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لعتودهتي لولجنة أاأهتي  27-2( 128آذلأ/ميأس .)2020
ش يييأ أألس يية ي ل لو ييبالغ تعض يييء لولجن يية لوتيوم يية ته ييي  :عم ييي ب يين عيش ييرأ ع يييأف بلق ي يا تمح ييد تم ي
ف ييت هللا يما ييترف يييانز مسم ييممي يرات ييي ميأس ييمي ف .ال .ي يملا أن يييا الي ي مر رم يير ل ف يير م مس لأ يزا
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لألشخيص لحملمام من حماتم تا اعييملرل معيملية
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الووقم  1من لقيأ

6

القيرلأ

7
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ص يييحبي ي ي ل لوي ييبالغ لقي ي أ  28حزاي يملا /ارنمي ييه  2016ي ييي لوش ييقمقيا سي ييمورا مي ييرأل يي يييأاما
-1
اتو مدا رلا يميير ر مرأل ييأاما  .ا ي من مرلط فنزااال امسوغييا لو ين لوقينرنمية .ااتصيمف صييحبي
لو ييبالغ مسهمو ييي امسس ي الو ييد ي تو ييمدا م ييرأل م يييأيمز لق يرلطن لوونزاال ي تاض ييا لقرو ييرأ  11تال ييرل/
سي ييبتورب  1960لوي ي ي ل توي ييى  27شي ييبيا/فربلام  .2015ااي ييدع صي يييحبي لوي ييبالغ تا لوداوي يية لوطي ييمف
لنتم ي ييو حقي ييرق لو ي ييمد مي ييرأل مي يييأيمز لوي ييا ولمي ييي لقي يرلأ  )3(2ا )1(6ا 7ا 9ا 10ا 16مي يين لوعمي ييد.
ااييدع صيييحبي لوييبالغ تاضييا تا لوداويية لوطييمف لنتم ييو حقراموييي لوييا ولمييي لقيييأاتا  )3(2ا 7ميين
لوعمد .اميث صيحيب لوبالغ حميم .اايد أ ي لوربا رييرل لال تمييأي حميز لونوييذ مسون يبة ولداوية لوطيمف
 10آب /ت ط .1978
الوقائع ما عرضها صاحبا البالغ
 1-2ا ييدع ص يييحبي لو ييبالغ تا ح يييالق لال تو يييء لوق ييمي ليأس يية ش يييئعة لوداو يية لوط ييمف من ي
ستمنيق لوقما لوعشمان يجيزء مين جميرأ م يفحية لألنشيطة لد ادلمية .ا غي ق ليأسية لال توييء لوق يمي
من ي يينمن يييق لوق ييما لوعش يمان اتص ييبحو مم بط يية ي يفح يية لحممي يية لوعيأا يية .ااش ي ص يييحبي لو ييبالغ إىل
تا  122حيوة ل توييء ا يمي ُسيجلو بي عييم  2000ا .2015امي ذوي ايدع صييحبي لويبالغ تا
لال تويييء لوق ييمي ول ييمد م ييرأل ميييأيمز ال ا ييم ب ي يفحيية لحممي يية لوعيأايية اإ ييي يير ع ييرأ إىل لقويأس يية
لوقوعمة لقتوثلة لال تويء لوق مي ودالف سميسمة.
 2-2اييا لو مد ميرأل مييأيمز ايئيدلا إالموميي معمافيي ولحيزب لوثيرأي لوونزاالي تعلين آألءه لو ميسيمة
بيملمج بييى علييى إذلعيية ييرأازانا اإذلعيية لمييرأل اإذلعيية وييرس تنييدا  1040حمييى شييجب تعويييل
لوو يأ النتقد لو ميسيق لحل رممة احى لو يا على لالصطويف أفيعي عن حقرام .
 3-2اييا لو يمد ميرأل مييأيمز اعوي مني آب/ت يط  2013ح رمية االاية م ايدل منطقية
لألنداز مسحزء لوغميب من لوبلد س م لا وألمي لوعييم ولح رمية .اايد نيدأ لو يمد ميرأل مييأيمز بعيدأ مين
لورالاة امرظو شمية برتاومرس أي فنيزااال لقولريية ولداوية وتيرأطم شيب ة
لق او لحل رمم
وتمماييب لوبنيزان إىل يرورمبمييي .ا ي ل لو ييميق اييدم حليييي االايية م اييدل اوألمي لوعيييم حل رميية لورالايية
تعويل لوتمماب.
ملويا اتضون معلرميق عن لألفملأ لقترأط
 4-2ا  25شبيا/فربلام  2015لعرت أجيل م لحرا اصلرل شيحنة صغ سرألء لو مد
مرأل ميأيمز مسوقمب من منزوه ا دأاه مسوقت  .ااشي صييحبي لويبالغ إىل تا ألئيم لالسيتخبيألق لورطنمية
لوبرومويأايية ييتخدم مميبيييق ذلق صيييئ ليثليية .امل اقييدم لو ييمد مييرأل ميييأيمز ش ي ر أهميية بشييأا
لوتمدادلق لوا لقي ي او نه ت رب تسم ه اتصدايءه عنمي .ا لو يعة  19:41من لوميرم نو يه تأسي
لو مد مرأل ميأيمز أسيوة نصمة من ي ويه لحملويرل إىل عيد تشيخيص ذييم فمميي ميي الي  :رتاميي لومفييق
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يرن يرل علييى ح ي أ وقييد تصييدأق ألئييم لالسييتخبيألق لورطنميية لوبرومويأايية تم يمل مسعتقييي  ... .اماييداا
لهتيم ببعض لأعيءلق لوو يأ  ...لوا ينو تارم هبي احيياورا نصب فخ ( .)1لحرتسرلر.
 5-2ا صبيح ارم  27شبيا/فربلام
آ م مم أآه فممي تبني ه حميا.

2015

يأأ لو مد مرأل ميأيمز منزوه إىل لوعو ؛ ايينو ه

 6-2ا  2آذلأ/م يييأس  2015ييى وص يييحيب لو ييبالغ لوتح ييدي ي وم ييا ق ييد أامق يية انص ي م ي
الود ي لو ي تبلغموي أبا ري ش ء على مي املمر .احيال صيحبي لوبالغ مملألا لال صيل برلود ي بعد
ذو او ن أاا جدا .
 7-2ا  4آذلأ/ميأس  2015لقى لو مد مرأل ييأاما عد أسييئ نصيمة عليى ي ويه لحملويرل مين
ي الوده لحملورل يوي ال  :رنعو جبد لوميبة إىل لألأ يوي علاوني ايأ ني لخليوداا .ت .م .م.ر؛
رتان خب ي س ييأ ربي مسقزا ييد الحق ييا .ت .م .م.ر؛ رتان لجتو يييع م ي بع ييض لومف يييق .ت .م .م.ر .ااش ي
صيحبي لوبالغ إىل تا ه لومسيئ تاثأق القيا تيرب ألا مي امآه ال ابدا تا الود ي ايد يتبيه؛ اعيالا
على ذو مل ا ن من لقعتيأ تا اض الود ي حماف لهه لألاىل هنياة أسيئله.
 8-2ا  5آذلأ/م يييأس  2015ا ييدم ص يييحبي لو ييبالغ ش ي ر تعل ييق مسال تو يييء لوق ييمي إىل اييو يية
لوتحقمقيق لوشمعمة الحنيئمة م ادل ُسجلو حتو أا .K-15-0262-00618
 9-2ا  13آذلأ/ميأس  2015ادم صيحبي لوبالغ إىل لحوعمية لورطنمية ملوييا مين  23صيوحة عين
ل تويء الود ي اطلبي  25تايأ/ميار  2015إىل حنة لو ميسيق لودل لمة لوتيبعة ولجوعمية لورطنمية تا
ب ل م يعممي لحلومد قتيبعة ه لق أوة.
 10-2ا  27نم يا/تبما  2015ادم صيحبي لوبالغ تاضي ش ر إىل م تب تمي لقاييمل تشييأل
فممي إىل تا لأعيءلق لوو ييأ لوصييأأ عين الويد ي تاثأق الفييق بمنيه ابي أئم يه .ا ي ل لوصيدأ
اش صيحبي لوبالغ إىل تا أئم الود ي ل ص به اب بضعة تايم من ل تويئه ومخربه أبا لحليي لقى
ل صيييالا م يين ألئ ييم لالس ييتخبيألق لورطنميية لوبرومويأا يية إلبال ييه أبا و ييد لوييدلئم تم يملا قوق يييء لوق ييبض عل ييى
لو ييمد م ييرأل م يييأيمز الأ بيط ييه لقزع ييرم ب عولم يية ل تط يييف .اا ييدع ص يييحبي لو ييبالغ تا ي ل ي يييا تس ييلرب
خترا من جينب لومئم حمى مل اصدأ ا تي تمم مسوقبض علمه.
 11-2ا  13تايأ/ميار  2015ادم صيحبي لوبالغ طلبيا إلنويذ لحلقرق لودسترأاة إىل حم وة لورالاة
الحمل وة لالبتدلئمة لحمللمية أاي  6لوتيبعية ويدلئم لحمل وية لحنيئمية ورالاية م ايدل .اطليب لوقيضي معلرمييق
من ألئم لالستخبيألق لورطنمة لوبرومويأاة لوا لوطمف لق ال افقيا الأعييء صييحيب لويبالغ امين
م تب اييوة لوتحقمقيق لوشمعمة الحنيئمة م ادل .اتفيأق لدمئتيا أأ ي أبهنوي ال حتتجزلا لو مد
 18تايأ/ميييار  2015لو ييويح مسقض ي اييدمي لوقضييمة اتمييم
مييرأل ميييأيمز .ام ي ذو ي اييمأ لوقيض ي
م تب لقدع لوعيم أبا راتخ مجم لإلجملءلق لوال مة وتحداد م يا لوطمف لقتضمأ تا لوعثرأ علمه
تا لألش ييخيص لق ي او ااقيض ييمم عنييد لالاتض يييء افقييي ولو يرلأ 26
اأبا ارجييه لهتيمي يا إىل لوشييخ
ا 27ا 49ا 51ا 55من أسترأ مجمرأاة فنزااال لوبرومويأاة المتثيال وألح يم لقلزمة لوصيأأ عن لوغمفة
لودسترأاة حمل وة لوعدل لوعلمي فموي اتعلق أبمم لإلحضييأ تمييم لحمل ويةر .تميي ايملأ لحمل وية لوي ي تعلين
ابرل طلب إنويذ لحلقرق لودسترأاة فقد اُدم إطيأ لوتشياأ لإلوزلم مي حم وية لالسيتئنيف لحنيئمية
لوتيبعيية وييدلئم لحمل ويية لحنيئميية ورالايية م اييدل لوييا اييمأق  10حزاملا/ارنمييه  2015إبقيييء أعيير إنويييذ
لحلقرق لودسترأاة امد لونام إىل تا اامم لو مد مرأل ميأيمز من جداد حميا تا ممتيا.
__________
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 12-2ا  18تايأ/م يييار  2015تف يييأ ح يييي االا يية م ا ييدل بم يييا ع يييم نُش ييم ص ييحموة إالموم يية
مس تويء لو مد مرأل ميأيمز اييئالا :ربيب تا تعيمب علنييا توي م ايدل اتسيم لو يمد ميرأل امجمي لومفييق
تاجه عن طماق ل لوبميا ندلءا ارايا إلعيأ ه فرألار(.)2
لوثرأا عن الق بشأا ل تويء تو مدا مرأل ا ا
 13-2ااق ييرل ص يييحبي لو ييبالغ إا لألس ييبرع لو ي ي ل تو ييى فم ييه الو ييد ي ش ييمد تاض ييا ل تو يييء لثن ي م يين
تصي ييدايئموي ا ي ييي شي ييقمقيا حيوي ييالا لحن ي ييمة لو رورمبمي يية يي يييان اي ييد طلبي ييي لولجي ييرء مجمرأاي يية فني ييزااال
لوبرومويأايية .اييييا اتعقييب لوشييقمق شيييحنة ذلق صيييئ ليثليية ولشيييحنة لوييا شيير دق مسوقييمب ميين
منزل لو مد مرأل ميأيمز ا مال منمي عدأ من لومجيل ا دأاه (لنام لووقم  4-2تعاله).
 14-2ااقرل صيحبي لوبالغ تاضيا إنه اتض من قمام ادمته شمية لدي لحملورل تا لو مد مرأل ميأيمز
تجييم  1آذلأ/ميييأس  2015عييد حميييأاثق ي وميية ييني و إحييدل ي مي صييداق ت ييربه مييرأا أبنييه متعييب
جدلا اا على طرل طماق .اتُأسلو أسيئ تاضيا من ي وه لحملورل حىت ارم  4آذلأ/ميأس .)3(2015
 15-2ات لا ادع صيحبي لوبالغ تهنوي لوتقميي مسألمي لوعييم حل رمية االاية م ايدل لوي ي اييل دويي
إا ر ل حدي ورلوديوي ألنه ييا اقرل لو ث من لدملءر(.)4

الشكوى
 1-3اي ييدف صي يييحبي لوي ييبالغ أبا لوي ييبالغ مقبي ييرل ألهنوي ييي لسي ييتنودل سي ييب لالنتصي يييف لحمللمي يية .ابمنوي ييي
االحظ صيحبي لوبالغ على اجه لخلصرص تا لوتحقمقيق لوا تجمل ي م تب لقدع لوعيم اد تحم ق
ق ييدميا ب يير جم ييد لألش ييمم لوقلمل يية لألاىل اتا ع ييدألا م يين لإلج يملءلق ُلخت ي ولتحقم ييق لال تو يييء
لوق ييمي ورلوييد ي مث ي طلييب معلرميييق ميين عييد شييمييق ي وميية بشييأا لق يقيييق لوصيييأأ الو يرلأأ
السييتدعيء عييدأ ميين لألشييخيص لققيمب ميين لوشييخ لقختوي وي أالء بشييميألهت فموييي ا تخلصي يا
تاض ييا تا م ت ييب لقييدع لوع يييم مل اتخ ي ط يرلق ممو يية ت ييم مث ي لس ييتدعيء شييمرأ آ ييمان و ي أالء
بشييميألهت تا طلييب عقييب م يقيييق رل ي ت ييم تا لوقميييم ب يزايألق ممدلنميية تا حتداييد لوشيييحنة
لوصغ لقشبر ة .او و فإهنوي امايا تا لوتحقمق مل ا ن فعيالا إذ مل ا وم عن تي نتيئج.
 2-3اادع صيحبي لوبالغ تا لو مد مرأل مييأيمز ضيحمة ل توييء ا يمي .ااشي لا إىل تا لإلعيالا
لقتعلق حبوياة مجم لألشخيص من لال تويء لوق مي ان على تا تي عوي مين تعوييل لال توييء ير
لنتمي وقرلعد لوقينرا لودا لوا و حيق لوويمأ لحلماية ا لألمييا عليى شخصيه؛ احقي ه عيدم
لوتع ييم ولتع ي اب ا ي ه م يين ض ييماب لقعيمل يية تا لوعقرب يية لوقيس ييمة تا لوالإن ييينمة تا لقممن يية؛ احقي ه
لالعرتلف وه مسوشخصمة لوقينرنمة؛ احقي ه لحلميي  .ااشي صييحبي لويبالغ تاضييا إىل تا لولجنية شيدأق
مملألا على لوطيب لقتنرع وال تويء لوق مي اتشيأق إىل تنه لنتمي ولعداد مين لحلقيرق لقنصيرص علمميي

__________
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يوييي ايين لوبميييا لوعيييم لقمفييق مسوييبالغ علييى مييي الي  :رإني ت ضيييمن مي تايأبييه اتصييدايئه اأفياييه  ...اتيييمأ
أع يرلهت لق ييتوم  .ا ض يييمنيا م ي مجم ي تايأب ييه ابرص ييوني لحل رم يية لإلالموم يية نرج ييه ن ييدلء عيم ي يا ع يييجالا إىل مجمي ي
لألش ييخيص الق س يييق القناو يييق ولوش يييأية لوبح ييى لوو ييرأي ع يين لومفم ييق تو ييمدا م ييرأل الوعث ييرأ علم ييه س يييقيا
معين .ابصوا تعلى سلطة لوداوة سأالص أصد س لوتحقمقيقر.
ال اقدم لوبالغ تي ويصم إضيفمة.
ال اش لوبالغ إىل اتأاخ ل لالجتويع اال اقدم معلرميق عن تي شي يا اييد ا ييرا صيييحبي لوييبالغ اييدمي ي
بشأا لق أوة تا ضد ح رمة االاة م ادل.
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لوعم ييد( .)5اخيل ي ص يييحبي لو ييبالغ إىل تا لوداو يية لوط ييمف لنتم ييو لق يرلأ
ا 16من لوعمد فموي اتعلق مسو مد مرأل ميأيمز.

 )3(2ا )1(6ا 7ا 9ا10

 3-3اا ييدع ص يييحبي لو ييبالغ تاض ييا تا حقرامو ييي لوشخص ييمة يرج ييب لق يييأ  )3(2ا 7م يين لوعم ييد
لنتُم و ب يبب لقعيملية لوقيسيمة الوالإن يينمة لويا عمضيي ديي نتمجية السيتوملأ عيدم لومقي بشيأا مصي
الود ي لوغي ام يا اجرأه .ا ل لوصدأ اش صيحبي لوبالغ إىل تا لولجنة لعرتفو برضرح أبا
لال تويء لوق مي ش من تش يل لقعيملة لوقيسمة الوالإن ينمة مسون بة ألايأب لوشخ لقختو (.)6
 4-3ااطلب صيحبي لوبالغ تا ُتخ مجم لوتدلب لقنيسيبة اتا ُبي ل يي لحميرأ لقو نية ولتحقيق
ميين لواييماف لحملمطيية مس تويييء لو ييمد مييرأل ميييأيمز؛ اتا اُعيييأ إومموييي حم ييا اإا مل ا يين ذو ي ل نييي تا
ُ ل أفي ه دوي؛ اتا اُعياب لق اورا؛ اتا تخ دلب قن تي ملأ ألحدلي ليثلة.

مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 27شمان لألال/تيتربم  2017طلبو لوداوة لوطمف إىل لولجنية تا علين تا لويبالغ ي
1-4
مقبييرل وعييدم لسييتنويأ سييب لالنتصيييف لحمللميية عويالا مسقيييأ ()2(5ب) ميين لوربا ريييرل لال تميييأي .ا
ل لوصيدأ شي لوداوية لوطيمف إىل ايملألق لولجنية لويا ييد تنيه انبغي لإلحيطية علوييا حبجيج لويدال
لألطملف فموي اتعلق مسحرتلم شماا لققبرومة ذلق لوصلة بعدم لستنويأ سب لالنتصيف لحمللمة(.)7
 2-4ا ش لوداوة لوطمف على اجه لخلصرص إىل تا م تيب لقيدع لوعييم تصيدأ  12آذلأ/
ميييأس  2015تم يملا بوييت حتقمييق جنيييئ اتا م تييب لقييدع لوعيييم لخت ي من ي ذو ي لحل ي تيثييم ميين 45
إجيملء ولتحقمييق هبييدف حتداييد م يييا لوشييخ لقختوي لقزعييرم .ا شي لوداويية لوطييمف إىل تا تحييدي
إج يملء م يين ي ل لوقبم ي لخت ي  4آب/ت ييط  2017عن ييدمي تُج ييمي حب ييى هب ييدف مقيأن يية لو ييويق
لورألثمة ولشخ لقختو ببعض بقياي ميي عاومة.
 3-4ا ش ي لوداو يية لوط ييمف تاض ييا إىل تا طل ييب إنو يييذ لحلق ييرق لودس ييترأاة اُييدم بع ييد  46ارم ييا م يين
لوطلييب تا قييدمي
لال تويييء لقي دعى اتهنييي حثييو لحمل ويية علييى تا طلييب فييرألا إىل لدمئتي لقي يرأ
قماملا عوي إذل يينتي توقتي ي لوقيبض عليى لو يمد ميرأل مييأيمز تم ال اتا يو بعيد تا لقيو أألا سيلبميا
لوقضمة اتا أتمم م تب لقدع لوعيم مسختيذ مجم لخلطرلق لوال مية وتحدايد م ييا لوضيحمة
مسقض
ا رجمه لهتيم إىل لق او عن حيوة لال تويء.
 4-4ا الحظ لوداوة لوطمف تاضيا تا صيحيب لوبالغ لعرتفي صيملحة أبا لإلجيملءلق جيأاية اتهنويي
مل ادعمي لنقضيء فرت منمة معقروة لوتحقمق اتهنوي مل اشي ل إىل تهنويي لختي ل طيرلق ولشيماع
مملجعيية إجيملءلق لوتحقمييق أ ي تا إحييد اظيييئ تمي لقايييمل لوي ي حييأ إومييه صيييحبي لوييبالغ ي
متيبعة م تب لقدع لوعيم الوضغ علمه الختيذ إجملءلق.
__________

()5

()6
()7
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اش ي ص يييحبي لو ييبالغ إىل اض ييمة س ي ان اآ ييماا ض ييد يرورمبم ييي ) (CCPR/C/114/D/2134/2012لووق ييم 4-9؛ ااض ييمة
س ي ي ييييم ض ي ي ييد لحزلئ ي ي ييم ) (CCPR/C/86/D/992/2001لووق ي ي ييم 2-9؛ ااض ي ي ييمة برش ي ي يييأف ابرش ي ي يييأف ض ي ي ييد لحزلئ ي ي ييم
) (CCPR/C/86/D/1196/2003لووقييم 2-9؛ ااضييمة سيييأمي اآ ييماا ضييد سييمي الن ييي )(CCPR/C/78/D/950/2000
لووقم .3-9
اش ي صيييحبي لوييبالغ مجليية اضييياي إىل اضييمة سييييم ضييد لحزلئييم؛ ااضييمة برشيييأف ابرشيييأف ضييد لحزلئييم؛
ااضمة سيأمي اآ ماا ضد سمي الن ي.
ش ي لوداويية لوطييمف إىل اضييمة ب .ل .ضييد تقينمييي ( )CCPR/C/79/D/1003/2001ااضييمة أاييدل  -أادنشييتيان
اآ ماا ضد تقينمي ).(CCPR/C/82/D/1188/2003
5

CCPR/C/128/D/3018/2017

 5-4امس تصيييأ يييد لوداويية لوطييمف تا سييب لالنتصيييف مل ُ ييتنود نا يملا إىل تا لوتحقمييق جيييأ
وتحداييد م يييا اجييرأ لو ييمد مييرأل ميييأيمز ا يير حتقمييق بييدت مني حلايية قييدمي لوشي ر  .ا الحييظ لوداويية
لوطييمف لنقضيييء  16شييمملا فقي بي اتأاييخ قييدمي لوشي ر ااتأاييخ قييدمي لوييبالغ إىل لولجنيية ا ي فييرت
ال و ي السييتنتيال حييداي أت ي ال مييربأ وييه ا ييرغ عييدم لسييتنويأ سييب لالنتصيييف لحمللميية .ا الحييظ
لوداويية لوطييمف تاضييا تا لوتحقمييق لال تويييء لوق ييمي وشييخ مييي عولميية معقييد ألا لق ي او عيين
ذو سم عرا إىل لوتخل من مجم لألأوة لوا من شأهني تا مت ن من حتداد م ييا اجيرأ لوضيحمة.
ي ل لونيرع مين لحلييالق تا ي لالعتبييأ لوعنياية لويا
او و ييد لوداوية لوطيمف تنيه انبغي
ب دي لو لطيق لوتحقمق احتداد م ييا اجيرأ لوشيخ لقختوي  .ا ي ه لوقضيمة تجيمق لوداوية
حتقمقيا سماعيا اجمتمدلا ميتث لمتثيالا صيأميا ولقينرا .ابنيء على ذو ختل لوداوة لوطمف إىل تا لولجنة
انبغ تا علن عدم مقبرومة لوبالغ.

وعليقات صاحيب البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 20ش ييبيا/فربلام  2018ا ييدم ص يييحبي لو ييبالغ علمقيهتو ييي عل ييى مالحا يييق لوداو يية لوط ييمف
1-5
بشييأا مقبروميية لوييبالغ حمييى تشيييأل إىل تا لقيييأ ()2(5ب) ميين لوربا ريييرل لال تميييأي يين علييى تا
معقرل.
شما لستنويأ سب لالنتصيف لحمللمة ال انطبق عندمي اطرل تمد لإلجملءلق بش
 2-5ااش صيحبي لوبالغ تاضيا إىل تنه أ لنتايأ ي مد  46ارميا اب قدمي طلب إنوييذ لحلقيرق
لودسترأاة اق على لودال لوتزلم مسوتحقمق حيالق لال توييء لوق يمي بصيمف لونايم عويي إذل يينيو
ا ييد اُييدمو ش ي ر تم ال .ا ييي ا تش ييمدلا أبح يييم حم و يية لوبل ييدلا لألمما م يية حلق ييرق لإلن يييا لو ييا
لصو إىل تنه مىت ُاجدق تسيبيب معقروية والشيتبيه عيم شيخ ميي وال توييء لوق يمي انبغي
إجملء حتقمق اإىل تا ر ل لالوتزلم ايئ بصمف لونام عن قيدمي شي ر ألا لوقيينرا لويدا االجيب
لوضييويا بش ي عيييم اومضيييا حيييالق لال تويييء لوق ييمي لوتزلم ييا مسوتحقمييق لقيئم ييا لوقضييمة أاا
ابطماقة جيأ احمياد افعيوة  . ...اأاا لق يس يي قيدم ذييمه بيب عليى تاية حييل حومي
أت
س ييلطيق لوداو يية تا لق ييرظو لوعو ييرمم تا لألف يملأ لو ي ان لق يرل ت ب يييألا ع يين تفع يييل ي أي إىل لال تو يييء
لوق مي ألشخيص تا ادانرل ه لألفعيل فرألا(.)8
 3-5ااش صيحبي لوبالغ إىل تا لوتحقمقيق مل وم عن تي نتيئج اتا لال تويء لوق مي لسيتوم
قييد ث ييالي س يينرلق بع ييد بدئ ييه .ااش ي لا تاض ييا إىل تا لوقيض ي مل اق ي ب يزايأ وألم يييين لو ييا اُو ييرت تا
لو مد مرأل ميأيمز لحتُجز فممي امل اطلب حتلم بقياي لدميي لوعاومة إال بعد مماأ عيم انص عيم
على لال تويء .اخيل صيحبي لوبالغ إىل تا لوداوة لوطمف مل دأ طرأ لورض .

األسس املوضوعية مالحظات ال كلة الطرف بشأن
 1-6طلبو لوداوة لوطمف إىل لولجنة مالحايهتي لق أ ة  26آذلأ/ميأس  2018تا ختل إىل
تا لوداوة لوطمف مل نتم تايا من مرلأ لوعمد .اال يد لوداوة لوطيمف فح يب عيدم ظميرأ تأوية عليى
مشيأية مبيشم تا مبيشم قي رظو لوداوية لوطيمف ل توييء لو يمد ميرأل مييأيمز بي ييد تاضييا تا
لال تويييء أيييي جييم أاا مرلفقيية تا إذا ميين سييلطيق لوداويية لوطييمف علييى تاييدي مجيعيييق ي نايمميية
عو يرورمبمي اأ لو مجمرأاة فنزااال لوبرومويأاة بطماقة اينرنمة .او و دع لوداوة لوطمف
__________

()8
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تهني ال مي ن تا ُعترب م اوة على لوصعمد لويدا حميى مل اثبيو تا لألفعييل لقيدعي لأ بميي تي مين
مرظوممي تا تطملف يصة بترلط م سلطيق لوداوة تا بتغي تا ابرل ضو منمي.
 2-6امسإلض يييفة إىل ذو ي ي ييد لوداو يية لوط ييمف تهن ييي تاتح ييو ألس ييم لو ييمد م ييرأل م يييأيمز إم ينم يية
لورصييرل لووعلي إىل لق يرلأأ لقنصييرص علممييي لونايييم لوقييينر ولتحقمييق لال تويييء لوق ييمي لقزعييرم
اتهني شمعو إجيملء حتقميق جييأ أاا أت ي مسسيتخدلم مجمي لورسييئ لوقينرنمية لقتيحية بغمية لوتيمقن
من لحلقمقة الوتحقمق م من تمم هب ه لألفعيل انو ي امقيضيهت الوقبض عليمم ا قيدميم ولوحييوية
امعيابتم .
 3-6ات ي لا ييدف لوداو يية لوط ييمف أبهن ييي ال مي يين تا ُعت ييرب م ي اوة أاوم ييا عو ييي ع ييم و ييه ص يييحبي
لوبال غ من معيان نتمجة الستوملأ عدم لومق بشيأا مصي الويد ي ام ييا اجيرأه حميى ال مي ين تا
ُ ند إىل لوداوة لق ي اومة لوداومية عين لال توييء ألا لال توييء ال صيلة ويه أبفعييل ميرظو لوداوية األا
لوداوة مل تقيع عن تألء الجبمي لوتحقمق لال تويء لوق مي لقدعى م ب ل لوعنياة لورلجبة.

وعليقات صاحيب البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن األسس املوضوعية
علمقيهتوييي لق أ يية  3آب/ت ييط  2018زلاييد حيييالق لال تويييء
 1-7ا يييد صيييحبي لوييبالغ
لوق ييمي ذلق لو ييدالف لو ميس ييمة لقبل ييو عنم ييي لوداو يية لوط ييمف .اا ي ييدلا تا مورض ييمة لألم ي لقتح ي د
لو يممة حلقرق لإلن يا تشيأق إىل عد حيالق ل تويء ا مي قمام دي صدأ عيم .)9(2017
 2-7ااش صيحبي لوبالغ تاضيا إىل تهنويي ي م ي او ْ عين إثبييق ميي إذل يييا مرظوير لوداوية ي
لوي ان نوي ال لال تويييء لوق ييمي تم ال ألا لوداويية لوطييمف ي لوييا وييدامي لال تصيييص الالوتيزلم قجيملء
لوتحقمقيق لألفعيل لقعنمية احتدايد لق ي او عنميي احتدايد مين تميم هبيي انوي ي إا اجيد ا قيدمي
لق ي او عنمييي إىل لحملييويية افييم لوعقييرمسق لورلجبيية لوتطبمييق علييمم  .ااييدف صيييحبي لوييبالغ أبنييه اقي
على لوداوة لوطمف لوتزلم بضويا لوعدلوية امني إفيالق ميم يب لال توييء مين لوعقييب الوتيزلم تاضييا أبا
ضرا فرت منمة معقروة م اومة لحني .
حتدأ

القضااي كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

لونام لققبرومة
 1-8اب لونام تي لأعيء امأ بالغ مي بب على لولجنة تا قمأ افقيا قي قتضمه لقيأ
من نايممي لودل ل مي إذل ييا لوبالغ مقبرالا تم ال يرجب لوربا ريرل لال تميأي.
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 2-8ااد مقنو لولجنة افقيا قي قتضمه لقيأ ()2(5ت) مين لوربا رييرل لال تمييأي مين تا لق يأوة
نو مي وم و امد لوبحى إطيأ إجملء آ م من إجملءلق لوتحقمق لودا تا لوت راة لوداومة.
 3-8احت ييم لولجن يية علو ييا حبج يية لوداو يية لوط ييمف تن ييه انبغي ي إع ييالا ع ييدم مقبروم يية لو ييبالغ يرج ييب
لقي ي يييأ ()2(5ب) مي ي يين لوربا ريي ي ييرل لال تمي ي يييأي ناي ي يملا إىل عي ي ييدم لسي ي ييتنويأ سي ي ييب لالنتصي ي يييف لحمللمي ي يية ألا
لوتحقمقيق ال زلل جيأاة األا  16شمملا فق لنقضو ب اتأاخ لوش ر لألاىل ااتأاخ قدمي لويبالغ
معقرل اربأ عدم لستنويأ سيب لالنتصييف
إىل لولجنة ا فرت ال و الستنتيال حداي أت
__________

()9
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لحمللميية .احتييم لولجنيية علو ييا تاض ييا حبجيية صيييحيب لوييبالغ تا لإلج يملءلق
معقرل اتا ل تويءه لوق مي ال ازلل ايئويا.
بش

اضييمة الوييد ي طيييل تمييد ي

 4-8ا ايم لولجنة أبا لوغم من شما لستنويأ سب لالنتصييف لحمللمية ير إاتحية لوومصية ولداوية
لوطمف ولرفيء برلجبمي لقتوث محياة اضويا لحلقرق لقنصرص علممي لوعمد( .)10بمد تنه أل يمل
لووقم (2ب) من لقييأ  5مين لوربا رييرل لال تمييأي بيب تال طيرل سيب لالنتصييف لحمللمية عليى ير
ي معق ييرل .ا الح ييظ لولجن يية لنقض يييء تيث ييم م يين ك ي س يينرلق من ي ق ييدمي لوش ي ر لألاىل لقتعلق يية
مس تويء لو مد مرأل ميأيمز .ا الحظ لولجنة تاضيا تا لوداوة لوطمف مل قدم سر معلرميق عيمة جدلا
وتربا ييم لوت ييأ  .ا ض ييرء م ييي ق ييدم ييم لولجن يية تا لوتحقمق يييق ا ييد ط يييل تم ييد ي أاا م ييربأ امسوت ييي
()11
ه لوش ر .
ال ارجد مي مينعمي يرجب لقيأ ()2(5ب) من لوربا ريرل لال تميأي من لونام
 5-8اييي تا مجمي شيماا لققبروميية ايد لسييترفمو امسونايم إىل تا شي يا صييحيب لوييبالغ يرجييب
لووقييم  3ميين لقيييأ  2الووقييم  1ميين لقيييأ  6الق يرلأ  7ا 9ا 10ا 16ميين لوعمييد اييد تُثبتييو أبأويية ييفميية
أل مل لققبرومة علن لولجنة ابرل لوبالغ ا شمع لونام تس ه لقرضرعمة.

لونام لألس لقرضرعمة
 1-9نايمق لولجنيية ي ل لوييبالغ ضييرء مجمي لقعلرمييق لوييا تاتحمييي دييي لوطمفيييا علييى لونحيير
لقنصرص علمه لقيأ  )1(5من لوربا ريرل لال تميأي.
 2-9احتيم لولجنيية علوييا أبا صيييحيب لوييبالغ اييدعميا تا ااييئ ي ه لوقضييمة شي حيويية ل تويييء
ا مي ذلق أالف سميسمة اتا حيالق لال توييء لوق يمي ذلق لويدالف لو ميسيمة لقبليو عنميي تزلايد
لوداوة لوطمف .احتم لولجنة علوي تاضيا بتأيمد لوداوة لوطمف عدم ظمرأ تأوة على مشيأية مبيشم تا
مبيشم قرظو لوداوة لوطمف ل تويء لو يمد ميرأل مييأيمز اأبا لال توييء أييي جيم أاا مرلفقية
تا إذا من سلطيق لوداوة لوطمف على تادي مجيعيق نايممة عو يرورمبمي اأ لو مجمرأاة
فنزااال لوبرومويأاة بطماقة اينرنمة.
 3-9ا ييم لولجن يية تن ييه ال مي يين ي ي لخلط ييرأ لوش ييداد لو ييا انط ييري علمم ييي حتوم ي أاو يية ط ييمف
لق اومة عين اجيرأ ي مين حييالق لال توييء لوق يمي( .)12ابمنويي الحيظ لولجنية لالأعييءلق لوقيئوية
لقتعلقة حبيالق لال تويء لوق مي لوا لأ بو لوداوة لوطمف اب ااو اارع تحدلي ه لوقضمة
لييي تأ إىل إنشيييء حنيية لحلقمقيية الوعدلويية شييبيا/فربلام  2012ولتحقمييق لحيملئ احيييالق لال تويييء
الوتعي اب ا ييي ميين لن تميييييق حقييرق لإلن يييا ذلق لويدالف لو ميسييمة لوييا ااعييو بي عيييم 1958
ا 1998القعيابيية علممييي ايي و لالأعيييءلق لوقيئويية لقتعلقيية حبيييالق لال تويييء لوق ييمي لوييا نُوي ق
لوداوة لوطمف بعد اارع تحدلي ه لوقضيمة( )13الحيظ لولجنية تاضييا تنيه مل ُقيدم تي معلرمييق عين
سميق حمدأ حليالق لال تويء لوق مي لوا نُو ق ااو تا م يا تحدلي ي ه لوقضيمة .اعيالا
على ذو اناملا إىل عدم اجرأ تي أوم ادع لفرتل مشيأية مرظو لوداوة عولمة ل تويء لو مد
__________

()10
()11
()12
()13
8

لالجتميألق لوقضيئمة لق تقم ولجنة من اضمة ق . .ضد فمن ي ) (CCPR/C/37/D/220/1987لووقم .3-8
اضمة مرأانيير ب اييى اآ ييماا ضييد لق ييم ( )CCPR/C/127/D/2760/2016لووقييم 4-11؛ ااضييمة ممييز مسأايا
اآ ماا ضد لق م ( )CCPR/C/126/D/2750/2016لووقم .4-8
مقيأنيية مي Inter-American Court of Human Rights, Castillo González et al. v. Venezuela, judgment
.of 27 November 2012, merits, Series C, No. 256, para. 125
.OHCHR, Human rights violations and abuses
GE.20-07124

CCPR/C/128/D/3018/2017

ميرأل ميييأيمز تا أعومي ديي تا ميرلفقتم لوضييونمة علممييي
بشأا لوطيب لوق مي تا لوق مي وال تويء.

()14

ال مي ين ولجنيية تا ترصي إىل تي لسييتنتيال

 4-9ا ي ي ل لو ي ييميق الحي ييظ لولجني يية تا صي يييحيب لوي ييبالغ اي ييدعميا تا لوراي يييئ شي ي لنتمييي ييا
ولو يرلأ  )3(2ا )1(6ا 7ميين لوعمييد فموييي اتعلييق مسو ييمد مييرأل ميييأيمز نا يملا إىل تنييه ضييحمة ل تو يييء اتا
لوتحقم ييق مل ا ييوم ع يين نت يييئج ألن ييه مل ييم عولم يييق وت ييمت ممدلنم يية امل ب ي ل جم ييرأ وتحدا ييد لوش يييحنة
لوص ييغ لو ييا اُييزع تهن ييي ش يييأيو ي ل لووع ي  .احت ييم لولجن يية علو ييا تاض ييا حبج يية لوداو يية لوط ييمف تهن ييي
ال مي ن تا عترب م اوة أاوميا حمى مل اثبو تا لألفعيل لقزعرمة لأ بمي تي مين مرظومميي تا تطيملف
يصة بترلط مي سيلطيق لوداوية تا بتغيي تا بقبيرل ضيو منميي اتا لوتحقمقييق لويا بيدتق فيرأ
قييدمي لالأع يييءلق ل ييوو مسقرلظب يية الو ييمعة الالمتث يييل لوص يييأم ولق ييينرا الس ييتمدفو إثب يييق لحلقمق يية
احتداد راية مجمي لق ي او عين إصيدلأ لألميم مسأ ييب لألفعييل ا نومي ي الوقيبض عليمم امقيضييهت
امع يييابتم  .ا الحي ييظ لولجن يية تاضي ييا افقي ييا قي ييي تف يييأق بي ييه لوداو يية لوطي ييمف اب ييرل طلي ييب إنو يييذ لحلقي ييرق
لودسترأاة اصداأ تمم مسختيذ مجم لإلجيملءلق لوال مية وتحدايد م ييا اجيرأ لو ي مد ميرأل مييأيمز ا رجميه
لهتيم إىل لق او عن ل تويئه الختيذ م تب لقدع لوعيم تيثم من  45إجملء ولتحقمق.
 5-9ا ش ييدأ لولجن يية عل ييى تا مض ييورا انط يييق لحل ييق لحلم ييي ال اش ييوالا لالوتزلم يييق لقرض ييرعمة
لو ييلبمة الإلبيبم يية فح ييب ب ي اش ييوالا تاض ييا لالوتزلم يييق لإلجملئم يية لإلبيبم يية( .)15الورلا ي تا الج ييب
لوييدال لألطيملف محيايية لحلييق لحلمييي ال اُلزممييي بتجنييب لحلمميييا لوتع ييو ميين لحلمييي فح ييب ب ي
تاضي ييا لوتحقمي ييق لحلي يييالق لحملتولي يية ولحممي يييا ي ي لقشي ييماع مي يين لحلمي ييي امقيضي ييي مم بممي ييي امعيابي يية
لق ي او عنمييي ا ييرف لحييرب لو يمي ( .)16اانبي الجييب لختي يذ ييدلب إبيبميية حلويايية لحلييق لحلمييي ميين
لورلجي ييب لوعي يييم لقتوثي ي يويوي يية لحلقي ييرق لقعي ييرتف هبي ييي لوعمي ييد ا ي يير لورلجي ييب لقنصي ييرص علمي ييه
لقيييأ  )1(2مقييماء مسالا يرتلا م ي لقيييأ  6اانب ي يي و ميين لورلجييب لحملييدأ لقتوث ي محيايية لحلييق
لحلمي يرجب لوقينرا ا ر لورلجب لقنصرص علمه لحولة لوثينمة من لقيأ  6من لوعمد .اعلى اجه
لخلصييرص انبغ ي ولييدال لألط يملف تا تخ ي لوتييدلب لورايئميية لقنيسييبة حلويايية لألف يملأ ميين لحلمميييا ي
لوقي ييينر الوتع ي ييو مي يين لحلمي ييي ( .)17امسإلضي يييفة إىل ذوي ي انبغي ي ولي ييدال لألطي يملف تا حتقي ييق ي ي ه
لحل يرلأي اعن ييد لالاتض يييء تا قيض ي لق ي او عنم ييي .اا ييمأ ي ي ل لالوت يزلم ض ييونميا لالوت يزلم بت ييرف
لجب لوعيم لقتوث يويوة لحلقرق لقعيرتف هبيي لوعميد ا ير لورلجيب
لحلوياة ااعز ل لالوتز َلم لور ُ
يب ييرف سييبم لنتصيييف فعيييل
لقنصييرص علمييه لقيييأ  )1(2مقييماء مسالايرتلا مي لقيييأ  )1(6االجي ُ
وضييحياي لنتميييييق حقييرق لإلن يييا اتايييأهب ا يير لورلجييب لقنصييرص علمييه لقيييأ  )3(2ميين لوعمييد
مقماء مسالارتلا مسقيأ  )1(6منه( .)18ا ش لولجنة تاضيا إىل سرلبقمي لوقضيئمة لويا وميد أبا لوتحقميق
لحنيئ الققيضي سبمالا ال ى عنموي والنتصيف من لنتميييق حقرق لإلن ييا امنميي لحلقيرق لويا

__________

()14
()15
()16
()17
()18
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Inter-American Court of Human Rights, Godínez-Cruz v. Honduras, judgment of 20 January 1989,

.merits, Series C, No. 5, para. 154
لوتعلمييق لوعيييم أاي  )2018(36بشييأا لحلييق لحلمييي لووقي ملق  7ا 19ا 21ا .27بما ريييرل ممنم ييرات بشييأا لوتحقمييق
لوقت لو ي اد ا را مشماع .تنام تاضيا اضمة مرأانر ب اى اآ ماا ضد لق م لووقم .5-12
لوتعلمق لوعيم أا  36لووقم  .19لنام تاضيا اضمة مرأانر ب اى اآ ماا ضد لق م لووقم .5-12
لوتعلمق لوعيم أا  36لووقم  .21لنام تاضيا اضمة مرأانر ب اى اآ ماا ضد لق م لووقم .5-12
لوتعلم ييق لوع يييم أا ي  36لووق ييم  27لو ييا ش ي تاض ييا إىل تا لوتحقمق يييق القالحق يييق لوقض يييئمة لوقض ييياي لو ييا
حيتو تا نطري علييى حمميييا ي مشييماع ميين لحلمييي انبغي تا ُ ييم افقييا ولوعيييا لوداوميية ذلق لوصييلة يييي
ذو بما ريرل ممنم رات بشييأا لوتحقمييق لوقتي لوي ي اييد ا ييرا ي مشييماع .لناييم تاضييا اضييمة مرأانيير ب اييى
اآ ماا ضد لق م لووقم .5-12
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حتومم ييي لق يييأ  6اإىل تن ييه ا ييد حي ييدي لنتم ييي ولعم ييد عن ييدمي ال تخ ي لوداو يية لوط ييمف لوت ييدلب لقنيس ييبة
ولتحقمق م منتم ل لحلقرق امعيابتم ا رف لالنتصيف ولضحياي(.)19
ي ه لوقض ييمة مسونا ييم إىل تا لوداو يية لوط ييمف مل يين عل ييى عل ي حبيو يية لخلط ييم
 6-9ام ي ذو ي
لحلقمق الوورأي لو ي امدأ حمي لو مد مرأل ميأيمز ألا لوتمدادلق لوا لقي ي اب ل تويئه الحليجية
إىل دلب لحلوياة مل ن مرضرع ش ر عيمة تا قمام مقيدم إىل سيلطيق لوداوية( )20اإىل تا لوداوية
لوطمف لخت ق عدألايب لا من إجملءلق لوتحقمق اتا لولجنة وم دي تا حتدأ فيئد دلب حتقمق معمنة
مي مل ا ن عدم لختيذ ي خميوويا ولوعيا لقرضرعمة تا معقرل بش الض ( )21ات لا مسونام إىل
تا الجب لوتحقمق ر لوتيزلم مسورسييئ  -تا لوتيزلم ببي ل لوعنياية لورلجبية  -اويم لوتزلمييا مسونتييئج يم
ه لوقضمة تأوة ييفمة اُ يتنتج منميي تا لوداوية لوطيمف لنتم يو لقييأ )1(6
لولجنة تهني ال د
ا 7من لوعمد مقماء يومأ ي امسالارتلا م لقيأ  )3(2منه.
 7-9ا الحظ لولجنة ي و تا صييحيب لويبالغ ايدعميا تا لوراييئ شي تاضييا لنتمييييا ولويرلأ
ا 10ا 16من لوعمد فموي اتعلق مسو مد مرأل ميأيمز أ تهنوي ال اقدميا ويصم ت م سر لالأعيء
أبا لوداويية لوطييمف م ي اوة عيين ل تويئييه .ا ييم لولجنيية تنييه نا يملا وعييدم إم ينميية إثبيييق تا ااي يئ ي ه
لوقضي ييمة ش ي ي ل تو ي يييء ا ي يمايا اُع ي ييز إىل لوداو ي يية لوطي ييمف تا تا ي ي ه لورا ي يييئ نط ي ييري عل ي ييى لنتم ي ييي
ولويأ  )1(6ا 7من لوعمد اناملا وعدم اجرأ معلرميق الضحة عن مص لو مد مرأل ميأيمز ام يا
اجرأه ال د لولجنة تأوة ييفمة ثبو حداي لنتمي ولورلأ  9ا 10ا 16من لوعمد.
9

 8-9ات لا الحظ لولجنة تاضيا لأعيء صيحيب لوبالغ تا حقراموي يرجب لقيأ  )3(2ا 7من
لوعمد لنتُم يو ب يبب لقعيملية لوقيسيمة الوالإن يينمة لويا عمضيي ديي نتمجية السيتوملأ عيدم لومقي بشيأا
مص الود ي لوغي ام يا اجرأه .ا الحظ لولجنة تاضيا أتيمد لوداوية لوطيمف تهنيي ال مي ين تا ُعتيرب
م اوة أاوميا عن ذو ألا من لقو ن تا ُ ند إىل لوداوة لق اومة لوداومة عن لال تويء األا
لوداوة مل تقيع عن تألء الجبمي لوتحقمق لال تويء لوق مي لقزعرم م ب ل لوعنياة لورلجبة .ا
ل لوصدأ م لولجنة تنه ناملا وعدم إم ينمة إثبيق تا اايئ ه لوقضمة ش ل تويءا ا مايا مي ن
تا اُعييز إىل لوداويية لوطييمف تا تا ي ه لورايييئ نطييري علييى لنتمييي ولو يرلأ  )3(2ا )1(6ا 7ا 9ا10
ا 16م يين لوعم ييد ال ييد لولجن يية تأو يية ييفم يية ختل ي منم ييي إىل ح ييداي لنتم ييي حلق ييرق ص يييحيب لو ييبالغ
يرجب لقيأ  )3(2من لوعمد مقماء مسالارتلا م لقيأ  7منه.
ضي ييرء مي ييي قي ييدم ي ييم لولجني يية إذ تصي ييمف يرجي ييب تح ي يييم لقي يييأ  )4(5مي يين لوربا ريي ييرل
-10
لال تميأي تا لورايئ لقعماضة علممي ال ش تي لنتمي قرلأ لوعمد.

__________

( )19اضمة تم اف اتم افي ضد لالحتيأ لوماس
( )20مقيأنيية مي

) (CCPR/C/95/D/1447/2006لووقم .2-11
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.paras. 128 and 131
( )21لقمج نو ه لووقم .153
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املرفق األكي
لألص  :مسإلن لمزاة

رأ مشرتك خلوسيه مانويل سانتوس ابييس كدنتيان زيبري (خمالف دزئيا)
أنس تنني ال مي نني لالنضويم إىل ت لبمة تعضيء لولجنة أتام تا لولجنة ال د تأوة ييفمة
-1
اُ ييتنتج منم ييي حي ييداي لنتم ييي حلق ييرق تو ي ييمدا م ييرأل مي يييأيمز يرج ييب لق يييأ  )3(2مي يين لوعم ييد مقي ييماء
مسالارتلا م لقيأ  6ا 7منه.
اال ا يزلل لو ييمد م ييرأل م يييأيمز موق ييرألا من ي تيث ييم م يين ك ي س يينرلق من ي ل تويئ ييه ص ييبيح
-2
ا ييرم  27شي ييبيا/فربلام  . 2015اأ ي ي لختي يييذ سي ييلطيق لوداوي يية طي يرلق ولتحقمي ييق ل توي يييء لو ي ييمد مي ييرأل
ميأيمز ابدا تا ه لخلطرلق مل مق إىل لق تر لقطلرب.
ا ش اايئ لوقضمة تا لو مد مرأل ميأيمز ييا عموي إالمومي حلزب سميس (لحلزب لوثرأي
-3
لوونزاال ) اجمي ملا قألنة تعوييل لوو ييأ امنتقيدلا ول ميسييق لحل رممي ة (لووقيم  .)2-2ايييا اعوي ابي
ل تويئه س م لا وألم لوعيم حل رمة االاة م ادل منطقة لألنداز مسحزء لوغميب من مجمرأاة فنزااال
ش ييمية
لورالا يية اي ييرظو
لوبرومويأا يية .اا ييد ن ييدأ هب ي ه لوص ييوة أبعو يييل ع ييد م ي او ح ي رمم
برتاومرس أي فنزااال لقولرية ولداوة وترأطم شب ة وتمماب لوبنزان إىل يرورمبمي اادم حليي االاية
تعويييل لوتمماييب
م اييدل اوألمي لوعيييم حل رميية لورالايية ملوييا اتضييون معلرميييق عيين لألفيملأ لقتييرأط
(لووقم .)3-2
العرت أجيل م لحرا اصلرل شيحنة صغ سرألء سبم لو مد مرأل ميأيمز مسوقمب من
-4
منزوه اب ارم من ل تويئه ا دأاه مسوقت  .ااش صيحبي لوبالغ إىل تا ألئيم لالسيتخبيألق لورطنمية
لوبرومويأا يية ييتخدم مميب يييق ليثل يية ولوميب يية لو ييا لس ييتخدممي لومج يييل لق ييلحرا .امل اق ييدم لو ييمد م ييرأل
ميأيمز ش ر أهمة بشأا لوتمدادلق لوا لقي ي او نه ت رب تسم ه اتصدايءه عنمي حمى لشيتَبه
تا ألئييم لالسييتخبيألق لورطنميية لوبرومويأايية تصييدأق تميملا مسوقييبض علمييه بشييأا لأعيييءلق تعلييق مسوو يييأ
ايينو حتيال تا نصب وه فخيا (لووقماتا  4-2ا.)10-2
امت يين صيييحبي لوييبالغ ا ييي لبنييي لو ييمد مييرأل ميييأيمز بعييد ل تويئييه ميين لوتحييدي إىل الوييد ي
-5
ي وميا  2آذلأ/ميأس ( 2015لووقم  )6-2ا  4آذلأ/ميأس  2015ب لقمي عد أسيئ نصمة من
ي الود ي لحملورل اإا شعمل مسوقلق لوشداد بشأا ه لومسيئ ألا الود ي مل ا ن عيأ اضم
تحمف لهه لألاىل هنياة أسيئله (لووقم .)7-2
ا نو ي لألس ييبرع لو ي ي ل تو ييى فم ييه لو ييمد م ييرأل م يييأيمز ل تو ييى تاض ييا لثن يييا م يين تص ييدايء
-6
ص يييحيب لو ييبالغ ا ييي ش ييقمقيا حيو ييالا لحن ييمة لو رورمبم يية ي يييان ا ييد طلب ييي لولج ييرء مجمرأا يية فن ييزااال
لوبرومويأاة .اييا لوشقمقيا تعقبموي تاضيا شيحنة ليثلة ولشيحنة لوا شر دق مسوقمب من منزل لو مد
مرأل ميأيمز الوا مال منمي عدأ من لومجيل ا دأاه (لووقم .)13-2
الورلا تا لو مد مرأل ميأيمز مل ابلو سلطيق لوداوة يي لقيه مين هتدايدلق مسوقتي ابي ايرم
-7
1
فق من ل تويئه تا حبيجته إىل دلب ولحوياة( ) .تا تسيم ه ايدمو عقيب ل تويئيه شي ر بشيأا

__________

()1
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ل تويء ا مي .ابنيءا على ذو اق على عي ق لوداوة لوطمف لوتزلم قجملء حبى احتقمق جنيئ ا ير
سييبم لنتصيييف ضييماأي حيييالق لنتمييي حقييرق لإلن يييا ييييحلقرق لوييا حتوممييي لقيييأاتا  6ا 7ميين
لوعمد( .)2اايُ َعد الجب لوتحقمق لوتزلميا مسورسيئ  -تا بب ل لوعنياة لورلجبية  -اويم لوتزلميي مسونتييئج(.)3
اوي و انبغي ولداويية لوطييمف تا وي لسييتمويء مجمي تنشييطة لوبحيى الوتحقمييق متطلبيييق بي ل لوعنيايية
لورلجبة مجم مملح لوعولمة ااشو ذو إجملء حتقمق أه فرأي اشيم من جينب ممنم تيويء
ام تقل ( .)4تا تال د من جينب اي مل حيدي إال  18تايأ/ميار  2015تي بعد ثالثية
تشمم قمابيا من لال تويء اذو بعد تا ادم صيحبي لوبالغ طلبيا إلنويذ لحلقرق لودسيترأاة إىل حم وية
لورالاة الحمل وة لالبتدلئمة لحمللمة أا  6لوتيبعة ودلئم لحمل وة لحنيئمة ورالاة م ادل (لووقم .)11-2
ا ه لوقضمة ابدا تا سلطيق لوداوة لوطمف لخت ق حىت لآلا  45إجملءا ولتحقمق ييا
-8
آ م ي  4آب/ت ط ( 2017لووقيم  )2-4اإا مل ُقيدم ويصيم عين مضيورا لي لإلجيملءلق.
او ن مسوم من ل لوعدأ ال ابدا تا ه لإلجملءلق جزء من لسرتل مجمة شيملة ولبحى الوتحقمق؛
امل اُنو ي عييدأ ميين لإلج يملءلق لوييا طلبمييي ص يييحبي لوييبالغ أاا سييبب معليين أ ي تهنييي بييدا تسيس ييمة
وعولمة لوبحى عن لو مد ميرأل مييأيمز الوتحقميق ل تويئيه()5؛ امل اُ شي بعيد عين مصي لو يمد ميرأل
مييأيمز ام يييا اجيرأه بعييد تيثيم ميين كي سينرلق ميين ل تويئيه .امسقثي أ ي تا لو ييلطيق طمحييو
عد فمضميق ولتحقمق مل اُ يتطل تي منميي امل اُييد بشي ييمي امل ُ يحي دأ تي مين ميم يب لألفعييل
لحملتول تا اُقبض علمم تا ت مقيضيهت حىت لآلا امل قدم لوداوة لوطمف تي معلرميق عن لقمحلة
لومل نة إلجملءلق لوتحقمق لوا اعرأ اتأاخ آ م ي إىل آب/ت ط  2017يوي سبق ذيمه(.)6
مسونام إىل مي قدم اناملا وعدم اأاأ تي و من لوداوة لوطمف بشأا عدم إحمل قدم
-9
لوتحقم ييق ال س ييموي مني ي آب/ت ييط  2017فق ييد لص ييني إىل تا لوداو يية لوط ييمف مل ي مسوتزلميهت ييي
يرجب لقيأ  )3(2من لوعمد مقماء مسالارتلا م لقيأ  6ا 7منه فموي اتعلق مسو مد مرأل مييأيمز
ألهنيي مل تخي إجيملءلق عالجمية لوراي و لقنيسيب ي ه لق يأوة امل وي إجيملء حتقميق ل تويئيه
افقيا قبدت ب ل لوعنياة لورلجبة.

__________

()2
()3
()4
()5

()6
12

اضمة يملسرف ياي ايملسرف ياي ضد بمالأاس ) (CCPR/C/104/D/1820/2008لووقم .3-8
Inter-American Court of Human Rights, Baldeón García v. Peru, merits, judgment of 6 April

.2006, para. 93
Center for Justice and International Law, Debida Diligencia en la Investigación de Graves

).Violaciones a Derechos Humanos (Buenos Aires, 2010
عل ييى س ييبم لقث يييل عولم يييق لوتوت ييمت لقم ييدل احتدا ييد لوش يييحنة لوص ييغ لو ييرألء اأييهب ييي ا رض ييم لق ي اومة
لحملتولي يية وي ييدلئم لالسي ييتخبيألق لورطنمي يية لوبرومويأاي يية لال توي يييء (لووقي ييم  )4-2ا قصي ي لقني ييزل لوي ي ي ياُي دعى تا
لوشخ لقختو رلجد فمييه عنييدمي حتييدي آ ييم مييم مي تبنيئي ه (لووقييم  )6-2الوصييالق لحملتوليية حب رميية االايية
م ادل (لووقم .)10-2
اضمة يملسرف ياي ايملسرف ياي ضد بمالأاس لووقم .3-8
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املرفق الثاين
لألص  :مسإلن لمزاة

رأ فر

لعضو اللجنة عارف بلقان (خمالف)

لوقضييياي لوييا نطييري علييى حيييالق ل تويييء ا ييمي مزعرميية ذيييمق لولجنيية ميملألا تا عييبء
-1
لإلثبيق ال اق على عيي ق تصيحيب لويبالغ احيد ألهني ايد ال ا يتطمعرا لحلصيرل عليى لقعلرمييق
ذلق لوص ييلة( )1اإ ييي اق ي عل ييى لوداو يية لوط ييمف ع ييبء رإثب يييق ع ييدم م ي اومتمي ع يين عولم يية لال تو يييء
لوق مي اإثبيق تهني تجمق حتقمقيا فرأايا اشيمالا افعيالا ولتأيد من لحلقيئق امعيابة لحني ر( .)2امسونايم
إىل ه لقبيأئ لوملسخة ال ا ع تا ت وق م لستنتيال لولجنة تا اايئ ه لوقضيمة ال شي تي
لنتمي ولعمد.
ااد ا را لقم إىل لوبحى عن تأوة إلايمة صلة مبيشم ب لال تويء الوداوة تا مرظوممي اد
-2
ت يثام علييى لولجنيية أتاميي لوي ي ذ بييو فمييه إىل عيدم اجييرأ أومي علييى لوطييب لوق ييمي تا ي لوق ييمي
ال توي يييء لو ي ييمدا مي ييرأل مي يييأيمز (لووقي ييم  .)3-9ي ي تني ييه مي ي يين إثبي يييق لال توي يييء لوق ي ييمي تاضي ييا أبأوي يية
الفرتلضيييق ظمفميية مييي ألمييو ت ييق م ي لورايييئ لوقيئويية( .)3ايوييي تاضييحو حم ويية لوبلييدلا لألمما ميية
حلقييرق لإلن يييا ف ييإا رلألأويية لوامفم يية تا لقورتض يية ت ي ت م يية برج ييه يييص لالأع يييءلق لقتعلق يية
حبيييالق لال تويييء ألا ي ل لونييرع ميين لوقوي ات ي يحياويية وقوي مجم ي لقعلرميييق لقتعلقيية مس تطيييف
لوضحمة تا م يا اجرأ ي امص ير( .)4ابدأ تاضيا تا ارض لالعتبيأ تا معميأ لإلثبيق لقطليرب
ه لحليالق تيثم ممانة من معميأ لإلثبيق لقطلرب لإلجملءلق لحنيئمة(.)5
ااد لستُخلصو م اومة لوداوة عن لال توييء لوق يمي مين لألثيم لقشيرت ونيرع مين لألأوية:
-3
()6
لو ييميق لوع يييم تي لحليو يية لو يييئد لوداو يية الوا ييماف لخليص يية مسوض ييحمة ال تويئم ييي  .افمو ييي اتعل ييق
مسونييرع لألال ييية تأويية ألمغيية م ييتود ميين مصيييأأ ذلق مصييدلامة عيوميية علييى تا لواييماف مجمرأايية
فن ييزااال لوبرومويأا يية اوعم يية الس ييتبدلأاة اتهن ييي او ييدق تي ييرب ت م يية الجئ ي ش ييمدهتي تمما ييي لوال منم يية عل ييى
لإلط ييالق .اا ييد ذي ييمق لولجن يية تن ييه مل ق ييدم ي ه لوقض ييمة معلرم يييق ع يين س ييميق ح يييالق لال تو يييء
لوق مي مش إىل تا لقعلرميق لققدمة تعلق بورتلق إمي اب اارع لألحدلي لقعنمة ()1998-1958
تا بع ييد ي (نم يييا/تبما  -متر /اروم ييه ( )2017لووق ييم  .)3-9بم ييد تن ييه ال ب ييب تا ا ي ب لق ييمء بعم ييدلا
وم تش يم ات إس يق لقعيأضة برحشمة مجمرأاة فنزااال لوبرومويأاية ييي ذوي يالل لوويرت
لقعنميية .ااييد ييد رأق لواييماف إىل حييد تا جمل ي حقييرق لإلن يييا تنشييأ تالرل/سييبتورب  2019بعثيية
وتقصي لحلقيييئق ميين تجي لوتحقمييق حيويية حقييرق لإلن يييا لوبلييد مني عيييم  2014يييي ذوي مييي
__________

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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لناييم لوييبالغ أا ي  1983/139اضييمة يييرنرتا ضييد تاأا يرلي لآلألء لقعتوييد
2-7؛ ااضمة جمنرا ضد لحزلئم ) (CCPR/C/87/D/1297/2004لووقم .3-8
اضمة س ان اآ ماا ضد يرورمبمي ) (CCPR/C/114/D/2134/2012لوت ام لوثي

 17متر /ارومييه

1985

لووق ييم

لووقم .6

Inter-American Court of Human Rights, Godínez Cruz v. Honduras, judgment of 20 January 1989,

.merits, para. 136
لقمج نو ه لووقم .137
لقمج نو ه لووقملق  133ا 134ا.140
اضمة س ان اآ ماا ضد يرورمبمي لووقم .3-9
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اتعلي ق حب يييالق لال تو يييء لوق ييمي( .)7اع ييالا عل ييى ذو ي نش ييم لوعدا ييد م يين لقناو يييق ي لحل رمم يية
لحملرتمة مث مناوة لوعور لوداومة امناوة أصد حقرق لإلن يا قييأام عين احشيمة أأاأ لوداوية عليى
لقعيأضة لوورت  2019-2014لوا مشلو لوتع اب اعولميق لإلعدلم يأال نطيق لوقضيء احييالق
لال تويء لوق مي(.)8
ه لوقضمة لخلطيم لحمليدأ لوي ي الجميه .فلي ا ين لو يمد
ا ب لواماف لقتصلة مسوضحمة
-4
مرأل ميأيمز مرلطنييا عييأايا بي يييا لوقيئيد لإلالموي لقعيماف حليزب معييأ نيدأ بو ييأ لحل رمية النتقيد
لو ميسيييق لحل رمميية احييى لو ي يا علييى لالصييطويف ضي د لحل رميية (لووق يماتا  2-2ا )3-2ايلمييي
ُعترب تنشطة رلنتحيأاةر .ا ني تأوة على تنه عم ابمي ل تويئيه ولتمدايد مين ابي أجييل م يلح
اصيلرل مميبيية ليثليية ولوميبييق لوييا ييتخدممي ألئيم لالسييتخبيألق لورطنميية لوبرومويأاية .ابعييى لو ييمد
مرأل ميأيمز بمسيئ نصمة إىل عدأ من تصدايئه بشأا حيوتيه ا يت أسييئله تيميي اني أ مسو يرء ب لوية
رلحرتسيرلر (لووقييم  .) 4-2اتاثأق لومسيييئ لونصييمة لوقلمليية لوييا تأسييلو ميين ي وييه لحملوييرل مبيشييما بعييد
ل تويئييه ش ي رييا ميين حمييى ش ي لمي احمترل ييي فموييي اتعلييق بصييحتمي؛ الييي اث ي لوقلييق برجييه يييص تا
لومس يييئ تش يييأق بييي رلوق يييأ لخليو ييدانر ا يير أتي مل ا يين ي ل لونيا ييد لوش ييمس ولح رم يية ومعتو ييده تب ييدلا
(لووقم  .) 7-2اعالا على ذو لأعيى صييحبي لويبالغ تا لألمي لوعييم ورالاية م ايدل ت رب يي عنيدمي
ايييباله أبا ذو ي حييدي ورلو ييد ي رألنييه ييييا اق ييرل لو ث ي ميين لد يملءر (لووقييم  )15-2ا يير لأع يييء مل
دحضه لوداوة لوطمف.
ا مرلجمة ه لحلقيئق لودلمغة مل قدم لوداوة لوطيمف و ي ل مرثراي ي بيه سير لوت منييق
-5
لو ييا ال تس يييس د ييي أبا ل تو يييء لوض ييحمة مي يين تا ا ييرا م يين تعو يييل مجيع يييق ي نايمم يية عو ي
يرورمبمي (لووقم  .)1-6امل ق ادم تي أوم على سبب ل تويم لوعوالء لو رورمبم مسو مد مرأل ميأيمز؛
ب على لوع من ذو مسونام إىل لومة لوضحمة امعيأضته لوعلنمية لويا ال يرلأ فمميي فيإا هي يه
متيث من ا تمدفم لوعوالء لومهمرا عيأ ا .ايقيأنة ه لحليوة م لحليالق لأل يم لويا اُ يتنتج فمميي
حداي ل تويء ا مي( )9فإا لورايئ مني  -من حمى لو ميق لوعيم الواماف لحملدأ على لو رلء -
أتا ذلق ا ا ييف الفرتل رأا لوداوة ل تويء لو مد مرأل ميأيمز.
افمويي خيي لوبعييد لإلجملئي الوتزلميييق لوداويية لوطيمف إ لء ل تويييء لو ييمد ميرأل ميييأيمز مل ي
-6
لوداوة لوطمف مسوتزلميهتي يرجيب لقييأ  )3(2مين لوعميد مقيماء ا مسالايرتلا مي لقييأ  6منيه .افمويي اتعليق
هب ه لونقطة فإن ت وق متيميي مي لحلجيج لويا تبيدل ي ميمالي رسيمه مينراي سيينترس مسايم اجنتمييا
اب ي (لنام لقمفق لألال) او ن تاأ تا تضم بض مالحايق يصة يب.
امج ي عييدم لييرص لولجنيية إىل حي داي لنتمييي والوت يزلم لإلجملئ ي إىل لاتنيعمييي حبقمقت ي  :تا
-7
لوداو يية لوط ييمف مل يين عل ييى عل ي أبي ط ييم ام ييدأ حم ييي لوض ييحمة ألا لقع ي مل اق ييدم ش ي ر بش ييأا
لوتمدادلق لوا لقي ي اتا لوداوة لوطمف لخت ق  45إجملء ولتحقمق حيوة لو مد مرأل ميأيمز .امن
لق س تا يال ان لو بب ال اقرأ إىل لستنتيال ليث بعدم حداي لنتمي  .ا تجلى ت مية رجميه
لنتب ي يييه لو ي ييلطيق إىل لوتمدا ي ييدلق ض ي ييويا رف ي ييي ولحويا ي يية ع ي يين طما ي ييق لالعتو ي يييأ لق ي ييبق وت ي ييدلب

__________

()7
()8

()9
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املأ جمل حقرق لإلن يا .25/42
لنام www.amnesty.org/download/Documents/AMR5302222019ENGLISH.PDF
اwww.refworld.org/docid/54f07d7815.html
اhttps://edition.cnn.com/2019/04/30/americas/venezuela-special-action-force-faes-accused-deaths-
.intl/index.html
لنام مثالا اضمة رأانمز يما ضد نداألس لووقملق من  153إىل .156
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إبيبميية( .)10ي تا لورلجييب ذل لوصييلة ي ل لو ييميق يير الجييب لوتحقمييق  -تي لورلجييب لوي ي نشييأ
بعد ل تويء لو مد م رأل ميأيمز .اعند قميم يمومية افييء سيلطيق لوداوية هبي ل لالوتيزلم فيإا عيدم معمفتميي
لق بقة مسوتمدادلق ال صلة ويه مسقرضيرع – فويي امي ير لخلطيرلق لويا لختي هتي لو يلطيق بعيد ل توييء
طرلق يوي تشيأ إومه ممالي لق يرألا تعاله يزايد مين لوتوصيم ي ييفمية .ابمنويي
لوضحمة ا
ال اق على عي ق لولجنة قمم فيئد لوتدلب لحمليدأ فيإا ي ل لقراي لوعييم ا ت يب صيالحمة لوتقميم
عني ييدمي ا ي ييرا عي ييدم لختي يييذ ي ييدلب ي ي معقي ييرل بشي ي الضي ي علي ييى لونحي يير لوي ي ي الحاتي ييه لأل لبمي يية
(لووقم  .) 6-9اال رجد ني طماقة وتقمم معقرومة تا عدم معقرومة مي مت لوقميم به ألا لوداوية لوطيمف
مل قدم ويصيم  .افمويي عيدل قيدمي لو يلطيق لأعييءلق ي مدعرمية أبأوية أبهنيي تجيمق رحتقمقييا جييألار
(لووقم  )2-6مش لختيذ  45إجملءا ولتحقمق مل ترلفم ويصم عن مي مة ه لخلطرلق.

إا الجب لوتحقمق ر لورلا لوتزلم مسو ع ال لوتزلم مسورصرل إىل نتمجة .ام ذوي فيإا
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لوتحقمق ربب تا ُبم بطماقة جيأ اوم يإجملء ش ل حمض مقدأ وه سلويا تال ا يرا فعييالار .
ا قييرأ جمورع يية تاج ييه لوقص ييرأ لو ييا نراش ييو تعيياله إىل تا تس ييتنتج فمو ييي اتعل ييق مس تو يييء لو ي مد م ييرأل
مييأيمز تا لوداويية لوطيمف مل ي تاضييا مسوتزلميهتييي يرجيب لقيييأ  )3(2مين لوعمييد مقيماء ا مسالايرتلا مي
لقيأ  6منه.

__________

(.Inter-American Court of Human Rights, Castillo González et al. v. Venezuela, para. 128 )10
( )11لنام اضمة رأانمز يما ضد نداألس لووقم .188
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