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 -1ص اااحبة ال اابالغ ه ااي ن .ك ،.وه ااي موا ن ااة هولندي ااة ُول اادإل يف ع ااام  .1994وت اادعي
ن .ك .أهنا ضحية انتهاك الدولة الطرف حلقوقها مبوجب املادتني  )4(14و 17من العهد .وقاد
دخاال الربوتوكااول االختياااري حيااز النفاااو يلنساابة ولناادا يف  11آوار/مااارس  .1979وميثاال حمااام
صاحبة البالغ.
الوقائع لا رضاها صاحبة البالغ
 1-2يف  18آوار/مااارس  ،2009أدان قاضااي األ فااال يف احملكمااة احملليااة يف أمليلااو صاااحبة
الاابالغ يرتكاااج ج ارمييت العنااف العااام( - )1يف شااكل عنااف لفظااي( - )2والساارقة م ا أشااخا
آخا ارين ،وحكا ا عليه ااا قض اااء  3٦س اااعة م اان ا دم ااة ا تمعي ااة ،أو قض اااء  18يوم ااا يف مرك ااز
الحتجاز األ فال .ويف التاريخ نفسه ،أمر مكتب النائب العام احمللاي أبن حتضار صااحبة الابالغ
إىل مرك ااز الش اار ة احمللي ااة ألخ ااذ عين ااة م اان محض ااها الا اريو الن ااووي املن اازوع األوكس ااجني (احلم اال
النااووي) .ويسااتند هااذا األماار إىل املااادة  )1(2ماان قااانون اختبااار احلماال النااووي (ل شااخا
امل اادانني) ا ولن اادي ("ق ااانون اختب ااار احلم اال الن ااووي") ال اايت ت اانص عل ااى أن بم اار النائ ااب الع ااام
للمحكم ااة اال تدائي ااة ال اايت أص اادرإل احلكا ا أبخ ااذ عين ااة م اان احلم اال الن ااووي للش ااخص امل اادان
يرتكاااج جرميااة تقتضااي االحتجاااز السااا ق للمحاكمااة( ،)3أو جرميااة يعاقااب عليهااا يلسااجن ملاادة
ال تقل عن أر سنواإل.
 2-2ويف  8نيس ااان/أ ريل  ،2009أُخ ااذإل مس ااحة م اان داخ اال ف ا ص اااحبة ال اابالغ لتحدي ااد
وسجلت يف قاعدة يااإل احلمل النووي.
تركيبة محضها النوويُ ،

 3-2واعاض اات ص اااحبة ال اابالغ ،يف  17نيس ااان/أ ريل  ،)4(2009ل ااد احملكم ااة احمللي ااة يف
أمليلااو علااى قارار حتديااد ومعاجلااة تركيبااة محضااها النااووي ،واحتجاات أبن يف ولا انتهاكاا حلقوقهااا
مبوج ااب امل ااادة ( 8احل ااق يف احا ااام ا صوص ااية واحلي اااة األس ارية) م اان االتفاقي ااة األورو ي ااة حلماي ااة
حقااوإل اانسااان واحلاارهإل األساسااية ،واملااادة ( 3مصااال الطفاال الفضاالى) ،واملااادة ( 40محايااة
األ فال املخالفني القانون اجلنائي) من اتفاقياة حقاوإل الطفال .ووكارإل صااحبة الابالغ أيضاا أناه
يلنظاار إىل إدانتهااا يرتكاااج خمالفااة فيفااة هااي العنااف اللفظااي وإىل ساانها ،ف ا ن قضاايتها تاادخل
ضاامن االسااتثناء املنصااو عليااه يف املااادة ()1(2ج) ماان قااانون اختبااار احلماال النااووي .ووفقااا
ااذا احلك ا  ،ال مااوز األماار أبخااذ عينااة ماان احلماال النااووي إوا "كااان ماان املعقااول االف ااا ،
اسااتنادا إىل بيعااة اجلرميااة أو الظااروف ا اصااة الرتكادااا ،أن حتديااد احلماال النااووي ومعاجلتااه لاان
يكون ما أمهية يف من اجلرائ اجلنائية ،والكشف عن مرتكبها ،ومقاضاته ،واحلك عليه".
__________

()1
()2
()3
()4
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تاانص املااادة  )1(141ماان القااانون اجلنااائي ا ولناادي علااى أن "األشااخا الااذين يرتكبااون أعمااال عنااف علنيااة
يتفاااإل ياانه ضااد أشااخا أو اتلكاااإل يعاااقبون يحلابس ملاادة ال تتجاااوز أر ا ساانواإل وساتة أشااهر ،أو غرامااة
من الفئة الرا عة".
يف قرار احملكمة احمللية يف أمليلو املؤرخ  14أهر/مايو  ،2009أدرجات احملكماة يف وقاائ ياان صااحبة الابالغ أن
مشاركتها يف األحداث اقتصر على اتصاالإل شفوية م الضحية يف ض مناسباإل.
ترد اجلرائ املذكورة يف املادة  ٦7من قانون ااجراءاإل اجلنائية ا ولندي.
مبوجب املادة  )1(7من قانون اختبار احلمل الريو النووي (ل شخا املدانني) ،موز االعاا أماام احملكماة
احمللية على حتديد ومعاجلة احلمل النووي يف لضون  14يوما من اتريخ أخذ عينة األنسجة.
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 4-2ويف  14أهر/مايو  ،2009أعلن فريق من ثالث قضااة مان احملكماة احمللياة يف أمليلاو أن
اعاا صاحبة البالغ ال أساس له .وارأتوا أن قانون اختبار احلمل النووي ال مييز ني املادانني
البالغني واأل فال ،وأن االستثناء الاوراد يف املاادة ()1(2ج) مان هاذا القاانون ال يشاا أن ياربر
النائب العام أمرو هذا ويدرج تربيارو ضامن األمار نفساه لتحدياد ماا إوا كاان هاذا االساتثناء ينطباق
علااى كاال قضااية علااى حاادة .لكاان النائااب العااام ملاازم إدراج ظااروف أخاار مثاال بيعااة اجلرميااة،
وا طر احلقيقي للجرمية وظروف ارتكادا ،وشدة العقو ة املفروضة ،ومد إمكانية العود ،ولريها
ماان الظااروف الشخصااية .وتاادف صاااحبة الاابالغ أبنااه ال توجااد أي وساايلة للطعاان يف ق ارار فريااق
القضاة الثالث يف احملكمة احمللياة يف أمليلاو ،وأهناا اساتنفدإل مان يا سابل االنتصااف الفعالاة
املتاحة حمليا.
 5-2ويف  7أيلول/س اابتمرب  ،2009ق اادمت ص اااحبة ال اابالغ ش ااكو إىل احملكم ااة األورو ي ااة
حلقااوإل اانسااان اادعو انتهاااك حقهااا يف احااام خصوصاايتها وحياهتااا األسارية .لااري أن احملكمااة
رفضت شكواها يف  2أهر/مايو .)5(2013
الشكوى
 1-3تاادف صاااحبة الشااكو أبهن اا تعرضاات للتاادخل يف خصوصاايتها تعساافا ،وأن يف ول ا
انتهاكا اا للم ااادة  17م اان العه ااد .إن ق ااانون اختب ااار احلم اال الن ااووي ال ميكا ان النائ ااب الع ااام
ماان الاجاايح ااني خمتلااف املصااال واإل الصاالة .وقااد انعكااس هااذا األماار يف قضااية صااحبة الاابالغ
يف إرسا ااال النائا ااب العا ااام خط ا ا أما اارا إج ا اراء اختبا ااار حلمضا ااها النا ااووي يف  2٦تش ا ارين الثا اااين/
نااوفمرب  ،2008علااى الاارل ماان أهنااا مل تكاان قااد أديناات عااد .ويباادو أن أواماار اختبااار احلماال
النااووي تص اادر تلقائي ااا م اان دون تقي ااي لك اال قض ااية عل ااى ح اادة .وال تُق ااي أس ااباج ل ااب تطبي ااق
االستثناء املنصو عليه مبوجاب املاادة ()1(2ج) مان القاانون ماا مل يُعاا علاى ولا  .وميكان
تقاادمي اعااا يف لضااون  14يومااا ماان اتريااخ أخااذ عينااة احلمال النااووي ،ويشااري االعااا إىل
حتديد تركيبة احلمل النووي ومعاجلته يف قاعدة البيااإل ،وليس إىل أخذ العينة الفعلي.
 2-3وت اادعي ص اااحبة ال اابالغ أن الس االطاإل مل أتخ ااذ يف االعتب ااار مص اااحلها الفض االى ،وأهن ااا
كانت ال تزال فلة عندما صدر أمر أخذ عينة من محضها النووي الذي أُخذ يلفعل يف انتهاك
للمااادة  )4(14ماان العهااد الاايت تاانص علااى أنااه تتعااني ،يف قضاااه األ فااال املخ االفني للقااانون،
مراعاة كون ااجراءاإل مناسبة لسنه ومواتية اعادة أتهيله  .وتدعي أيضا أن سنها مل يؤخذ يف
االعتبار عند تقيي مصاحلها واإل الصلة عند اختبار عينة من محضها النووي.
 3-3وتاادعي صاااحبة الاابالغ كااذل أن أحااد ضاابا شاار ة الطااب الشاارعي هااو الااذي أخااذ
عينااة ماان محضااها النااووي ولاايس أحااد املااوظفني الطبيااني .ومااوز لشااخص آخاار لااري الطبيااب أو
املمرضة أن بخذ عينة مان احلمال الناووي إوا أون الشاخص املعاين صاراحة اذل  .ويشاري تقريار
اختبااار احلماال الن ااووي إىل أن صاااحبة ال اابالغ مل تعااا علااى أخ ااذ ضااا الش اار ة عينااة م اان
__________

()5
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أ لغاات احملكمااة ،املؤلفااة ماان قااا واحااد ،صاااحبة الاابالغ قرارهااا يف رسااالة مؤرخااة  10أهر/مااايو  .2013وياارد
يف هاذو الرساالة مااا يلاي" :يف ضاوء يا املاواد الايت حبااوزة احملكماة ،وحياث إن املسااائل موضاوع الشاكو تاادخل
ضاامن اختصاصااها ،فا ن احملكمااة تاار أن معااايري املقبوليااة احملااددة يف املااادتني  34و 35ماان االتفاقيااة مل تُسااتوف
(وردإل هكذا) ."...
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محضااها النااووي .لااري أن صاااحبة الاابالغ تشااري إىل أهنااا مل توق ا علااى التقرياار ،ومل تع ا تفويضااا
صرحيا ذل  .ومل يوق على التقرير سو الشخص الاذي أخاذ العيناة وشااهد آخار ،وكالمهاا مان
حمقق ااي الط ااب الش اارعي يف ق اواإل الش اار ة يف هنجيل ااو .وال يع ااين ع اادم اع ااا ص اااحبة ال اابالغ
تلقائيا أهنا وافقت صراحة على ول  .وملا كانت فلة حينها ،ف نه ال ميكن توق أن تكون علاى
علا إمكانياة االعااا علاى أخاذ عيناة مان محضاها الناووي .وحاع لاو كانات علاى علا ااذل ،
فمااا كااان ليتوقا منهااا أن تعااا يلفعاال وماان تلقاااء نفساها علااى ولا وهااي أمااام ضااا طني ماان
ضاابا الشاار ة .وتشااري صاااحبة الاابالغ إىل أنااه كااان ينبغااي إ العهااا علااى هويااة الشااخص الااذي
كااان سااي خذ عينااة ماان محضااها النااووي ،والطريقااة املسااتخدمة يف ول ا  ،وكااان ينبغااي للشااخص
الاذي أخاذ العينااة لاب موافقتهاا صاراحة .وكاان ينبغااي أيضاا أن يشاارك اثلهااا القاانوين يف توقيا
التقرير ألهنا كانت فلة حينها.
مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 -4يف ما ااذكرة شا اافوية مؤرخا ااة  27شا اابا /فرباير  ،2014اعاضا اات الدولا ااة الطا اارف علا ااى
مقبولية البالغ على أساس أن احملكمة األورو ية حلقوإل اانسان سبق أن نظرإل يف هذو القضية.
وأش ااارإل الدول ااة الط ارف إىل أن ص اااحبة ال اابالغ ادع اات أم ااام احملكم ااة أن مص اااحلها مل تؤخ ااذ يف
االعتبار قبل أخذ عينة من محضها النووي ،وأن الطريقة الايت أُخاذإل داا تتعاار وقاانون اختباار
احلماال النااووي .وقااد رفضاات احملكمااة هااذو القضااية .وينبغااي أن أتخااذ اللجنااة يف اعتباره اا هااذا
القارار ألن صاااحبة الاابالغ سابق أن قاادمت ادعاااءاإل ااثلااة لتلا املرفوعااة إىل اللجنااة ،ل سااباج
نفسااها ،وياشااارة إىل األحكااام التعاهديااة نفسااها تقريبااا .وإوا مااا خلصاات اللجنااة إىل اسااتنتاج
خمتلف عما استنتجت احملكمة ،ف ن الدولة الطرف ستجد نفسها أمام أحكاام متناقضاة .وإوا ماا
استنتجت اللجنة أن البالغ مقبول ،أو حع أنه وجيه ،فسيكون مان الصاعب للغاياة التوفياق يناه
و ني استنتاجاإل احملكمة.
مالحظات الو لة الطرف بشأن األسس املوضو ية
 1-5يف  9متوز/يوليه  ،2014أشارإل الدولة الطرف إىل أن صاحبة الابالغ اسات نفت حكا
احملكمااة احملليااة املااؤرخ  18آوار/مااارس  ،2009ال اذي قضااى أبن تعماال  3٦ساااعة ماان ا دمااة
ا تمعيا ااة أو تظا اال رها اان االحتجا اااز ملا اادة  18يوما ااا .ويف  4أهر/ما ااايو  ،2010ألغا اات حمكما ااة
االس ااتئناف يف آرهن ااي حك ا ا احملكم ااة احمللي ااة ،وارأتإل أن إدان ااة ص اااحبة ال اابالغ ثبت اات ،لكنه ااا
خفض اات عقو ته ااا إىل لرام ااة ق اادرها  100ي ااورو ،أو ي ااومني م اان االحتج اااز يف مرك ااز ل ف ااال
املخااالفني القااانون .وقااد ك اان هااذا الق ارار هنائيااا .واسااتنادا إىل هااذا احلك ا  ،مل يعااد اكنااا تعريااف
صااحبة الابالغ أبهناا "شاخص مادان" مبفهاوم املاادة (1ج) مان قاانون اختباار احلمال النااووي(.)٦
و ااذا الس اابب ،أم اارإل دائ اارة النيا ااة العاما اة يف  11حزيران/يوني ااه  2010معه ااد الطا او الش اارعي
ا ولن اادي إت ااالف تركيبا ااة احلم اال الن ااووي لصا اااحبة ال اابالغ .ويف  18آج/ألسا ااطس ،2010
أ لغت دائرة النيا ة العامة صاحبة البالغ أبهنا أتلفت عينة أنسجتها ومحضها النووي.
__________

()٦

4
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 2-5وفيمااا يتعلااق يدعاااءاإل صاااحبة الاابالغ املتعلقااة يملااادة  17ماان العهااد ،تالحاال الدولااة
الطرف أن القاانون ا ولنادي يعااف يحلاق يف احااام ا صوصاية ،لكناه حاق لاري مطلاق .وكانات
اللجنااة قااد وكاارإل أنااه ميكاان التاادخل يف هااذو ا صوصااية ش اريطة أن يكااون قانونيااا ،ومتناساابا،
ومعقوال ،ومتفقا م أحكام العهد ،ولاهته ،وأهدافه( .)7والتشريعاإل الو نية تلتزم هذو املعايري.
 3-5ويرمي قانون اختبار احلمل النووي إىل املسااعدة علاى منا جارائ األشاخا املادانني،
والتحقيااق فيهااا ،ومقاضاااة مرتكبيهااا .واختبااار احلماال النااووي هااذا آليااة فعالااة جاادا سااامهت يف
السانواإل األخاارية يف إنفاااو القاانون إىل حااد كبااري .و اذا الساابب ،فا ن أخاذ ماواد احلماال النااووي
مبوجااب القااانون اادم لرضااا مشااروعا هااو التحقيااق يف اجل ارائ اجلنائيااة ،وحيم اي حقااوإل اآلخ ارين
وحرههت  ،مثل ضحاه اجلرائ العنيفة ا طرية واجلرائ اجلنسية .وال توجد أي أداة أخر للتحقياق
ميكن أن حتقق نتائج ااثلة .ومن  ،فهو مناسب وضروري يف جمتم دميقرا ي.
 4-5ويض ا القااانون أيضااا تااد ريا متناساابا يكفاال تاادخال يف حاادو األدى ،وول ا وض ا حااد
لنطاااإل هااذا التاادخل فيمااا يتعلااق يألشااخا الااذين ُحكا علاايه يلسااجن ،أو حباادث صاادر يف
حق ااه أم اار يالحتج اااز ،أو عقو ااة ديل ااة عل ااى جا ارائ خط اارية تقتض ااي احتج ااازا قبا ال احملاكم ااة.
وال مااوز أخااذ م اواد احلماال النااووي يف قضاااه اجل ارائ اجلنائيااة األقاال خطااورة أو العقااويإل الاايت
تقتصر علاى دفا لراماة .ووفقاا للماادة ()1(2ج) مان القاانون ،ال ماوز أخاذ عينااإل األنساجة،
حع يلنسبة للجرائ ا طرية ،عندما يكون من املعقول افاا أن حتديد ومعاجلاة تركيباة احلمال
النووي ليست ما أمهية يف الوقاية من اجلرائ اجلنائية ،والتحقيق فيها ،ومقاضاة مرتكبها .وميكن
للمحاااك أن ترصااد االمتثااال اذا الشاار  .وتوخيااا للفعاليااة ،ال ينطبااق هااذا احلك ا م ا ول ا إال
على االإل استثنائية ،مبا فيها احلاالإل اليت يكون من املساتحيل أن يرتكاب الشاخص اجلرمياة مارة
اثنيااة ( ساابب إصااا ته اجلساادية مااثال) .ويف هااذا الصاادد ،ال تكفااي تو ااة الشااخص املاادان يف حااد
واهتااا أو قطعااه وعاادا علااى نفسااه .فالقااانون ياانص علااى أن يقااي النائااب العااام يف أضاايق احلاادود
خمتل ااف املص ااال قب اال أن يص اادر أم اار أخ ااذ عين ااة احلم اال الن ااووي .لك اان النائ ااب الع ااام مل ي اار أن
االستثناء ينطبق يف هذو القضية ،فلذل ألزم نفساه إصادار أمار أبخاذ عيناة مان احلمال الناووي
لصااحبة الابالغ .إن التادخل يف حااق صااحبة الابالغ يف خصوصاايتها تادخل قاانوين ومتناسااب
ألهنا أدينت جبرمية خطرية  -العنف يف الشارع  -صدرإل يف حقها سببها عقو ة ديلة.
 5-5ومبوجااب قااانون اختبااار احلماال النااووي ،ميكاان لشااخص ماادان أن يقاادم اعااضااا علااى
حتديد ومعاجلة تركيبة محضه الناووي لاد احملكماة احمللياة .وال ميكان حتدياد تركيباة احلمال الناووي
واالع ااا قااائ  .وال يتاايح القااانون إمكانيااة االع ااا علااى أخااذ عينااة األنسااجة يف حااد واتااه.
فاألساااس املنطقااي وراء ولا هااو أن الشااخص الااذي ضا ااذا القااانون يتضاارر يف املقااام األول
عندما ُحيدد ويُعاجل محضه النووي ،وليس رد أخذ عينة من أنسجته .ويف ضوء هذو املعلومااإل،
ال توجااد ساابل قانونيااة عينهااا لالعااا علااى أخااذ احلماال النااووي .وما ولا  ،مااوز للشااخص
املعااين تقاادمي لااب ملن ا أخااذ م اواد محضااه النااووي ضاامن القااانون املاادين .ويف هااذو القضااية ،كااان
إمكان صاحبة البالغ تقدمي لب إىل قاضاي األماور املساتعجلة اصادار أمار قضاائي مينا أخاذ
__________
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عينة من أنسجتها حبجة أن الدولة سااتكب عماال لاري قاانوين حبصاو ا علاى عيناة مان أنساجتها
غر اختبار محضها النووي.
 ٦-5وتؤخااذ عينااة احلماال النااووي طريقااة تراعااي صااوة كافيااة مصااال الفارد املعااين .وال يعاادو
أخااذ احلماال النااووي كونااه تاادخال فيفااا جاادا يف كرامااة الشااخص فااا اله تؤخااذ مبسااحة ماان
داخ اال وجن ااة الش ااخص .وه ااذو الطريق ااة مفي اادة وفعال ااة للتحقي ااق يف اجلا ارائ اجلنائي ااة ،وال يع اااين
الشااخص املعااين أي آاثر ضااارة ماان أخااذ ومعاجلااة محضااه النااووي ،املااا مل يرتكااب أي ج ارائ يف
وحتفل من دون الكشف عن
املستقبل .فاكيبة عيناإل احلمل النووي وعيناإل األنسجة تُصنف ُ
( )8
هوهإل أصحادا .وينطبق هذا األمر على البالغني واأل فال على السواء .
 7-5وقااد كااان التاادخل يف حااق صاااحبة الاابالغ يف خصوصاايتها تاادخال قانونيااا .فهااي أُديناات
يرتكاج جرمية خطرية ،هاي العناف يف الشاارع ،وصادرإل يف حقهاا عقو اة ديلاة .وهنااك أسااس
قااانوين ألخااذ احلماال النااووي كونااه تااد ريا اادم هاادفا مشااروعا ،ويتضاامن ضاامااإل تكفاال كااون
التدخل متناسبا.
 8-5وفيمااا يتعلااق يدعاااءاإل صاااحبة الاابالغ مبوجااب امل اادة  )4(14ماان العهااد ،تاار الدولااة
الطرف أبن أخاذ عيناة مان أنساجة صااحبة الابالغ غار اختباار وحتدياد ومعاجلاة تركيباة محضاها
النووي يف قاعدة يااإل احلمل النووي ال يتعار م احلك الوارد أعالو.
 9-5وتالحال الدولااة الطارف أن قااانون اختبااار احلمال النااووي ال ينطباق علااى األ فااال دون
سن ( 12سان املساؤولية القانونياة) .وال ميياز القاانون اني األ فاال والباالغني ألناه ال يوجاد سابب
لوض متييز قانوين ينهماا غار منا اجلارائ اجلنائياة ،والتحقياق فيهاا ،ومقاضااة مرتكبيهاا .و اذا
السبب ،ف ن أحكام القانون ال تتعار م مصال الطفل( .)9وم ول  ،ميكن للنائب العام أن
يرجح ني خمتلف املصال املعنية قبل إصدار أمر أبخذ عيناإل األنساجة ،وميكان للمحااك احمللياة
دورها النظر فيما إوا كان هذا التقيي صحيحا( .)10وال يعين هذا األمر أناه ال ميكان للمحكماة،
يف قضية فردية تتعلق أبحد األحداث ،أن تعلن أن اعااضا علاى حتدياد ومعاجلاة احلمال الناووي
يستند إىل أساس ساليمة .وتوجاد أمثلاة علاى ولا يف أحكاام ساا قة حياث ارأتإل احملكماة ،عاد
تقيي االعاا على حتديد ومعاجلة احلمل النووي ،أن هذا التد ري ال صلة له أبهاداف القاانون
يف القضية املطروحة.
__________

( )8تشااري الدولااة الطاارف إىل حكا احملكمااة األورو يااة حلقااوإل اانسااان الصااادر يف  20كااانون الثاين/يناااير  2009يف
ف .ضااد هولناادا ،حيااث أعر اات احملكمااة عاان اقتناعهااا أبن قااانون اختبااار احلماال النااووي ا ولناادي "يتضاامن
ضاامااإل مالئمااة ضااد احلفاال الشااامل والعش اوائي لسااجالإل احلماال النااووي" ،وول ا يلنظاار إىل أن احلماال
النااووي ال ميكاان أخااذو ماان لااري األشااخا املاادانني يرتكاااج جرميااة خطاارية نوعااا مااا ،وأن "سااجالإل احلماال
النووي ال ميكن حفظها إال لفاة زمنية حمدودة متقادمة حسب مدة العقو ة القانونية القصاو الايت ميكان فرضاها
جراء اجلرمية املرتكبة".
( )9املرج نفسه.
( )10تش ااري الدول ااة الط اارف إىل قا ارار احملكم ااة احمللي ااة يف هريتولينب ااو يف  14تشا ارين الث اااين/نوفمرب  2008يف قض ااية
حدث عمرو  1٦عاما أُدين يرتكااج جرمياة ،حياث ارأتإل احملكماة أناه ميكان اعتباار هاذو اجلرمياة "رعوناة شااج
معزولة" ،وأن أخذ مواد محضه النووي ال صلة له أبهداف القانون.
6
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 10-5وفيما يتعلق يدعاءاإل صااحبة الابالغ شا ن الطريقاة الايت أُخاذإل داا عيناة مان محضاها
النووي ،تدف الدولة الطرف أبن عيناإل األنسجة بخذها بيب أو ارضة مبوجب قانون اختبار
احلمل النووي .لري أن املادة  )3(3من مرسوم اختباراإل احلمال الناووي (يف القضااه اجلنائياة)
تاانص علااى أنااه "مااا مل يعااا الشااخص املاادان ،مااوز لضااا التحقيقاااإل الااذي يعينااه النائااب
العام  ...الذي يستويف الشرو املنصو عليها يف األمر الوزاري أخذ عيناإل مان أنساجة وجناة
أو جريباااإل شااعر الشااخص املاادان" .وتاانص املااادة  8ماان املرسااوم علااى أنااه يتعااني علااى ضااا
التحقيقاإل استيفاء الشرو التالية ‘1‘ :النجاح يف اجتياز دورة تدريبية يف أخاذ احلمال الناووي
اليت تقدمها كلية التحقيقاإل اجلنائية ،ويعتمدها مركز حتقيقاإل الشر ة و‘ ‘2أال يكاون مشااركا
يف التحقيقاإل اليت أُخذإل العينة مان أجلهاا .وتانص املاادة  4مان املرساوم علاى أن أخاذ احلمال
النووي مب أن مري حبضور ضا حتقيقاإل مب عليه أن يقدم تقريارا راياا شا ن ولا  .وإوا
أخذ شخص آخر لري الطبيب أو املمرضة هذو العيناة ،فينبغاي أن يشاري التقريار إىل أن الشاخص
امل اادان مل يع ااا عل ااى ولا ا  .ويف ه ااذو القض ااية ،ال يُظه اار التقري اار الرا ااي أن ص اااحبة ال اابالغ
اعاض اات حينه ااا عل ااى أخ ااذ محض ااها الن ااووي .فالق ااانون ال يش ااا موافق ااة ص اارحية عل ااى ولا ا .
وال ميكن اعتبار جمرد أخذ عينة من أنسجة فل ما ،يف حالة معينة ما ،حجاة الساتخدام ريقاة
خمتلف ااة .ومل تثب اات ص اااحبة ال اابالغ أيض ااا الض اارر ال ااذي ت اازع أن ااه حلقه ااا س اابب أخ ااذ موظ ااف
التحقيقاإل عينة من أنسجتها .وال يشا توقي الشخص املدان على تقرير أخذ محضه النووي.
ويسجل ضا التحقيقاإل يف هذا التقرير ي ااجراءاإل أو املعلوماإل اليت وصلت إىل علماه.
ويوق الضا تقريرو حتت القس  ،ومن يُفا  ،من حيث املبدأ ،أنه تقرير صحيح .ويُستنتج
من بيعة التقريار أناه ال توجاد حاجاة إىل توقيا الشاخص املادان ،ساواء كاان فاال أو مان ميثلاه.
كما أن صاحبة البالغ مل توضح كيف تضررإل مصاحلها سبب عدم توقيعها هذا التقرير.
عليقات صاحبة البالغ لى مالحظات الو لة الطرف
 1-٦الحظ اات ص اااحبة ال اابالغ ،يف  10أيلول/س اابتمرب  ،2014أن قا ارار احملكم ااة األورو ي ااة
حلقااوإل اانسااان مل حياادد أسااس عاادم مقبوليااة اللهااا .وعااالوة علااى ولا  ،مل تعااد قضاايتها معلقااة
أمام هذو احملكمة.
 2-٦وتالحال صاااحبة الابالغ أهنااا مل تبلااال ال هاي وال اثلوهااا إتااالف تركيباة محضااها النااووي،
وأهنا مل تتلق ق الرسالة املؤرخة  18آج/ألسطس  2010اليت تشري إليها الدولة الطرف.
 3-٦وتعااا صاااحبة الاابالغ علااى ادعاااء الدولااة الطاارف أن حفظهااا م اواد احلماال النااووي
ال تاتب عليه أي عواقب سلبية يلنسبة ا ما مل ترتكب جرمية أخر  .وتالحل أناه مان املمكان
أن يُساء استخدام هذو املواد عد حفظها .فقد أظهرإل نتائج دراسة أمر داا وزيار العادل واألمان
يف عاام  2011وجاود  1 700خطا يف واثئاق معهااد الطاب الشارعي ا ولنادي يف الفااة املمتاادة
ني عامي  1997و ،2010اا ميثل  1.3يف املائة من جمموع التحقيقاإل.
 4-٦وتطعن صاحبة البالغ يف ادعاء الدولة الطرف أبهنا أدينت جبرمية خطرية هاي العناف يف
الشارع ،وأشارإل إىل أن املس لة ال تعادو كوهناا "حااداث مدرسايا" .ويف قارار حمكماة آرهناي  ،يف 4
أهر/مااايو  ،2010وصاافت احملكمااة هااذو اجلرميااة أبهنااا "عنااف علااين" .وأشااارإل احملكمااة إىل أن
والدي صاحبة البالغ واملدرسة عاقبا صاحبة البالغ سلفا ،وأن هذو كانت جرميتها األوىل ،وأهناا
GE.17-20968
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كانات صاغرية جادا حينهااا .وتالحال صااحبة الاابالغ أهناا مل تعاقاب علاى هااذا العناف العلاين ،اال
على جرمية السرقة اليت نظر فيها ائب عام آخار ،وأهناا مثلات الحقاا أماام حمكماة االساتئناف يف
قضية مشاكة .ومل يرتب أمر أخذ عينة من أنسجتها وحتديد ومعاجلة تركيبة محضها النووي جبرمية
الساارقة .ويلنظاار إىل العقو ااة الاايت فرضااتها حمكمااة االسااتئناف (لرامااة  100يااورو) ،ميكاان القااول
أبهنا ليست جرمية خطرية.
 5-٦وال ميياز قاانون اختبااار احلمال النااووي يف املمارساة العمليااة اني األ فااال والباالغني ،كمااا
اعافت ذل الدولة الطرف ،وال يارجح اني املصاال ،مباا يف ولا مصالحة الطفال ،قبال إصادار
أماار اختبااار احلماال النااووي .وعااالوة علااى ولا  ،ال تقااي املصااال مااا مل يعاا الشااخص املعااين
على حتديد ومعاجلة تركيبة محضه النووي.
 ٦-٦وتكرر صاحبة البالغ أهنا مل تُبلال حبقها يف االعاا على الشخص الذي أخاذ مساحة
ماان فمهااا .ف اال ينبغااي توقا أن يكااون األ فااال علااى عل ا حبقااوقه  .وماان  ،يتع اني علااى الدول اة
إ الغ األ فال دذو احلقوإل ،واحلصول على موافقته أو موافقة اثلايه الصارحية .وعنادما يكاون
اجلناة من األ فال ،فينبغي وض ضمااإل أتخذ مصاحله الفضلى عني االعتبار.
 7-٦وتطلااب صاااحبة الاابالغ تعويضااا ماليااا عاان انتهاااك حقوقهااا لتغطيااة تكاااليف املساااعدة
()11
القانونية  .لكنها تشري إىل أهنا منفتحة على تسوية ودية.
مالحظات إضافية للو لة الطرف
 1-7كررإل الدولة الطارف ،يف رساالتها املؤرخاة  24تشارين الثااين/نوفمرب  ،2014حججهاا
املتعلقة يستعرا احملكمة األورو ياة حلقاوإل اانساان هاذو القضاية ،وكاون هاذو القضاية أصابحت
متجاوزة سبب إتالف تركيبة احلمل النووي لصاحبة البالغ.
 2-7وفيم ااا يتعل ااق يدع اااءاإل ص اااحبة ال اابالغ وج ااود أخط اااء يف ي ااااإل حتقيق اااإل احلم اال
الن ااووي ،تالح اال الدول ااة الط اارف أن معه ااد الط ااب الش اارعي ا ولن اادي مؤسس ااة معتم اادة اجا اراء
اختباراإل احلمل الناووي ،وأناه ضا ملراقباة نوعياة عملاه سانوه .ويتضامن نظاام املراقباة تساجيل
خمتلااف االخااتالالإل الاايت تتاادرج ماان املشاااكل التقنيااة إىل األخطاااء البش ارية ،أو تلااوث العيناااإل
ول اايس ألي منه ااا أي انعكاس اااإل مبوج ااب الق ااانون اجلن ااائي( .)12وتُس ااجل الت اادا ري التص ااحيحية
للتصدي اذو االخاتالالإل أيضاا .وقاد ارتفا عادد ااشاعاراإل ( )1 900يف الفااة مان 1997
إىل  2010اارد زهدة عاادد حتلاايالإل احلماال النااووي الاايت ىاار كاال ساانة ،إضااافة إىل اسااتخدام
معداإل أكثر حساسية.
 3-7وتص اار الدولا ااة الط اارف علا ااى أن أعم ااال العنا ااف املرتكب ااة ضا ااد األش ااخا يف الشا ااارع
يالشاااك ما آخارين ال ميكاان اعتبارهااا "رعونااة شااباج" .فقااد اعتاارب قاضااي األ فااال يف احملكمااة
احمللية يف أمليلو وقاضي حمكماة االساتئناف يف آرهناي أن هتماة ارتكااج هاذو اجلرمياة ثبتات يف حاق
__________

( )11تالحاال صاااحبة الاابالغ أن املساااعدة القانونيااة املرتبطااة دااذا ااج اراء متولااه الدولااة الطاارف وأن مسااامهتها لغاات
 129يورو.
( )12تستشااهد الدولااة الطاارف دراسااة املتا عااة الاايت أجراهااا مكتااب النائااب العااام .انظاار Netherlands, House of
.Representatives, Parliamentary papers 2011-2012, 33000 VI, no. 71
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صاحبة البالغ .وارأتإل حمكمة االستئناف أن صاحبة البالغ مل ترتكب أي جرمية من قبل ،وأهنا
كان اات ص ااغرية ج اادا عن اادما ارتكب اات ه ااذو اجلرمي ااة .وم اان  ،فق ااد خفض اات عقو ته ااا عل ااى ه ااذا
األساس ،وليس ألهنا اعتربإل أن اجلرمية ليست خطرية.
القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-8قبا اال النظا اار يف أي ادعا اااءاإل تا اارد يف ا ااالغ ما ااا ،ما ااب علا ااى اللجنا ااة أن تقا اارر ،وفقا ااا
للمادة  93من نظامها الداخلي ،ما إوا كان البالغ مقبوال أم ال مبوجب الربوتوكول االختياري.
 2-8وحتااي اللجنااة علمااا حبجااة الدولااة الطاارف أن القضااية نفسااها قااد ر النظاار فيهااا يلفعاال،
وأن احملكمااة األورو يااة حلقااوإل اانسااان أعلناات أهنااا لااري مقبولااة .وم ا ول ا  ،تالحاال اللجنااة أن
القضية مل تعد معلقاة أماام هاذو احملكماة .ويف ضاوء ماا تقادم ،تار اللجناة أناه ال يوجاد أي عاائق
حيول دون قبول البالغ مبوجب املادة ()2(5ج) من الربوتوكول االختياري.
 3-8وتاار اللجنااة أن ادعاااءاإل صاااحبة الاابالغ قاادمت أدلااة كافيااة علااى ادعاءاهتااا مبوجااب
امل ااادتني  )4(14و 17م اان العه ااد ،أللا ارا املقبولي ااة .وحي ااث ال يب اادو أن ااة مس ااائل أخ اار
واإل ص االة يملقبول ااة ،تعل اان اللجن ااة أن ال اابالغ مقب ااول يف ح اادود م ااا يث ااريو م اان مس ااائل مبوجا اب
املادتني  )4(14و 17من العهد ،وتشرع يف النظر يف أسسه املوضوعية.

النظر يف األسس املوضوعية للبالغ
 1-9نظ اارإل اللجن ااة يف ال اابالغ يف ض ااوء ي ا ا املعلوم اااإل ال اايت أاتحه ااا ااا الطرف ااان ،وفق ااا
للفقرة  1من املادة  5من الربوتوكول االختياري.
 2-9وحتي اللجنة علما يدعاء صاحبة البالغ أن إخضاعها الختبار محضها النووي يشكل
تاادخال تعساافيا يف خصوصاايتها وانتهاكااا للمااادة  17ماان العهااد .وتاادعي صاااحبة الاابالغ ،علااى
وجاه ا صااو  ،أن النائاب العااام مل بخاذ يف االعتبااار ال ساانها وال بيعاة اجلرميااة الايت أديناات داا
عندما أمر إجراء اختبار حلمضها النووي وأن أوامار اختباار احلمال الناووي تصادر تلقائياا ومان
دون تقيااي لظااروف كاال فاارد علااى حاادة ،وأن نطاااإل تقاادمي اعااا علااى ولا ال يتضاامن األخااذ
الفعلي للعينة.
 3-9وتار اللجنااة أن أخااذ ماواد احلماال الناووي غاار حتليلهااا وحفظهااا يف قاعاادة البيااااإل
غيااة اسااتخدامها يف املسااتقبل ألل ارا التحقيقاااإل اجلنائيااة إج اراء اقتحااامي مبااا يكفااي ليشااكل
"ت اادخال" يف خصوص ااية ص اااحبة ال اابالغ مبوج ااب امل ااادة  17م اان العه ااد( .)13وح ااع يف ح ااال م ااا
أُتلفت تركيبة احلمل النووي فيما عد نتيجاة ااداناة اجلديادة مان حمكماة االساتئناف ،كماا تشاري

__________

( )13تتفق اللجنة م التحليل التايل للمحكماة األورو ياة حلقاوإل اانساان يف قضاية س .وماار ر ضاد اململكاة املتحادة،
احلك ا الص ااادر يف  4ك ااانون األول/ديس اامرب  ،2008الفق اارة  ..." :73-72ياض ااافة إىل الطبيع ااة الشخص ااية
جاادا لعيناااإل ا اااله ،تالحاال احملكمااة أن هااذو العيناااإل تتضاامن معلوماااإل حساسااة عاان الف اارد ،مبااا يف ول ا
معلوماااإل عاان حالتااه الصااحية .وتتضاامن عااالوة علااى ول ا شاافرة جينيااة فرياادة واإل أمهيااة كباارية للفاارد وأقار ااه".
و" ساابب بيعااة وكميااة املعلوماااإل الشخصااية املوجااودة يف عيناااإل ا اااله ،ف ا ن حفظهااا يف ح اد واتااه مااب أن
يُعترب تدخال يف احلق يف احاام احلياة ا اصة ل فراد املعنيني".
GE.17-20968
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إىل ولا الدولااة الطاارف ،فا ن اللجنااة تاار أن التاادخل يف خصوصااية صاااحب الاابالغ قااد حصاال
يلفعل .واملسا لة الايت تنشا عان ولا هاي معرفاة ماا إوا كاان هاذا التادخل تعسافيا أو لاري قاانوين
مبوجب املادة  17من العهد.
 4-9وحتي اللجنة علما حبجة الدولة الطرف أبن اختبار احلمال الناووي ،علاى النحاو الاذي
ينظمااه قااانون اختبااار احلماال النااووي يف هولناادا ،اادم لرضااا مشااروعا هااو التحقيااق يف اجل ارائ
اجلنائية ا طرية ،ومقاضااة مرتكبيهاا ،وحمااكمته  ،ومحاياة حقاوإل اآلخارين ،مباا يف ولا الضاحاه
احملتملني للجرائ ا طرية واجلرائ اجلنسية .وهاذا التادخل متناساب يلنظار إىل أناه يكفال أن أخاذ
العينااة يكااون طريقااة اقتحاميااة يف حاادها األدى وأن ُحتفاال العينااة ماان دون وكاار هويااة صاااحبها
لفاااة زمني ااة حم اادودة وأن هااذا ااج اراء يقتص اار علااى األش ااخا امل اادانني جب ارائ تكتس ااي ع اال
ا طورة وأنه ضروري يف جمتم دميقرا ي لعدم وجود أداة أخر تتس انفس القادر مان الفعالياة
يف من هذو اجلرائ والتحقيق فيها.
 5-9وتذكر اللجنة أبن التادخل الاذي يانص علياه القاانون ينبغاي أن يكاون متفقاا ما أحكاام
العهد ،وأهدافاه ،ومقاصادو ،وأن يكاون معقاوال يف ظاروف عينهاا( .)14ويتضامن مفهاوم التعساف
عناصاار عاادم املالءمااة ،وااجحاااف ،وعاادم القاادرة علااى التنبااؤ ،ومراعاااة األصااول القانونيااة(،)15
فضااال عاان عناصاار املعقوليااة ،والضاارورة ،والتناسااب( .)1٦وعلااى الاارل ماان أن محايااة ا صوصااية يف
ا تما مسا لة نسابية يلضارورة ،ال ينبغاي أن يكااون مبقادور السالطاإل العاماة املختصاة أن حتصاال
علااى املعلوماااإل املتعلقااة يحلياااة ا اصااة لشااخص مااا إال يف حااال كااان ول ا أم ارا ضااروره اادم
مصااال ا تم ا  ،علاى النحااو املفهااوم مبوجااب العهااد( .)17وحااع يلنساابة للتاادخل الااذي يتفااق م ا
العهد ،مب أن حيادد التشاري وو الصالة تفاصايل الظاروف احملاددة الايت ماوز فيهاا هاذا التادخل.
ويتعااني أن ينحصاار ق ارار اللجااوء إىل هااذا التاادخل امل ا وون ااه يف الساالطة املعينااة مبوجااب القااانون
وعلى أساس كل حالة على حدة(.)18
 ٦-9وتالحا اال اللجنا ااة ،يف ها ااذو القضا ااية ،أنا ااه ُحك ا ا علا ااى صا اااحبة الا اابالغ يف  18آوار/
مااارس  2009أبداء  3٦ساااعة ماان ا دمااة ا تمعيااة علااى فعلااي العنااف اللفظااي والساارقة .ويف
التاريخ نفسه ،أمر النائب العام احمللي أن ختض صاحبة البالغ إىل اختبار حلمضها النووي كما
أُخااذإل عينااة ماان أنسااجتها يف  8نيسااان/أ ريل  .2009وعلااى الاارل ماان أن الدولااة الطاارف مل
تقاادم تفس ارياإل ش ا ن حمتااوهإل قااانون اختبااار احلماال النااووي وتطبيقااه العااام ،ف هنااا مل تبااني ملاااوا
كان من الضروري ،يف ضوء إعالن الدولة الطرف أناه هادف مشاروع ،أن ختضا صااحبة الابالغ

__________

()14
()15

()1٦
()17
()18
10

انظاار تعليااق اللجنااة العااام رقا  ،1٦الفقاارة  .4وانظاار أيضااا س .ضااد مااار ر ،الفقاارة  107حيااث ارأتإل احملكمااة
أن …" :املبااادا األساسااية حلمايااة البيااااإل تاانص علااى أن االحتفااا يلبيااااإل مااب أن يكااون متناساابا م ا
الغر من عها ،وعلى أن تكون فاة حفظها حمدودة".
انظر ،يف لة أمور ،تعليق اللجنة العام رق  )2014(35ش ن حق الفارد يف احلرياة وا األماان علاى شخصاه،
الفقا ا اارة  12والباللا ا ااني رق ا ا ا  ،2010/2009إلياسا ا ااوف ضا ا ااد كازاخسا ا ااتان ،اآلراء املعتما ا اادة يف  23متا ا ااوز/
يولي ااه  ،2014الفق اارة  ،4-7ورق ا ا  ،2011/2081د .إل .وأ .أ .ض ااد كن اادا ،اآلراء املعتم اادة يف  15مت ااوز/
يوليه  ،201٦الفقرة .٦-7
انظر تعليق اللجنة العام رق  ،35الفقرة .12
انظر تعليق اللجنة العام رق  ،1٦الفقرة .7
املرج نفسه ،الفقرة .8
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الختب ااار احلم اال الن ااووي االزام ااي يلنظ اار إىل مش اااركتها يف أعم ااال إجرامي ااة وإىل بيع ا اة ه ااذو
األعمال.
 7-9وحتااي اللجنااة علمااا بيااان صاااحبة الاابالغ الااذي توضااح فيااه أنااه مبوجااب قااانون اختبااار
احلمل النووي تصدر أوامر اختبار احلمل النووي طريقة تلقائية فيما يتعلق يألشاخا الاذين
صادر يف حقها حكا يلساجن ،أو األحاداث الاذين صادر يف حقها أمار يالحتجااز أو عقو اة
ديلااة علااى اجل ارائ ال ايت تبلااال ماان ا ط اورة مااا قااد يقتضااي فاار االحتجاااز الس اا ق للمحاكمااة.
وأقرإل الدولة الطرف أبن القانون ال ينص إال على ترجيح حمدود ني املصال مان جاناب النائاب
العااام قباال إصاادار أماارو أبخااذ عينااة ماان األنسااجة .وتالحاال اللجنااة أيضااا أن القااانون ياانص علااى
اسااتثناءاإل ماان اختب ااراإل احلماال النااووي مبوجااب مادتااه ()1(2ج) ،لكاان هااذو االسااتثناءاإل
تُفساار تفساريا ضاايقا للغايااة وال تتضاامن علااى ساابيل املثااال مسا لة مراعاااة ساان اجلاااين علااى حنااو مااا
اعافت اه الدولاة الطارف .وتار الدولاة الطارف أن املاادة ()1(2ج) مان هاذا القاانون ال تنطباق
إال يف حاالإل استثنائية مثل تل الايت يساتحيل فيهاا يلفعال علاى الشاخص ارتكااج اجلرمياة مارة
اثنية ( سبب ااصا ة اجلسدية مثال) (انظر الفقرة  4-5أعالو).
 8-9وتالحل اللجنة أيضاا أن القاانون ال يانص علاى انتصااف مان أخاذ عيناة مان األنساجة،
وإمنااا يانص فقا علااى االنتصاااف ماان حتديااد ومعاجلااة تركيبااة احلماال النااووي للشاخص .وتاادعي
الدولة الطرف أن الشخص قد يقدم لبا يملن القضائي ضمن القاانون املادين ضاد أخاذ عينااإل
األنسااجة اادعو أن الدولااة ترتكااب فعااال لااري قااانوين حبصااو ا علااى عينااة غاار اختبااار محضااه
النووي .وم ول  ،مل تثبات الدولاة الطارف أن مان شا ن سابيل االنتصااف هاذا أن يكاون فعااال،
إو أُخذ يف االعتباار ،علاى ا صاو  ،أن أخاذ عينااإل األنساجة إجاراء "قاانوين" مبوجاب القاانون
احمللااي .وتالحاال اللجنااة أيضااا عاادم وجااود أي ساابيل للطعاان يف قارار للمحكمااة ياارفل االعااا
على معاجلة تركيبة احلمل النووي للشخص.
 9-9وتالحاال اللجنااة موقااف الدولااة الطاارف القائاال أبن أخااذ عيناااإل األنسااجة ينطااوي علااى
تاادخل سااي للغايااة يف خصوصااية الشااخص ألن عيناااإل أنسااجته وتركيبااة محضاه النااووي تُصاانف
وحتفاال دون الكشااف عاان هويتااه .يااد أن اللجنااة تالحاال ك اذل أن عيناااإل األنسااجة وتركيبااة
ُ
احلمال الناووي ُحتفال ملاادة  30عاماا يف حااالإل اجلارائ ا طاارية ،و 20عاماا يف حااالإل اجلارائ
األقل خطورة.
 10-9وأخ ا اريا ،تالحا اال اللجنا ااة أن الدولا ااة الطا اارف تا اادف أبن القا ااانون ال مييا ااز ا ااني األ فا ااال
والبالغني ألنه ال يوجاد سابب للتميياز ينهماا قانونياا لغار منا اجلارائ اجلنائياة ،والتحقياق فيهاا،
ومقاضاااة مرتكبيهااا ،وأن القااانون ال يتعااار م ا مصااال الطفاال الفضاالى .لكاان اللجنااة تاار أن
األ فال تلفون عن البالغني يف منوه البدين والنفسي ،ويف احتياجااهت العا فياة والتعليمياة(.)19
وعلى النحو املنصو عليه يف لة مواض منها املاداتن  24و )4(14من العهاد ،تلتازم الادول
__________

( )19انظر جلنة حقوإل الطفل ،التعليق العام رق  )2007(10ش ن حقوإل الطفال يف قضااء األحاداث ،الفقارة 10
والوثيقااة  ،CRC/C/NLD/CO/4الفقااراتن  59-58اللتاان أعر اات فيهماا اللجنااة عاان قلقهااا إزاء اختبااار احلماال
النااووي ل فااال املخااالفني القااانون ،وأوصاات الدولااة الطاارف إلغاااء اختبااار احلماال النااووي ل فاال املخااالفني
القانون ،وإتالف السجل اجلنائي ل فال الذين اُرئت ساحته  ،أو قضوا مدة عقو ته .
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األ اراف يختاااو تاادا ري احلمايااة ا اصااة( .)20وينبغااي أن تراعااى وجااه خااا  ،يف ي ا الق اراراإل
املتخ ااذة يف س ااياإل إدارة ش ااؤون قض اااء األح ااداث ،مص ااال الطف اال الفض االى يف املق ااام األول(.)21
وينبغااي إيااالء اهتمااام خااا لضاارورة محايااة خصوصااية األ فااال يف احملاكماااإل اجلنائيااة( .)22وكمااا
أوضاحت صاااحبة الاابالغ ،مل يُؤخاذ ساانها يف االعتبااار قا  ،مبااا يف ولا خاالل عمليااة أخااذ عينااة
مان أنساجتها ،حيااث مل تُبلاال إمكانيااة االعااا علااى أخاذ ضااا الشار ة هااذو العيناة ،ومل تُبلاال
كذل إمكانية مرافقة اثلها القانوين ا.
 11-9و ن اااء عل ااى ول ا  ،ت اار اللجن ااة أن الت اادخل يف خصوص ااية ص اااحبة ال اابالغ ال يتناس ااب
وا اادف املشااروع ملنا اجلارائ ا طاارية والتحقيااق فيهااا علااى الاارل أن هااذا التاادخل قااانوين مبوجااب
القانون احمللي .و ذا السبب ،ختلص اللجناة إىل أن هاذا التادخل تعسافي وينتها املاادة  17مان
العهد.
 12-9واللجنااة ،إو خلصاات إىل أنااه يوجااد ،يف هااذو القضااية ،انتهاااك للمااادة  17ماان العهااد،
تقرر عدم النظر شكل منفصل يف ادعاءاإل صاحبة البالغ مبوجب املادة .)4(14
 -10واللجن ااة ،إو تتص اارف وفق ااا للم ااادة  )4(5م اان الربوتوك ااول االختي اااري ،ت اار أن الوق ااائ
املعروضة عليها ترقى إىل انتهاك للمادة  17من العهد.
 -11ووفقااا للمااادة ()3(2أ) ماان العهااد ،ف ا ن الدولااة الطاارف ملزمااة أبن تتاايح ل ف اراد الااذين
انتُهكت حقوقه املشمولة يلعهد سبيل انتصاف فعاال يف شكل جارب كامال .و نااء علاى ولا ،
ف ن الدولة الطرف ملزمة أيضا ،يف لة أمور ،تقدمي تعويل كااف لصااحبة الابالغ .ويقا علاى
عاتق الدولة الطرف التزام أيضا مبن حدوث انتهاكاإل ااثلة يف املستقبل.
 -12واللجن ا ااة ،إو تض ا ا ا يف اعتباره ا ااا أن الدول ا ااة الط ا اارف ق ا ااد اعاف ا اات  -ينضا ا اامامها إىل
الربوتوكول االختياري  -يختصا اللجنة يف حتديد ما إوا كان قد حادث انتهااك للعهاد أم ال،
وتعه اادإل ،مبوج ااب امل ااادة  2م اان العه ااد ،أبن تكف اال جلمي ا ا األف ا اراد املوج ااودين عل ااى أراض اايها
أو ا اض ااعني لواليته ااا التمت ا يحلق ااوإل املع اااف د ااا يف العه ااد ،وأن ت ااوفر س ابيل انتص ااف فع اااال
وقااا ال لفنفاااو يف حااال الت كااد ماان حاادوث انتهاااك ،ف هنااا تااود أن تتلقااى مان الدولااة الطاارف ،يف
لضااون  180يومااا ،معلوماااإل عاان التاادا ري املتخااذة لوض ا آراء اللجنااة موض ا تنفيااذ .وتطلااب
اللجنة إىل الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراءها على نطاإل واس يللغة الراية للدولة الطرف.

__________

( )20انظاار تعليااق اللجنااة العااام رقا  )1989(17شا ن حقااوإل الطفاال ،والاابالغ رقا  ،2011/2107ريمنااوي ضااد
االحتاد الروسي ،اآلراء املعتمدة يف  28تشرين األول/أكتو ر  ،201٦الفقرة .7-9
( )21انظر جلنة حقوإل الطفل ،التعليق العام رق  )2007(10ش ن حقوإل الطفل يف قضاء األحداث ،الفقرة .10
( )22انظر س .ومار ر ضد اململكة املتحدة ،الفقرة .124
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املرفق
[األصل :الفرنسية]

(ُمالف) للسيو ياض بت اشور
رأي فر ي خ
 -1يف ه ااذو القض ااية (رقا ا  ،2013/232٦ن .ك .ض ااد هولن اادا) ،ارأتإل اللجن ااة أن ااة
انتهاكااا للمااادة  17ماان العهااد علااى أساااس أن تاادخل الدولااة الطاارف ،أبخااذها مسااحة ماان ف ا
صاااحبة الاابالغ للحصااول علااى عينااه ماان أنسااجتها أبماار ماان النائااب العااام غاار حتديااد تركيبااة
محضااها النااووي ،شااكل تاادخال لااري متناسااب .واعتُاارب هااذا التاادخل لااري متناسااب م ا ا اادف
املشااروع الااذي ينشاادو قااانون اختبااار احلماال النااووي يف هولناادا املتمثاال يف من ا اجل ارائ ا طاارية
وحماكمة مرتكبيها .وأود أن أوضح يف هذا الرأي األسباج اليت جعلتين ال أتفق م رأي اللجنة.

 -2وأود أن أش ا ا اادد عل ا ا ااى أن ه ا ا ااذو القض ا ا ااية ليس ا ا اات ااثل ا ا ااة لقض ا ا ااية س .وم ا ا ااار ر ض ا ا ااد
اململك ااة املتح اادة ال اايت حكما اات فيها ااا احملكم ااة األورو يا ااة حلق ااوإل اانسا ااان يف  4كا ااانون األول/
ديساامرب  ،2008ويباادو أناه كااان ااا عاال التا ثري يف هااذو التوصااياإل .ففااي قضااية س .ومااار ر،
اع ا ااا ص ا اااحبا الطل ا ااب عل ا ااى "احتف ا ااا الس ا االطاإل بص ا ااماهتما ،و عين ا اااإل م ا اان أنس ا ااجتهما،
وتركيبتهمااا الوراثيااة عااد انتهاااء احملاكمااة ،وإخااالء ساابيلهما علااى التاوايل ،وإثاار قارار احملكمااة حفاال
القضية ،وإهناء الدعاو اجلنائية ضدمها" .والفرإل شاس من ي وجهاإل النظر.

 -3وعلااى حنااو مااا أقاارإل اللجنااة ،فا ن التاادخل وا الصاالة دااذو القضااية يسااتويف يا شاارو
الصااحة الاايت تتطلبهااا عااادة القيااود املفروضااة علااى احلقااوإل األساسااية املعاااف دااا يف العهااد .فهااذا
التدخل منصو علياه يف القاانون ،و ادم لرضاا مشاروعا ،ويقادم ضامااإل كافياة (حتدياد دقياق
لنطاإل تطبيق قانون اختبار احلمل النووي ،وهو اختبار أتمر اه هيئاة قضاائية ،وميكان االعااا
وحتفاال يااتاه يف حاادود زمنيااة حمااددة دون الكشااف عاان هوياة
عليااه ،والطعاان فيااه أمااام احملكمااةُ ،
صااحبه) .وهااذا التاادخل حياام يلتااايل الشاارو األساسااية للمجتما الاادميقرا ي .فاللجنااة مل تنتقااد
هااذا القااانون يف حااد واتااه ،وإمنااا انتقاادإل فعاال أخااذ العيناااإل وحفظهااا إو اعتربهتمااا إجاراءين لااري
متناساابني .وهااذو هااي النقطااة الاايت أر أن فيهااا قااوال .فااال القااانون ،وال أماار النائااب العااام أبخااذ
عينة ،وال أثرو م مرور الوقت يف حقوإل صاحبة البالغ تكتسي ا عا لاري متناساب ما ا ادف
املنشود.
 -4أوال ،ارأتإل اللجنة نفساها أن أخاذ عيناة األنساجة لتحدياد تركيباة احلمال الناووي كاان
مربرا ،وأنه ضروري يف جمتم دميقرا ي .وياضافة إىل ول  ،ال يُعترب أخذ عينة الختبار احلمل
النووي مبسحة من الف انتهاكا للخصوصية ،ل تدخال يف حدو األدى ،ال سايما إوا قُااي مقارناة
ي اادف املشااروع الااذي ينشاادو القااانون .وانتقاادإل صاااحبة الاابالغ اادورها الدولااة الطاارف ألهنااا مل
تاراع ساان الطفاال ومصاااحله الفضاالى احملميااة دوليااا .وم ا ولا  ،مل تتجاهاال حمكمااة االسااتئناف يف
حكمها املؤرخ  4أهر/مايو  ،2010سن مقدمة الطلب (الفقارة  .)4-٦واثنيااُ ،حتفال البياااإل
من دون الكشف عن هوية صاحبها ،وليس يف بيعة ول ما ميثل انتهاكا للخصوصية .وعالوة
على ول ُ ،حتفل هذو البيااإل لفااة زمنياة حمادودة .وأخاريا ولايس آخارا ،أُتلفات ياااإل صااحبة
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الاابالغ الشخصااية احملفوظااة يف قاعاادة البيااااإل اجلينيااة عااد صاادور حك ا حمكمااة االسااتئناف يف
آرهني يف  4أهر/مايو  2010الذي قلص األحكام الصادرة عن احملكمة اال تدائية.
 -5و غية رفل حجاة الدولاة الطارف واإل الصالة إتاالف ياااإل صااحبة الابالغ عاد قارار
حمكمة االستئناف ،ارأتإل اللجنة أنه" :على الرل من أن تركيبة احلمل النووي لصااحبة الابالغ
قااد أُتلفاات يف وقاات الحااق عااد صاادور حكا حمكمااة االسااتئناف ،كمااا أشااارإل إىل ولا الدولااة
الطاارف ]...[ ،فقااد كااان التاادخل يف خصوصااية صاااحبة الاابالغ قااد حاادث يلفعاال" .وقااد كااان
أخذ العينة "قد حادث يلفعال" ،لكان ماب تقياي هاذو القضاية أبكملهاا ويف جمملهاا .وال ميكنناا
تقياي هاذو القضااية تقييماا موضاوعيا إوا انتهجنااا هنجاا متجااز زمنياا ،وركازا اهتمامنااا علاى مسا لة
أخذ العينة اليت حدثت يلفعل ونسينا أن اآلليااإل الداخلياة للدولاة الطارف قاد ألغات هاذا الفعال
نفس ااه وأوج اادإل س اابيال لالنتص اااف .و ااذا الس اابب ،ال ميك اان توجي ااه أي انتق اااداإل إىل الدول ااة
الطرف.
 -٦وجلميا االعتباااراإل املعروضااة يف الفقاراإل  3و 4و ،5فقااد ثباات احااام مباادأ التناساب.
ومل تع اللجنة وزا كافيا موع هذو البيااإل.
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