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بالغ مقدم من:

نورما بورتيلو كاسرييس (ابألصالة عن نفسها وابلنيابةة
ع ة ة ةةن تويهة ة ة ةةا لو ة ة ة ةةو روبة ة ة ةةن بورتيلة ة ة ةةو كاس ة ة ة ةرييس
وهريمينيغيل ة ةةدل كاس ة ة ةرييس ووي لبية ة ة ب ة ةةور و رلمريي ة ة ة
(ابألص ةةالة ع ةةن نفس ةةها وابلنياب ةةة ع ةةن لبنه ةةا للقاص ة ة
ييغ ةةو روب ةةن بورتيل ةةو ب ةةور و لب ةةن لو ةةو وروب ت ةةو
بةةور و و ةولري وو ناسةةيو بةةور و رلمريي ة وكةةا ينو
بة ةةور و رلمريي ة ة وووسة ةةيري بة ةةور و رلمريي ة ة وتليسة ةةيا
ترلنةةدل (ابألصةةالة عةةن نفسةةها ونيابةةة عةةن لبنهةةا للقاصة
س ةةان يا و ب ةةور و ترلن ةةدل وبيني ةةو ميلس ةةيا يس و ةةارل
سيلفا (متثلري جلنة تنسةي ققةوا لسنسةا لبةارل ول،
ومجعية ابسري للبحوث لالج ماعية

لألشخاص لودعى تهنم ضحااي:

تص ة ةةحاال لل ة ةةبالغ وللاف ة ةةال للقاصة ة ة ل وروب ة ةةن
بورتيلو كاسرييس

للدولة للا ف:

ابرل ول،

اتريخ تقدمي للبالغ:

 30تيلول/سب مرب 2013

للواثئ لو جعية:

للقة لر للةةخت ،لاةةختر لوق ة ر ل ةةاص موجةةا لوةةا 92
ولحملةةال وا للدولةةة للا ة ف  16آذلر/مةةار 2016
(مل يصدر شك وثيقة

لع مدهتا لللجنة ورهتا  26-1( 126متوز/يوليري . 2019
شارك رلسة هختل للبالغ تعضاء لللجنة لل الية تمساؤهم :عياض بن عاشور وويل  ،ب لنةد كهة يس وعةارف
وشوي شةةف ةةورواي وك يس ة وف هةةاينس وابم ة مي كوي ةةا و نكةةا الكةةف موهومةةوزل
بلق ةا وتمحةةد تمةةح ة
و وتيين ابزلرت يس وه ان كيسا ل و ازيلكةا سانسةح وووسةيري مانوية سةان و ابيةيس ويو ةال شةاين وهيلةح
تيغ و جا وتندراي زمي ما وجين يا زبري.،
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اتريخ لع ما لآلرلء:

 25متوز/يوليري 2019

لووضوع:

تبخ ةةري لحملاص ةةي ابلكيم ةةاواية لل رلعي ةةة وتث ة ر عل ةةى
قيا للنا

لوسائ لسج لئية:

لس نفا سب لالن صاف لحمللية

لوسائ لووضوعية:

لحل سب لالن صةاف للفعةالو ولحلة لحليةا و
وقظ ة لوعامل ةةة للقاس ةةية تو للالونس ةةانية تو لوهين ةةةو
ولحل ة عةةدم لل ع ةدض لل ةةدو لل عسةةفف تو ةةري
للقانوين ل صوصية تو شؤو لألس تو للبيت

مول للعهد:

 3(2و 6و 7و17

مول للربوتوكول لالو يار:،

( 2(5ال

 -1تص ةةحاال للة ةةبالغ لو ةةؤر  30تيلول/سة ةةب مرب  2013هة ةةم نورم ةةا بورتيلة ةةو كاس ة ةرييس
وهريمينيغيل ةةدل كاس ةرييس ووي لبي ة ب ةةور و رلمريي ة وروب ت ةةو ب ةةور و و ةولري وو ناس ةةيو ب ةةور و
رلمريي وكا ينو بور و رلمريي وووسيري بور و رلمريي وتليسيا ترلندل وبيني و ميلسةيا يس وةارل
سيلفا ومجيعهم ابلغو من رعااي ابرل ول ،يقدمو للبالغ تصالة عن تنفسهم ونيابة عن قة يبهم
لو و روبن بورتيلو كاسرييس وعن للافلح ييغو روبن بورتيلو بور و (لبن لو و وسان يا و
بةةور و ترلنةةدل (لبةةن ت لو ةةو  .وي ة ددعف تصةةحاال للةةبالغ ت للدولةةة للا ة ف لن هكةةت ققةةوقهم
موجةةا لو ةول  6و 7و 17مةةن للعهةةد مق ة وء مف هةةا وابالق ةدل م ة لوةةا  . 3(2وقةةد و ة
للربوتوكول لالو يار ،قي للنفةاذ ابلنسةبة وا للدولةة للاة ف  10نيسةا /تب ي  .1995وميثة
تصحاال للبالغ ٍ
حمام.
َ
الوقائع كما عرضها أصحاب البالغ

للسياا :لل بخري بكيماواية زرلعية م لرع صناعية جماور
 1-2ين مةف تصةةحاال للةةبالغ وا تسة تح م صةةاه تح بة ولج وقةةدأ تصةةحاال للةةبالغ وي لبية
بةةور و رلمريي ة ابو ةةو روبةةن بورتيلةةو كاس ةرييس ويش ة غلو م رعةةة عائليةةة يتس ة خدم ون اجهةةا
لالس هالك للعائلف وللبي .
 2-2وهةم يعيشةو مسة وننة ية و( ( مقانعةة كانينةديو إبقلةيم كورو ةول( للة تتنشة ت
عة ةةام  1991علة ةةى ترض ةلوكة ةةة للدولة ةةة توزعة ةةت علة ةةى لو ة ة لرعح ونة ةةار ب ة ة انم لسصة ةةال
معهد لل نمية لل يفية ولس صال لألرلضف وهو للوكالة لل لئةد تنفيةخت
لل رلعف .ويدي لوس وننة ت
سياسةةة للبلةةد جمةةال لسة غالل لألرلضةةف .و عةةام  2011كانةةت ية و( موننةاً وةةا ال ي يةةد عةةن
ق ةول  400ش ةةخس بسةةبا للن ة و للةةخت ،تقدث ةةري صةةعوبة ة وف للعةةي للالئ ة (قلةةة ة ص
للوصول وا ل دماة للعامة وتك لر تبخري لحملاصي ابلكيماواية لل رلعية للسامة وت ليةد تلةوث
لجملار ،لوائية لوناقة .
 3-2وتقة مسة وننة ية و( وقةدأ لونةان للة شةهدة تكةرب توسة لألعمةال لل جاريةةة
لل رلعيةةة .وحتةةيهب ةةا م ة لرع كانةةت تتس ة خدم لدبيةةة لواشةةية وتصةةبحت تتس ة خدم منةةخت عةةام 2005
2
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قهب لل رلعة لآللية للكثيفة لفةول للصةواي لحمل دةور جينيةاً .وتقة منةازل تصةحاال للةبالغ علةى لحلةدو
لجلنوبية للش قية وس وننة ي و( وجبولر لو لرع للصناعية لووجو لو لوس وننة ووارجها .وهختر
بخ يها لحملاصي بشد بكيماواية زرلعية ابس خدلم ج لرلة تو نةائ لة
لو لرع للكبري لل تت د
وفيفةةة تن هةةق للقةولنح للبي يةةة لحملليةةة بشةةك منهجةةف .وعلةةى وجةةري لل حديةةد تتة رع نبةةااتة ةةول
للصةةواي مباشة علةةى جانةةا لومة لة للعامةةة وة ا للقةةانو لحمللةةف للةةخت ،يةةنس قالةةة لسة خدلم
مبيةةدلة لآل ةةاة علةةى وقايةةة للا ة ا لحملليةةة لو هولةةة ب ة رع ق ةولج مةةن للشةةج للكثي ة لألورلا
قالة عدم وجةو مثة تلةق
ال يق ع ضها عن  5تم ار ولرتفاعها عن مدين .وينس للقانو
لحلولج للوقائية على عدم لس خدلم مبيدلة لآل ةاة علةى مسةا ة تقة عةن  50مةدلً مةن للاة ا
لجملةاور ( . 1ووضةةا ة وا ذلةق زرعةةت لوة لرع للصةةناعية ةول للصةةواي تيضةاً علةةى لألرض لوؤ يةةة وا
منازل تصحاال للبالغ من هكةة للقةانو لحمللةف للةخت ،يقضةف بوجةو مسةا ة  100مةد تعة ل بةح
لونةةان لل ة تس ة خدم يهةةا مبيةةدلة لآل ةةاة وبةةح لوس ة ونناة للبش ة ية ولوةةدلر وم ل ة لل عايةةة
للصةةحية وتمةةاكن للعبةةا ولألمةةاكن للعامةةة( . 2وال تةةدك تلةةق لوة لرع للصةةناعية تيضةاً مسةةا ة 100
مةةد لوالوبةةة لع ة ل لألهنةةار ولجلةةدلول وللعيةةو وللبح ةريلة( 3وه ةف تشةةا صةةهاري مول ه ةا
للكيماوية لل رلعية لجلدلول.
 4-2وذتك ة ت تص ةدف لألعمةةال لل جاريةةة لل رلعيةةة ب لةةق للا يقةةة يعةةو وا عةةدم و ةةاء للدولةةة
ابل لماهتةةا جمةةال للدوةةيس ولل قابةةة .ووزلر للبي ةةة بصةةف ها لملي ةةة لوكلفةةة بصةةيا ة للسياسةةاة
للبي يةةة وتنسةةيقها وتنفيةةختها مسةةؤولة تيض ةاً عةةن مةةن لل صةةاري للبي يةةة وعةةن لل كةةد مةةن ت تلةةق
لو لرع لديها تلق لل صاري وت ب ل اةهب لس لريةة للسةارية( . 4وت ةوا لملي ةة للوننيةة جلةو وصةحة
للنبةةااتة وللبةةختور مسةةؤولية تسةةجي وم لقبةةة ش ة لء وبي ة للكيمةةاواية لل رلعيةةة وضةةما لس ة خدلم
لو ة لرع للمن جةةاة لو ة وس ملةةا إبش ة لف مس شةةار تقةةين مسةةج لةةدأ لملي ةةة وصةةيانة لحل ةولج للوقائيةةة
ولونان للعازلة لوالوبة .ولملي ة مسؤولة تيضةاً عةن لسشة لف علةى كيفيةة تعفةري لو روعةاة( . 5ويضةاف
وا ذلق ت وزلر لل رلعة وللث و لحليولنية مسةؤولة عةن للسياسةة لل رلعيةة وعةن لحلفةاا علةى لوةولر
للابيعي ةةة وللبي ةةة .ومعه ةةد لل نمي ةةة لل يفي ةةة ولس ص ةةال لألرلض ةةف مس ةةؤول ع ةةن للسياس ةةاة لو علق ةةة
ابوس ونناة لل يفية ولل ار وعن من لألنشاة ري للقانونية مث بي ترلضةف ون ةاج ةول للصةواي
وا تشخاص ال حي ملم لالس فا من لسصال لل رلعف.

تسبا لل لوث مس وننة ي و( و ا للسيد بورتيلو كاسرييس وتسمم تصحاال للبالغ
 5-2تثةد لسة خدلم للكيمةةاواية لل رلعيةة للسةةامة علةى ناةاا ولسة أتثةريلً شةةديدلً علةى ة وف
معيشةة تصةةحاال للةبالغ وعلةةى سةب عيشةةهم وصةةح هم .وعلةى وجةةري لل حديةد تسةةبا لسة خدلم
__________

(1
(2
(3
(4
(5
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لو سوم رقم  04/2048بش لحلولج للوقائية على نول للا ا.
للق لر رقم  03/485بش لحلولج للوقائية ابلق ال من لونان لو هولة.
لو سوم رقم  86/18831بش تدلبري محاية لجملار ،لوائية ومصا ر لويار.
يشةةدق قةةانو تقيةةيم لألث ة للبي ةةف رقةةم  93/294علةةى لو ة لرع للصةةناعية وج ة لء رلسةةاة لألث ة للبي ةةف ولالم ثةةال
اةةة لس لر للبي يةةة ذلة للصةةلة وقيةةاز تص ة ي بي ةةف .لنظ ة تيض ةاً قةةانو لجل ة لئم للبي يةةة رقةةم  96/716للةةخت،
يع رب عدم لالم ثال لالل لماة للقانونية لو علقة ب دلبري لل خفي من لآلاثر للبي ية ج مية تس وجا للعقوبة.
للقانو رقم  2009/3742بش م لقبة لس خدلم من جاة للصحة للنباتية لل رلعة وللقانو رقةم 91/123
لو عل معايري للصحة للنباتية لجلديد .
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تلةةق لوةول تلوية مةولر لويةةار ولويةةار لجلو يةةة اسة حال لسة خدلم جةةدلول ية و( وكةةوي و لل ة
ه ة ة يهةةا تمسةةاك مي ةةة و قةةدة لألشةةجار ارهةةا ونفقةةت ر ل ة قي ةولانة لو ة لرع وحلقةةت
ابحملاصي تض لر ابلغة.
 6-2ومنةةخت ق ةول عةةام  2005عنةةدما بةةدتة لألعمةةال لل جاريةةة لل رلعيةةة لجملةةاور لس ة خدلم
تقنياة لسن اج لآللية شةع تصةحاال للةبالغ بعةد تعة لض جسةدية تثنةاء وبعةد عمليةاة لل بخةري
وةةالل موسةةم زرلعةةة حماصةةي ةةول للصةةواي .ومشلةةت تلةةق لألع ة لض للغثيةةا وللةةدولر وللصةةدلع
ولحلمةةى وآالم لوعةةد وللقةةفء ولسسةةهال وللسةةعال ولالل هةةاابة لجللديةةة .وك ة م مةةن لوسةةارين
للدلبيةح لللةةختين ي باةا لوسة وننة ابلا ية لوعبةةد لل ئيسةية يعةربل مسةاقاة شاسةةعة مةن لحلقةةول
ل اليةةة مةةن ت ،محايةةة كا يةةة .وابل ةةا ي عة ض للسةةكا لحملليةةو للةةختين حي ةةاجو وا للوصةةول وا
للا ي ة لل ئيسةةية لكيمةةاواية زرلعيةةة سةةامة .و ك ة عةةام يقةةدم للسةةكا لحملليةةو وةةالل موسةةم
زرلعةة ةةول للصةواي شةةكاوأ وا ر لة للسةلااة للوزلريةةة ولس لريةةة وللقضةائية (مةةا ذلةةق وزلر
لل رلعة وللث و لحليولنية ووزلر للبي ةة ومعهةد لل نميةة لل يفيةة ولس صةال لألرلضةف ولملي ةة للوننيةة
جلو وصحة للنبااتة وللبختور ومك ا لودعف لجلنائف كورو ول( و ومل ي لقول ت ،ر .
 7-2و  3كةةانو للثاين/ينةةاي  2011بةةدت للسةةيد بورتيلةةو كاس ةرييس وهةةو م ة لرع سةةن
للسا سة وللعش ين يعاين من للقفء ولسسةهال ولحلمةى ويشةع ابلضةي بصةفة عامةة .وكانةت
قةةد ه ة ة م ةةري وعل ةةى وجه ةةري وتص ةةابعري قب ة ذل ةةق س ةةابي ق ة و م قيدح ةةة .و  6ك ةةانو
للثاين/ين ةةاي  2011س ةةاءة قال ةةري ونتقة ة وا لو ة ة للص ةةحف ابوسة ة وننة قية ة تلق ةةى عالجة ةاً
للغثيا وللقفء .وعندما مل ت حسن قال ري وكا شاقباً وضعيفاً و ةري قةا ر علةى للوقةوف متكةن
تق ة ة ابؤر مة ةةن للدتية ةةا لنقلة ةةري وا مس شة ةةفى لوقانعة ةةة كورو ة ةول( علة ةةى بعة ةةد تكث ة ة مة ةةن ترب ة ة
س ةةاعاة( . 6وت ةةو للس ةةيد بورتيل ةةو كاسة ةرييس تثن ةةاء عملي ةةة للنقة ة تل ةةق .و لوس ش ةةفى ق ةةاول
للابيا للخت ،كا ل دمة ونعاشري ولكن بدو جدوأ.
 8-2و للفةةد بةةح  8و 14كةةانو للثاين/ينةةاي  2011ت و ة وا لوس شةةفى  22آو ة ين
من سكا مس وننة ي و( من بينهم تصحاال للبالغ وللافال بعد معاان مةن تعة لض ةاثلةة.
ولتص مدي لوس شفى هاتفياً مخ ل لوؤسساة ما ذلق وزلر للبي ة ولملي ة للوننية جلو
وصحة للنبااتة وللبختور سبال هةا ابألعة لض للة هة ة لةدأ تصةحاال للةبالغ وبو ةا للسةيد
بورتيلو كاسرييس.

لل ما سب لالن صاف لحمللية بعد و ا للسيد بورتيلو كاسرييس وتسمم ت ل من لجمل م لحمللف
للشكوأ لجلنائية
 13كةةانو للثاين/ينةةاي  2011قةةدم تصةةحاال للةةبالغ شةةكوأ وا مك ةةا لوةةدعف
9-2
للعةةام لحمللةةف كورو ةول( بش ة و ةةا للسةةيد بورتيلةةو وتسةةممهم .وتشةةع ة وقةةد لجل ميةةة للبي يةةة
رقم  1لحملكمة لجلنائية بفة ملة للقضةية لجلنائيةة رقةم  2011/60حتةت عنةول ’’لل حقة مةن
لن هاك م عوم للمعايري للبي ية ومن قا ثة تسمم‘‘.
__________

(6

4

ت وق قدر للسكا على للسف وا مس شفى كورو ول( علةى وجةو جةار لديةري مكبةة ومسة عد للقيةام ابل قلةة
أل لو للصحف للمس وننة ال مي لق سيار وسعاف وال توجد وسائ نق عام.
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 10-2و نفةةس لليةةوم تبل ة مك ةةا لوةةدعف لجلنةةائف مك ة ش ة نة كورو ةول( ولوك ة لحمللةةف
كةةامبو ت ةول ابألمة ليمكنهمةةا لل حقية مة مةةالكف مة لرع ةةول للصةةواي لحملياةةة ابوسة وننة .وقةةدم
لوك لحمللف تمساء ر ل لوالكح ولوس ج ين للختين ي رعو ما بح  17و 170هك ارلً من ةول
للصواي مس وننة ي و(.
 11-2و ذلق لليةوم تيضةاً تجة أ للفنيةو مةن وقةد لجلة لئم للبي يةة ومةن لملي ةة للوننيةة جلةو
وصحة للنبااتة وللبختور حصاً للمس وننة مجعول واللةري عينةاة مةن ب ة منة ل تصةحاال للةبالغ
وت ه ة للن ائ وجو كيماواية زرلعية حمظور (. 7
 12-2و  14كةةانو للثاين/ينةةاي  2011تجة ة وزلر للبي ةةة تف يشةاً لةةدأ لثنةةح مةةن من جةةف
ةةول للص ةةواي جب ةولر م ة لرع تص ةةحاال لل ةةبالغ ولكةةن و ةةارج لوس ة وننة( 8ووجةةدة تهنم ةةا مل يك ةةوان
يقيمةا مناقةة عازلةة تو حيمةال تصة حياً بي يةاً وكةاان يسة خدما كيمةاواية زرلعيةة سةامة بةةدو
ت ويس ابس خدلمها تو وجو ودماة مس شار تقين(. 9
 13-2و  14آذلر/م ةةار  2011و يم ةةا ي علة ة ملة ة للقض ةةية لجلنائي ةةة رق ةةم 2011/60
وجهت للنيابة للعامة هتماً تولية خب ا للقانو للبي ف وا سبعة من سكا مس وننة ي و(.
 14-2و  14تيلول/سةةب مرب  2011وجهةةت للنيابةةة للعامةةة هتم ةاً جنائيةةة وا تول ةةق لأل ة ل
وعلقت لجللسة لألولية لوق ر ليوم  20تيلول/سب مرب  2011ألسباال وج لئية .و لت
للسبعة .ت
لسج ة لءلة م وقفةةة ق ة  9تاير/مةةايو  2012عنةةدما نلبةةت نورمةةا بورتيلةةو كاس ةرييس معلومةةاة
حم ددثةةة عةةن للقضةةية .و عةةا للقاضةةف وا عقةةد جلسةةة متهيديةةة  29تاير/مةةايو  2012ولكةةن
لجللسة مل تتعقد بسبا عدم وشعار لألن لف.
وعقةدة جلسةة لالسة ماع لألوليةة  25ق ي ل /يونيةري  .2013وقةال للةد اع و مة لرع
 15-2ت
لوةةدعى علةةيهم كانةةت تصةةغ بكثةةري مةةن لو ة لرع للكبةةري لجملةةاور لوةةختكور لل حقي ة وو تبخةةري
حماصةةيلهم قةةدث علةةى ناةةاا تصةةغ بكثةةري ةةةا قةةدث مة لوم لكةةاة للكبةةري وو للكيمةةاواية
لل رلعيةةة لل ة لس ة خدموها ال ميكةةن ت تكةةو قةةد وصةةلت ابل ةةا وا م ة لرع تصةةحاال للةةبالغ.
وسةةحبت للنيابةةة للعامةةة لل ة هم ونلبةةت وق ة لسج ة لءلة دجةةة عةةدم وجةةو ت لةةة .و  31متةةوز/
يوليري  2013وقد مك ا لودعف للعام وشعارلً بوق لسجة لءلة ونلةا  22بيدنةة وضةا ية تممة
وةةالل سةةنة هةةف ةةد وق ة لالج ة لءلة (تق ةولل شةةهو وتقةةاري لو بةةارلة معمليةةة وسةةجالة
لودعى عليهم لجلنائية وسجالة للشة نة عةنهم ولل ق ية عةن تشة ي جثةة للسةيد بورتيلةو كاسةرييس .
و  3تيلول/س ةةب مرب  2013توقف ةةت لحملكم ةةة لجلنائي ةةة كورو ة ةول( لسج ة لءلة ض ةةد لو ةةدعى
عليهم للسبعة.
__________
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لأللدرين وللليند (مبيد آ اة ومبيد قش لة حمظورلً لالس خدلم مجية لألشةكال منةخت  24تاير/مةايو 1993
بسبا رجة مسي هما للعالية لإلنسا وللبي ة و ولسندوسولفا (مبيد قش لة صدر بش نري عةام  2008نةدلء
ع ةةاوف حلظة ة لسة ة عمالري ع ةةن جلن ةةة لسة ة ع لض لتفاقي ةةة لسة ة كهومل بشة ة لول ةةواثة للعض ةةوية للثاب ةةة  .و تشة ة ين
للث ةةاين/نو مرب  2010علق ةةت للدولةةة للا ة ف تس ةةجي ولس ة ريل لسندوس ةولفا وقظ ة ة لس ة خدلمري ون ةةاج
لل هور وللفولكري و ضت على م لق والل عامح قظ لً على لس خدلمري لل رلعة للصناعية.
 Cóndor Agrícola S.A. and/or KLM S.A., and Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A.و/تو Emmerson
.Shimmin
تق ي وزلر للبي ة  24كانو للثاين/يناي .2011
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 16-2ةري ت بعةا لأل لةة للة نلبهةا لوةدعف للعةام مل تممة  .ومل تُية ت ،تشة ي جلثةة لو ةو
ابلة م مةةن ت ذلةةق لل شة ي نتلةةا تربة مناسةةباة بغة ض حتديةةد مةةا وذل كانةةت لألعضةةاء للدلوليةةة
للسةةيد كاس ةرييس حتم ة آاثر كيمةةاواية زرلعيةةة تةةدل علةةى وجةةو صةةلة بةةح موتةةري وبةةح لل ع ة ض
لو كة ة ر للة ة ول ل ةةوث لوي ةةار وللدب ةةة وللغ ةةختلء( . 10ومل يتةةدرج لل ةةاريخ للا ةةغ ألص ةةحاال لل ةةبالغ
وجةري
ومل ي ضمن مل للقضية ن ةائ لو بةارلة للةدم وللبةول للة تج وهةا .وعةالو علةى ذلةق مل تت د
ت ،هتمة جنائية وا مالكف ومدي  ،لو رع ح للصناعي ح للكبريتح لجملاورتح ونازل لو ضى.

وج لء لحلماية للقضائية
 14 17-2كانو للثاين/يناي  2011قدمت نورما بورتيلةو كاسةرييس نلبةاً للحصةول علةى
تمة دمايةةة قضةةائية للبي ةةة ولصةةحة مجية سةةكا ية و( ضةةد تربة وكةةاالة قكوميةةة (وزلر لل رلعةةة
وللث ة و لحليولنيةةة ولملي ةةة للوننيةةة جل ةةو وصةةحة للنب ةةااتة وللبةةختور ووزلر للبي ةةة ومعهةةد لل نمي ةةة
لل يفية ولس صال لألرلضف  .وور نلبها ت للدولة توفقت لالضةاالع بولجبهةا تةو ري
تلةةق لحلمايةةة قية و للدولةةة هةةف للة تقامةةت لوسة وننة وابعةةت ألصةةحاال للةةبالغ مة لرعهم
وت وكةةاالة للدولةةة هةةف للة مسحةةت تصةةب مسة وننة ية و( حمانةةة من جةةح صةةناعيح لفةةول
للصواي ي تكبو مجي تنولع لجلة لئم للبي يةة بةدو عقةاال .وذكة لألنة لف للالةا ت عةدم قيةام
للدولة ابل قابة على لسن اج لل رلعف و شةلها تعلية لألنشةاة لحملظةور وتابية للعقةوابة م دكةن
لون ج ةةح م ةةن للعم ة ب ةةدو تص ةةاري بي ي ةةة وم ةةن تبخ ةةري حماص ةةيلهم ب ةةدو ونش ةةاء لوناق ةةة للعازل ةةة
للقانونيةةة .وذكة ول تيضةاً ت عةةدم لسشة لف علةةى وُيةةار قاة لألرلضةةف وملكي هةةا لوة لوسة وننة
ت أ وا لن قةةال قيةةاز لألرض وا ت ة ل ال حي ة ملةةم لس ة خدلمها زرلعةةة ةةول للصةةواي .ول عةةى
بي ة صحية و للغةختلء ولوةاء و للصةحة
لوش كو ت ق للسكا لحليا و للعي
و نوعية لحليا وهف كلها ققوا منصوص عليها للدس ور قد لنتهكت.
 18-2و لليوم نفسري قبلةت لحملكمةة لجلنائيةة رقةم  9تسونسةيو للالةا( 11ونتلةا مةن للكيةاانة
لوةةختكور ي ةري تقةةدمي تق ي ة  .و عةةت وزلر لل رلعةةة وللث ة و لحليولنيةةة بعةةدم وجةةو ت لةةة كا يةةة لةةدعم لالهتامةةاة
وتك ةةدة مس ةةؤولية للكي ةةاانة للثالث ةةة لألو ة ة أ .ور ة لملي ةةة للونني ةةة جل ةةو وص ةةحة للنب ةةااتة وللب ةةختور
هن ةةا زلرة لوناق ةةة جلمة ة عين ةةاة م ةةن لوي ةةار .ووص ةةفت وزلر للبي ةةة لسجة ة لءلة للة ة لا ةةختهتا للقض ةةية
ولعد ت بدورها عدم وجو رقابة( . 12ومل ي د معهد لل نمية لل يفية ولس صال لألرلضف على للالا.
 19-2و ق ة لر صةةا ر  28كةةانو للثاين/ينةةاي  2011ذك ة ة لحملكمةةة لجلنائيةةة رقةةم 9
تسونسةةيو تهنةةا ال ت م ة ابلواليةةة للقضةةائية لسقليميةةة( 13وتقالةةت للقضةةية وا حمكمةةة كورو ةول(
لحمللية .وكانت تلق هف نفس لحملكمة لل لتص ا تصحاال للبالغ للبدلية ولكن مو فيها
ر ض ةول لل عام ة م ة نلةةا لحلمايةةة للقضةةائية قةةائلح ونةةري ينبغةةف ويدلعةةري للعاصةةمة ألنةةري ي نةةاول
مؤسساة اتبعة للدولة.

__________
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نل ةةا لو ةةدعف للع ةةام م ةةن لحملكم ةةة لجلنائي ةةة ت أتم ة ب شة ة ي لجلث ةةة  15ك ةةانو للثاين/ين ةةاي  2011و 14ش ةةباق/
ربلي  2011و 18تاير/مايو  .2011وقدم مك ا للنائا للعام نلباً رلبعاً ل ش ي للجثة  31متوز/يوليري .2013
للقضية رقم .74-2011-1-3-17
ذك ة وزلر للبي ة هنا ’’تعدف محدو ية قةدرهتا علةى لل قابةة بسةبا قيةو لوي لنيةة وقلةة لوةولر للبشة ية  ...وتهنةا
ت ف متاماً م لوش كح يما ي عل بض ور حتسح لل قابة لحلكومية وآليةاة لل ةدو ‘‘ وذهبةت وا قةد لحلةدي
عن ’’قبول لوسؤولية‘‘.
لوةا  566مةن قةانو لسجة لءلة لودنيةة’’ :أل ،حمكمةة لب دلئيةة للواليةة للقضةائية للة يكةو يهةا لفعة تو س فةال
تو ل هديد ري مش وع أتثريم تو أتثري حم م لو صاص للبت نلا لحل لحلماية للقضائية‘‘.
GE.19-16217
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 20-2و  15نيس ةةا /تب ي  2011ر ض ةةت حمكم ةةة كورو ة ةول( لحمللي ةةة للال ةةا يم ةةا ي علة ة
معهد لل نمية لل يفية ولس صال لألرلضةف ووزلر لل رلعةة وللثة و لحليولنيةة علةى تسةا تهنمةا ةري
مسةةؤولح عةةن لسش ة لف علةةى لالم ثةةال وعةةايري للسةةالمة لس ة خدلم من جةةاة للصةةحة للنباتيةةة.
وقبلةةت ج ئي ةاً للالةةا يمةةا ي عل ة ابملي ةةة للوننيةةة جلةةو وصةةحة للنبةةااتة وللبةةختور ووزلر للبي ةةة.
وتشارة لحملكمة لحمللية ق لرها وا ت للوزلر لعد ت مسؤولي ها عدم للو اء بولجباهتةا وتهنةا
تسببت بختلق تيضاً وحلاا تذأ جسد ،واري بسكا مس وننة ي و( ن يجة تبخري لون جةح
لل ة ة رلعيح حملاص ة ةةيلهم لل رلعي ة ةةة .ورتة لحملكم ة ةةة لحمللي ة ةةة ت ’’للدول ة ةةة ش ة ةةلت للو ة ةةاء ابل لمه ة ةةا
تو بولجبه ةةا محاي ةةة لحل ة للص ةةحة وه ةةو قة ة ونس ةةاين تساس ةةف‘‘ .وذك ة ة تيضة ةاً ت ذل ةةق
للوض ة ’’ين هةةق تيض ةاً لحل ة للدس ة ور ،تلقةةف محايةةة مةةن للدولةةة للح ة للسةةالمة لجلسةةدية
بي ة صحية وسليمة بي ياً".
وللنفسية و نوعية لحليا و للعي
 21-2و يمةةا ي عل ة ابملي ةةة للوننيةةة جلةةو وصةةحة للنبةةااتة وللبةةختور تشةةارة لحملكمةةة وا تنةةري ’’مةةن
للولض تنةري مل تكةن هنةاك ت ،رقابةة علةى لسة خدلم من جةاة للصةحة للنباتيةة لل رلعيةة‘‘ وتنةري ’’مل يكةن
هناك ونفاذ لش وق وقامة لوناقة للعازلة‘‘ وت ’’لملي ة للوننية جلو وصةحة للنبةااتة وللبةختور ال تةؤ ،
يبخ ة و
و ائفهةةا لونصةةوص عليهةةا قانوهنةةا لألساسةةف يمةةا ي عل ة ابون جةةح لل ة رلعيح للكبةةار للةةختين د
حماصةةيلهم بكيمةةاواية زرلعيةةة بةةدو ت ،رقابةةة مةةن قب ة تلةةق لملي ةةة ويلحقةةو تضة لرلً جسةةيمة بصةةحة
سكا ي و(‘‘ .وتضا ت لحملكمة لحمللية تقول و ’’لسجة لءلة لوةختكور تصةب تعسةفية تو ةري شة عية
يبخ ة لون جةةو لل رلعيةةو قق ةوملم للكبةةري بةةدو وش ة لف تو رعايةةة تو ضةةماانة مةةن ت ،نةةوع
عنةةدما د
ةةةا ي ةؤث ابل ةةا أتثةةريلً مباش ة لً علةةى سةةكا لونةةان لجملةةاور ‘‘ .وتق ة ة لحملكمةةة ق لرهةةا ابلاةةاب لول ة د
للحالةةة لل ة تشةةك وا ة لًكبةةريلً ومس ة م لً علةةى صةةحة للسةةكا  .وتشةةارة لحملكمةةة ل ةةام وا تنةةري
’’ال توجةةد قنةولة قانونيةةة من ظمةةة لالةةا لحلمايةةة للحة للةةخت ،لنتهةةق نظة لً أل لوؤسسةةاة لوسةةؤولة
قص ة ونفاذ تلق للسياساة‘‘.
عن سياساة للبي ة وللصحة للنباتية هف نفسها لل د
 22-2وبنةةاءً علةةى ذلةةق تمة ة لحملكمةةة لحملليةةة كةةال لوؤسسة ح ب نفيةةخت لوهةةام لوسةةند وليهمةةا
لل سوية ولو مثلة ’’لل خايهب ولل نفيةخت ولسشة لف علةى للسياسةاة ذلة للصةلة ومحايةة لوةولر
للبي يةةة وضةةما وقامةةة منةةان عازلةةة تو وقائيةةة تفص ة بةةح لونةةان لل ة تتس ة خدم يهةةا من جةةاة
للصةةحة للنباتيةةة لل رلعيةةة وبةةح لوس ة ونناة للبشة ية ولوةةدلر وم ل ة لل عايةةة للصةةحية وتمةةاكن
للعبا ولألماكن للعامة ولجملار ،لوائية بشك عام‘‘.
 23-2ويدعف تصحاال للبالغ تنري مل تت خخت ت ،واولة ل ابي ذلق للق لر وتنري مل ينفَّخت وت
لل بخري لس م بدو ت تت خخت ت ،تدلبري حلماية للبي ة.
الشكوى
 1-3يةةدعف تصةةحاال للةةبالغ ت للدولةةة للاة ف توفقةةت للو ةةاء بولجبهةةا تةةو ري لحلمايةةة
ألهنةةا مل متةةار للعنايةةة للولجبةةة ومسحةةت ابل ة للكثي ة ابلكيمةةاواية لل رلعيةةة للسةةامة لو ة لرع
للصناعية لجملاور ونازملم لن هاك للقانو  .وهم ي عمو ت تلق لالن هاكاة ي تكبهةا مو فةو
عموميو تثناء ةارس هم لو ائفهم .ون يجة لختلق تو للسيد بورتيلةو كاسةرييس بعةد ت هة ة
لديري تع لض لل سمم ابلكيمياواية لل رلعية وعاىن تصحاال للبالغ من مشاك صحية واري .
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 2-3ويةدعف تصةحاال للةبالغ ت هةختر للقضةية مثةال علةى قةاالة توة أ سةب ت القظ هةةا
هي ةةاة تعاهدي ةة وآلي ةةاة ةةري تعاهدي ةةة اتبع ةةة ل م ةةم لو ح ةةد  .وتش ةةارة لللجن ةةة لوعني ةةة ابحلق ةةوا
لالق صةةا ية ولالج ماعي ةةة وللثقا ي ةةة وا ’’ت لل وس ة زرلع ةةة ةةول للصةةواي ق ةةد ع ةدز لالس ة خدلم
للعشةولئف للكيمةةاواية لل رلعيةةة للسةةامة لألمة للةةخت ،ت دأ وا قةةدوث و يةةاة وتمة لض‘‘ وقثةةت
للدولة للا ف على ’’لع ما تدلبري عاجلة كف تضمن عدم تسبا زرلعة ول للصواي تقويا
قدر للسكا على ةارسة ققوقهم للة يعةدف ةا للعهةد‘‘( . 14وتع بةت لللجنةة لوعنيةة ابلقضةاء
على لل ميي ضد لو ت عن قلقها من ت تتلح وساء لس خدلم للكيماواية لل رلعية للسامة ض رلً
بصحة لو ت لل يفية ونلبت وا للدولة للا ف وج لء رلسة شاملة عن لألسباال للسةلبية لحمل ملةة
سسةةاء لس ة خدلم للكيمةةاواية لل رلعيةةة للسةةامة لل رلعةةة ’’بغيةةة تنفيةةخت لل ةةدلبري للالزمةةة للقضةةاء
على أتثريها على صحة لو ت وتنفاملا‘‘( . 15وتع بت جلنةة ققةوا للافة عةن قلقهةا وزلء ’’لآلاثر
للسلبية ل بخري لحملاصي لل رلعية مول سامة على لألس لل رلعية‘‘ وتوصت للدولة للاة ف ب نفيةخت
مجي لل دلبري للالزمة ’’لل صد ،لآلاثر للشديد للض ر لل تحيدثها تبخري لحملاصةي لل رلعيةة مةول
سةةامة لجمل معةةاة لل يفيةةة‘‘( . 16وتشةةارة لوق ة ر ل اصةةة لوعنيةةة مس ة لة للفق ة لوةةدق وققةةوا
لسنسةةا تثنةةاء بعث هةةا وا ابرل ةول ،وا ت لل وس ة زرلعةةة ةةول للصةةواي كمحصةةول وقيةةد
ووساء لس خدلم للكيماواية لل رلعية يهد بشد صحة جم معاة للشعوال لألصلية ولجمل معةاة
لحمللية وت للدولة مل ت خخت ت ،وج لء على لسنةالا حلمايةة قة لو ضة رين للصةحة ةةا يعة ض
قيا لألشخاص للختين حتيهب م لرع ول للصواي منازملم للخا وال سيما كانينديو(. 17
 3-3ويؤك ةةد تص ةةحاال لل ةةبالغ تهن ةةم معف ةةو م ةةن ش ة ة ق لسة ة نفا س ةةب لالن ص ةةاف لحمللي ةةة أل
للوكةاالة لحلكوميةة للة ثبةت تهنةا مسةؤولة مل مت ثة ل عليمةاة لحملكمةة عمةالً م هةا لو علة ابحلمايةة
ومةةد
للقضةةائية .وابسضةةا ة وا ذلةةق تة لل حقي ة لجلنةةائف منةةخت  12كةةانو للثاين/ينةةاي  2011ت
لفةةد ةةري معقولةةة قي ة لس ة غ ا لألم ة عةةامح ل حديةةد موعةةد لجللسةةة لألوليةةة لن هةةاك لق ةولنح
لسج لءلة لجلنائيةة للة تقضةف ب عيةح موعةد لعقةد جلسةة لسة ماع ضةو  20يومةاً .مث توقفةت
لسج لءلة من تج وعااء للنيابة للعامة وق اً وضةا ياً جلمة لأل لةة للة مل تممة تثنةاء لل حقية  .ووا
قد اتريخ تقدمي للبالغ مل تمم لأل لة وال ي لل لل حقي م وقفةاً .ويس شةهد تصةحاال للةبالغ ءرلء
لللجنةةة لل ة لع ةةربة يهةةا ت م ة ور دةةس سةةنولة بةةدو قيةةام للسةةلااة ب قةةدمي لجلنةةا لوش ة بري ةةم
للمحاكمةةة يشةةك أتوةةريلً ةةري مةةربر( 18ووجةةدة يهةةا تنةةري م ة م ة ور دةةس سةةنولة بةةدو تقةةدمي
للسةةلااة اتر ةاً ةكن ةاً سمتةةام لل حقي ة يكةةو تمةةد سةةب لالن صةةاف لحملليةةة قةةد نةةال بشةةك ةةري
معقول( . 19وذك تصحاال للبالغ تيضاً قضية وجدة يها لللجنة تنري ال يوجد ما مينعها من للنظ
بالغ بعد ت أتو للبت قضية تكث من ثالث سنولة على مس وأ لحملكمة لالب دلئية(. 20
 4-3وي ددعف تصحاال للبالغ ت لألقدلث هختر للقضية متثة لن هاكةاً للمةول  6و 7و17
من للعهد مق وء مف ها وابالقدل م لوا . 3(2

__________

(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20
8

 E/C.12/PRY/CO/3للفق ات  16و.27
 CEDAW/C/PRY/CO/6للفق ات  32و.33
 CRC/C/PRY/CO/3للفق ات  50و. (51
 A/HRC/20/25/Add.2للفق ات  47و.48
لنظ على سبي لوثال قضية يسين وآو ين ضد كولومبيا (. CCPR/C/60/D/612/1995
قضية بالنكو ومينغي ضد ابرل ول. CCPR/C/104/D/1828/2008( ،
قضية يالسد وبي ولر ضد بوليفيا (. CCPR/C/43/D/336/1988
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 5-3و يما ي عل ابن هاك لحل لحليا وللسالمة للبدنية يؤكد تصحاال للبالغ تهنةم م ضةول
وت للس ةةيد بورتيل ةةو كاسة ةرييس ت ةةو بس ةةبا ر لحملاص ةةي ب ةةدو ت ،وشة ة لف م ةةن للدول ةةة .وه ةةم
يضةةيفو ت للدولةةة للا ة ف مل ت ة بولجبهةةا محايةةة قيةةاهتم وسةةالم هم لجلسةةدية بسةةبا عةةدم
ق صةةها علةةى تابي ة لوعةةايري وللق ةولنح للبي يةةة .ويةةدعف تصةةحاال للةةبالغ تيض ةاً ت ققهةةم لحليةةا
بك لمة قد لنتهق بسبا للظ وف لل يعيشو يها ألهنم حمانو ب غبةري ةري منضةبهب للمحاصةي
تض دياهتم لليومية وتسبا تسممهم ولوث لجملار ،لوائية لل يصاا و يها وميار لآلابر للة
يش بوهنا و م لحملاصي لل يس خدموهنا للغختلء وتسبا نفوا قيولانة م لرعهم.
 6-3ويؤكةةد تصةةحاال للةةبالغ ت لحل ة لوعةةدف بةةري موجةةا لوةةا  17مةةن للعهةةد قةةد لنتهةةق
ن يجة لل لوث للبي ف للخت ،تقدث ري لو لرع للصناعية لو ادة ألرلضيهم ولعدم لااذ للدولةة للاة ف
ت ،وجة لء علةى لسنةةالا لل صةد ،لةةري .وهةم يقولةةو ونةري ينبغةف تفسةةري للفقة  8مةةن لل علية للعةةام
رقم  2004(31بش نبيعة لالل ة لم للقةانوين للعةام لوفة وض علةى للةدول لألنة لف للعهةد
مع ةةن ت جم ةةال لحلماي ةةة لونص ةةوص علي ةةري لو ةةا  17يش ةةم محاي ةةة للبي ةةت ولحلي ةةا ل اص ةةة م ةةن
لل لوث للبي ف للخت ،حتدثري ت عال تن لف اثلثة عندما تشك تلق لأل عال تةدوالً تعسةفياً تو ةري
قةةانوين وصوصةةي هم تو شةةؤوهنم لألسة ية .ولةةختلق ياالةةا تصةةحاال للةةبالغ للدولةةة ابالع ةدلف
مسةةؤولي ها للنامةةة عةةن عةةدم ونفاذهةةا للق ةولنح لل ة تةةنظم تنشةةاة زرلعيةةة قامةةت ةةا تن ة لف اثلثةةة
وتسببت تلوث تضد خبصوصية تشخاص آو ين تو بشؤو تس هم تو بيوهتم.

 7-3ويؤكد تصحاال للبالغ ت هختل لل فسري ري يا عن للقانو للدو حلقةوا لسنسةا و
ويخت دك و ابلسولب للقضائية لوس ق للمحكمة لألوروبية حلقوا لسنسا لل تشري وا تنري ابل م
مةةن ت لتفاقيةةة محايةةة ققةةوا لسنسةةا ولحلة اية لألساسةةية (لالتفاقيةةة لألوروبيةةة حلقةةوا لسنسةةا
ال ت ضةةمن قكمةاً حيمةةف لحلقةةوا للبي يةةة ةةا ل اة للبي ةةف يصةةب لن هاكةاً للحة ل صوصةةية
ولحليةةا لألسة ية وذل بلة مةةن للشةةد مةةا ُيعلةةري حية دد بدرجةةة كبةةري مةةن قةةدر للشةةخس علةةى لل م ة
ببي ري وخبصوصي ري ودياتري لألس ية .وميكن ت يؤث لل لوث للبي ف للشديد على ر ار لأل ل وحي مهم
من لالس م اع ببيوهتم با يقة تؤث سلباً على وصوصي هم وقياهتم لألس ية( . 21ويشةد تصةحاال
للبالغ على تنري ينبغف تفسري لوا  17من للعهةد با يقةة م اةور ضةوء قةري لحملكمةة لألوروبيةة
قية ونةةري توجةةد للقضةةية لوا وقةةة ت لةةة كا يةةة علةةى وجةةو عالقةةة سةةببية بةةح للة للكثية
مبيدلة لآل اة وبح تلوث ميار للش ال ابلكيماواية لل رلعية لحملظور وتسمم تصحاال للةبالغ
وو ا للسيد بورتيلو كاسرييس.
 8-3وتو ةريلً ي ةةدعف تص ةةحاال لل ةةبالغ ق ةةدوث لن هةةاك حلقه ةةم س ةةب لالن ص ةةاف للق ةةانوين
للفعةةال علةةى تسةةا ت لل لةةوث للبي ةةف للةةخت ،مسةةم تصةةحاال للةةبالغ وت أ وا و ةةا للسةةيد بورتيلةةو
كاسةرييس مل يكةةن موضةوع حتقية عةال ومناسةةا و ةري م حية و ؤوال وأل لألنة لف لوسةةؤولة
عن ذلق لل لوث مل تعاقَا.
 9-3وعلةةى وجةةري لل حديةةد يةةختك تصةةحاال للةةبالغ عةةدم عاليةةة سةةب لالن صةةاف لل ة جل ة ول
وليها وذلق ابل م من ت لل ف ي لويدلين للخت ،تج  ،تسف عن تقدمي ت لة كا ية على ل ةدلض

__________

( 21يس ش ةةهد تص ةةحاال لل ةةبالغ ابلفقة ة  51م ةةن قض ةةية لوبية ة توسة ةدل ض ةةد وس ةةبانيا لحلك ةةم للص ةةا ر  9ك ةةانو
لألول /يسةةمرب 1994و وابلفق ة تح  68و 69مةةن قضةةية ا ييفةةا ضةةد روسةةيا لحلكةةم للنهةةائف للصةةا ر 30
تشة ين للثةةاين/نو مرب 2005و وابلفقة  105مةةن قضةةية وب سةةكا وتوة ين ضةةد توك لنيةةا لحلكةةم للصةةا ر 10
شباق /ربلي .2011
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وجو صلة مباش بح لن هاك للقةولنح للبي يةة وبةح لل لةوث للةخت ،سةبا ملةم للضة ر( :ت لسة غ ا
لألم من للسلااة عامح لعقد جلسة لس ماع تولية قضية مشلت بعةا لون جةح ومل تشةم
ت كرب لثنح منهمو (ال صدر هناية لوااف تم بوق لسج لءلةو (ج مل تغ نم للنيابةة للعامةة
ةدرج لولة ل ةاص ابل حقية ال لل ةاريخ
للف صة لسج لئيةة لومنوقةة ملةا ل جمة لأل لةةو ( مل يت َ
للاةةغ ألصةةحاال للةةبالغ وال ن ةةائ لو بةةارلهتم للةةدم وللبةةولو (ع لس ةةالة مةةن للعقةةاال سةةائد ولل لةةوث
م ولص و (و مل ينفَّخت قهب تم لحلماية للقضائية للصا ر لفائدهتم.
 10-3ويالةةا تصةةحاال للةةبالغ تةةدلبري لالن صةةاف لل اليةةة( :ت وج ة لء حتقي ة شةةام و عةةال ومعاقبةةة
لألن لف لوسؤولةو (ال لع ما لل دلبري لل ش يعية ولس لرية و ريها من لل دلبري لل تكف بفعالية
عدم وقوع تقدلث ةاثلة لوس قب و (ج لجلرب للكام ولوالئم.
مالحظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4حت ة للدول ةةة للا ة ف مالقظاهت ةةا لوؤرو ةةة  19تيلول/س ةةب مرب  2018لل ةةبالغ ةةري
مقبةةول مةةن قي ة لالو صةةاص لووضةةوعف أل للعهةةد ال يعةةدف ابحلق ةوا للبي يةةة( . 22وتضةةي للدولةةة
للاة ة ف تن ةةري ال توج ةةد ص ةةلة ب ةةح لألق ةةدلث لوعني ةةة  -لو علق ةةة ابالن هاك ةةاة لوفدض ةةة للة ةولئ لس لري ةةة
ابرل ول ،يما ي عل ابس خدلم للكيماواية لل رلعية  -وبح لحلقوا لونصوص عليها للعهد.
 2-4وحت ة للدولةةة للا ة ف تيض ةاً للةةبالغ ةةري مقب ةول أل سةةب لالن صةةاف لحملليةةة مل تتس ة نفد
قية و لألقةةدلث لوعنيةةة هةةف موضةةوع قضةةية جنائيةةة مف وقةةة .وتشةةري للدولةةة للاة ف وا ت للقضةةية
تعيد حها وت هتماً توجهةت  30تيلول/سةب مرب  2017وا تربعةة مةن لألشةخاص للسةبعة للةختين
توجه ةةت ول ةةيهم هت ة مةم للبدلي ةةة( 23وتن ةةري ي حتدي ةةد موع ةةد لعق ةةد جلس ةةة لسة ة ماع تولي ةةة  27تيل ةةول/
سب مرب  .2018وتؤكد للدولة للا ف ت تصةحاال للةبالغ سيحصةلو علةى ققةوقهم قالةة و لنةة
لوةةدعى علةةيهم .وتؤكةةد تيض ةاً ت لسج ة لءلة مل تكةةن ماولةةة بةةدو مةةربر ل سةةباال لل الي ةةة( :ت
تص ة ت للدولةةة و ق ةاً وبةةدت لووضةةوعية ولق ةدلم لحل ة ل ةدلض لل ةربلء و (ال كانةةت للقضةةية معقةةد
قي وجا ت يشم لل حقي عد لً كبريلً من لألشةخاص وكةا لألمة يناةو ،علةى وُيةا ت لةة
ذلة ناب تقينو (ج توقفت لسج لءلة عد م لة بسبا عدم مثول لو همح تمام لحملكمة.
 3-4وتؤكةةد للدولةةة للا ة ف تيض ةاً ت سةةب لالن صةةاف لألو ة أ م اقةةة ألصةةحاال للةةبالغ موجةةا
للقةةانو لوةةدين للةةخت ،يةةو ومكانيةةة للوصةةول وا ق ة تس ة ع وتوس ة نااق ةاً مث ة عةةاوأ لحليةةاز
لودني ةةة حلماي ةةة ة لك ةةاهتم ل اص ةةة وض ةةما وقة ة لألعم ةةال ةةري للقانوني ةةة ولواالب ةةة ابل ع ةةويا
لوناسا عن لألض لر(. 24
__________

( 22يمةةا ي علة ابلفقةةري للقضةةائف ومس ة لة عةةدم لوقبوليةةة مةةن قية لالو صةةاص لووضةةوعف تس شةةهد للدولةةة للاة ف
بق ة لر لللجنةةة قضةةية ك .ال .ضةةد للن ة وي (للةةبالغ رقةةم  1979/53وللفق ة  7-6مةةن ق ة لر جلنةةة مناهضةةة
لل عختيا قضية روي ما روزمنا ضد وسبانيا (. CAT/C/28/D/176/2000
( 23متثلةةت لل ة هم عةةدم لالم ثةةال ألقكةةام معينةةة مةةن قةةانو تقيةةيم لألث ة للبي ةةف (للقةةانو رقةةم  93/294وقةةانو
من جاة للصحة للنباتية لل رلعية (للقانو رقم . 09/3742
( 24تشةةري للدولةةة للا ة ف وا ت لوةةا  1944مةةن للقةةانو لوةةدين تةةنس علةةى مةةا يلةةف’’ :ك ة شةةخس ي ةةدو
قيةةاز ة لكةةاة شةةخس آوة تو حية م شخصةاً آوة منهةا ي تكةةا عةالً ةةري قةةانوين  ...وُيةةوز للشةةخس للةةخت،
ةاة قوزتةةري لل ةةدو ت يقاضةةف للشةةخس لوسةةؤول عةةن ذلةةق لل ةةدو  ...ل ة مح وق ة تلةةق
تع ضةةت ة لكة م
لأل عةةال ووذل كةةا لو ض ة ر شةةف لل ةةدو مةةن جديةةد يمكنةةري تيض ةاً لل مةةا قظ ة علةةى لرتكةةاال مث ة تلةةق
لأل عال مس قبالً‘‘.
10
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 4-4و يمةةا ي علة ابألسةةس لووضةةوعية حتة للدولةةة للاة ف هنةةا مل تن هةةق لوةةا تح  6تو 7
مةةن للعهةةد أل تصةةحاال للةةبالغ مل يثب ةول تهنةةم تصةةيبول ابل سةةمم مبيةةدلة لآل ةةاة أل لو بةةارلة
للدم وللبةول تعاةت قيمةاً ’’ قةدو لوعةايري للعا يةة ومل تشة وا وجةو مسةوم م بقيةة تجسةا هم‘‘(. 25
وتضةةي للدولةةة للا ة ف ت لللينةةدل هةةو للعنص ة للنشةةهب للوقيةةد للةةخت ،توجةةد بدكي ة تعلةةى مةةن لحلةةد
لوسةةمو بةةري ( 0.03مل /كة بةةدالً مةةن  0.01مل /كة  .وتشةةد للدولةةة للاة ف تيضةاً علةةى ت
تص ةةحاال لل ةةبالغ ذكة ة ول وص ةةاب هم ابحلم ةةى ولك ةةن لحلم ةةى ليس ةةت للولقة ة م ةةن لألعة ة لض لوع ةةا
لل سمم ابلليندل .
 5-4و يما ي علة ابالن هةاك لوفةدض للمةا  17مةن للعهةد تة ددعف للدولةة للاة ف ت وجةو
قةولنح سةةارية حلمايةةة للبي ةةة وا جانةةا وجةةو هي ةةاة رقابةةة مة وس ملةةا ب ابية لجلة لءلة ُيعة
ياال لسش لف على تلق لألنشاة تم لً ري م ج لحلدوث .وتشةري للدولةة للاة ف تيضةاً وا ت
لألق ةةدلث لوبلة ة عنه ةةا متثة ة قال ةةة منع ل ةةة تس ةةلات يه ةةا عق ةةوابة و لري ةةة عل ةةى شة ةك لألعم ةةال
لل جاريةةة لل رلعيةةة للكبريتةةح لل ةولقع ح علةةى ترض م ادةةة وسةةاكن تصةةحاال للةةبالغ .وقةةد تلاةةختة
وجة لءلة و لريةةة و ت مةةت لألنة لف لل اليةةة مةةا يعةةا ل  5 000يةةوم عمة ابألجة لأل ىن وصةةدر
تمة ة م لقب ةةة تنش ةةا ها ولسشة ة لف عليه ةةا ابن ظ ةةام موج ةةا للقة ة لر رق ةةم  2018/217لو ةةؤر 13
نيسةةا /تب ي ابلنسةةبة للشةكة  Cóndor S.Aوللقة لر رقةةم  2018/250لوةةؤر  26نيسةةا /تب ي
ابلنسبة للشكة  Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A.و/تو .Emmerson Shimmin
 6-4و يمةةا ي علة ابالن هةةاك لوفةةدض للمةةا  3(2مةةن للعهةةد تشةةري للدولةةة للاة ف وا ت
حتقيقاً جنائياً ت وقد لألشةخاص للةختين ي رعةو ةول للصةواي مسة وننة ية و( وللةختين قةد تتفة ض
عليهم عقوابة مج لك مال لسج لءلة لجلنائية.
تعليقات أصحاب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 1-5تشةةار تصةةحاال للةةبالغ تعليقةةاهتم لوؤروةةة  23كةةانو لألول /يسةةمرب 2018وا تهنةةم
ال ي ة ددعو قةةدوث لن هةةاك للح ة بي ةةة صةةحية ب ة حي جةةو علةةى ة و وصوصةةي هم وقيةةاهتم
لألس ية ولن هاك ققهم لحليا وللسالمة للبدنية وعدم وجو سب لن صاف عالة(. 26
 2-5و يمةةا ي عل ة اب ةدلض عةةدم وجةةو صةةلة بةةح لألقةةدلث لوعنيةةة وللعهةةد يؤكةةد تصةةحاال
للةةبالغ ت للدولةةة للا ة ف تقةةدم تفسةةريلً وان ةاً وضةةيقاً الل لماهتةةا يمةةا ي عل ة ابحل ة لحلي ةةا
وهةةف لل لمةةاة تشةةم وضةةا ة وا لالل ة لم للسةةلغ بعةةدم لاةةاذ ت ،وج ة لء مباش ة حي ة م للشةةخس
م ةةن قيات ةةري لالل ة ة َلم لسُي ةةا بض ةةما ة ة وف معيش ةةية الئق ةةة .ول ةةختلق وج ةةا حتلي ة ة ت لألس ةةس
لووضوعية للبالغ.
لسج لءلة لجلنائية عام  2017يقول تصحاال للبالغ وهنم
 3-5و يما ي عل إبعا
علمول بختلق للق لر قهب عندما ق تول مالقظاة للدولة للا ف للقضية .وهةم يؤكةدو ت هةختر
حتم مسؤولي ها و ليالً علةى عةدم جةدي ها‘‘ كمةا ي ضة مةن
’’حماولة ايئسة من للدولة ل جنا د

__________

( 25مل تقدم للدولة للا ف ت ،واثئ وثباة.
( 26يس شةةهد تصةةحاال للةةبالغ قةةوملم مقبوليةةة للةةبالغ ءرلء لللجنةةة قضةةية نية توسةةا ضةةد كنةةدل .وتشةةارول وا
ت لللجنة ذك ة تلةق لآلرلء ت صةاقبة للةبالغ ’’توضةحت تهنةا ال تةدَّعف قةدوث لن هةاك للحة للصةحة
بة ة ة ة حل دقه ة ة ةةا لحلي ة ة ةةا دج ة ة ةةة ت للدول ة ة ةةة للاة ة ة ة ف مل تة ة ة ة ابل لمه ة ة ةةا لسُية ة ة ةا دماي ة ة ةةة ققه ة ة ةةا لحلي ة ة ةةا ‘‘
( CCPR/C/123/D/2348/2014للفق . 9-10
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عةةدم عقةةد جلسةةة لالس ة ماع لألوليةةة لل ة قالةةت وهنةةا س ةتعقد تيلول/سةةب مرب  .2018ولةةختلق
ال ي ة لل تصةةحاال للةةبالغ بعةةد م ة ور تكث ة مةةن سةةب سةةنولة علةةى لألقةةدلث لوعنيةةة لن ظةةار
قصوملم على لالن صاف.
 4-5و يمةةا ي علة موضةةوع عةةاوأ لحليةةاز لودنيةةة يةةختك تصةةحاال للةةبالغ ت تلةةق للةةدعاوأ
ليسةةت وسةةيلة عالةةة لالةةا محايةةة ققهةةم لحليةةا وللسةةالمة مةةن لالن هاكةةاة للنامجةةة عةةن عةةدم
لس جابة للسلااة بشك عال .وهم يضيفو تنري و قاً للولئ ب لزيلياً بش وصول لوس ضعفح
وا للعدللةة ينبغةف ت يؤوةخت لحلسةةبا للوضة للضةعي للمة لرعح لوقيمةح مسة وننة ية و(
لل يفيةةة للنائيةةة( 27للةةخت ،ال ميكةةندهم مةةن لالس ة عانة محة ٍةام و ة تتعابةةري ولوخةةان ب كبةةد تكةةالي
لوقاضةا للباهظةة قالةة وسةار للةدعوأ .وهةم ية و تنةري ابلة م مةن وجةو قةولنح بي يةة سةةارية
ا للقضا نظام للعدللة لودنية للخت ،تنشة للةد اع عةن ققةوا لولكيةة ل اصةة ل ة ل ليسةول
مل مح ابلنظ مبةا للقةانو لل رلعةف تو للقةانو للبي ةف وتنةري لةيس للدولةة للاة ف ت ،حمةاكم
م خصصة ملا صالقية للنظ لوسائ لل رلعية وللبي ية وتو ملم وسيلة قانونية مناسبة.
 5-5و يما ي عل ابألسةس لووضةوعية للةبالغ تشةار تصةحابري مة توة أ وا لن هاكةاة لحلة
لحليةةا ولحلة للسةةالمة للبدنيةةةو وذكة ول ت وكالةةة اتبعةةة للدولةةة للاة ف لسة ن جت ت آابرهةةم
كانةةت ملوثةةة ابلكيمةةاواية لل رلعيةةة وت مك بةاً قكوميةاً آوة وضة قائمةةة ابجلة لئم لس لريةةة للة
لرتكب ها للشكاة لووجو جبولر م لرعهم .وهم يؤكدو ت وج لءلة م عمد لاختها ت ل م وكا
إبمكةةا للدولةةة للاة ف ت ت جنبهةةا تسةةببت و ةةا تقةةد لوة لرعح مةةن سةةكا للق يةةة وتضة ة
بقدر ت ل لجمل م لحمللف لآلو ين على ةارسة ققوقهم للعي بك لمة و للسالمة للبدنية.
 6-5ويؤكةةد تصةةحاال للةةبالغ تنةةري وذل مل تكةةن للدولةةة تسةةعى وا ة ض ض ةولبهب عالةةة ل فةةا ،
تسةةمم لو ةول للغختلئيةةة اهنةةا تن هةةق بةةختلق لحل ة لحليةةا  .وه ةم ي ة و ت تةةو ري للبي ةةة للصةةحية
للوقت لوناسا ولوول للغختلئية ل الية من للسموم هف
وتقدمي لل عاية للصحية للعالية لجلو
مةةن عناصة لحلة لحليةةا  .ويشةةري تصةةحاال للةةبالغ وا لل علية للعةةام رقةةم  36ك سةةا لل ةةختكري
نري’’ :ينبغف للدول لألنة لف ت ت خةخت لل ةدلبري لوالئمةة وعاجلةة للظة وف لالج ماعيةة للعامةة للة
قد ت سبا تواار مباش هتةد قيةا لألشةخاص تو متةنعهم مةن لل م ة دقهةم لحليةا بك لمةة‘‘
وللة ’’قةةد تشةةم  ...تةةدهور للبي ةةة‘‘( . 28وهةةم يشةةد و علةةى ت لحلة لحليةةا ’’يشةةم قة
لأل ة ل عةةدم للوقةةوع ضةةحية أل عةةال وتوجةةري تقصةةري يتقصةةد ةةا تو يت وق ة منهةةا ت ت سةةبا و ةةاهتم
و ا ً ري نبيعية تو مبك ‘‘(. 29
 7-5و يمةةا ي علة ابن هةةاك لوةةا  17مةةن للعهةةد ية أ تصةةحاال للةةبالغ تنةةري ال ميكةةن للدولةةة
للا ف ت ت نص من مسؤولي ها مج ل عاء لع ما ها لقولنح بي ية و لديها وكاالة مكلفةة
إبنفةةاذ للق ةولنح وللل ةولئ للبي يةةة .اوفةةاا للدولةةة ونفةةاذ تلةةق للق ةولنح وللل ةولئ هةةو ابل حديةةد
__________

( 27يختك تصحاال للبالغ تنري من للصعا للغاية على سكا ي و( للوصول وا ل دماة للعامة ما يهةا ل ةدماة
لل يقدمها مك ا لودعف للعام ولحملاكم بسبا عدم وجو ت ،وةدماة نقة عةام .وي عةح علةى سةكا ذلةق
لجمل م ة لحمللةةف تةةنقلهم لس ة خدلم تقةةد مسةةارين ت ة لبيح نوملمةةا  10و 14كيلةةومدلً ويصةةبحا ةةري سةةالكح
عند هاول لألماار للوصول وا تق ال ن ي وعندر تكو تق ال مدينة وهف كورو ول( على بعد  20كيلومدلً.
( 28لل علي للعام رقم  2018(36بش لحل لحليا للفق .26
( 29لو ج للساب للفق .3
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مةةا يشةةك تةةدوالً تعسةةفياً وصوصةةية للنةةا وشةةؤو تسة هم وبيةةوهتم .ويشةةري تصةةحاال للةةبالغ
وا تلةةوث لجملةةار ،لوائيةةة ولحملاصةةي ونفةةوا قي ةولانة لو ة لرع .ويضةةيفو ت مجي ة تلةةق للعناص ة
تشك جانباً من وصوصي هم وشؤو تس هم وبيوهتم للة تع ضةت لالن هةاك .وكةا ةكنةاً منةا
ذلق للوض لو مارست للدولة للا ف للعناية للولجبة للو اء بولجبها تو ري لحلماية.
 8-5و يمة ةةا ي عل ة ة ابسج ة ة لءلة لس لرية ةةة لل ة ة بة ةةدتة بعة ةةد دة ةةس سة ةةنولة مة ةةن لألقة ةةدلث
لوعني ةةة( 30يش ةةري تص ةةحاال لل ةةبالغ وا ت تل ةةق لسج ة لءلة مل تفشة ة ق ةةهب تعلية ة عملي ةةاة
ب ة ت لسجة ة لء لس لر ،لو عل ة ابلشة ةك ح Hermanos Galhera Agrovalle del Sol S.A.
لل ة
و/تو  Emmerson Shimminت ضةى وا عةةدم مسةةاع للةدعوأ للقضةةية ووا لسة ن اج ت للاة ح
لوةةختكورين ال ي ة حمال ت ،مسةةؤولية بعةةد تقةةدميهما نلب ةاً سعةةا للنظة للقضةةية  23تاير/
مة ةةايو  .2018و ق ة ة لر مة ةةؤر  24تيلول/سة ةةب مرب  2018ذك ة ة ة مدي ية ةةة ل ة ةةدماة لالس شة ةةارية
للقانونيةةة لل ابعةةة لةةوزلر للبي ةةة ولل نميةةة لوس ة دلمة نةةري ’’مل ميكةةن حتديةةد هويةةة مالةةق لونش ة لل ة
شة ها للسةةلااة للبي يةةة حتديةةدلً قاعيةاً‘‘ .وت ’’معلومةةاة ضة ورية مثة رقةةم تسةةجي لو رعةةة
مل تكةن م اقةة ومل تكةن وقةةدلثياة لو رعةة مسةجلة ومل تكةن هنةةاك ابل ةا معلومةاة قيقةة عةةن
هويةةة للشةةخس لوةةا  ،تو لالع بةةار ،للةةخت ،كةةا مي لةةق تو يسة ج للعقةةار لوعةةين‘‘ .وو قةاً لةةختلق
وموجا للق لر رقم  18/116لوؤر  10تش ين لألول/تك وب  2018تسةقات للةوزلر للقضةية
لو وعةةة علةةى تلةةق للش ةكة وعلةةى  .Emmerson Shimminوابلنسةةبة لإلج ة لء لس لر ،يمةةا ي عل ة
ابلشك ح  Cóndor Agrícola S.A.و/تو  KLM S.A.نلا تصحاال للةبالغ مةن للسةلااة لوخ صةة
تسليمهم نسخة من مل للقضية ولكنهم مل ي مكنول من لحلصول عليهةا ومل ي مكنةول ابل ةا مةن
حتلي حم وايتري.
 9-5ويؤك ةةد تص ةةحاال لل ةةبالغ ت ه ةةختر لألق ةةدلث ليس ةةت قال ةةة منع ل ةةة كم ةةا ي ضة ة م ةةن تع ةةد
لحلةةاالة لل ة يتع ة ال يهةةا عةةن للقل ة بش ة هةةختل لووضةةوع للعةةامل .وابسضةةا ة وا للبيةةاانة لألو ة أ
لو علقة مث هختر لحلةاالة لوشةار وليهةا سةابقاً (لنظة للفقة  2-3تعةالر يس شةهد تصةحاال للةبالغ
ب ق ية لوقة ر ل اصةةة لوعنيةةة ابحلة للغةةختلء عةةن مهم هةةا ابرل ةول ،للةةخت ،نلبةةت يهةةا مةةن للدولةةة
للاة ف وضة ونةار قةةانو عةال حلمايةة للبي ةةة مةا ذلةق لحلمايةة مةةن لسة خدلم لون جةاة للكيميائيةةة
لل رلعيةةة للسةةامة ولع مةةا عقةةوابة مناسةةبة ضةةد مةةن ةةالفو للقةةانو وتعويضةةاة مناسةةبة ل شةةخاص
لو ض رين( . 31وهم يختك و تيضاً تق ي لوق ر ل اصةة لوعنيةة دقةوا للشةعوال لألصةلية عةن مهم هةا
ابرل ةول ،للةةخت ،تشةةارة يةةري وا ت منةةوذج لل نميةةة للةةبال للةةخت ،يشةةج للنمةةو لالق صةةا  ،للسة ي
مةةن وةةالل زرلعةةة حمصةةول وقيةةد يفةةاقم لوشةةكالة للبي يةةة لحلاليةةة للنامجةةة عةةن زرلعةةة لحملاصةةي لحملة دةور
جينيةاً وعةن لسة خدلم مبيةدلة لآل ةاة .ولةختلق توصةت لوقة ر ل اصةة مة  ،للدولةة للاة ف دثةاً
بش ’’آاثر ر مبيدلة لآل اة ولون جاة للكيميائية لل رلعية لألو أ  ...علةى صةحة للنةا وعلةى
لل م ة دقةوا لسنسةا لألوة أ  ...ولع مةا وتنفيةخت تشة يعاة ل نظةةيم لسة خدلم هةختر لون جةةاة‘‘(. 32
ويشري تصحاال للبالغ تيضاً وا لوالقظةاة ل اميةة للصةا ر عةن لللجنةة لوعنيةة ابحلقةوا لالق صةا ية
ولالج ماعيةةة وللثقا يةةة بش ة لل ق ي ة للةةدور ،لل لب ة لبةةارل ول ،للةةخت ،ك ة رة يهةةا لللجنةةة لسع ة لال عةةن
__________

( 30كا نلا لل ف ي مؤرواً  15نيسا /تب ي  2016ولس غ ا صدور ق لر بش نري عامح.
( A/HRC/34/48/Add.2 31للفق . (106
( A/HRC/30/41/Add.1 32للفق ات  48و(83ز .
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قلقهةةا وزلء لآلاثر للض ةةار لل رلعةةة لوكثف ةةة لف ةةول للصةةواي ولالس ة خدلم للعش ةولئف للكيم ةةاواية لل رلعي ةةة
للسامة وتلوث ومدل لة لويار ولنعدلم لألمن للغةختلئف .وهةم يشةريو تيضةاً وا ت لللجنةة قثةت للدولةة
للاة ف علةةى ’’لاةةاذ لل ةةدلبري للالزمةةة و لقبةةة زرلعةةة ةةول للصةةواي بغة ض لحليلولةةة و تقويضةةها وس ة وأ
لل م ابحلقوا لالق صا ية ولالج ماعية وللثقا ية وال سيما لحل مسة وأ معيشةف الئة و للغةختلء
ولوةةاء وللصةةحة‘‘( . 33ويقةةدم تصةةحاال للةةبالغ تمثلةةة علةةى لحلةةاالة لل ة تةةو يهةةا تشةةخاص ن يجةةة
لل سمم مبيةدلة لحلشة لة .قةد نتقلةت ويفاليليسة ا بريللغةو وكانةت تبلة مةن للعمة  28عامةاً وتعةي
مس ة وننة كةةامبو ت ةول لألصةةلية (علةةى لجلانةةا لآلو ة مةةن للا ي ة لل ئيسةةية وي باهةةا مس ة وننة ي ة و(
ن ي تة ل وا لوس شةفى وكانةت ت قية مةاً وماتةت هنةاك .و  7كةانو للثاين/ينةاي  2003تةو
سةةيلفينو اتال ةريل وكةةا يبل ة مةةن للعم ة  11عام ةاً بعةةد تع ضةةري لل ة بكيمةةاواية زرلعيةةة سةةامة
مقانعةةة وي ابيةةا بينمةةا كةةا يس ة ق رلج ةةري علةةى نةةول ن ي ة اثنةةو ،حمةةاذ حلقةةول م روعةةة( . 34ويقةةول
تصةةحاال للةةبالغ ت شةةقيق ح تو ي ةةا عةةام  2014بعةةد ر ترلض جمةةاور ون ملمةةا وت  18شخص ةاً
ابلغاً جم معهما لحمللف م ضول( . 35ويشري تصحاال للةبالغ تيضةاً وا ت جم معةاً توة لشةعوال تصةلية
كورو ول( تض ر بسبا تبخري لحملاصي آال /ت ساس . 36(2017
 10-5وتوريلً و يما ي علة ابن هةاك لوةا  3(2مةن للعهةد مقة وء ابالقةدل مة لوةول  6و7
و 17يشةري تصةةحاال للةةبالغ وا مةا يلةةف( :ت مل تُية ت ،تشة ي جلثةة للسةةيد بورتيلةةو كاسةرييسو
(ال مل تُي ت ،حتقي جنائف يما ي عل مالكف لألعمال لل جاريةة لل رلعيةة لجملةاور للة تبةح تهنةا
لرتكبت لن هاكاة و لريةو (ج مل يؤ ت ،سبي من سب لالن صاف لل لل مسةوها وا تصةحي
ياال تدلبري للوقاية حلمايةة لونةان مةن للة للةخت ،ال ية لل مسة م لً تو وا لاةاذ تةدلبري حمةد
ل نظي لجملار ،لوائية للق يبة وتنقي هاو ( مل ي لة لو ضة رو جةربلً للضة ر للةخت ،ال ية لل يصةيبهم
ج لء تلق لالن هاكاة.
املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

للنظ

لوقبولية

بةالغ مةا ي عةح علةى لللجنةة لوعنيةة دقةوا لسنسةا
 1-6قب للنظة ت ،ل عةاءلة تة
ت تقة ر و قةاً للمةةا  97مةةن نظامهةةا للةةدلولف مةةا وذل كةةا للةةبالغ مقبةةوالً موجةةا للربوتوكةةول
لالو يار ،لولح ابلعهد.
__________

( E/C.12/PRY/CO/4 33للفق .25
( 34يس شهد تصةحاال للةبالغ ابل ق ية لل ةا Mesa de Concertación para el Desarrollo Rural Sostenible, Informe :
de la Sociedad Civil sobre el Cumplimiento del PIDESC en el Paraguay 2000–2006, Asunción, 2007,

 p. 22م ا .https://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/DESC-Paraguay.pdf :
https://www.ultimahora.com/dos-ninas-fallecieron- :
( 35حيي ة تصةةحاال لل ةةبالغ وا مقةةال صةةحفف م ةةا
.curuguaty-causa-agrotoxicos-segun-la-fnc-n814364.html

( 36حيي تصحاال للةبالغ وا مقةال صةحفف بعنةول
”( sojales en Curuguatyجم م للسكا لألصةليح يلحقةري ضة ر بسةبا تبخةري ققةول ةول للصةواي كورو ةول(
https://www.ultimahora.com/comunidad-indigena-afectada-fumigacion-sojales- :
م ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا
.curuguaty-n1101022.html
“Comunidad indígena afectada por fumigación de
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 2-6وقد أتكدة لللجنة و قاً وا تنس عليري لوا ( 2(5ت مةن للربوتوكةول لالو يةار ،مةن
ت لوسة لة نفسةةها ال ُية  ،دثهةةا ونةةار وجة لء آوة مةةن وجة لءلة لل حقية للةةدو تو لل سةةوية
للدولية.
 3-6وحتيهب لللجنة علماً بد للدولةة للاة ف للةبالغ ةري مقبةول مةن قية لالو صةاص
لووضوعف أل لحلقوا للبي ية ري منصوص عليها للعهةد .وتالقة لللجنةة تيضةاً ت تصةحاال
للبالغ ذك ول تهنم ال ي ددعو قةدوث لن هةاك للحة بي ةة صةحية بة قةدوث لن هاكةاة حلقهةم
لحليا وللسالمة للبدنية ول صوصية ولحليا لألس ية و لحلصول على لن صاف عال وت
ماالب هم تقوم على تسا ت للدولة للا ف مل ت ابل لمهةا لسُيةا دمايةة تلةق لحلقةوا وهةو
م ةةا يس ة ة ل م لحلال ةةة لوا وق ةةة ونف ةةاذ لوع ةةايري للبي ي ةةة .ول ةةختلق ت ة ة أ لللجن ةةة ت لو ةةا  3م ةةن
للربوتوكول لالو يار ،ال تشك عقبة تمام لس ن اج مقبولية هختل للبالغ.
 4-6وحتةةيهب لللجنةةة علم ةاً بةةد للدولةةة للا ة ف يمةةا ي عل ة بعةةدم لس ة نفا سةةب لالن صةةاف
لحملليةةة وقوملةةا و هنةةاك حتقيقةاً جنائيةاً جةةارايً و ةةا للسةةيد بورتيلةةو كاسةرييس وتسةةمم تصةةحاال
للةةبالغ ن يجةةة الن ه ةاك للق ةولنح للبي يةةة .وتشةةري لللجنةةة وا ت للغ ة ض مةةن لش ةدلق لس ة نفا سةةب
لالن صةةاف لحملليةةة هةةو واتقةةة للف صةةة لل ةةدول لألن ة لف أل لء ولجبهةةا محايةةة وضةةما لحلق ةةوا
لونصوص عليها للعهد( . 37ومة ذلةق وعمةالً ابوةا ( 2(5ال مةن للربوتوكةول لالو يةار،
ينبغةةف تال تكةةو سةةب لالن صةةاف لحملليةةة ماولةةة علةةى قةةو ةةري معقةةول .ونظة لً وا تكثة مةةن ةةاين
سنولة لنقضت على لألقةدلث لوعنيةة وت للقضةية لجلنائيةة مل حتقة تقةدماً ملموسةاً وت للدولةة
للا ف شلت تربي ذلق لل وري للكبري ت أ لللجنة ت لل حقية قةد نةال تمةدر بشةك ةري
معقول وتنري ملا ت تنظ تبعاً لختلق هختل للبالغ(. 38
 5-6وحتيهب لللجنة علماً كةختلق بةد للدولةة للاة ف تصةحاال للةبالغ مل يسة نفدول مجية
سةةب لالن صةةاف لحملليةةة لو اقةةة ألهنةةم مل ي ع ةول عةةوأ قيةةاز مدنيةةة .ةةري ت لللجنةةة حتةةيهب علم ةاً
ب كيةةد تصةةحاال للةةبالغ ت ذلةةق للنةةوع مةةن للةةدعوأ لةةيس وسةةيلة عالةةة لالةةا محايةةة ققهةةم
لحليا وللسالمة من لالن هاكاة للنامجة عن عدم لس جابة للسلااة بشك عال .وتشري لللجنة
وا تن ةةري متش ةةياً مة ة لو ةةا ( 2(5ال م ةةن للربوتوك ةةول لالو ي ةةار ،ةةا تص ةةحاال لل ةةبالغ ليسة ةول
ماةةالبح كث ة مةةن لس ة خدلم مجي ة للسةةب لل ة ت ةةي ملةةم ومكانيةةة معقولةةة لالن صةةاف( 39ولل ة
ت علة ابالن هةةاك لو عةةوم ولل ة ت ةةي لحلصةةول علةةى تعةةويا م ناسةةا م ة للض ة ر للةةخت ،قةةدث.
وتالق ة ة لللجن ةةة تيض ة ةاً ت لحملكم ةةة لل ة ة نظ ة ة ة نل ةةا ق ة ة لحلماي ةةة للقض ةةائية ذك ة ة ة تن ةةري
’’ال توج ةةد قنة ةولة قانوني ةةة من ظم ةةة لال ةةا لحلماي ةةة للحة ة لل ةةخت ،لنته ةةق نظة ة لً أل لوؤسس ةةاة
قصة ة ة ة ونف ة ةةاذ تل ة ةةق
لوس ة ةةؤولة ع ة ةةن سياس ة ةةاة للبي ة ةةة وللص ة ةةحة للنباتي ة ةةة ه ة ةةف نفس ة ةةها للة ة ة د
للسياسةةاة‘‘ .وعليةةري الةةس لللجنةةة وا ت ر ة عةةوأ بش ة لحليةةاز لودنيةةة لةةن تكةةو وسةةيلة
لن صةةاف عالةةة ه ةةختر للقضةةية وال ةةس وا ت للةةبالغ مقبةةول موج ةةا لوةةا ( 2(5ال م ةةن
للربوتوكول لالو يار.،

__________

(37

قة ةةري قضة ةةائف مس ة ة ق منة ةةخت صة ةةدور آرلء لللجنة ةةة قضة ةةية ة .ك .ضة ةةد نسة ةةا

(CCPR/C/37/D/220/1987

للفق .3-8
يمةا ي علة مسة لة لل ة وري ةري لوعقةول لنظة قضةية تبةدوويالو نا ضةد هولنةدل (CCPR/C/125/D/2498/2014
(38
للفق  3-6وقضية تشرين ضد لالحتا لل وسف ( CCPR/C/125/D/2322/2013للفق .3-11
( 39قضية كوالماركو ابتيينو ضد بنما ( CCPR/C/52/D/437/1990للفق .2-5
GE.19-16217
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 6-6ومةةا ت للةةبالغ يسة و مجية للشة وق لو علقةةة ابوقبوليةةة وت صةةحة ل عةةاءلة تصةةحاال
للبالغ لس نا لً وا لوول  3(2و 6و 7و 17من للعهةد قةد ثب ةت مةا يكفةف أل ة لض لسة ن اج
لوقبولية تعلن لللجنة ت للبالغ مقبول وتش ع حصري من قي تسسري لووضوعية.

للنظ

لألسس لووضوعية

 1-7نظ ة ة لللجن ةةة لوعني ةةة دق ةةوا لسنس ةةا ه ةةختل لل ةةبالغ ض ةةوء مجية ة لوعلوم ةةاة للة ة
تاتق ها ملا لألن لف على للنحو لونصوص عليري لوا  1(5من للربوتوكول لالو يار.،
 2-7وحت ةةيهب لللجن ةةة علمة ةاً اب ع ةةاء تص ةةحاال لل ةةبالغ ت لألق ةةدلث ه ةةختر للقض ةةية تش ةةك
لن هاكاً ابل قصري للما  6من للعهةد يمةا ي علة بكة مةن للسةيد بورتيلةو كاسةرييس للةخت ،تةو
وقةةد ه ة ة عليةةري تع ة لض لل سةةمم مبيةةدلة لآل ةةاة وتصةةحاال للةةبالغ تنفسةةهم ن يجةةة ش ة
للدولةةة للا ة ف ت لء ولجبهةةا تةةو ري لحلمايةةة .وهةةم ي عمةةو ت ققهةةم لحليةةا بك لمةةة قةةد
لنتهق ن يجة لل بخري لوس م للخت ،تحيدث أتثريلً سلبياً على قياهتم لليومية ويلوث لجملار ،لوائيةة
لل ة يصةةاا و يهةةا ولآلابر لل ة يش ة بو منهةةا ولحملاصةةي وقي ةولانة لو ة لرع لل ة هةةف مصةةدر
ةةختلئهم وق ةةد ت أ كة ة ذل ةةق وا تس ةةممهم ة ةةا تال ةةا و ةةوملم وا لوس ش ةةفى بس ةةبا نفة ةس
لألعة لض لل ة عةةاىن منهةةا للسةةيد بورتيلةةو كاس ةرييس (للغثيةةا وللةةدولر وللصةةدلع ولحلمةةى وآالم
لوعةةد وللقةةفء ولسسةةهال وللسةةعال ولالل هةةاابة لجللديةةة  .وتالق ة لللجنةةة تيض ةاً ت للدولةةة
للاة ف تؤكةةد ت تصةةحاال للةةبالغ مل يثب ةول تهنةةم تسةةممول مبيةةدلة لآل ةةاة وت لللينةةد هةةو لوةةا
للكيميائيةةة لل رلعيةةة للسةةامة للوقيةةد لل ة وجةةدة بدكي ة تعلةةى مةةن للع بةةة لوسةةمو ةةا .ةةري ت
لللجنةةة تالق ة ت تق ي ة للنيابةةة للعامةةة عةةن ن ةةائ حتلي ة عينةةاة لويةةار لو ة ووذ مةةن للب ة للةةخت،
تس ة خدمري تس ة للسةةيد بورتيلةةو كاس ةرييس يشةةري وا وجةةو لأللةةدرين ولللينةةد و ةةا مبيةةد آ ةةاة
ومبيد قش لة حمظورل موجا قانو ابرل ول .،وابسضا ة وا ذلةق تالقة لللجنةة تنةري مل ُية
تش ة ي جثةةة للسةةيد بورتيلةةو كاس ةرييس ابل ة م مةةن نلةةا ذلةةق ترب ة مناسةةباة ر لفةةة بغ ة ض
حتدي ةةد م ةةا وذل كان ةةت هن ةةاك آاثر لكيم ةةاواية زرلعي ةةة تجه ت ةةري للدلولي ةةةو وت لل ةةاريخ للا ةةغ
ألصةةحاال للةةبالغ ون ةةائ لو بةةارلهتم للةةدم وللبةةول مل تتةةدرج مل ة للقضةةيةو وت للدولةةة للا ة ف
مل تقدم ت ،لي سثبةاة ت للقةيم للة تسةف ة عنهةا حتلةيالة عينةاة للةدم وللبةول كانةت لوة
للنااقةةاة للابيعيةةة .وتشةةري لللجنةةة وا ت مةةا ُيعة عةةاء لسثبةةاة ال يق ة علةةى عةةات تصةةحاال
للةةبالغ قةةهب هةةو علةةى وجةةري ل صةةوص تنةةري لةةيس للاة ح تصةةحاال للةةبالغ وللدولةةة للاة ف
لئم ةاً نفةةس للقةةدر علةةى للوصةةول وا لأل لةةةو غالب ةاً مةةا تكةةو للدولةةة للا ة ف وقةةدها كثةةري
مة ة ةةن لألقية ة ةةا ومكانية ة ةةة للوصة ة ةةول وا لوعلومة ة ةةاة للالزمة ة ةةة .و لحلة ة ةةاالة لل ة ة ة ي وق ة ة ة يهة ة ةةا
لل وض ةةي عل ةةى معلوم ةةاة م اقة ةة ق ةةهب للدول ةةة للاة ة ف ُي ةةوز للجن ةةة ت تع ةةرب ت لال ع ةةاءلة
ما يربرها وذل مل تدقضها للدولة للا ف ب قدميها ت لة وتفسريلة تم ضية(. 40
 3-7وتالق ة لللجنةةة ت لل فسةةري للضةةي ال يالئةةم بشةةك كةةاف لوفهةةوم للكام ة للح ة
لحليا وت على للدول ت ت خةخت وجة لءً وُيابيةاً حلمايةة ذلةق لحلة ( . 41وتشةري لللجنةة وا تعليقهةا
للعةةام رقةةم  36للةةخت ،تثب ةةت يةةري ت لحل ة لحليةةا يشةةم تيض ةاً ق ة لأل ة ل لحليةةا بك لمةةة

__________

( 40قضية جمنو ضد لجل لئ
( 41قضية ني توسا ضد كندل للفق .3-11
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وعةةدم للوقةةوع ضةةحية أل عةةال تو توجةةري تقصةةري ت سةةبا و ةةاهتم و ةةا ةةري نبيعيةةة تو مبكة (. 42
وينبغةةف للةةدول لألن ة لف ت ت خةةخت لل ةةدلبري لوالئمةةة وعاجلةةة للظ ة وف لالج ماعيةةة للعامةةة لل ة قةةد
ت سبا تواةار مباشة هتةد قيةا لألشةخاص تو متةنعهم مةن لل م ة دقهةم لحليةا بك لمةة
وتشم تلق للظ وف تدهور للبي ة ( . 43وتالق لللجنة هختل للصد ت للدولةة للاة ف مل مةة
تيضةاً ابتفاقيةةة لس ة كهومل بشة لولةةواثة للعض ةوية للثاب ةةة .وتشةةري لللجنةةة تيضةاً وا ت للةةدول لألن ة لف
قد تكو قالة لن هاك للما  6ق لو مل تؤ تلق لألواار ولألوضاع وا قدل لحليا (. 44
 4-7وحتيهب لللجنة علماً تيضاً ابل اورلة لحملاكم للدولية لألو أ لل لعد ت بوجو صلة
ال ميكةن ونكارهةا بةح محايةة للبي ةة ووعمةةال ققةوا لسنسةا وتثب ةت ت لل ةدهور للبي ةف ميكةةن ت
يؤث سلباً على لل م للفعلف ابحل لحليا ( . 45وابل ةا ةا لل ةدهور للبي ةف للشةديد ت أ وا
لس ن اج قدوث لن هاكاة للح لحليا (. 46
 5-7و هةةختر لحلالةةة ت ة أ لللجنةةة ت ر لوناقةةة بكثا ةةة ابلكيمةةاواية لل رلعيةةة للسةةامة -
وهو وج لء ي توثيقري بشك ولف( - 47يشك وا لً م وقعاً بشك معقول على قيةا تصةحاال
للبالغ ابلنظ وا ت ذلق لل بخري للولس للناةاا قةد تسةبا تلةوث لألهنةار للة يصةاا يهةا
تصةةحاال للةةبالغ وميةةار لآلابر للة يشة بوهنا وتشةةجار للثمةةار ولحملاصةةي وقي ةولانة لوة لرع لل ة
هف مصدر ختلئهم .وقد نتق تصحاال للبالغ وا لوس شةفى بسةبا تسةممهم ومل تقةدم للدولةة
للاة ة ف ت ،لية ة م ةةن ت ،ن ةةوع سثب ةةاة ت ق ةةيَم لو ب ةةارلة مه ةةم وب ةةوملم كان ةةت ض ةةمن للنا ةةاا
للابيعف ومل تقةدم ت ،تفسةري بةدي ل قةدلث لوةختكور  .وعةالو علةى ذلةق تةو للسةيد بورتيلةو
كاس ةرييس ب ةةدو ت ،تفس ةةري م ةةن للدولةةة للا ة ف لو ات ةةري قي ة مل ُي ة تش ة ي جلث ةةري .وتالق ة
لللجنةةة تيض ةاً تن ةةري وةةالل ةةد ال تق ة ع ةةن دةةس س ةةنولة قب ة قةةدوث تق ةةدلث ه ةةختر للقض ةةية
لسدعف لن بار عد من للسةلااة لحلكوميةة وا عمليةاة لل بخةري وأتثريهةا علةى سةكا مسة وننة
ت
ية و( (للفقة  . 6-2وابلة م مةن تلةةق لل قةةاري وللشةةكاوأ مل ت خةخت للدولةةة للاة ف ت ،وجة لء.
وابوثة تقة ة للدولةةة للاة ف بف ضةةها عقةةوابة و لريةةة علةةى لثنةةح مةةن لون جةةح (للفقة 5-4
تلق لألنشاة تشك وا لً وهةو ولقة ال ي ة ث بوقة لسجة لءلة للة صةدر بشة هنا تمة
وقةةدأ هةةختر للقضةةااي علةةى تسةةا لرتكةةاال تواةةاء رمسيةةة لسج ة لءلة لل ة لاةةختهتا للسةةلااة

__________

(42
(43
(44
(45

(46

(47
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لل علي للعام رقم  36للفق .3
لو ج للساب للفق .26
لو ج للساب للفق .7
حمكمةة للبلةةدل لألم يكيةةة حلقةوا لسنسةةا للف ةةوأ  OC-23/17لوؤروةة  15تشة ين للثةةاين/نو مرب  2017بشة
للبي ة وققوا لسنسا للسلسلة تل رقم  23للفق لة  47و 108وما يليهاو وقضةية كةاول اننةدي ضةد
هن ةةدورل لألس ةةس لوناقي ةةة ولجل ةةرب ولل ك ةةالي لحلك ةةم للص ةةا ر  3نيس ةةا /تب ي  2009للسلس ةةلة ج ةةيم
للعةةد  196للفق ة  .148ولنظ ة تيض ةاً قضةةية مك ة للعم ة مةةن تج ة لحلقةةوا لالج ماعيةةة ولالق صةةا ية (لل ةةاب
للجن ةةة لأل يقي ةةة حلق ةةوا لسنس ةةا وللش ةةعوال ومك ة ة لحلق ةةوا لالق ص ةةا ية ولالج ماعي ةةة ض ةةد نيج ةةرياي لل ةةبالغ
رقم  27 96/155تش ين لألول/تك وب  2001ولل علي للعام رقم  36للفق .3
لحملكم ةةة لألوروبي ةةة حلق ةةوا لالنس ةةا قض ةةية توزية ة وآوة ة ين ض ةةد تكي ةةا لحلك ةةم للص ةةا ر  17تشة ة ين للث ةةاين/
نةةو مرب  2015للفق ة لة  171-170و200و وقضةةية بو لييفةةا وآو ة ين ضةةد روسةةيا لحلكةةم للصةةا ر 20
آذلر/مة ةةار  2008للفق ة ة لة  130-128و 133و159و وقضة ةةية تونرييلة ةةدي ضة ةةد تكية ةةا لحلكة ةةم للصة ةةا ر
 30تش ين للثاين/نو مرب  2004للفق لة  71و 90-89و.118
لنظ لحلولشف من  14وا  17ومن  32وا .34
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للبي يةةة (للفق ة  . 8-5ووضةةا ة وا ذلةةق تق ة ة وزلر للبي ةةة مسةةؤولي ها عةةن عةةدم وجةةو رقابةةة.
وتوةةريلً ذك ة ة لحملكم ةةة لحمللي ةةة بوض ةةو عن ةةد قبومل ةةا نل ةةا وص ةةدلر تم ة ابحلماي ةةة للقض ةةائية ت
’’للدولةةة مل تة ابل لماهتةةا تو مل تةةؤ ولجبهةةا لحلمايةةة‘‘ .وابلة م ةةةا تقةةدم تولصةةلت عمليةةاة
لل بخري .وابل ا ونظ لً لل سمم لحلا للخت ،عاىن منري تصحاال للةبالغ كمةا لع تةدف بةري لألمة
ابحلمايةةة للقضةةائية للصةةا ر عةةام ( 2011للفق ة ات  20-2و 21-2ولو ةةا للسةةيد بورتيلةةو
كاسة ةرييس لل ةةخت ،مل مة ة للدول ةةة للاة ة ف تب ةةدل تشة ة حياً جلث ةةري ال ةةس لللجن ةةة وا ت لوعلوم ةةاة
لوع وضةةة عليهةةا تكش ة عةةن لن هةةاك للمةةا  6مةةن للعهةةد قةةاالة للسةةيد بورتيلةةو كاس ةرييس
وتصحاال هختل للبالغ.
 6-7وبعةةد ت ولصةةت لللجنةةة وا قةةدوث لن هةةاك للمةةا  6مةةن للعهةةد اهنةةا ال تة أ ضة ور
تناول مس لة ما وذل كانت تلق لألعمال تشك لن هاكاً للما .7
 7-7و يم ةةا ي عل ة ة ابالن ه ةةاك لو ع ةةوم للم ةةا  17م ةةن للعه ةةد حت ةةيهب لللجن ةةة علم ة ةاً اب ع ةةاء
تصةةحاال للةةبالغ ت قي ةولانة لوة لرع ولحملاصةةي وتشةةجار للفاكهةةة ومةولر لويةةار ولألمسةةاك تشةةك
عناصة مةةن وصوصةةي هم وقيةةاهتم لألسة ية وبيةةوهتم وت ووفةةاا للدولةةة للاة ف ونفةةاذ لوعةةايري
للبي ية يشك ابل ا قالة من لل دو لل عسفف وصوصي هم وشؤو تسة هم وبيةوهتم .ويةدعف
تصةةحاال للةةبالغ تيض ةاً ت ناةةاا لحلمايةةة لل ة تو هةةا لوةةا  17مةةن للعهةةد يشةةم لحلمايةةة مةةن
لل لةةوث للبي ةةف وت للدولةةة ت حم ة ابل ةةا مسةةؤولية لسوةةالل مق ضةةياة لليقظةةة لعةةدم وضةةعها
ض ةولبهب للنش ةةاق لل رلعةةف لل ةةخت ،يسةةبا لل ل ةةوث .وحتةةيهب لللجن ةةة علم ةاً تيض ةاً نةةري و ق ةاً للدول ةةة
للاة ف ت ضةةت عقةوابة و لريةةة علةى للشةكاة لوعنيةةة وت هتمةاً جنائيةةة توجهةت وا تربعةةة ت ة ل
وبةدوهنا ال تكةةو هنةةاك ت ،لن هاكةاة للمةةا  17مةةن للعهةةد .ةري ت لللجنةةة تالقة ت تابية
هناي ة ةةة لواة ةةاف بس ة ةةبا لرتكة ةةاال توا ة ةةاء ش ة ةةكلية
تلة ةةق لسج ة ة لءلة لس لرية ةةة ق ة ةةد توق ة ة
ةةري لوش ة وع للمحاص ةةي
لسج ة لءلة لل ة لا ةةختهتا للس ةةلااة للبي ي ةةة (للفق ة  8-5وت لل ة
مل ي وق .
 8-7وتالق لللجنة ت تصحاال للبالغ وهم م لرعو من تس ولقةد متةار زرلعةة تسة ية
ترلض ةلوكة ةةة للدولة ةةة وية ةةدي ها كية ةةا قكة ةةومف (للفق ة ة  2-2يع مة ةةدو عيشة ةةهم علة ةةى
حماصةةيلهم وتشةةجارهم لوثمة وماشةةي هم وم ةولر هم لوائيةةة وعلةةى صةةيدهم ل مسةةاك .ومل تاعةةن
للدولة للا ف ذلق .وتشةري لللجنةة وا ت مصةال ’’للبيةت‘‘ ُيةا ت يتفهةم علةى تنةري يشةري
وا لوكةةا لل ةةخت ،يقةةيم ي ةةري للشةةخس تو مي ةةار يةةري نش ةةانري لوع ةةا ( . 48وت ة أ لللجنةةة تيض ةاً ت
للعناصة لوةةختكور تعةةالر تشةةك مكةوانة للا يقةةة للة يعةةي ةا تصةةحاال للةةبالغ للةةختين ية باهم
ابألرض تعلقهةم ةا ولع مةةا هم عليهةا بشةةك وةاص( 49وتنةري ميكةةن لع بةار تلةةق للعناصة جانبةاً
من نااا لحلماية لونصوص عليري لوا  17مةن للعهةد( . 50وتة أ لللجنةة كةختلق تنةري ال ينبغةف
هم لوا  17على تهنا تق ص على لالم نةاع عةن لل ةدو لل عسةفف بة هةف تشةم تيضةاً لل ة لم
ضةوء
للدول لألن لف اباةاذ لل ةدلبري لسُيابيةة للضة ورية لضةما لومارسةة للفعالةة لةختلق لحلة
__________

( 48لل علي للعام رقم  1998( 16بش لحل ق مة لحليا ل اصة للفق .5
( 49وعال لألمم لو حد لو عل دقوا للفالقح و ريهم من للعاملح لونان لل يفية لوا .1
( 50قضية هوبو وبسري ضد نسا ( CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1للفق .3-10
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تدو سلااة للدولة ولألشخاص للابيعيح تو لالع باريح( . 51و هختر لحلالة تالقة لللجنةة
ت للدولة للا ف مل تض ضةولبهب مناسةبة ل نشةاة ةري للقانونيةة للة تسةببت لل لةوث .وعةدم
قيام للدولة للاة ف لء ولجبهةا لحلمايةة علةى للنحةو لوعةدف بةري لألمة ابحلمايةة للقضةائية
و ا للولئ للدلولية
(للفق ات  20-2و 21-2تات لس م لر لل بخري على نااا ولس
مةةا ذلةةق لسة خدلم كيمةةاواية زرلعيةةة حمظةةور ةةةا تسةةبا لةةيس قةةهب تلةةوث ميةةار لآلابر
بيةةوة تصةةحاال للةةبالغ علةةى للنحةةو لوعةةدف بةةري مةةن قب ة للنيابةةة للعامةةة وومنةةا تيض ةاً نفةةوا
لألمسةةاك ولواشةةية و قةةدل لحملاصةةي ولألشةةجار لوثم ة علةةى لألرض لل ة يعةةي عليهةةا تصةةحاال
للبالغ وي رعةو حماصةيلهم وهةف عناصة تشةك مكةوانة وصوصةي هم وشةؤو تسة هم وبيةوهتم.
وتالقة ة لللجن ةةة ت للدول ةةة للاة ة ف مل تق ةةدم ت ،تفس ةةري ب ةةدي ه ةةختل للص ةةد  .وعن ةةدما تك ةةو
ل صوص ةةية وش ةةؤو لألسة ة وللبي ةةت وتك ةةو
لل ل ةةوث لنعكاس ةةاة مباشة ة عل ةةى قة ة للن ةةا
للعولقةةا للضةةار لةةختلق لل لةةوث واةةري بسةةبا شةةدتري تو مدتةةري تو مةةا حيدثةةري مةةن ض ة ر جسةةد،
تو عقلةةف انةةري ميكةةن ل ةةدهور للبي ةةة ت يةةؤث بشةةك سةةلغ علةةى ر ةةار لأل ة ل وت ميثة لن هاكةةاة
للخصوصية وشؤو لألس وللبيت( . 52وابل ةا الةس لللجنةة ضةوء لوعلومةاة للة تع ضةت
عليها وا ت لألقدلث موض هختر لحلالة تكش عن لن هاك للما  17من للعهد.
 9-7وتوةريلً حتةةيهب لللجنةةة علمةاً اب عةةاء تصةةحاال للةةبالغ ت لألقةةدلث موضة هةةختر للقضةةية
تشةةك تيض ةاً لن هاك ةاً للمةةا  3(2مةةن للعهةةد مق ة وء ابالق ةدل م ة لوةةا تح  6و 17بسةةبا
عدم للقيام ب حقي عال ومالئم وحمايد و ؤوال لل لوث للبي ف للخت ،تصةاال تصةحاال للةبالغ
ابل سمم وت أ وا و ا للسيد بورتيلو كاسرييس .وهم يشريو على وجري ل صةوص وا ت ملة
للقضةةية مل يتضة دةمن ال اتر هةةم للاةةغ وال ن ةةائ لو بةةارلهتم للةةدم وللبةةولو وت لوش ة بري ةةم مل يةةدلنول
وت لل لوث مل ي وق و وت تصحاال لألعمال لل جارية لل رلعية لجملاور لل لرتكبت لالن هاكةاة
وهف لن هاكةاة ثب ةت صةح ها لسجة لءلة لس لريةة مل ضةعول أل ،حتقية جنةائفو وت لألمة
ابحلمايةةة للقضةةائية لل ة تمنحةةت ملةةم مل يةةدو قي ة لل نفيةةختو وت تايً مةةن لل ماسةةاة وسةةائ لالن صةةاف
لل قدموها مل يسف عن تصحي لغيةاال قةولج للوقايةة حلمايةة لونةان مةن للة للةخت ،ال ية لل
مس م لًو وتهنم مل ي لقةول لالن صةاف لوالةوال .وتالقة لللجنةة تيضةاً تنةري و قةاً للدولةة للاة ف ي
حتدي ةةد لوش ة بري ةةيهم لل ةةختين ق ةةد ي ع ض ةةو للعق ةةاال مج ة لك م ةةال لسج ة لءلة لجلنائي ةةة .ةةري ت
لل حقيقاة مل ت وص بعد تكث من ةاين سةنولة مةن اتريةخ لألقةدلث لوةختكور هةختل للةبالغ
وا ت ،تقةةدم ملمةةو ومل تسةةف عةةن لن صةةاف ألصةةحاال للةةبالغ مةةن للضة ر للةةخت ،حلة ةةم
لن هاك للما  3(2مق وء ابالقدل م لوا تح  6و 17من للعهد.
 -8ولللجنة لوعنية دقوا لسنسةا وذ ت صة ف موجةا لوةا  4(5مةن للربوتوكةول لالو يةار،
تة أ ت لوعلومةةاة لوع وضةةة عليهةةا تكشة عةةن لن هةةاك للدولةةة للاة ف للمةةا تح  6و 17مةةن للعهةةد
مق وءتح مف ا وابالقدل م لوا . 3(2
__________

( 51لل علي ة للعةةام رقةةم  16للفق ة  .1لنظ ة تيض ةاً لحملكمةةة لألوروبيةةة حلقةةوا لسنسةةا قضةةية كةةور يال وآو ة ين ضةةد
ويااليا لحلكم للصا ر  24كانو للثاين/يناي  2019للفق .158
( 52لحملكم ةةة لألوروبي ةةة حلق ةةوا لالنس ةةا قض ةةية لوبية ة توسة ةدل ض ةةد وس ةةبانيا لحلك ةةم للص ةةا ر  9ك ةةانو لألول/
يسةةمرب  1994للفق ة لة  51و 55و58و وقضةةية ا ييفةةا ضةةد روسةةيا للفق ة لة  70-68و 89و 92و134و
وقضية كور يال وآو ين ضد ويااليا للفق ات  173و.174
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 -9وو قاً للما ( 3(2ت من للعهد ا للدولة للا ف مل مةة ب ةو ري سةب لن صةاف عالةة
ألصةةحاال للةةبالغ ةةةا يسة ل م جةةربلً كةةامالً ل شةةخاص للةةختين لنتهكةةت ققةةوقهم .وينبغةةف للدولةةة
للا ف ابل ا ( :ت وج لء حتقي عال وشام لألقةدلث لوعنيةةو (ال ة ض عقةوابة جنائيةة
وو لريةةة علةةى مجية لألنة لف لوسةةؤولة عةةن لألقةةدلث لوةةختكور هةةختر للقضةةيةو (ج تقةةدمي جةةرب
كامة مةةا ذلةةق لل عةةويا لوناسةةا وا تصةةحاال للةةبالغ عةةن للضة ر للةةخت ،حلقهةةم .وللدولةةة
للا ف مل مة تيضاً ابااذ واولة ون قدوث لن هاكاة ةاثلة لوس قب .
 -10ووذ تضة ة لع باره ةةا ت للدول ةةة للاة ة ف ابنض ةةمامها وا للربوتوك ةةول لالو ي ةةار ،ق ةةد
لعد ةةت ابو صةةاص لللجنةةة حتديةةد مةةا وذل كةةا قةةد قةةدث لن هةةاك للعهةةد تم ال وت للدولةةة
للا ة ف عم ةالً ابوةةا  2مةةن للعهةةد تعهةةدة تضةةمن جلمي ة لأل ة ل لووجةةو ين وقليمهةةا
تو ل اض ةةعح لوالي ه ةةا لحلق ةةوا لوع ةةدف ةةا للعه ةةد وت ت ةةو وس ةةيلة لن ص ةةاف عال ةةة وقابل ةةة
لل نفيخت مةن للناقيةة للقانونيةة عنةد ثبةوة قةدوث لن هةاك تةو لللجنةة ت ت لقةى ضةو 180
يوماً معلوماة مةن للدولةة للاة ف عةن لل ةدلبري لو خةخت تنفيةختلً آلرلء لللجنةة .ومالةوال مةن للدولةة
للا ة ف تيض ةاً نش ةت هةةختر لآلرلء وتعميمهةةا علةةى ناةةاا ولس ة ال سةةيما صةةحيفة يوميةةة ولسةةعة
لالن شار مقانعة كاننديو.
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