هعابلياال ساابل ايتنبصااابف يت يعبا صااابحب الاابالغ ماان شاار اساابةبابدااب.
رأ هيهاااب أد الشا
وتالحظ الدولل الطرف أد املسألل اللقابئعيل املبع قل يابد عمل والادب صاابحب الابالغ وقاط
ويتدت  -واللضع لجب القابنلد اليةدب  -يت ت اىل معروضل ع ى حميمل ايتسب ةابف ايت ابديال.
وتشاات الدولاال الطاارف اىل أنا و ن ارا اىل أد اسااب ةابف صااابحب الاابالغ مل يُبااط هيا بعاادو يت ميياان
الق االىل لد اللض ااع املبع ااق ئةس اايل ص ااابحب ال اابالغ ق ااد اادد بش اايل ق اااببع لج ااب الق ااابنلد
حيمهااب اىل أد تقادمي
اليةدب .وتشت الدولل الطرف ل اىل أد اليمل ايت ابديل أشابر
ب ااب اىل وزياار اةةساايل واهلناار قااد يياالد الساابيل األنسااب لصااابحب الاابالغ ل بااط اللضااع
املبع ااق ئةس اايب و ولي اانو رغا ا ذلا ا و مل يق اادم ص ااابحب ال اابالغ ب ب اااب ل ص االىل ع ااى اةةس اايل
اليةديل .و بج الدولال الطارف ا ل لد مساألل انعادام جةسايل صاابحب الابالغ مل تبأ اد بعادو
اذ يبط اب ذلا قارارا هنابئياااب بشاأد جةساايب اليةدياال و يادا قاببعاااب مان سا طاب اهلةاد لنا لااي
ملابةاااب اةااد ولااي ماالاال لط ااب اةةساايل اهلةدياال .وتشاات الدولاال الطاارف اىل أن ا ن ارا اىل أد
صابحب البالغ مل يط ب اةةسيل اليةديل أو اهلةديلو هال ميين اعبباابرو عادمي اةةسايلو وأنا حاىت
اد أمين اعببابرو عدمي اةةسيل هإن مل ي بم أ من سيل ايتنبصابف املبابحال لألشاخاب عادمي
اةةس اايل امللج االدين ة اادا والا ا ين يرغب االد تس االيل وض ااعه  .وتش اات الدول اال الط اارف اىل أد
صابحب البالغ ميية أد يط ب املة البقديرب ل نةسيل ع ى أسابس أن عدمي اةةسايل وأد ةادا
ا ا الب ااد اللحيااد ال ا ب يعره ا  .و اابج الدولاال الطاارف لد ا ا ا الط ااب سااية ر هي ا بعةابياال وزياار
اةةسيل واهلنر و وأد رميابد صابحب البالغو حابلل اطابذ قرار س مو أد ي بم مان اليمال
ايت ابدياال اج اراء مراجعاال قنااابئيل ل ق ارار .و اابج الدولاال الطاارف لد صااابحب الاابالغ يت ميية ا أد
يل د أمابم ال نةل أد ةدا انبهياط أ مان ااقالن امليبللال لا بلصاب عادمي اةةسايل ايت بعاد أد
ي بم سبل ايتنبصابف املبابحل لألشخاب عدمي اةةسيل ةدا.
 3-6و يل الدولل الطرف اىل مالح ابهتااب امللرلال  10اابنلد ال ابين/يةاابير 2014و وتيارر أد
ادعااابءا صااابحب الاابالغ لجااب املااابدت  9و 14ماان العهااد غاات مقبللاال وأد ادعابءاتا لجااب
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امل الاد  )4 12و 17و )1 23ل ااي هل اااب أس ااابس ملض االع  .وكإلض ااابهل اىل ذل ا و اابج الدول اال
الطرف لن و كلة ر اىل أد ادعابءا صابحب البالغ تسبةد اىل ترحي املبلقع اىل اهلةدو هه
ا و املرح ل تيهةاب واهرتاضاب و اذ يت ميين ترحي ايت بعد أد تصدر ل اهلةد واثئق سبر.
تعليقات صاحب البالغ على املالحظات اإلضافية للدولة الطرف
 25أ ر/مااابيل 2015و ق اادم صااابحب ال اابالغ تع يقابت ا ع ااى املالح اااب اإلض ااابهيل
-7
ل دولل الطرف .وال يالحظ حنال الدولال الطارف أد ادعابءاتا غات مقبللال لعادم تقدميا ب بااب اىل
اليمل ايت ابديل إلصدار اعالد جةسايلو وليةا يعبارب اا و اانال كب ال حياص رهناط اليمال
ايت ابدياال ب ب ا مماااب جيعاال ساابيل ايتنبصااابف غاات مباااب وغاات هعااابىل .وااال يياارر أد تقاادمي ب ااب
ل صلىل ع ى اإلقابمل الدائمل ع ى األس اإلنسابنيل واعببابرا الرأهال أو ل صالىل ع اى تصاري
اقابماال ملقباال لاان يلقااف أماار الرتحياال اللاجااب البةبيا ع يا و و اابج أد ساابل ايتنبصااابف اا و غاات
هعابلل.
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

الة ر املقبلليل
 1-8قبل الة ر أب ادعابء يارد باالغ ماابو جياب ع اى ال نةال أد تباطو وهقااب ل ماابد 93
من ن ابمهاب الدال و هيماب اذا ابد البالغ مقبليت أم يت لجب الربوتل لىل ايتلبيابرب.
 2-8وقد تيقةط ال نةلو وهقاب ملاب تقبني البقر  2أ) من املابد  5من الربوتل لىل ايتلبياابربو
من أد املساألل نبساهاب ليساط قياد الب اص اباابر اجاراء آلار مان اجاراءا الب قياق الادو .أو
البسليل الدوليل.
 3-8وتالحا ا ااظ ال نةا ا اال اها ا ااابد الدولا ا اال الط ا ا اارف لد ادعا ا ااابءا صا ا ااابحب الا ا اابالغ لج ا ا ااب
املابد  )3 24بشأد ايتعرتاف كةةسيل غت مقبللل لعادم اسابةبابد سابل ايتنبصاابف ال يالو اذ اد
ب ب صابحب البالغ اصدار اعالد جةسيل يت يا اىل معروضااب ع اى حميمال ايتساب ةابف ايت ابديالو
مع اميابنيل تقدمي بعن آلر أماابم اليمال الع يااب .وتا ِّر ال نةال كجبهابداهتااب السااببقل الا قناط
هيهااب لنا جيااب ع ااى أصا اب البالغاااب اساابةبابد ييااع ُسابل ايتنبصااابف ال ياال يتساابيبابء الشاار
املةصاال ع ي ا املااابد  ) )2 5ماان الربوتل االىل ايتلبيااابربو بشاار أد تياالد ت ا الساابل
هعابلاال ماان حيااص املباادأ القناايل املعةياال ومبابحاال اللاقااع لصااابحب الاابالغ .وتالحااظ ال نةاال
احبنابج صابحب البالغ لد ب ب اصدار اعاالد جةسايل لاي سابيل انبصاابف مبابحااب ويت هعاابيت
حابلبا و حياص رهناط اليمال ايت ابدياال ب با أي لىل/ساببمرب  .2014وماع ذلا و تالحااظ
ال نةل أد صابحب البالغ بر بعة أمابم حميمل ايتسب ةابف ايت ابديال ايتدعاابء املبع اق بلضاع
انع اادام جةس اايب امل عا االم .وتالح ااظ ال نةا اال أين اااب أد صا ااابحب ال اابالغ مل يقا اادم اىل ال نة اال أيا اال
مع لماااب عاان حابلاال أو حصااي ل بعة ا أو أياال مع لماااب عاان بعة ا الالحااق أمااابم اليماال الع ياااب.
ول ا ا ل تعبا اارب ال نةا اال ادعا ااابءا صا ااابحب الا اابالغ لجا ااب املا ااابد  )3 24غا اات مقبللا اال عما ااال
كملابد  ) )2 5من الربوتل لىل ايتلبيابرب.
 4-8وتالحظ ال نةل ل اهابد الدولل الطرف لد ادعابءا صابحب البالغ املببقيل يةب ا
أيناااب اعببابرااااب غ ات مقبللاال لعاادم اساابةبابدو ساابل ايتنبصااابف ال ياالو اذ يت ي ا اىل ب ااب صااابحب
GE.18-14175
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البالغ املبع ق رصدار اعالد جةسيل مة لرا أمابم حميمال ايتساب ةابف ايت ابديالو مااب أد صاابحب
الاابالغ مل يقاادم ب باااب ل صاالىل ع ااى ماااب ي ا  :اقابماال دائماال ألسااباب انسااابنيل ودواع ا الرأهاال
أو تصاري اقابماال ملقباال أو مااة تقااديرب ل نةساايل أو تع يااق الساانل اةةااابئ  .وتالحااظ ال نةاال
ا ل حناال صااابحب الاابالغ لد ساابل ايتنبصااابف اإلضااابهيل ال ا أشااابر اليهاااب الدولاال الطاارف
لااي هلاااب أب احبمااابىل معقاالىل ل ةناااب و كلة اار اىل ااطالا الا اطا ااب صااابحب الاابالغ كلبعاال
للقااف ترحي ا اىل اهلةااد .وتالحااظ ال نةاال أيناااب حناال صااابحب الاابالغو ال ا مل يُطعاان هيهااابو أد
ساابل ايتنبصااابف الا أشااابر اليهاااب الدولاال الطاارف لااي هلاااب أثاار ايقاااب وماان مث لاان تاالهر اامابياال
البعابلال ماان أماار ترحي ا  .وتشات ال نةاال اىل أد صااابحب الاابالغ قادم عااد ب باااب ملةااع ترحي ا اىل
اهلةادو مةهاااب ب اب إلجاراء مراجعال قنااابئيل ل قارار السا م جمل ا شاالود اهلنار والالج ا الصااابدر
 19ااابنلد األوىل/ديس اامرب 2011و وب ااب إلجا اراء تقي ااي ل مخ اااببر قب اال الرتحي االو وب ااب
يتحق إلجراء مراجعل قنابئيل ل قرار الس م املبع ق ببقياي املخااببر قبال الرتحيالو وب اب إلصادار
اعااالد جةساايل أمااابم اليماال ايت ابدياال .وتالحااظ ال نةاال اهااابد الدولاال الطاارف لد ب ااب اإلقابماال
الدائمل لألسباب اإلنسابنيل ودواع الرأهل ال سبل ايتنبصابف األ ر انطبابقاب بصلر مبابشر ع اى
ببيعاال ادعااابء صااابحب الشاايل  .وتالحااظ ال نةاال أيناااب أد ا ا ا اإلج اراء يُعااد اسبعراض ااب تقاادير
لب ديااد ماااب اذا ااابد يةب ا أد ُميااة الشااخص اإلقابماال الدائماال ألسااباب انسااابنيل ولاادواع الرأهاالو
وأد املعيابر ال ب ُ ابي اليا اال مااب اذا اابد مقادم الط اب سايبيبد مصاابعب غات عابديال أو غات
مسب قل أو مبربل اذا اضطر اىل ب ب شت اإلقابمل الدائمل مان لاابرج ةادا .وتالحاظ ال نةال
ا ل أد أم ال اا و املصاابعب الا أدرجبهااب الدولاال الطارف تشامل عادم تالهر الرعابيال الطبياال أو
الصا يل النااروريلو والبمييا الا ب يت يصاال اىل درجاال ايتضااطهابدو وال ااروف السا بيل السااابئد
الب د ال هلاب ثت س م مبابشر ع ى مقدم الط ب .وتالحظ ال نةل أد ا و األم ل يت يةطبق أب
مةهاااب هيماااب يباادو ع ااى حابلاال صااابحب الاابالغ .وتالحااظ ال نةاال ا ل أد الط ااب ال ا ب يُقاادم
ألسااباب انسااابنيل ودواع ا الرأهاال ااال ب ااب ل قابماال الدائماال ةاادا وأد صااابحب الاابالغ ااابد
يبمبا ااع وقا ااط سا اااببق بلضا ااع اإلقابما اال الدائم ا اال ةا اادا ولية ا ا هقا ااد ا ا ا ا اللضا ااع ا ااابنلد
األوىل/ديساامرب  2011بعااد ادانب ا جةابئياااب .ول ا ل تاار ال نةاال أن ا و كإلضااابهل اىل أد م اال ا ا ا
الط ااب لااي ل ا أثاار ايقاااب و ماان غاات املاارج أد يةطاالب تقاادمي صااابحب الاابالغ لط ااب تقااديرب
ألساباب انسااابنيل ودواعا الرأهال ع ااى احبمااابىل معقالىل ل ةناااب  .وتالحااظ ال نةال ا ل أد ساابل
ايتنبصاابف األلار الا أشاابر اليهاااب الدولال الطاارفو واا ب ااب تصاري اقابماال ملقبال أو ب ااب
مااة تقااديرب ل نةساايلو كإلضااابهل اىل لهناااب لااي هلاااب أثاار ايقاااب و تلصااف أيناااب لهناااب ذا باااببع
تقاديرب وأد ب اب تع ياق الساانل اةةاابئ لان يُبااب لصااابحب الابالغ قبال عاابم  .2020و اال
ا ا و ال ااروفو ت اار ال نة اال ع اادم وج االد م اااب ميةعه ااابو لج ااب امل ااابد  ) )2 5م اان الربوتل االىل
ايتلبيابرب من دراسل اة ء املببق من ادعابءا صابحب البالغ.
 5-8وتالح ااظ ال نة اال ادع ااابء ص ااابحب ال اابالغ أد الدول اال الط اارف حرمبا ا م اان اا ااق أمةا ا
الشخص واللصلىل اىل العداللو وال ماب يةبه حقلق ال تيب هاب املابداتد  9و 14مان العهادو
حيااص أنياار أن ا م الابن ةاادب وماان مث اعبربت ا غاات مقباالىل ةااداو وحرمب ا ماان اج اراء تقيااي
ابمل ل مخاببر قبل الرتحيلو ورهنط ب ب اجراء مراجعل قنابئيل لقرار عدم مقبلليبا  .وتالحاظ
ال نة اال أد صا ااابحب الا اابالغ يعا اارتم ع ا ااى ق ا ارارا الس ا ا طاب ال يا االو وما ااع ذل ا ا مل يقا اادم أب
مع لماب أو حنج ت بط أن ُحرم مان اللصالىل اىل العدالال أو مان األمان ع اى شخصا  .ولا ل
14
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تاار ال نةاال أد صااابحب الاابالغ مل ي بااط ادعابءاتا لجااب املااابدت  9و 14ماان العهاادو ألغارام
املقبللياال .وتالحااظ الدولاال الطاارف أيناااب أد صااابحب الاابالغ ادعااى انبهااابيف حقلق ا ال ا تيب هاااب
املابداتد  3و 4من العهدو وليةا مل يقادم أب مع لمااب اضاابهيل أو دلايال اا ا الصادد لاالف
ي اادو أد اه ااابد الدول اال الط اارف املبع ق اال بع اادم اس اابةبابدو س اابل ايتنبص ااابف ال ي اال يت تبس ااق م ااع
الب اماااب الدولاال الطاارف لجااب املااابدت  3و 4ماان العهااد .وبةااابء ع ااى ذل ا و تع اان ال نةاال أد
ادع ااابءا ص ااابحب ال اابالغ لج ااب امل ا الاد  3و 4و 9و 14غ اات مقبلل اال لج ااب امل ااابد  2م اان
الربوتل لىل ايتلبيابرب.
 6-8و ل عدم تقدمي أب بعان آلار مقبلليال الابالغو تع ان ال نةال مقبلليال الابالغ مان
حيااص ايتدعااابءا ال ا قاادمهاب صااابحب الاابالغ لجااب امل الاد  )4 12و 17و)1 23و مقااروء
مةباارد وكيتق ارتاد مااع املااابد  )3 2ماان العه اادو وتةبقاال اىل الة اار الاابالغ ماان حيااص أسس ا
امللضلعيل.

الة ر األس امللضلعيل
 1-9ن اار ال نةاال الاابالغ ضاالء ييااع املع لماااب ال ا قاادمبهاب اليهاااب األب ارافو وهقاااب
ل مابد  )1 5من الربوتل لىل ايتلبيابرب.
 2-9وهيماااب يبع ااق كدعااابء صااابحب الاابالغ لجااب املااابد  )4 12ماان العهاادو جيااب أد تة اار
ال نةل أويت هيماب اذا ابنط ةدا ا ب اد صاابحب الابالغ ألغارام أحياابم اا و املاابد و ومااب اذا
ااابد ترحي ا ماان ةاادا وحرمابنا ماان اااق دلاالىل ذل ا الب ااد سااييلد تعساابياب .وتا ِّر ال نةاال
ببع يقهاااب العااابم رقا  )1999 27بشااأد حرياال البةقاالو حيااص رأ أد نطااابن عبااابر ب اادو أوسااع
من مبهلم الب د ال ب مل جةسيب  .هه و العبابر يت تقبصر ع ى اةةسايل كملعا الررا و أب
اةةسايل امليبسابل عةااد املايالد أو كلبنااة و واهااب تشااملو ع اى أقاال تقاديرو الباارد الا ب يت ميياان
اعببااابرو اارد أجةاام بساابب روابط ا ااابصاال بب ااد مع ا أو ادعابءات ا املبع قاال ا ا الب ااد  .)8وت ا ِّر
ال نةل بسلابقهاب القناابئيل الا أشاابر هيهااب اىل وجالد علامال ألار غات اةةسايل مييان أد تقاي
روابااا وثيقاال ودائماال ب ا الشااخص والب اادو وا ا روابااا قااد تياالد أقاال ماان روابااا اةةساايل.
ويتح ااط ال نةاال أد عبااابر ب اادو تساابدع الة اار مسااابئل ماان قبياال باالىل اإلقابماال والااروابا
الشخصيل واألسريل اللثيقل ونلا امليلسو و ل عدم وجلد ا و الروابا أماب ن ألر .)9
 3-9و اا ا و القن اايلو تالح ااظ ال نة اال ع اادم الطع اان أد ص ااابحب ال اابالغ ُول ااد ة اادا
وع ااابا هيه اااب عم اارو ا ا وتع ا ا هيه ااابو وأد والديا ا وش ااقيق يقيم االد ة اادا وي اايعه ملابة االد
ةديلد .ومل يسبق لصابحب البالغ اإلقابمل اهلةد واهاب زارااب مر واحد ملد أسابلع واال
عماار  11سااةلو ويت يبناامن الساانل دلاايال ع ااى أد لا عالقاال أو ارتبابباااب لب شااخص اهلةااد.
وع ااالو ع ااى ذل ا ا و يةب ا ا ص ااابحب ال اابالغ أن ا ا و ا اال أو وال ااداوو ب ب ا الا اةةس اايل اليةدي اال ل ا ا
ةداو أب مي ميابد الاليتد و واا بنالد لد
يتعبقابدا أن ملابن ةدب بسبب الليتد
ا ا ايتعبقابد يل دو اصدار جلاز سبر ةدب ل مرت وأد شقيق ال ب ُولد ةدا اال مالابن
ةاادب .وتشاات ال نةاال اىل أن ا و اد مل يياان صاادر لصااابحب الاابالغ ج الاز ساابر ةاادبو لع ا

__________

)8
)9
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وقط مبير جدا أن يت يعبرب ملابةاب ةد و وليابد ب ب ذل اللقط اةةسيل اليةديال لا ل
ه ااإد ال نة االو اذ ل ا ال ااروف ااابص اال كلقن اايل ااس اابابد  -اااب ذل ا الص ااال القلي اال
ةااداو وال اال ال ا يب اادثهابو ومااد اقابمب ا الب اادو
لصااابحب الاابالغ بيةااداو ووجاالد أس ارت
وال ماالم املبع ااق ئةساايب و وعاادم وجاالد أب روابااا ل ا كهلةااد هيماااب عاادا اةةساايل الررياالو ع ااى
أهنل تقديرو وال ماب مل يبأ د  -تر أد صابحب البالغ أثبط أد ةادا اا ب ادو كملعا الالارد
املابد  )4 12من العهد.
 4-9وهيماااب يبع ااق كلبعسااف املاادعى إلجاراء ترحياال صااابحب الاابالغو تا ِّر ال نةاال بسالابقهاب

القنااابئيل ال ا رأ هيهاااب أد أب تاادلل يااةص ع ي ا القااابنلد يةب ا أد يياالد مببقاااب مااع أحيااابم
العهااد وغاب ت ا وأاداه ا و وأد يي االد يي ااع األح الاىل معق االيت ال ااروف املعية اال  .)10ويش اامل
مبه االم البعس ااف عةابص اار ع اادم املالءم االو واإلج ااابفو وع اادم اميابني اال البةب االو وع اادم مراع اااب
األصلىل القابنلنيلو عالو ع ى عةابصر املعقلليل والنرور والبةابسب  .)11ويتح اط ال نةال ا ل
أن ق ماب تلجاد اروف  -اذا وجاد أصاال  -مييان أد يُعبارب هيهااب حرماابد الشاخص مان دلالىل
ب اادو اج اراء معقااليت .وجيااب ع ااى الاادوىل األبااراف أيت تُا ْقا ِّادم  -ببنريااد شااخص ماااب ماان جةساايب
أو ابعااابدو اىل ب ااد آلاار  -ع اى مةع ا تعسااباب ماان العاالد اىل ب اادو  .)12وتالحااظ ال نةاال حناال
الدولل الطرف أد ابعاابد صاابحب الابالغ اىل اهلةاد اجاراء معقالىل اروف قنايب ومبةابساب ماع
جس ااابمل جرائما ا  .واذ لا ا ال نة اال ايتعبب ااابرو ا ا و القن اايلو أد حيما ا ادان اال ص ااابحب
البالغ يعلداد اىل عابم  2009و2010و وأن مل يعابود اإلجرام مة اإلهراج عةا و وأد يت شا ء
م ب يشت اىل أن أُديان كرتيااب جارائ عةاف )13و وأنا أهاابد لنا أُعياد اي ا و هإهنااب تار أد
الباادلل حقاالن صااابحب الاابالغ امليبللاال لجااب املااابد  )4 12غاات مبةابسااب مااع اهلاادف
املشااروع املع اان عةا واملبم اال مةااع ارتياااب م يااد ماان اةارائ  .و اال اا و ال ااروفو تساابةبج
ال نة اال أد ترحي اال ص ااابحب ال اابالغ اىل اهلة اادو ح ااابىل تةبيا ا وو س اايةبه حقلقا ا الا ا تيب ه اااب
املابد  )4 12من العهد.
 5-9وهيم اااب يبع ااق كيتنبه ااابيف امل اادعى لج ااب امل ااابدت  17و )1 23م اان العه اادو مق ااروءت
مةبردت وكيتقرتاد مع املابد  )3 2مة و تشات ال نةال اىل اجبهابداهتااب السااببقل الا رأ هيهااب أنا
قااد تلجااد حااابيت يشاايل هيهاااب رهااه الدولاال الطاارف السااماب لباارد ماان أه اراد أساار كلبقااابء هاالن
أراضاايهاب تاادلال شاالود أساار ذايف الشااخص .غاات أد اارد االد بعااه أه اراد األساار ااق هل ا
البقابء أراض دولل برف يت يعاب كلنرور أد مطابلبل أهراد آلرين كمل ابدر تشيل تدلال مان
ا ا الةلع  .)14وت ِّر ال نةل أيناب ببع يقيهاب العابم رق  16ورق  19ال ين رأ هيهماب ضرور

__________

)10
)11
)12
)13

)14

16

ان ر وارسابم ضد ةداو البقر 6-8و ونيسرتوم ضد أسرتاليابو البقر .6-7
ان ر تع يق ال نةل العابم رق  )2014 35بشأد حريل البرد واألمابد ع ى شخص و البقر .12
ان ر وارسابم ضد ةداو البقر 6-8و ونيسرتوم ضد أسرتاليابو البقر .6-7
قناايل نيساارتوم ضااد أس ارتاليابو وقناايل وارس اابم ضااد ةااداو وقناايل
ميياان أد يُالحااظ أد أص ا اب البالغاااب
دوه ا ض ااد ة اادا )(CCPR/C/96/D/1792/2008و وقن اايل أ . .ض ااد ة اادا )(CCPR/C/117/D/2387/2014
أُدية الا ئ ارائ و مةهاااب ايتغبصاااب املشاادد والسااطل املس ا والسااطل والسااطل املقاارتد كلعةااف وايتعبااداء اةسااي
والسطلو ع ى البلا..
ان ا اارو م ا ا الو وارس ا اابم ضا ااد ةا ااداو البقا اار 7-8و وويةب ا ااب ضا ااد أس ا ارتالياب )(CCPR/C/72/D/930/2000و البقا اار 1-7و
ومابداهتب وآلرود ضد أسرتالياب )(CCPR/C/82/D/1222/2003و البقر 5-11و ودوه ضد ةداو البقر .1-8
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تبست مبهلم األسر تبستا واسعاب .وت ِّر ال نةل أينااب لد هصال شاخص عان أسارت عان برياق
الطاارد ميي اان اعببااابرو ت اادلال تعساابياب ش االود أس ارت وانبهاب اااب ل م ااابد  17اذا ااابد هص ا ع اان
أسرت و ماب ال ااابىل روف ا و القنيلو و ثت ا ا البصل ع ي غات مبةابساب ماع أغارام
الرتحيل .)15
 6-9وتالح ااظ ال نة اال أد ترحيا اال ص ااابحب الا اابالغ اىل اهلة ااد سيشا اايل ت اادلال عالقابت ا ا
األسريل ةدا .ول ل و جيب ع ى ال نةل أد تة ر هيماب اذا ابد ميين اعببابر ذل البدلل اماب
تعسا اابياب أو غا اات قا ااابنلين .وت ا ا ِّر ال نةا اال لد مبها االم البعسا ااف يشا اامل عةابصا اار عا اادم املالءما االو
واإلج ابفو وعدم اميابنيل البةبلو وعدم مراعااب األصالىل القابنلنيالو عاالو ع اى عةابصار املعقلليال
والناارور والبةابسااب .وت ا ِّر ال نةاال أيناااب لد املعااابيت ذا الص ا ل ببقيااي اميابنياال تربياار الباادلل
الدد ااياب األسريل بصلرٍ ملضلعيل جيب الة ار هيهااب ع اى ضالء أمهيال األساباب الا دهعاط
الدولاال الطاارف اىل ابعااابد الشااخص املعااابو ماان جهاالو ومااد ماااب قااد تلاجها األساار وأهرادااااب ماان
عةابء نبينل ا ا اإلبعابدو من ٍ
جهل ألر .)16
 7-9وتالح ااظ ال نة االو اا ا و القن اايلو أد ق ااابنلد الدول اال الط اارف املبع ااق كهلن اار وجابي اال
الالج يةص صراحل ع ى جلاز ال ابء اإلقابمل الدائمل لشاخص مان غات املالابة اذا أُديان اا ا
الشخص ببعل اجرام ُحي ع ي لجبا كلسانن ملاد ت ياد ع اى سابل أشاهر .وتالحاظ ال نةال
أيناااب حناال الدولاال الطاارف أد ترحياال صااابحب الابالغ اىل اهلةااد اجاراء معقاالىل ااروف قناايب
ومبةابسب مع جسابمل جرائم  .وتالحظ ال نةل ل ادعابء صابحب البالغ أنا يت تربطا كهلةاد
أياال روابااا وأد عالقبا بلالديا وأليا قلياال وأد ترحي ا ساايلدب اىل يااق ابماال لروابطا لسارت
ألد أسرت لن تابمين مان ز رتا اهلةاد ألساباب مابليال وأنا مةادمج اجملبماع اليةادب وأُعياد
اي  .وتالحظ ال نةل ل أد مسألل قل الروابا األسريل ب صابحب البالغ وأسرت يت ت اىل
اللقااط
حماال ن ا اع ب ا الطااره  .ومااع ذل ا و تالحااظ ال نةاال بيااابد صااابحب الاابالغ أن ا يعااي
الراان مع ألي وأن يرغب البقاابء قريبااب مان أسارت  .وتالحاظ ال نةال أينااب أد صاابحب الابالغ
اشا ُارت ع ي ا و ل ه اراج عة ا و أد يقااي مااع والدي ا  .و اال ا ا و املالبساااب و تالحااظ ال نةاال أد
ال ااروابا األسا اريل لص ااابحب ال اابالغ س ااببأثر سا ا باب برتحي ا ا اىل اهلة ااد .وتالح ااظ ال نة اال أين اااب أد
حيم ادانل صابحب البالغ يعلداد اىل عابم  2009و2010و وأد صابحب الابالغ مل يعاابود
اإلجرام مةا اإلهاراج عةا  .ولا ل تسابةبج ال نةال أد البادلل اايااب األساريل لصاابحب الابالغ
سااييلد غاات مبةابسااب مااع اهلاادف املشااروع املبم اال مةااع ارتياااب م يااد ماان اة ارائ  .ول ا ل
تساابةبج ال نةاال أد ترحياال صااابحب الاابالغ اىل اهلةاادو اذا ناُ ِّب ا و سيشاايل انبهاب اااب ل مااابدت 17
و.)1 23
 -10وال نةلو اذ تبصارف لجاب البقار  4مان املاابد  5مان الربوتل الىل ايتلبياابربو تار أد
ترحيا اال صا ااابحب الا اابالغ اىل اهلةا اادو اذا ناُ ِّب ا ا و سا اايةبه حقلق ا ا لجا ااب امل ا الاد  )4 12و17
و )1 23من العهد.
__________

 )15ان ر ابنيباب ضد ةداو البقر .4-11
 )16ان ر أ . .ضد ةداو البقر .7-8
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 -11ووهق اااب ل م ااابد  )1 2م اان العه اادو ال ا ت ااةص ع ااى أد تبعه ااد ال اادوىل األب اراف كح ارتام
ااقاالن املعاارتف اااب هي ا و وبيبابلاال ا ا و ااقاالن ةميااع األهاراد امللجاالدين اق يمهاااب وااابضااع
لليتيبهاابو يقاع ع اى عاابتق الدولال الطارف البا ام رعاابد الة ار قنايل صاابحب الابالغو ماع ألا
الب اماب الدولل الطرف لجب العهد وا و اآلراء ايتعبباابر .ويُط اب مان الدولال الطارف أينااب
ايتمبةابع عن برد صابحب البالغ اىل ح اعابد الة ر قنيب .
 -12وال نةاال اذ تنااع اعببابرااااب أد الدولاال الطاارفو كنناامابمهاب اىل الربوتل االىل ايتلبيااابربو
قااد اعرتهااط كلبصابصااهاب ديااد ماااب اذا ااابد قااد حاادس انبهااابيف ل عهااد أم يتو وتعهاد عمااال
كمل ااابد  2م اان العه ااد لد تيب اال ب ااع يي ااع األها اراد امللج االدين اق يمه اااب وااابض ااع لليتيبه اااب
كاقالن املعارتف ااب العهاد ولد تباي سابيل انبصاابف هعاابيت وقااببال ل نباابذ اذا ثباط حاادوس
انبهااابيفو تاالد أد تب قااى ماان الدولاال الطاارفو غناالد  180يلمااابو مع لماااب عاان الباادابت ال ا
اط هتاب للضع آرائهاب ملضع البةبي  .وب بط ال نةل اىل الدولال الطارف أينااب أد تةشار اا و اآلراء
وتعممهاب ع ى نطابن واسع كل اب الرريل ل دولل الطرف.
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املرفق
رأي مشرت رت رت أب رت رترتدا عض رت رترتوا اللجن رت رترتة شوف رت رترتال رت رترتا وكرشس رت رترتتوف رت رترتاشن
(مؤشد ج ئياً وخمالف ج ئياً)
 -1ضن خنابلف ال نةل رأيهاب بشاأد مساألل اسابةبابد سابل ايتنبصاابف ال يال .وضانو بلجا
لاب و غات مقبةعا لد ادعاابءا صاابحب الابالغ مل ييان مان املميان برحهااب بشايل مةابساب
ساايابن ب ااب ل صاالىل ع ااى اإلقابماال الدائماال ألسااباب انسااابنيل ودواع ا
ع ااى املساابل ال ا
هعابليال اا ا اإلجاراءو مان ال ابباط السالابق
الرأهل .هبيةماب أعر صابحب البالغ عان شايل
هعابليل سبل ايتنبصاابف ال يال يت يعبا أب صاابحب باالغ مان
القنابئيل ل نةل أد رد الش
البم ااابس س اابل ايتنبص ااابف ا ا و  .)1وع ااالو ع ااى ذل ا ه ااإد االد ب ااب ااص االىل ع ااى اإلقابم اال
ألسباب انسابنيل ودواع الرأهل لي ل أثر ايقاب و ماب أشابر ال نةل البقر 4-8و لي ل و
رأيةابو أمهيل تُ ر ااابيت الشبيهل ا و ااابلال الا يت تبنامن ادعاابء بلقالع ضارر يت مييان
جربوو وييلد األمر أداى ااابيت ال يُادعى هيهااب عادم وجالد مع لمااب جلاريال عان ملعاد
حمدد لرتحيل وشي ضن نالحظو ا ا الصددو أد صابحب البالغ مل يُرحل بعد رغا هقدانا
وضع اإلقابمل الدائمل عابم .)2011
 -2ووهق اااب ل سيابس اااب واإلجا اراءا والبلجيه اااب الا ا يةبا ا ااب مل ب اال وزار ش االود اهلن اار
والالج ا واةةساايل ةااداو املةشاالر امللقااع الشاابي الرر ا ل االزار و يةب ا مراعاااب العلاماال
البابلياال أيناااب ساايابن الط باااب املقدماال لألسااباب اإلنسااابنيل ودواعا الرأهاال :ايتساابقرار ة اداو
والاروابا بيةااداو والعلاماال السااابئد ب ااد الرتحيالو وعلاقااب ايتنبصااابىل عاان األقااابر و وال ااروف
ااابصاال أو ايتسااب ةابئيل األلاار  .)2ويباادو أد لياال ا ا و العلاماال ص ا ل باات مابلاال صااابحب
الاابالغو وكلعديااد ماان ادعابءات ا لجااب العهاادو و ا ل سااألل ماااب اذا ااابد يةب ا أد يُساام ل ا
ببقاادمي ب ب ا لألسااباب اإلنسااابنيل ودواع ا الرأهاال ماان ةاادا رغ ا أن ا و ماااب أُشاات أعااالوو ن ارا اىل
عدم وجلد ضرر يت ميين جربوو حىت مطابلبل صاابحب الابالغ ببقادمي الط اب مان اهلةاد لان يالدب
كلن اارور اىل ع اادم هعابلي اال س اابيل ايتنبص ااابف اا ا ا املبم اال تق اادمي ب ااب لألس ااباب اإلنس ااابنيل
ودواع الرأهل).
 -3وقد أصااببط ال نةال مالح بهااب أد صاابحب الابالغ ةاأ كلبعال اىل اجاراءا قابنلنيال
ةاادا :الطعاان ق ارار ال ااابء اقابمب ا الدائماالو وب ااب اصاادار اعااالد جةساايلو وب ااب
مبعاادد
اجراء تقيي ل مخاببر قبل الرتحيل .وماع ذلا و اسابةابدا اىل املع لمااب املعروضال ع يةاابو ون ارا اىل
البلضااي الاادود املقاادم ماان صااابحب الاابالغ بشااأد أسااباب عاادم باار ادعابءاتا املبع قاال كنبهااابيف
العهااد اجاراءا ب ااب اإلقابماال لألسااباب اإلنسااابنيل ودواع ا الرأهاالو هإنةاااب يت ناار أد صااابحب
الابالغ اسابةبد يياع سابل ايتنبصاابف ال يال البعابلال املبابحال بصالر معقللال .أمااب الطااببع البقاديرب
__________

)1
)2

ان ر أ .ضد أسرتالياب )(CCPR/C/59/D/560/1993و البقر .4-6
ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational
-bulletins-manuals/permanent-residence/humanitarian-compassionate-consideration/processing/assessment

.-hardship-assessment.html
GE.18-14175

19

CCPR/C/122/D/2264/2013

لعم ياال ب ااب اإلقابماال لألسااباب اإلنسااابنيل ودواع ا الرأهاال هااال يعاااب أهناااب غاات هعابلاال .هقااد أثببااط
الدول اال الط اارف كلبع االو ح ااابيت س اااببقل عدي ااد و أد اا ا و السا ا طل البقديري اال بُبق ااط لبق اادمي
تصااابري اقابماال ملقباال أله اراد اعبُااربوا وقااط ساااببق غاات مقب الل بساابب ارتياااب ج ارائ لطاات
البق اار  .)9-4وض اان نالح ااظ أين اااب أد ص ااابحب ال اابالغ مل ي اادحه ي ااد الدول اال الط اارف أد
عم ياال ب ااب اإلقابماال لألسااباب اإلنسااابنيل ودواعا الرأهاال اا األ اار انطبابقاااب بشاايل مبابشاار ع ااى
ببيعل ادعابء صابحب البالغ.
 -4ه اال ابنااط ااابلاال مقبللاال ليةاااب اتبقةاااب مااع ال نةاال ماان حيااص األسا امللضاالعيل ع ااى أد
حقلن صابحب البالغ لجب املابد  )4 12من العهد انبُهيط مالبساب ا و القنايلو اذ
اد ةدا ا ب دو ةميع األسباب املبيةل البقر  3-9من اآلراء.
 -5ومع ذل و هاإد لاديةاب شايل اب قليال بشاأد مااب اذا اابد صاابحب الابالغ أثباط مان حياص
األسا امللضاالعيل أد أ ماان حقلقا األلاار الا ييب هاااب العهااد ساابُةبه أيناااب نبيناال لرتحي ا
اىل اهلةد .وكلة ر اىل ضعف الروابا األسريل لصابحب البالغ ع اى مار الساة لقا األباراف
ا و املسألل البقرت  16-4و 3-5من اآلراء)و واىل وضع شخص أع عمرو  29ساةل
 24سااةل وقااط تقاادمي ب ب ا اىل ال نةاال)و وقدرت ا ع ااى ملاص ا ل اتصااابيتت األس اريل والابه اال
ع يهاااب حااىت واد جاار ترحي ا و ماااب ةاااب لةعباارب ترحي ا اساابناببل غاات مبةابساابل ةرائما ااطاات ال ا
ارتيبهاب بسبب الباأثت السا م الا ب ساي دث ترحي ا ع اى حيابتا األساريل .ولا ل هإنةااب يت نلاهاق
عا اان ايتس ا اابةبابج ال ا الارد البق ا اار  7-9م ا ان اآلراء واملبع ا ااق م ا اادوس انبهاب ا اااب ل م ا ااابدت 17
و )1 23من العهدو خبالف انبهابيف حقلق لجب املابد .)4 12
 -6ورجيااابزو هيماااب يبع ااق كملقبللياالو هإنةاااب ناار أد الاابالغ غاات مقباالىل لعاادم اساابةبابد ساابل
ايتنبص ااابف ال ي اال عم ااال كمل ااابد  ) )2 5م اان الربوتل االىل ايتلبي ااابربو وهيم اااب يبع ااق كألسا ا
امللضلعيلو هإنةاب نليد اسبةبابجاب ال نةل املبع قل كنبهابيف املابد .)4 12
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