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 1-1أصحمب البالغ البملغ عاددهم  23شخصا مً هام ج .ك .وآخارون ،وهام مواطناون مان مجهورياة
كوراي الشعبية الدميقراطية يقيمون حمليمً يف بيونغ ايناغ .ويقادمون الابالغ نيمباةً عان  12فتام يادعى أهنان
ضااحماي ،وهاان فالنااة وأخ ارايت ،وها اان بناامت أصااحمب الاابالغ ،وأصاابحن مواطناامت يف مجهوريااة كااوراي،
بعد دخوهلن الدولة الطرف .ويدعي أصحمب البالغ أن الدولة الطرف انتهكت حقاو بنامهتم ملوجا
املمد  )1(9و( )4من العهد .ودخل الربوتوكول االختيمري حياب النفمذ ميلنسبة إىل الدولة الطرف يف 10
متوز/يوليه  .1990وميثل حممم أصحمب البالغ.
 2-1ويف  20كمنون الثمين/ينمير  ،2017قاررت اللجناة ،عماالً ميملامد  94مان نظممهام الاداخلي ،عان
طريق مقررهم اخلمص املع ميلبالغمت اجلديد والتدابري املؤقتة ،عدم تلبية طلا أصاحمب الابالغ ا امذ
تدابري مؤقتة ريثمم تنظر اللجنة يف قحيتهم(.)1

الوقائع أ ا تاضها أصحاب ال
ُ 1-2وظفت بنمت أصحمب البالغ يف بيونغ اينغ وسمفرن إىل الص حيث مكثن بتأشريات عمال
صمحلة أثنم عملهن اندالت يف مطعم لبحع سنوات .ويف آذار/ممرس  ،2016أمرهن مدير املطعما
أبن يكن مستعدات للمغمدر فوراً للعمل يف مطعم جديد افتُات يف ماملياباي .ويف  5نيسامن/أبريل ،2016
قمل هلن املدير إهنن سيسم فرن للعمل يف املطعم اجلديد وأمرهن أبن يركنب حمفلة صغري كمنت تنتظرهن.
ومسعت إحدى النمدالت املدير وهو خيمط الشخص ال ي أححر احلمفلة علاى أناه ئرئاي فرياق دائار
املخمبرات الوطنيةئ .وأدركت أن األمر مري وأبلغت النمدالت األخرايت .ونتيجة ل لك ،رفحت سبع
اندالت ركااوب احلمفلااة .غااري أن بناامت أصااحمب الاابالغ ركاانب احلمفلااة .واخا ن طاامئر ماان شاانغهمي ،يف
الص  ،إىل مملياباي ،مث واصلن رحلتهن إىل سول ،حياث وصالن يف  7نيسامن/أبريل  .2016وأُعادت عملياة
اهلجر يف املطمر سالفمً ،ملام يف ذلاك التأشاريات ،مث احتُجاابن فاور وصاوهلن إىل مركااب دعام تاوط الج ا ي
كوراي الشمملية (مركاب دعم التوط ) ،عمالً بقمنون تمية الج ي كاوراي الشامملية ودعام تاوطينهم (قامنون
دع اام الت ااوط ) .وت اانص امل اامد  7م اان الق اامنون عل ااى أن أي ش ااخص يه اارب م اان مجهوري ااة ك ااوراي الش ااعبية
الدميقراطية وحيتمج إىل احلممية ينبغي أن يطل احلممية ملوج ه ا القمنون .ويانص القامنون أيحا مً علاى
أن مدير دائر املخمبرات الوطنية هو املسؤول عن ا مذ تدابري وقمئية مؤقتة أو تدابري ضارورية أخارى مان
أجل البت يف األهلية للحممية.
 2-2ويف  8نيس ا اامن/أبريل  ،2016أعلن ا اات وزار التوحي ا ااد يف مجهوري ا ااة ك ا ااوراي يف م ا اؤمتر ص ا ااحفي أن
الفتيا اامت املا ا ادعى أهنا اان ضا ااحماي ها ااربن إىل مجهوريا ااة كا ااوراي ،ألهنا اان اعتا ااربن األوضا اامع يف مجهوريا ااة كا ااوراي
الشعبية الدميقراطية ميؤوسا مً منهام ،نظاراً للعقاوميت الاف فرضاهم اعتماع الادويل .غاري أن أصاحمب الابالغ
ياادعون أن السااب الا ي قاادم لتربياار الفارار املابعااوم غااري صااحي وأن ماادير املطعاام كاامن ماادفوعمً ملصاام
شخصية ،نظراً إىل أن لدياه دياوانًكباري يف الصا  ،األمار الا ي أدى باه إىل اهلارب والسافر إىل مجهورياة
كاوراي ،ميلتنساايق ماع دائاار املخامبرات الوطنيااة .ويالحاب أصااحمب الابالغ أن املطعاام يعمال علااى أساامس
هرمااي ،اات ،وأن لا لك دوراً همما مً يف قارار بناامهتم الساافر إىل مجهوريااة كااوراي .وياادفعون أيحا مً أبن بناامهتم
رملم خدعن ميلسفر إىل مجهورية كوراي.
__________

()1

2

يف الاابالغ املااؤر  17كاامنون الثمين/يناامير  ،2017سااأل أصااحمب الاابالغ اللجنااة أن تطل ا إىل الدولااة الطاارف أن
تساام فااوراً للمستشاامرين القاامنوني الا ين وكلااتهم األساار ملقمبلااة الحااحماي يف مكاامن ماري دون ححااور مااوظفي
دائ اار املخ اامبرات الوطني ااة وأن تس اام ف ااوراً أيحا مً ألص ااحمب ال اابالغ ملقمبل ااة بن اامهتم وجه امً لوج ااه أو بطريق ااة أخ اارى
بديلة ،مثل االتصمالت املرئية واملكمملمت اهلمتفية.
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 3-2ويالحا ااب أصا ااحمب الا اابالغ أن دخا ااول الفا اامرين ما اان مجهوريا ااة كا ااوراي الشا ااعبية الدميقراطيا ااة إىل
مجهورية كوراي يستغر عمد حنو شهر واحد بعد أن يكونوا تقدموا بطل احلممياة يف إحادى سافمراهتم.
غري أنه يف حملة بنمهتم ،مل يستغر دخوهلن مجهورية كوراي سوى يوم  ،وهو مم جيمدل أصحمب البالغ
أبنه مستحيل دون تدخل دائر املخمبرات الوطنية وترتيبمت ا هتم .ويالحب أصحمب البالغ أيحمً أن
هروب بنمهتم اجلممعي املابعوم كمن غري طبيعي وأن إعالن وزار التوحيد صدر قُبيل االنتخامميت العمماة،
رملم للتأثري على نتمئجهم.
 4-2ويف  18نيسمن/أبريل  ، 2016اهتم أصحمب البالغ وحكومة مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
مجهوريااة كااوراي ميختطاامف بناامت أصااحمب الاابالغ وطلباوا املساامعد علااى إعاامدهتن يف رسااملة قُاادمت إىل
جمل حقاو اإلنسامن واملفوضاية الساممية حلقاو اإلنسامن .وطملا أصاحمب الابالغ واحلكوماة دعامد
الفتيمت امل ادعى أهنن ضحماي إىل وطنهن فوراً.

 5-2ويف  12أاير/م ااميو  ، 2016زار مستش اامران قمنوني اامن مي ااثالن أص ااحمب ال اابالغ دائ اار املخ اامبرات
الوطنيا ااة وطلبا اوا ،كتمبا اةً ،إجا ارا مقمبلا ااة ما ااع بنا اامهتم .ورفحا اات الا اادائر الطلا ا يف  16أاير/ما ااميو .2016
ويف  24أاير/مميو  ،2016قدم املستشمران القمنونيمن التممسمً ميإلححمر أممم حمكمة سول احمللية املركابية.
ويف  10حابيران/يونيا ا ااه  ،2016أما ا اارت احملكما ا ااة الا ا اادائر ملثا ا ااول املا ا ا ادعى أهنا ا اان ضا ا ااحماي أما ا اامم احملكما ا ااة.
ويف  21حابيران/يونيه ُ ،2016عقادت جلساة مغلقاة ،ألن رئاي احملكماة رأى أن ذلاك ضاروري حلماميتهن.
غري أن أصحمب البالغ يالحظون أن بنمهتم مل حيحرن اجللسة ،ويدفعون أبنه مل يكن هنمك سب وجيه
لعق ا ااد جلس ا ااة مغلق ا ااة .وي ا اادعي أص ا ااحمب ال ا اابالغ أيح ا امً أن القمض ا ااي امل ا ا ئ جلس ا ااة احملكم ا ااة مل ي ا اات
ملستشمريهن القمنوني الوقات الكاميف ملراجعاة رد الادائر اخلطاي ،الا ي تلقيامو ياوم اجللساة ،وأناه مل ميتثال
للممد  ) 3(10من قمنون اإلححمر الف تقحي ميستدعم القمضي احملتجابين .وماع أن القمضاي اساتدعى
املدعى أهنن ضحماي يف  10حابيران/يونيه  ،2016فقد ذكر أثنم اجللسة أن ححورهن مل يعد ضرورايً ألن
حمممي الدائر أبلغ احملكمة أبن بنمت أصحمب البالغ قررن عدم املثول أممم احملكمة.
 6-2وأُطلااق س اراا بناامت أصااحمب الاابالغ ماان االحتجاامز يف مركاااب دعاام التااوط يف جممااوعت يف
الف مم ب  8و 11آب/أغسط  .2016وأفمدت وزار التوحيد أبنه أعيد توطينهن يف أممكن آمنة.
 7-2ويف  12آب/أغسا ااط  ، 2016رفا ااع املستشا اامرون القا اامنونيون ألصا ااحمب الا اابالغ دعا ااوى أما اامم
احملكمة اإلدارية يف سول ضد قارار دائار املخامبرات الوطنياة رفاه طلابهم إجارا مقمبلاة ماع املادعى أهنان
ضحماي .وقملوا إن ه ا اإلجرا ات كمنت ال تابال معلقة وقت تقدميهم الشكوى إىل اللجنة.
 8-2ويف  9أيلول/سبتمرب  ،2016رفحت حمكمة سول احمللية املركابية التممس اإلححمر على أسمس
ع اادم كفمي ااة األدل ااة إلثب اامت العالق اامت األس ارية ب ا أص ااحمب ال اابالغ وامل اادعى أهن اان ض ااحماي ،وألن أي
مصلحة يف املنمزعة القحمئية مل تعد قمئمة بعد اإلفراج عنهن من مركاب دعم التوط .
 9-2ويف  28تشا ارين األول/أكتا ااوبر  ،2016رفح اات حمكما ااة س ااول احملليا ااة املركابي ااة طلا ا أصا ااحمب
()2
البالغ إلغم قرار دائر املخمبرات الوطنية عدم السمما للمحمم ملقمبلة املدعى أهنن ضحماي  .ويف 3
تشرين الثمين/نوفمرب  ،2016رفحت حمكمة ساول العليام التمامس اإلححامر .وأقارت احملكماة بوجاود أدلاة
كمفيااة إلثباامت العالقاامت األساارية با أصااحمب الاابالغ والفتياامت املاادعى أهناان ضااحماي ،ميسااتثنم اثنتا
منهن ،أُغفل عن طريق اخلطأ إرفم نسخ من بطمقف هويتهمم الصمدرت من احلكومة ميلدعوى املقدمة
إىل احملكمااة .ورغاام ذلااك ،رفحاات احملكمااة االلتماامس ألن االهتماامم ميملنمزعااة القحاامئية مل يعااد قمئما مً بعااد
اإلفراج عن الفتيمت املدعى أهنن ضحماي من مركاب دعم التوط .

__________

()2
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 10-2ويالحب أصحمب البالغ أن الدولة الطرف أفمدت أبنه أعيد توط بنمهتم يف مجهورية كوراي.
وي اادعون أن م اان املمك اان ع اامد تتب ااع أم اامكن وج ااود املس ااتوطن اجل اادد ألن ع ااددهم قلي اال ج ااداً وي ارتب
بعحهم ببعه ارتبمطمً وثيقامً .غاري أهنام ال ميلكاون معلومامت عان مكامن وجاود بنامهتم ،ولا لك يعتقادون
أهنن واقعمت حتت سيطر دائر املخمبرات الوطنية.
 11-2ويدعي أصحمب البالغ أن مجيع سبل االنتصمف احمللية استنفدت ،ألن التدبري الوحيد املتما
للمحتجابين يف مركاب دعم التوط هو تقدمي طل إجرا مراجعة قحمئية علاى أسامس قامنون اإلححامر.
وأشاامروا إىل أهناام اسااتأنفوا ،وقاات تقاادمي الشااكوى إىل اللجنااة ،ق ارار حمكمااة سااول العلياام بشااأن التماامس
اإلححاامر أماامم حمكمااة الاانقه .غااري أهناام جياامدلون أبنااه ميلنظاار إىل رفااه احملاامكم األقاال درجااة التممسااهم
علااى أساامس أن املاادعى أهناان ضااحماي مل يعاادن حمتجاابات ،فا ن ماان غااري املعقااول توقاااع فعمليااة االساات نمف
املقدم إىل حمكمة النقه.

ال كوى
 1-3يادعي أصااحمب الاابالغ أن مجهورياة كااوراي احتجااابت بناامهتم دون أسابمب وجيهااة ،األماار الا ي
ينتهك حقوقهن ملوج املمد  )1(9من العهد .ويالحظون أن األسمس القمنوين ال ي تستند إليه دائار
الفمرين يف مركاب دعم التاوط هاو املامد  12مان مرساوم إنفامذ قامنون دعام
املخمبرات الوطنية يف احتجمز ا
التوط الف تبي ا مذ تدابري وقمئية مؤقتة أو خطوات ضرورية أخرى .وعُهد هب و التدابري ميلكممل إىل
املدير العمم لدائر املخمبرات الوطنياةو ولا لك فا ن االحتجامز يف املركااب يساتند إىل أسامس قامنوين ال ياوفر
أي تفمصيل حتدد محمون ه و التدابري .وعليه ،ف ن ه ا األسمس القمنوين ال ميكن التنبؤ بنتيجته ويبلغ
من مث حد التعس .
 2-3وحييل أصحمب البالغ إىل دراست استقصمئيت اثنت  :األوىل أجرهتم اللجناة الوطنياة حلقاو
اإلنسمن يف مجهورية كوراي يف عمم  ،2009واألخرى أجراهام معهاد جياونغي  -دو لبحاو األسار واملارأ
يف عاامم  .2012وجا م يف هاامت الدراساات االستقصاامئيت أن  90يف املمئااة ماان احملتج اابين يف مركاااب دعاام
التااوط احتجااابوا مااع منااع االتصاامل لفا تا اوا با بحااعة أساامبيع وسااتة أشااهر خااالل مرحلااة االسااتجواب.
وح ِرماوا ال اساال مااع أفاراد أساارهم ومهاامتفتهم ومل يكاان يف إمكاامهنم االتصاامل ميلعااممل اخلاامرجي دون موافقااة
ُ
املركاب ومراقبته .ويرى أصحمب البالغ أن من املرج أن بنمهتم حمتجابات يف ظروف مممثلة .وجيمدلون أبنه
ال يوجد أسمس قمنوين لوضع احملتجابين يف املركااب رهان احلاب االنفارادي ،وأن ها و املممرسامت تبلاغ مان
مث حااد االحتجاامز التعساافي .وياادفعون أبن احملتج اابين يف املركاااب ال تتااما هلاام أي فرصااة لطل ا املساامعد
القحاامئية ماان مممرسا مسااتقل ماان اختياامرهم ،وأنااه ملاام كاامن كاال شااي خيحااع لساايطر دائاار املخاامبرات
الوطنية ،ف نه يكمد يكون مان املساتحيل إاثر تسامؤالت بشاأن ساو املعمملاة أو املعامان البدنياة والنفساية
الف يسببهم االحتجمز.
 3-3ويالحا ااب أصا ااحمب الا اابالغ أيحا امً أن احملتجا اابين ،أثنا اام احتجا اامزهم يف مركا اااب دعا اام التا ااوط ،
خيحعون الستجواميت ال تتوافق مع مقتحيمت الحممانت اإلجرائية .وتفيد دائر املخمبرات الوطنية أبن
امرين وا امذ قارار
االحتجمز يف املركاب ذو طمبع إداري ويهدف إىل التحقاق مان الوقامئع الوجيهاة بشاأن الف ا
خبص ااوص م اام إذا ك اامنوا م ااؤهل للحص ااول عل ااى االس ااتحقمقمت ملوج ا ق اامنون دع اام الت ااوط  .وأف اامدت
سلطمت الدولة الطرف أبن ذلك لي حتقيقمً جنمئيمً بل هو تقييم إداري .وعند حتديد مم إذا كمن ينبغي
أو ال توفري احلممية ملوج القمنون ،يستبعد املركاب ف مت معينة من مقدمي الطلبمت ،ملن فيهم اعرمون،
واملشااتبه يف أهناام ئفا اامرون مقناعااونئ ،واألشااخمص الا ين يكساابون رزقهاام ألكثاار ماان  10ساانوات يف بلااد آخاار.
وجيمدل أصحمب البالغ أبن من املستحيل علاى املركااب أن يثبات وجاود فارار مقنااع فقا دجارا حتقياق إداري،
4
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وأنااه ،يف الواقااع ،جيااري حتقيااق جناامئي .وياادفع أصااحمب الاابالغ أبن الاادائر ال تكشا عاان هويااة احملقااق
أثنا اام االسا ااتجواب ،وأن  50يف املمئا ااة ما اان احملتجا اابين يف املركا اااب مل ُخيطيا ااروا أو يقا اادم إلا اايهم تفسا ااري بشا ااأن
االساتجواب ،وفقامً لتقرياار عان حقاو اإلنساامن أصادرته نقمباة احملاامم يف مجهورياة كاوراي يف عاامم .2013
ول لك يعتربون أن االستجواب يف املركاب يبلغ حد انتهمك الحممانت اإلجرائية وهو غري قمنوين وتعسفي.
 4-3ويالحب أصحمب البالغ أنه جم يف املعلوممت املتمحة عن مممرسمت االحتجمز واالستجواب
واحلااب االنفارادي يف مركاااب دعاام التااوط ( )3أن بناامهتم رملاام تعرضاان للحااب االنفارادي واالسااتجواب املكثا
خااالل األشااهر العديااد الااف احتجااابن فيهاام يف املركاااب .وجياامدلون بعاادم وجااود أساابمب وجيهااة تااربر فاارض
تدابري احتجمز واسعة النطم على بنمهتم ،وأن ه و التدابري ليست ضرورية ومتنمسبة.
 5-3وي اادعي أص ااحمب ال اابالغ أن حق ااو بن اامهتم ملوج ا امل اامد  )4(9م اان العه ااد انتهك اات ألهن اان
ُح ِرمن حقهن يف االستعمنة ملحمم .ويشريون إىل أهنام واكلاوا حمامم لتمثيال بنامهتم ،لكان دائار املخامبرات
الوطنية رفحت طلبمت احملمم املتكرر مقمبلتهن .وجيمدلون أبن احملكمة مل تستدع الفتيمت امل ادعى أهنن
ضحماي للمثول أمم م احملكمة يف قحية اإلححمر أممم حمكماة ساول احمللياة املركابياة ،وقبلات اكياد الادائر
أهنن ال ياردن املثاول أمامم احملكماة .وجيامدلون أيحا مً أبن مناع االتصامل ميملستشامرين الا ين واكلاتهم األسار
يبلغ حد االحتجمز التعسفي ،األمر الا ي ينتهاك املامد  )4(9مان العهاد .وجيامدلون ،إضامفة إىل ذلاك،
أبن االستعمنة ملستشمر قمنوين مهم خمصة ميلنسبة ألشخمص يُابعم أهنام ضاحماي ،ترعرعاوا يف نظامم ال يكا
ملبمدئ الدميقراطية وحقو اإلنسمن .ولا لك ،مل يكان ملقادورهن فهام حقاوقهن أثنام االساتجواب وأثنام
احملمكمااة أو أدوار املستشاامر القاامنوين أو الق اوان ذات الصاالة أو اإلج ارا ات القحاامئية .ولتمكياانهن ماان
فهام اإلجارا ات وحقاوقهن فهما مً كااممالً ،كامن مان املهام للغمياة أن تتااما هلان إمكمنياة االساتعمنة ملستشاامر
قمنوين من اختيمرهن ،ولي أي حممم توفرو الدائر أو تعيانه .ويالحب أصحمب البالغ أن الادائر اامدل
أبن حماممي الفتيامت قاامبلهن وقاد قااررن أبنفساهن عادم املثااول أمامم حمكمااة ساول احمللياة املركابيااة .غاري أهناام
يالحظون يف الوقت ذاته أن الدائر عينت ه ا احملممي ،الا ي يشامر إلياه علاى أناه موظا مساؤول عان
تميااة حقااو اإلنساامن ،وماان مث ال ميكاان اعتباامرو ممااثالً للماادعى أهناان ضااحماي أو أنااه يقاادم هلاان مشااور
قمنونية غري متحياب .

م حظات الا لة الطاف

ن املق ولية األسس املوضوتية

 1-4يف  28آب/أغسط  ،2017قدمت الدولة الطرف مالحظمهتام بشاأن مقبولياة الابالغ وأسساه
املوضوعية .وقملت إنه ينبغي اعتبمر البالغ غري مقبول لألسبمب التملية:
(أ)

االفتقمر إىل صفة الححيةو

(ب)

عدم استنفمد سبل االنتصمف احملليةو

(ج) عرض املسألة نفسهم على إجرا آخار مان إجارا ات التحقياق الادويل أو التساوية الدولياة،
وهو الفريق العممل املع ميالحتجمز التعسفي.
 2-4وتالح ااب الدول ااة الط اارف أن ال اابالغ قدم ااه آمي الفتي اامت امل ا ادعى أهن اان ض ااحماي ،دون إذهن اان.
وتالحب أيحمً أنه يف الظروف االستثنمئية ،الف يبدو فيهم من املستحيل على شخص ي ادعي أنه ضحية
أن يقدم شخصيمً بالغمً أو أن أيذن ملمثل ب لك ،قد يكون لا وي ها ا الشاخص احلاق يف تقادمي باالغ
نيمبااة عنااه .وااامدل أبنااه ال توجااد ظااروف ماان ه ا ا القبياال يف الاابالغ موضااع النظاار .ولااو كاامن للفتياامت

__________
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حيياال أصااحمب الاابالغ إىل دراساات استقصاامئيت  ،أجاارت إحاادامم اللجن اةُ الوطنيااة حلقااو اإلنساامن يف مجهوريااة
معهد جيونغي  -دو لبحو األسر واملرأ يف عمم .2012
كوراي يف عمم  ،2009وأجرى األخرى ُ
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املدعى أهنن ضحماي الرغبة يف تقدمي باالغ إىل اللجناة ،لكامن يف مقادورهن فعال ذلاك أبنفساهن أو عان
طريق ممثل قمنوني مأذون هلم .وامدل أيحمً أبن ممثلي أصحمب البالغ مل يب لوا أي جهود للحصول
على موافقة الفتيمت املدعى أهنن ضحماي وعلى رأيهن قبل تقادمي الابالغ إىل اللجناة .وتالحاب أن ساند
التوكياال م اان أصااحمب ال اابالغ خي ااول املمثل ا الق اامنوني متثياال الفتي اامت امل اادعى أهناان ض ااحماي يف دع ااوى
اإلححمر حتديداً .وملم كمن إجرا البالغمت الفردية ملوج الربوتوكول االختيمري لي دعاوى ،فلام يقام
الدليل على أن أصحمب البالغ أذنوا للممثل القمنوني برفع شكوى إىل اللجنة.
 3-4وتالحب الدولة الطرف أن التممس اإلححمر املقدم نيمبة عن املدعى أهنان ضاحماي ُرفاه ألناه
مل تكن هنمك مصم ميكن تميتهم بعد عقد جلسة االستممع ،نظراً إىل أن الفتيمت قاد أُطلاق ساراحهن
ماان مركاااب دعاام التااوط قباال ه ا و اجللسااة .وتاادفع أبنااه إن اسااتمر أصااحمب الاابالغ يف ادعاام أن حريااة
امل ادعى أهنن ضحماي جيري تقييدهم أبي شاكل مان األشاكمل ،فينبغاي هلام تقادمي التمامس جدياد ملوجا
قمنون اإلححمر .وتبعمً ل لك ،مل يستنفد أصحمب البالغ سبل االنتصمف احمللية .وحتي الدولة الطرف
علما مً ميدعاام ات أصااحمب الاابالغ أن االحتجاامز يف املركاااب ينتهااك حقااو املا ادعى أهناان ضااحماي ملقتحااى
املمدت  )1(9و( )4من العهد .وتدفع أبنه كمن دمكمن أصحمب البالغ أن يطعنوا يف التعس املابعوم
لالحتجمز أممم احملكمة الدساتورية ،واامدل أبهنام با لك مل يساتنفدوا مجياع سابل االنتصامف احمللياة املتمحاة.
وفيماام يتعلااق ميدعاام أصااحمب الاابالغ أن رفااه طل ا احملاامم ال ا ين وكلااتهم األساار ملقمبلااة امل ا ادعى أهناان
ض ااحماي يبل ااغ ح ااد انته اامك حق ااوقهن يف احلص ااول عل ااى املس اامعد القح اامئية ،تالح ااب الدول ااة الط اارف أن
أصااحمب الاابالغ طعن اوا يف ه ا ا الق ارار أماامم احملكمااة وأن حمكمااة سااول العلياام ،وهااي حمكمااة اساات نمف،
كمنت تنظر يف القحية وقت تقدمي مالحظمت الدولة الطرف .غري أن الدولة الطرف ترى أن أصحمب
البالغ مل يستنفدوا سبل االنتصمف احمللية فيمم خيص ادعم اهتم ملوج املمد  )4(29من العهد.
 4-4وتالحب الدولة الطرف أن أصحمب البالغ رفعوا يف  10حابيران/يونيه  2016قحية إىل الفريق
العممل املع ميالحتجمز التعسفي استنمداً إىل نف الوقمئع الف يتحمنهم الابالغ حمال النظار ،أي ادعام
أن حقو بنمهتم يف احلرياة ويف االساتعمنة ملحامم انتُهكات أثنام إقاممتهن يف مركااب دعام التاوط  .ويف 15
حابيران/يونيه  ،2017بعد أن أكد الفريق العممل أن امل ادعى أهنن ضحماي يعشن يف مجهورية كوراي شأهنن
شأن املواطن العمدي دون أي قيود ممدية ،حفب مل القحية ،لكنه احتفب ،قه يف إبدا رأيه فيمم إذا
كمن احتجمز الفتيمت يف املركاب تعسفيمً ،بغه النظر عن وضعهن احلميل( .)4وامدل الدولة الطارف أبناه
نظراً ألن الفريق ال عممل احتفب ،قه يف إبدا رأيه ،ف ن القحية ال تابال قيد النظر ،ول لك ينبغي اعتبمر
ال اابالغ غ ااري مقب ااول ملوج ا امل اامد () 2(5أ) م اان الربوتوك ااول االختي اامري .وتالح ااب أن احملكم ااة األوروبي ااة
حلقو اإلنسمن خلصت إىل أن الفريق العممل املع ميالحتجمز التعسفي إجرا دويل للتحقيق والتسوية(.)5
 5-4وعاان األسا املوضااوعية للاابالغ ،تالحااب الدولااة الطاارف أن املاادعى أهناان ضااحماي دخلاان مجهوريااة
اجلن طوعامً يف مركاااب دعاام التااوط
كااوراي يف  7نيساامن/أبريل  2016ملحااه إرادهتاان .وفااور دخاوهلن البلااد ،تسا ا
حيث خحعن لتقييم أهليتهن للحصول على احلممية والدعم من أجل التوط .
 6-4ويف  12أاير/مميو  ،2016زار حمممون من منظمة منبيون  -حمممون مان أجال جمتماع دميقراطاي
دائاار املخاامبرات الوطنيااة وطلباوا إجارا مقمبلااة مااع املا ادعى أهناان ضااحماي .غااري أن الفتياامت ذكاارن بوضااوا
أهناان ال يااردن إجارا مقمبلااة معهاان .ويف  24أاير/مااميو  ،2016قاادم املستشاامرون القاامنونيون التممسامً ميإلححاامر
أمامم حمكمااة سااول احمللياة املركابيااة .وعُقاادت اجللسااة يف  21حابيران/يونياه  ،2016وقبلاات احملكمااة بياامانت
خطيااة ماان امل ا ادعى أهناان ضااحماي باادالً ماان مثااوهلن أماامم احملكمااة ،بسااب زايد احتماامل تعرضااهن خلطاار
شخصي وإظهمر هويتهن .وعق ه ا القرار ،قدم حمممو املنظماة طلبامً لتنحياة رئاي احملكماة ،جاة أناه

__________
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مل ي ااوفر حممكم ااة عمدل ااة .واس ااتمعت هي ااة مؤلف ااة م اان ثالث ااة قح اام إىل االلتم اامس ووج اادت أن ق ارار عق ااد
اجللسااة دون ححااور املا ادعى أهناان ضااحماي لااه ماام يااربرو ،ميعتباامر أن أماانهن الشخصااي وأماان أساارهن قااد
يتعرضمن للخطر أثنم االستجواب يف احملكمة .وعندمم اساتأنفت احملكماة احمللياة جلساتهم ،كامن املا ادعى
أهنن ضحماي قد غمدرن ميلفعل مركاب دعم التاوط  .ولا لك رفحات احملكماة االلتمامس لعادم وجاود جادوى
قمنونياة .وحظاي ها ا القارار بتأيياد حمكما ة ساول العليام يف حكام صادر يف  3تشارين الثامين/نوفمرب 2016
وبتأييد حمكمة النقه يف  8آذار/ممرس .2017
 7-4وامدل الدولة الطرف أبن تدابري احلممية املؤقتة نُفا ت يف مركااب دعام التاوط حلممياة الفتيامت
الفامرات ماان أي أعمامل انتقمميااة حمتملاة ومساامعدهتن علااى اساتعمد صااحتهن البدنياة والنفسااية .والتقياايم
ال ي جيرى يف املركااب هاو حتقياق إداري للتحقاق مان الوقامئع ذات الصالة وتقيايم أهلياتهن للحصاول علاى
احلممية والدعم من أجل التوط  .وامدل الدولة الطرف أبن املا ادعى أهنان ضاحماي مل حيتجاابن يف املركااب،
وماان مث فا ن حقااوقهن ملوجا املاامد  9ماان العهااد مل تنتهااك .وتشااري إىل أهناان تقااممسن الغاارف أثناام فا
اإلقممة على أسمس شخص يف غرفة واحد وكمنت هلن حرية التاباور .وتتوفر غرف خمصة عند الطل .
 8-4وتاادفع الدولااة الطاارف أبنااه حاال لااو رأت اللجنااة أن بقاام امل ا ادعى أهناان ضااحماي يف مركاااب دعاام
التااوط يشااكل احتجاامزاً ،فا ن ذلااك ال يبلااغ حااد االحتجاامز التعساافي .وتاانظم املاامد  7ماان قاامنون دعاام
التوط واملمد  12من مرسوم اإلنفمذ تدابري احلممية والتقييم املؤقتة الف يتخ هم املركاب .وتنص املامد 12
امرين الا ين يلتمساون احلممياة يف املركااب ماد أقصامهم  180يومامً
من القامنون املا كور علاى جاواز وضاع الف ا
امرين عا اان األسا اابمب القمنونيا ااة والغا اارض منها اام
ما اان اتريا ااخ دخا ااول البلا ااد .وتقا اادم أيحا ا مً معلوما اامت إىل الفا ا ا
واألسلوب واملد املتوقعة لإلجارا ات يف املركااب ،وعان إجارا ات االنتصامف املتمحاة عناد وقاوع انتهمكامت
حلقاو اإلنساامن .وااامدل الدولااة الطاارف أبن املا ادعى أهناان ضااحماي مل خيحااعن ،أثناام اإلجارا ات املتعلقااة
ميلقحية حمل النظر ،لتحقيقمت جنمئية أو ألي معمملة أخرى هلم خصمئص التحقياق اجلنامئي .ولان يبادأ
التحقيق اجلنمئي إال عند احلمجة إىل مواصلة التحقيق يف اهلوية.
 9-4وامدل الدولة الطرف أيحمً أبن تدابري احلممية املؤقتة الف يتخ هم مركاب دعام التاوط ضارورية
ح مً ملصالحة األمان القاومي قصاد
للفمرين ولتعمفيهم بدنيمً ونفسايمً .وهاي ضارورية أي ا
حلممية األمن الشخصي ا
فمرين حقيقي  .ويحامف
تقييم مم إذا كمن األشخمص ال ين يلتمسون احلممية ملوج قمنون دعم التوط ا
إىل ذلك أنه بُ لت جهود لالضطالع ميحلممية والتقييم املؤقت يف أسرع وقت ممكن .وفيمم يتعلق ميلبالغ
قيد النظر ،مل يستغر تقييم حملة امل ادعى أهنن ضحماي إال شهراً واحداً .وبعدئ  ،تلق تدريبمً مهنيمً وتثقيفمً
بشااأن التكي ا االجتم اامعي مل ااد ثالث ااة أشااهر قب اال أن يغ اامدرن املرك اااب يف آب/أغس ااط  .2016وا اامدل
الدولااة الطاارف أبنااه إذا ماام أخا يف احلساابمن أن الفتياامت كاامن يساامورهن قلااق شااديد ماان إظهاامر هااويتهن
وتعرض أمنهن الشخصي للخطر ،ف نه ال ميكن اعتبامر فا شاهر واحاد للتقيايم واحلممياة املاؤقت طويلاة
طوالً غري معقول .ونتيجة ل لك ،ف ن التدابري املتخ يف املركاب معقولة وضرورية ومتنمسبة.
 10-4وفيمم يتعلق ميدعم ات أصحمب البالغ ملوج املمد  )4(9من العهد ،تالحب الدولة الطرف
أهنم قدموا التممسمً ميإلححمر ملقتحى اإلجرا ات احمللية .وتالحب أيحمً أن أصحمب البالغ كمن ميثلهم
حمممون من اختيمرهم أثنم اإلجرا ات ومل ُْحيرموا من مث املسمعد ي القحمئية .وامدل أبنه نظراً ألن الغرض
م اان التم اامس اإلحح اامر ه ااو حتدي ااد م اادى قمنوني ااة االحتج اامز ،ول ااي الب اات يف هتم ااة جنمئي ااة ،ف ا ن مث ااول
الفتياامت امل ا ادعى أهناان حمتج اابات أماامم احملكمااة غااري مطلااوب .وتالحااب أنااه يف الوقاات ال ا ي كمناات فيااه
حمكمااة سااول احملليااة تتااداول بشااأن التماامس اإلححاامر ال ا ي قدمااه أصااحمب الاابالغ ،ف ا ن امل ا ادعى أهناان
ض ااحماي غ اامدرن مرك اااب دع اام الت ااوط  ،وعن اادهم رفح اات احملكم ااة االلتم اامس .وت اادعي الدول ااة الط اارف أن
هبم ااة وبطريق ااة ممنهج ااة ،وأهن اام نظم اات
حكوم ااة مجهوري ااة ك ااوراي الش ااعبية الدميقراطي ااة تش اامرك يف القح ااية ا
مقمبالت ب شبكة سي.إن.إن وأصاحمب الابالغ ،وكا لك ماع زماال سامبق للما ادعى أهنان ضاحماي،
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زعموا أن الدولة الطرف اختطفت بنمت أصحمب الابالغ .وكامن ذلاك ساب خشايتهن مان املثاول أمامم
احملكمة ،حل يف جلساة مغلقاة ،وأبلغان دائار املخامبرات الوطنياة عادم رغباتهن يف ذلاك .واامدل الدولاة
الطرف أبهنم مل تستطع إجبامرهن علاى احلحاور وأهنام اح مات قارارهن بشاأن ها و املساألة .واامدل أيحا مً
أبهنم كمنت ستتقيد ميلقرار أيحمً حل لو قررن املثول أممم احملكمة..

لعليقات أصحاب ال

تلى م حظات الا لة الطاف

ن املق ولية األسس املوضوتية

 1-5يف  27تش ارين الثاامين/نوفمرب  ،2017قاادم أصااحمب الاابالغ تعليقاامهتم علااى مالحظاامت الدولااة
الطاارف .ويؤكاادون أن الاابالغ مقبااول .وحييطااون علما مً دفاامد الدولااة الطاارف الااف جاام فيهاام أنااه ينبغااي
اعتباامر الاابالغ غااري مقبااول ألنااه قُاادم دون إذن ماان املاادعى أهناان ضااحماي ،لكاانهم جياامدلون أبن الفتياامت
يكن يف وضع ميكنهن من تقدمي بالغ إىل اللجنة أبنفسهن لألسبمب التملية:
مل ا
ُرفه الطل ال ي تقدم به احملاممون الا ين وكلاتهم أسارهن إلجارا مقامبالت معهان
(أ)
يف مركاب دعم التوط و
(ب) وفقا مً ملام هااو معاروف عان املممرساامت يف املركااب ،ف ناه مل يكاان يف مقادور املادعى أهناان
ضحماي االتصمل ميلعممل اخلمرجي أثنم إقممتهن يف املركابو
(ج) واليااة املوظ ا املسااؤول ع اان تميااة حق ااو اإلنساامن ال ا ي عينتااه احلكوم ااة يف املرك اااب
ال تشمل العمل مستشمراً قمنونيمً للمدعى أهنن ضحمايو
هناامك أساابمب وجيهااة تاادعو إىل اعتقاامد أن املاادعى أهناان ضااحماي قااد ال يلتمساان احلمميااة
(د)
من احلكومة ملحه إرادهتن.
ح مً إىل قاول الدولااة الطاارف إن املستشامر القاامنوين مل ُميان ساالطة تفااويه
 2-5ويشاري أصااحمب الابالغ أي ا
منمس اابة لتق اادمي ال اابالغ إىل اللجن ااة ألن الت ااوكيالت املقدم ااة إىل اللجن ااة تقتص اار عل ااى املس اامئل املتص االة ب اادعوى
اإلححا اامر .وحييا اال أصا ااحمب الا اابالغ إىل اجتها اامدات اللجنا ااة يف قحا ااية ي .ضا ااد أسا ا اليم( )6ويالحظا ااون أن
املستشمر القمنوين يف البالغ حمل النظر حمفب على عالقة احملممي وموكله مع أصحمب البالغ من بداية
اإلجرا ات احمللية .ووكال أصاحمب الابالغ املستشامر القامنوين لادعوى اإلححامر ،وماثلهم ها ا املستشامر طاوال
اإلجارا ات القمنونيااة يف احملكمااة االبتدائيااة وحمكمااة االساات نمف وحمكمااة الاانقه .وجياامدلون أبنااه ساايكون ماان
الصع احلصاول علاى تفاويه مان أصاحمب الابالغ يف كال خطاو مان اإلجارا ات ،ماع مراعام أن مان
غري القمنوين أن يتصل املستشمر القمنوين مبمشر أبصحمب البالغ دون إذن من السلطة .وحيتجاون أبن
من اإلنصمف اف اض أن أصحمب البالغ وافقوا علاى اإلذن مي امذ كال إجارا ممكان بغياة إخاال سابيل
املدعى أهنن ضحماي من املركاب.
 3-5ويشااري أصااحمب الاابالغ إىل أن الدولااة الطاارف تاارى أنااه ميكاانهم إعاامد تقاادمي التماامس جديااد
ملوجا ا قا اامنون اإلححا اامر ،رغا اام أن حمكما ااة الا اانقه رفحا اات التما اامس اإلححا اامر الا ا ي قا اادموو يف 15
شبمط/فرباير  .2017ويادفعون أبن ها ا لاي سابيل انتصامف فعامل ألن حمكماة الانقه رفحات التمامس
اإلححاامر الساامبق الا ي قاادموو .وحييطااون علما مً أيحا مً ملاام قدمتااه الدولااة الطاارف ماان أن دمكاامهنم طلا
إج ارا مراجع ااة دس ااتورية للت اادابري املتخ ا ملوج ا ق اامنون دع اام الت ااوط  .وي اادفعون يف ه ا ا الص اادد أبن ااه
إذا كاامن حيااق للماادعى أهناان ضااحماي تقاادمي ها ا االلتماامس بشااأن األحكاامم ذات الصاالة ماان القاامنون الااف
تسم ميحتجمزهن يف املركاب ،ف نه سيكون من املساتحيل علاى أصاحمب الابالغ وممثلايهم القامنوني حتدياد
نطم انتهمكمت احلقو الدستورية املمنوحة هلم ومحموهنم ،نظراً إىل أهنم منعاوا مان االتصامل هباؤال الفتيامت.
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ونتيج ااة لا ا لك ،وح اال ل ااو اع ا ُ ف بوض ااعية أص ااحمب ال اابالغ ،ف ن ااه ال يُس اام هل اام بتق اادمي أي مطملب ااة
مشااروعة ذات نطاام ومحاامون حمااددين ،وهااو ماام ماان شااأنه أن يااؤدي علااى األرجا إىل رفااه احملكمااة
الدساتورية االلتماامس .وحيااي أصااحمب الاابالغ علمامً ،إضاامفة إىل ذلاك ،ملاام قملتااه الدولااة الطاارف ماان أنااه
ينبغااي اعتباامر الاابالغ غااري مقبااول لعاادم اسااتنفمد ساابل االنتصاامف احملليااة ،ألن اإلجارا ات املتعلقااة باارفه
دائاار املخاامبرات الوطنيااة طل ا إج ارا مقمبلااة مااع املاادعى أهناان ضااحماي ال ت اابال قيااد نظاار حمكمااة سااول
العلي اام .وجي اامدل أص ااحمب ال اابالغ أبن ه ا ا اإلج ارا خيتل ا ع اان دع ااوى اإلحح اامر ،أي أن املستش اامرين
القمنوني رفعوا الدعوى علاى سالطمت الدولاة الطارف علاى أسامس أناه أُخال ،اق املستشامرين القامنوني
بسب رفه الدائر إجرا مقمبلة مع املدعى أهنن ضحماي .وهك ا ف ن املستشامرين القامنوني هام املادعون يف
ه و الدعوى املعلقة ،الف تل عن اإلجرا ات القمنونياة الاف تطعان يف شارعية احتجامز الفتيامت أثنام
وجااودهن يف املركاااب .وجياامدل أصااحمب الاابالغ أبن ه ا و الاادعوى املعلقااة تتصاال ماان مث ملسااألة منفصاالةو
وعليه ف ن سبل االنتصمف احمللية قد استنفدت.
 4-5ويشري أصحمب البالغ أيحمً إىل مم أفمدت به الدولة الطرف من أنه مم دام استعراض املساألة
نفسااهم معروض امً علااى الفريااق العمماال املع ا ميالحتجاامز التعساافي ،ف نااه ينبغااي اعتباامر الاابالغ املقاادم إىل
اللجناة غاري مقباول ملوجا املامد ()2(5أ) ماان الربوتوكاول االختيامري .وحييال أصاحمب الابالغ إىل اجتهاامدات
اللجنااة يف قحااية شاايدوالل اثرو وآخاارون ضااد نيباامل حيااث الحظاات اللجنااة أن اإلجارا ات أو اآللياامت
اخلمرجة عن نطام االتفمقيامت واملنشاأ مان قبال جلناة حقاو اإلنسامن أو جملا حقاو اإلنسامن ،والاف
تتمثل والايهتم يف دراسة حمالت حقو اإلنسمن يف بلدان أو أقمليم معينة أو حمالت النتهمكمت واسعة
النطم حلقو اإلنسمن يف أحنم العممل ،وإعداد تقمرير عممة عنهم ،ال تشكل عموممً إجرا من إجرا ات
التحقيا ااق الا اادويل أو التسا ااوية الدوليا ااة ميملعا ا املقصا ااود للما اامد ()2(5أ) ما اان الربوتوكا ااول االختيا اامري(.)7
ويالحظون أيحمً أن الفريق العممل مل يتخ يف قرارو املؤر  20نيسمن/أبريل  2017أي قرار بشأن مام إذا
كمن املدعى أهنن ضحماي احتُجابن تعسفمً يف املركاب ومم إذا كمن حقهن يف االستعمنة ملحمم انتُهك أثنام
احتجمزهن يف املركاب .وجيمدلون أبنه ملم كمن الفريق العممل رفع القحية لكناه احاتفب ،قاه يف إبادا رأياه،
ف ن اإلجرا املعروض على اللجنة قد انتهى .ومل يطرا الفريق العممل أسا لة متمبعاة ومل يطلا مابياداً مان
املعلوممت ،وال هو يواصل أي إجرا ات معروفة لدى أصحمب البالغ.
 5-5وع اان أس ا ال اابالغ املوض ااوعية ،جي اامدل أص ااحمب ال اابالغ أبن الدول ااة الط اارف مل تق اادم تفس ارياً
بشأن مسألة مم إذا كمنت املمد  7من قمنون دعم التوط واملمد  12من مرسوم اإلنفمذ غممحة ومباملغ
فيهاام يف تنظاايم معمملااة احملتج اابين يف مركاااب دعاام التااوط  .وحييلااون إىل شااكواهم األوليااة وجياامدلون بعاادم
إمكمني ااة التنب ااؤ بنت اامئ الل اوائ وم اان مث فه ااي تعس اافية .وحييط ااون علما مً ،ج ااة الدول ااة الط اارف القمئل ااة إن
املاادعى أهن اان ض ااحماي مل خيحااعن لتحقي ااق جن اامئي .وي اارى أصااحمب ال اابالغ أن ااه نظ اراً لع اادم متكي اانهم م اان
االتصاامل ميملاادعى أهناان ضااحماي ،فلااي لااديهم معلوماامت كمفيااة للتحقااق ماان صااحة ه ا ا االدعاام  ،وأن
الدولة الطرف مل تقدم أي معلوممت تثبت صحة ادعمئهم.
 6-5وجي اامدل أص ااحمب ال اابالغ أبن الدول ااة الط اارف مل تثب اات م اام إذا كمن اات هن اامك أس اابمب ق اامهر لوض ااع
املدعى أهنن ضحماي رهان االحتجامز يف مركااب دعام التاوط ألكثار مان أربعاة أشاهر ،ماع مانعهن مان االتصامل
ميحملاامم الا ين وكلااتهم أساارهن ووضااعهن يف االحتجاامز مااع منااع االتصاامل .ومل تثباات األساابمب الااف ساامقتهم
الدولااة الطاارف  -وهااي خطاار إظهاامر اهلويااة واملخاامطر الااف هتاادد األماان الشخصااي  -نظاراً ألن الدولااة الطاارف
هي الف أظهرت للجمهور هوياة املادعى أهنان ضاحماي .ويا اكر أصاحمب الابالغ يف ها ا الصادد أبن احلكوماة
__________

()7

GE.20-08308

شيدوالل اثرو وآخرون ضد نيبمل (.)CCPR/C/114/D/2038/2011
9

CCPR/C/128/D/2939/2017

عقاادت م اؤمتراً صااحفيمً غااري عاامدي قباال االنتخاامميت العممااة يف عاامم  2016ببحااعة أايم لإلعااالن عاان وصااول
املدعى أهنان ضاحماي إىل مجهورياة كاوراي ،وهاي حممولاة سيمساية واضاحة للتاأثري علاى االنتخامميت لصام حاابب
األغلبية .وجيمدلون أيحمً أبن الدولة الطرف مل تشار إىل أي هتدياد حمادد ميكان أن يعرضاهن للخطار ،ويادفعون
أبهنم مل تثبت أن التدابري املتخ حلممية هويتهن من الظهور وأمنهن الشخصي كمنت متنمسبة.

م حظات إضافية من الطافني
 1-6يف  12نيسمن/أبريل  ، 2018قدمت الدولة الطرف مالحظمت إضمفية بشأن البالغ .وتؤكد أن
الاابالغ غااري مقبااول بسااب االفتقاامر إىل صاافة الحااحية .وتكاارر أن املاادعى أهناان ضااحماي رفحاان مقمبلااة
احمل اامم ال ا ين وكل ااتهم أس اارهن أثن اام إق ااممتهن يف مرك اااب دع اام الت ااوط  .وا اامدل أبن ااه ك اامن ل ااديهن حري ااة
الوصول إىل وسمئل االتصمل ميلعممل اخلامرجي ،وإىل املشاور وجهامً لوجاه ماع املوظا املساؤول عان تمياة
حقو اإلنسمن يف املركاب ،ال ي يحطلع ملهمم عمله بصور مستقلة .وأكاد املوظا املساؤول عان تمياة
حقو اإلنسمن أن املدعى أهنن ضحماي أعربن عن آرائهن ،رية أثنم جلسمت املشور  .وتالحب الدولة
الطاارف أن ه اؤال الفتي اامت ،كماام أك ااد الفري ااق العمم اال املع ا ميالحتج اامز التعس اافي يف نيس اامن/أبريل ،)8(2017
يقح ا حي اامهتن اليومي ااة شااأهنن ش ااأن امل اواطن العاامدي يف مجهوري ااة ك ااوراي دون أي قيااد عل ااى ح اريتهن
الشخصية ،بعد إطال سراحهن من املركاب يف أوائل آب/أغسط .2016
 2-6وتالحب الدولة الطرف أيحمً أن حمكمة سول العليام رفحات يف أيلول/سابتمرب  2017الادعوى
الف رفعهم احمل ممون ال ين وكلتهم األسر للطعن يف قرار دائار املخامبرات الوطنياة ملانعهم مان الوصاول إىل
املدعى أهنن ضحماي .ويف  30كمنون الثمين/ينمير ُ ،2018رفه االست نمف الا ي قُادم الحقا مً إىل حمكماة
الا اانقه .واا اامدل الدولا ااة الطا اارف أبن املسا اامئل الا ااف أثا ااريت يف الا اادعوى املا ا كور ها ااي نفا ا ادعا اام ات
أصحمب البالغ ملوج املمد  )4(9من العهد ،ومن مث ف ن أصحمب البالغ مل يستنفدوا سبل االنتصمف
احمللية قبل تقدمي بالغهم إىل اللجنة .وتكرر الدولة الطرف أيحمً حجتهم القمئلة أبنه ينبغي اعتبمر البالغ
غري مقبول ألن املسألة نفسهم معروضة على الفريق العممل املع ميالحتجمز التعسفي.
 3-6وتك اارر الدول ااة الط اارف أيحا مً مالحظمهت اام بش ااأن أس ا ال اابالغ املوض ااوعيةِ ،
جممدل اةً أبن ت اادابري
احلمميااة املؤقتااة املطبقااة يف مركاااب دعاام التااوط والتقياايم ال ا ي أجااري هناامك كمناات تاادابري مشااروعة ياانص
عليهم القمنون وكمنت ضرورية ومتنمسبة.

 4-6ويف  29تشارين األول/أكتاوبر  ،2019قادم أصاحمب الاابالغ تقرياراً أعدتاه جلناة تقصاي احلقاامئق
املش كة التمبعة للرابطة الدولية للمحمم الدميقراطي واحتمد احملمم آلسيم واحملاي اهلامدئ بشاأن قحاية
املاادعى أهناان ضااحماي( .)9وأُعااد التقرياار علااى أساامس ماام يلااي :مقمبلااة متلفاااب مااع ماادير املطعاام وأربعااة ماان
املدعى أهنن ضحمايو وبيمن أدىل به املقرر اخلمص املع ،ملة حقو اإلنسمن يف مجهورية كاوراي الشاعبية
الدميقراطيةو واألدلة الف مجعتهم جلنة تقصي احلقمئق يف بيونغ اينغ .وخلاص التقريار إىل أن املادعى أهنان
ضحماي ئاختطفهن املدير يف  5نيسمن/أبريل 2016ئ بتآمر مع دائر املخمبرات الوطنية .وتب ا أيحمً أهنن
احتجابن خمرج نطم القمنون يف مركاب دعم التوط .
__________

()8
()9

 ،A/HRC/WGAD/2017/13الفقر .36
“Final report of the Joint Fact Finding Committee of the International Association of Democratic
and the Confederation of Lawyers for Asia and the Pacific”, 30 September 2019

مت ااما عل ااى ال اراب الت ااميل:
.report-on-waitresses-case/

.Lawyers

at https://iadllaw.org/2019/10/iadl-colap-fact-finding-commission-releases-final-
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القضااي اإل ااءات املعا ضة تلى اللجنة

النظر يف املقبولية
 1-7قباال النظاار يف أي ادعاام ياارد يف بااالغ ماام ،جيا علااى اللجنااة أن تقاارر ،عماالً ميملاامد  97ماان
نظممهم الداخلي ،مم إذا كمن البالغ مقبوالً أم ال ملوج الربوتوكول االختيمري.

 2-7وتالحب اللجنة مم ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه ينبغي إعالن البالغ غري مقبول ،ألن ذوي
املاادعى أهناان ضااحماي قاادموا الاابالغ دون إذن ماانهن .وحتااي علمامً أيحامً ملاام قدمااه أصااحمب الاابالغ ماان أن
املدعى أهنن ضاحماي لاي دمكامهنن تقادمي باالغ إىل اللجناة لألسابمب التملياةُ :مناع املستشامرون القامنونيون
ال ين وكلتهم أسرهن من االتصمل هبنو ومل يكن دمكمهنن االتصمل ميلعممل اخلمرجي أثنم إقممتهن يف مركااب
دع اام الت ااوط و ووج ااود أس اابمب وجيه ااة ت اادعو إىل اعتق اامد أن امل اادعى أهن اان ض ااحماي مل يطل اانب احلممي ااة م اان
ساالطمت الدولااة الطاارف ملحااه إرادهتاان ألن أصااحمب الاابالغ يعتقاادون أهناان ماام زلاان حتاات ساايطر دائاار
املخمبرات الوطنية .وحتي اللجنة علممً ،إضمفة إىل ذلك، ،ج الدولة الطرف الف ت ه إىل أن املدعى
أهن اان ض ااحماي يعش اان دون أي قي ااود عل ااى ح اريتهن الشخص ااية ش ااأهنن ش ااأن امل اواطن الع اامدي يف الدول ااة
الطاارف ،وقااد كاامن دمكاامهنن تقاادمي بااالغ إىل اللجنااة أبنفسااهن أو عاان طريااق ممثل ا قاامنوني مااأذون هلاام
لو كمنت لديهن الرغبة يف ذلك .وحتي علممً أيحمً ،جة الدولة الطرف القمئلة إن ممثلي أصحمب البالغ
مل يب لوا أي جهود للحصول على موافقة املدعى أهنن ضحماي وأخ رأيهن قبل تقدمي البالغ موضع النظر.
 3-7وتالح ااب اللجن ااة أن امل اامد  91م اان نظممه اام ال ااداخلي ت اانص عل ااى أن ال اابالغ املق اادم نيمب ااة ع اان
شخص أو أكثر إمنم يقدم ملوافقتهم ،مم مل يكان يف وساع أصاحمب الابالغ أن ياربروا التصارف نيمباة عان
الشااخص املاادعى أنااه ضااحية دون ه ا و املوافقااة .وتالحااب أيحا مً أنااه جيااوز ،ملوج ا املاامد (99ب) ماان
نظممهم الداخلي ،قبول البالغ املقادم نيمباة عان الشاخص املادعى أناه ضاحية عنادمم يبادو أناه غاري قامدر
على تقادمي الابالغ شخصايمً .وتا اكر اللجناة ارائهام يف قحاية ي .ضاد أسا اليم( ،)10حياث الحظات أناه
على الرغم من أهنم كمنت تنظر دائممً نظر واسعة إىل حق األشخمص املدعى أهنم ضاحماي يف أن مياثلهم
حم اامم يف تق اادمي البالغ اامت ملوج ا الربوتوك ااول االختي اامري ،ف ا ن عل ااى احمل ااممي ال ا ي يتص اارف نيمب ااة ع اان
ضحماي االنتهمكمت املابعومة أن يثبت مم يلي:
احلص ااول عل ااى إذن حقيق ااي م اان الح ااحماي أو م اان ذويه اام بتق اادمي ال اابالغ نيمب ااة ع اان
(أ)
األشخمص املدعى أهنم ضحمايو
(ب) وجود ظروف متنع احملممي من احلصول على ه ا اإلذن ،أو أناه نظاراً للعالقاة الوثيقاة
الاف كمناات تارب يف املمضااي با احملااممي والشااخص املاادعى أنااه ضاحية ،كاامن ماان اإلنصاامف افا اض أن
الححية أذنت ميلفعل للمحممي ميلشروع يف تقدمي بالغ إىل اللجنة.
 4-7ويف القحا ااية قيا ااد النظا اار ،تالحا ااب اللجنا ااة أن ذوي الحا ااحماي مل أيذنا اوا للممثلا ا القا اامنوني ،
إذانً وفاق األصاول ،بتمثيال األشاخمص املادعى أهنام ضاحماي إال أثنام إجارا ات اإلححامر ،ومل أيذناوا هلام
صراحة بتقدمي ه ا البالغ .وتالحب يف ه ا الصدد أن أصحمب البالغ مل يدححاوا القاول أبن املادعى
أهنن ضحماي غمدرن مركاب دعم التوط يف آب/أغسط  2016وأن إجرا ات اإلححامر انتهات .وتالحاب
أيحا مً ماام خلااص إليااه الفريااق العمماال املع ا ميالحتجاامز التعساافي ماان أن الفتياامت املاادعى أهناان ضااحماي
يعش اان حملي امً يف مجهوري ااة ك ااوراي عيش ااة م اواطن ع اامدي دون أي قيا ود ممدي ااة .وعلي ااه ،ل ااص اللجن ااة،
اسااتنمداً إىل املعلوماامت ال اوارد يف امللا  ،إىل أن أصااحمب الاابالغ مل يثبتاوا أن الحااحماي لاان يااتمكن ماان
تقاادمي بااالغ إىل اللجنااة أبنفسااهن أو عاان طريااق ممثل ا مفوض ا حسا األصااول .ل ا ا تاارى اللجنااة أن
البالغ غري مقبول ملوج املمد  1من الربوتوكول االختيمري.

__________

( ،CCPR/C/69/D/772/1997 )10الفقر .3-6
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 5-7وإذ خلصت اللجنة إىل ه ا االستنتمج ف هنم لن تبحث بصور منفصلة أس املقبولية ملوج
املمد ()2(5أ) و(ب) من الربوتوكول االختيمري.
-8
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وبنم ً عليه ،تقرر اللجنة مم يلي:
(أ)

أن البالغ غري مقبول ملوج املمد  1من الربوتوكول االختيمريو

(ب)

إحملة ه ا القرار إىل الدولة الطرف وإىل أصحمب البالغ.
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