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إسابيل لوبيز مارتينيز ،وغالديس سيسيليا رينكون دي
موووا ، ،وانديوون سوسووي مو وا ،رينكووون ،وأدولفووو موووا،
رينك ووون ،وغالدي ووس ستيس وووينا م وووا ،رينك ووون ،وم ووار
ساميال مووا ،سويديد  ،وفتيودي ألتتوو سويدولفيد بينيود
(ميوللم مالو ك أوزدن موون متسوز أوروا  -لعوا للالو ،
وف ووتاكلا ساس ووواايد م وون ماسس وون من وون لو ووامن م و
لسجناء لسياسيا)

ألشخاص ملدعى أهن ضحا :

أدولفو دي سيسوس مووا ،لووبيز ،وأصوحا
و الحتاد لوطين لعمال لصناعات لغذ ئين

لدولن لطتف:

سولومديا

اتريخ تقدمي لدالغ:

 9أيلول/سدومت

لوثيقن ملتجعين:

لق ووتر ملوخ ووذ ملوج و مل وواد  92م وون لن ووام ل وود سل
للجنن ،و حملال إىل لدولن لطتف يف  15سااون ألول/
ديسمت  ( 2017يصدر يف شكل وثيقن)

اتريخ عوماد آلرء:

 11آذ ر/مارس

ملوضوع:

قول اقايب

لودالغ،

2015

2020

عومدهتا للجنن يف دورهتا  27-2( 128آذ ر/مارس .)2020
شوواريف يف در سوون ا ووذ لوودالغ أع وواء للجن وون لواليوون أاووا،ا  :عي وواا بوون عاشووور ،وع ووارف بلقووان ،وأ وود أم ووا
ف ووو هللا ،وستيس ووووف ا وواينز ،وا م وتمي سويو ووا ،ومارس وويا ف . .س ووتن ،وداك ووان الس و مواوم وووز ،وف ووتيين ازرت وزيس،
وفاس وويلكا سااس ووا ،وسوس ووي مااوي وول س ووااووس اي وويس ،ويوف ووال ش ووا  ،وايل ووا تيغتودج ووا ،وأا وودر س زميتم ووان،
وجنويان زيد،ي.
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ملسائل إلجتئين:

وض ل حين ،وعدم دع الدعاء ت أبدلن ،و سونفاد
سو وودل الاوصو وواف ،وإسو وواء سو وووعمال و و يف تقو وودمي
لدالغات

ملسائل ملوضوعين:

يف سوديل اوصواف فعوال ،و و يف يوا  ،و و
لفووتد يف ألمووان علووى شخصو  ،و و يف صوصووين،
و تين تكوين ممعيات

مو د لعمد:

 ،)3(2و ،)1(6و )1(9و( ،)5و،)6(14

مو د لتوتوسول السوياري:

 ،1و ،2و ،3و) ()2(5

و ،17و22

أصحا لدالغ ،ملارخ  9أيلول/سدومت  ،2015ا  :إسابيل لوبيز مارتينيز ،وغالديس سيسويليا
-1
رينك ووون دي م وووا ، ،واندي وون سوس ووي مو وا ،رينك ووون ،وأدولف ووو م وووا ،رينك ووون ،وغالدي ووس ستيس وووينا م وووا،
رينكووون ،ومووار سوواميال موووا ،سوويديد  ،ومجوويعم مو طنو ون سولومديو ون ويوصوتفون اامو وايابوون عوون قوتيدم
أدولفو دي سيسوس موا ،لوبيز ،واو مو طن سولوميب ولد يف  17أيلول/سدومت  1957وقول يف  31آ /
أغسووطس  ،2002وع وون فتي وودي ألتت ووو س وويدولفيد بيني وود  ،وا ووو م ووو طن سول وووميب ،يوص ووتف اس و الحت وواد
ل وووطين لعم ووال لص ووناعات لغذ ئي وون .وي وودع أص ووحا ل وودالغ وودو اوم ووايف للم ووو د  ،)3(2و،)1(6
و )1(9و( ،)5و ،)6(14و ،17و 22مو وون لعمو وود .وميلو وول أصو ووحا لو وودالغ و ووام .وقو وود صو وودقد لدولو وون
لطووتف علووى لتوتوسووول السويوواري يف  29تش وتين ألول/أسووووبت  .1969ودسوول لتوتوسووول السويوواري
يز لنفاذ النسدن للدولن لطتف يف  23آذ ر/مارس .1976

الوقائع ما عرضها أصحاب البالغ
 1-2سوان لسويد موووا ،لووبيز زعيمو ا اقابيووا وجمومعيو ا معتوفو ا بدفاعو عون قوووع لعموال .وعووايف يف
ارواكييا وسان يعمل يف شتسن لوعدئن لقنينات ،وا شتسن اتبعن لشتسن سد ،موعدد منسيات ،منذ 27
ايسان/أبتيل  .1983وسان ع و يف جملس إد ر الحتاد لوطين لعمال لصناعات لغذ ئين.
 2-2ويش وو ،أص ووحا ل وودالغ إىل من وواخ م وون لعن وود ض وود لنق وواات يف لف ووم م ووا ب ووا ع ووام
و .2004وسووالل تلووك لفووم  ،تعووتا اقووابيون لالضووطماد علووى أسوواس هتامووات و دعوواء ت موون مكوو
مل وودع لع ووام مفادا ووا أن لو االء لنق ووابيا ص ووالت الوم ووتد ،و س وووخدمد تس ووات ش وود عس ووكتين تل ووك
الهتام ووات و الدع وواء ت لوتي ووت أعم ووال لعن وود ض وودا  .ويص وود أص ووحا ل وودالغ وواالت لعدي وود م وون
لنقو ووابيا لو ووذين عوقلو ووو و هتمو ووو بتئو ووو فيمو ووا بعو وود ،وسو ووذلك و وواالت لنقو ووابيا لو ووذين وقعو ووو ضو ووحا
للومديوود ت و لعنوود .وعووالو علووى ذلووك ،يوودع أصووحا لوودالغ أن اووذ لعنوود انج و عوون إضووت
الحتاد لوطين لعمال لصناعات لغذ ئين يف عام  ،1995لذي أعاع إىل د سد ،عمليات مصن تعدئن
لقنينات لذي سان يعمل في لسيد موا ،لووبيز ومون عمليوات لشوتسن ألم ملوعودد منسويات .ويف
عو ووام  ،2001رفو و الحتو وواد لو وووطين لعمو ووال لصو ووناعات لغذ ئيو وون دعو ووو ق و ووائين ضو وود لشو ووتسن ملوعو وودد
منسيات أمام كمن مقاطعن ميوام ( لووال ت ملوحود ألمتيكيون) ،يو يوجود مقوت لشوتسن .ويفيود
أصحا لدالغ أبا حبلول عام  2004سان قد قول ما جمموع تسعن اقابيا من الحتواد لووطين لعموال
لصناعات لغذ ئين سااو عماال يف لشتسن ملوعدد منسيات ،ي قول أربعن منم اوقاما مونم علوى
مطالدم لنقابين .و ضطت  38عامال آست إىل لفتر من ملدن ليت سااو يعيشوون فيموا ،وتلقوى  67مونم
هتديود ت القووول( .)1ويودع أصووحا لودالغ أن جملموعووات شود لعسووكتين سااود مسوواولن عون لكلوو،
1996

__________

()1

2

ا ت
” 29 ،Coca Colaأ ر/مايو .2008
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موون اووذ لعنوود ملنوواات للنقوواات .ويوودع أصووحا لوودالغ أي ووا أن لدولوون لطووتف شووجعد علووى
إاشاء جمموعوات للودفاع عون لونفس مون سوالل أطوت تن يميون ملول ملتسووم رقو  356لعوام  ،1994لوذي
ين لوعاوايات ألمنين ملعتوفن اس "سوافيف "،ويسم بوسلي ملدايا ومتويلم وتودريدم عسوكت ،
مما سل الن من طت على عامن لناس .وأعلون يف وقود ال و أن اوذ ملتسووم غو ،دسوووري ،لكون
لدولوون لطووتف ،سو أصووحا لوودالغ ،توخووذ مجيو لووود ب ،لالزموون ملنو جملموعووات ملسوولحن لوويت
كواد الفعل من مو صلن رتكا اوماسات سط ،قوع إلاسان.
ت َّ
 3-2ويف  6آذ ر/مارس  ،1997د ا أفتد من إد ر لشتطن لوطنين أبطالاويكوو منوزل لسويد مووا،
لوبيز وفوشوه .وقدم أفوتد لشوتطن أموت الوفووي وفو عليو مكوو ملودع لعوام يف إطوار عمليون للوحقيو مو
لسيد موا ،لووبيز وشخصوا آسوتين يشوود يف رتكواج جتميون لوموتد و لوعواون مو جوي لوحتيوت لووطين.
وبعد أسذ عدد من ألغتا لشخصين من منزل  ،ذا أفتد لشتطن إىل مكوان عملو وأجوتو علوى فوو
سزان مالبس  ،وأسذو منما أغتضا شخصين أست  ،ملا يف ذلك مذست فيما أاواء زمالئو لنقوابيا لوذين
وجمد إلويم هتد وي د ت فيموا بعود ،سودما أفواد بو أصوحا لودالغ .ووفقوا ألصوحا لودالغ ،فو ن أفوتد
لشتطن لذين فوشو منزل فعلو ذلك بناء على أو مت من مديتين يف لشتسن ملوعدد منسيات.
 4-2ويف إطووار اووذ لوحقي و أمووت ملوودع وواص أمووام حملكموون إلقليميوون ملدينوون ارواكيي ووا ،يف
تش وتين ألول/أسووووبت  ،1998اال وجوواز لسوواب للمحاسموون للسوويد موووا ،لوووبيز سووودب ،وقووائ بسوود
جتمين لومتد ملدعا  .وقد طعن لسيد موا ،لوبيز يف اذ ألمت و يل لقدت علي قط .ويف  5شداط/
وواص أمووام حملكموون لوطنيوون لووودب ،لوقووائ وألغووى أمووت لووقيوود .ويف 28
فت يووت  ،1999ألغووى ملوودع
أيلول/سدومت  ،1999أغل ملدع اص رق  51لق ين منائين يف غيا أدلن تتر لوحقي .
29

 5-2ويوودع أصووحا لوودالغ أا و منووذ يوووم مد مهوون منووزل لسوويد موووا ،لوووبيز واويجوون للوحقي و يف
أفعال و  ،س ووان ان ووايف اطد وواع ع ووام أباو و مو وتتدط و ووي لوحتي ووت ل وووطين وأص وود الو ووا ا وودفا لومدي وود ت
لدوسك دي
أشخاص جممولا .وسودب ،أمين ،اوقل لسيد موا ،لوبيز وأستت إىل منزل و لدت يف
ارواكييوا ،وأجوتو علوى مغوادر ملدينون عود موتت .و ضوطت أي وا إىل طلو إجواز مون عملو مون أجوول
سووالمو  ،لكوون رفووت طلدو  .ومنووذ عووام  2001فصوواعد  ،شووودت لومديوود ت ملوجموون إليو  :إذ تلقووى يف
منزل و لدي مكاملات من أشخاص جمموولا اوددوه القوول ،ولو ود وول ملنوزل درجوات انريون قويون
س ووان يقودا ووا أف ووتد مس وولحون ،وس و ل ع وود أش ووخاص س ووااو عل ووى م و س وويار ب وودون لو ووات لمس ووي
م ،ن عن مكان إقامن لسيد موا ،لوبيز.
 6-2ويف  29ايسان/أبتيل  ،1997عل لسيد موا ،لوبيز من شوتسن تعدئون لقنينوات لويت سوان يعمول
فيما أهنا قوترت إهنواء عقوده ،مدعيون أاو يكون ض وت اسوومتر إىل لعمول .ويف متوز/يوليو  ،1997رفو
لسيد موا ،لوبيز دعو من أجل إعادت إىل لعمل أمام كمن لعمل لسابعن يف د ئت ارواكييا ،ليت
كمد لصا يف  22أ ر/مايو  ،2001معلنن أن طوتده مو ن لعمول سوان غو ،قوااو وأموتت أبن يو دف
لو تعووويت .وقوود طعوون ملوودعى علي و يف اووذ لقووتر وبووذلك يعوود لقووتر هنائيووا إال بعوودما صوودر ك و
ملتجعن عن د ئت ملتجعن لسابعن للمحكمن لدسوورين يف  13تشتين للا /اوفمت .2003
 7-2وا ت للومديود ت لويت تلقااوا لسويد مووا ،لووبيز منوذ  6آذ ر/موارس  ،1997فقود أبلو خمولود
لسوولطات لعاموون أبا و يف سطووت وطل و منمووا مايوون يف ووس مناسوودات خمولفوون .أوال ،يف  22ايسووان/
أبتيل  ،1997بع لسيد مووا ،لووبيز رسوالن رايون إىل أموا مل وا إلقليمو يف ارواكييوا .ايوا ،وا وت
لووداور الون ،طلو يف  7سوااون ألول/ديسومت  2001ايون عاجلون مون منون قووع إلاسوان لوابعوون
جمللس لشيوخ بسد وضع سشوخ م وطمد سياسويا .للوا ،يف  4شوداط/فت يت  ،2002بعو رسوالن
إىل منس جمموعن ماين لوابعن إلد ر قوع إلاسان بوزر لد سلين .ربعا ،يف  4آذ ر/مارس ،2002
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وملسوواعد ماسسوون منوون لو ووامن م و لسووجناء لسياسوويا ،أرسوول طلدووا رايووا إىل منوون لون ووي وتقيووي
ملخاطت إلدرج يف بتانمج اين لزعماء لنقابيا و ملد فعا عن قووع إلاسوان .وأسو ، ،يف  8آذ ر/
مارس  ، 2002رف دعو بصفن ملدعى ا ملد ضد أشخاص جممولا إىل مديتيون ملقاطعون لوابعون
ماين مت أست .
ملكو ملدع لعام للدولن وطل
 8-2ويف  5آ /أغسطس  ، 2002منحد منن لون ي وتقيي ملخاطت لوابعن لوزر لد سلين لسيد
موا ،لووبيز مايون إلاسوااين ملود ثالثون أشومت ،ومشلود تلوك مايون مسواعدت يف اجتتو لقسوتين مون
مدينوون ارواكييووا ومسووامهن ماليوون .وسووان اووذ اووو رد لفعوول لو يوود موون لسوولطات لعاموون علووى لتسووائل
لدالغ إليما.
مس ليت أرسلما صا
لدالغ رميا التصواص لود مغادرتو منوزل و لدتو
 9-2ويف  31آ /أغسطس  ،2002قول صا
لدالغ إىل أن مقول رفو عودد لزعمواء لنقوابيا لوذين قولوو منوذ عوام 1999
م أسو  .ويش ،أصحا
يف ملدينن إىل  38قويال.
 10-2ويف  26آ /أغسو ووطس  ،2004رفو و أصو ووحا لو وودالغ دعو ووو تعو ووويت مداشو ووت أمو ووام كمو وون
أطالاويك و و إلد ري وون ض وود وزر لد سلي وون و لش ووتطن لوطني وون وإد ر ألم وون إلد ري وون ودول وون سولومدي ووا لع وودم
توف،اا ماين ملو طن معتا للخطت .ويف اذه لدعو  ،طلدو إعوالن أن اوذه ليئوات لعامون مسواولن
عما د ويندغ أن تدف تعوي ا عن ألضتر ملادين و ملعنوين ليت قد أبست ل حين.
 11-2ويف  28آذ ر/مارس  ،2005ددت حملكمن منائين امسن يف د ئت ارواكييوا شخصوا علوى
أا متتك جتمين لقول و كمد علي السجن ملد  17سنن .ويف كمما ،أسدت حملكمن أن لد ف
ورء جتميوون لقووول اووو وض و ل ووحين سو زعي اقووايب وجمومع و و لو دور لووذي سووان ي ووطل بو (سووو ء سووان
قيقيووا أو مفمض ووا) سمخ ووت ذي صووالت وماع وون ووت عص وواات سولومديوون (وعل ووى أي ووال ،فق وود
ا ووتت حملكم وون يف ا ووذ الدع وواء ورف ووو ) ،سم ووا أس وودت أن ق ووائ دفعوم ووا إىل قد ووول ،أو عل ووى ألق وول
عودار ،السونوا لقائل أبا قول على يد قاتل م جور أو شخ تصتف ملل  .وقد طعن حملكوم علي
يف اذ ك أموام حملكمون لعليوا للمنطقون لق وائين يف ارواكييوا ،لويت أيودت كو حملكمون البود ئيون
ملجمل يف  21متوز/يولي  .2005وطعن يف اذ ك ألس ،بدوره النقت أمام كمون لعودل لعليوا،
لوويت رف وود لطعو ن يف  18أ ر/مووايو  ،2006ممووا جعوول قووتر حملكموون البود ئيوون هنائيووا .ويفيوود أصووحا
لوودالغ أبا و علووى لووتغ موون لولمووي إىل أن شخصووا مووا قوود سطووط للقووول وأمووت بو  ،ف و ن ا ووام لعد لوون
ىت آلن.
ضدد اوين اذ لشخ
 12-2ويف  24تشو وتين للو ووا /اوفمت  ،2010رف و وود كمو وون أطالاويكو ووو إلد ريو وون دعو ووو لوعو ووويت
ملتفوعن ضد لسلطات لعامن ،وسلصد إىل أن لسويد مووا ،لووبيز افسو سوان مسواوال عون عودم ايون
افس  ،وال سيما بعدم مغادرت ارواكييا .و يطعن أصحا لدالغ يف اذ لقتر .لكنم ضاجون أبن
س ووديل الاوص وواف ا ووذ ال ميك وون عود وواره فع وواال يف وواالت اوماس ووات ق وووع إلاس ووان ط وو ،بص ووور
يف يا (.)2
ساصن ملل اومايف

الشكوى
 1-3ي وودع أص ووحا ل وودالغ وودو اوماس ووات ق وووع لس وويد م وووا ،ل وووبيز ملنص وووص عليم ووا يف
مل ووو د  )3(2و )1(6و )1(9و 17و 22م وون لعم وود ،و ق وووقم اص وون ملنص وووص عليم ووا يف مل وواد ،)3(2
بصووفوم أفووتد أسوتت  .ويوودَّعون أي ووا وودو اومووايف للحو ملنصوووص عليو يف ملوواد  22و ملوعلو حبتيوون
تكوين الحتاد لوطين لعمال لصناعات لغذ ئين ،اعودار اذ الحتاد ضحين مجاعين.

__________

()2
4
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يف يا
 2-3ويدع أصحا لدالغ أن لدولن لطتف مساولن بسد تقص،اا عن اومايف
حملمو ملوجو ملوواد  6موون لعموود ألهنووا تسوووج بفعاليوون لطلدووات مايوون .واإلضووافن إىل ذلووك ،يشوو،
أص ووحا ل وودالغ إىل ك و ص ووادر ع وون كم وون لدل وود ن ألمتيكي وون ق وووع إلاس ووان ضمو ل لدول وون لط ووتف
ملساولين عن وض إطار قااو أد إىل إ اشاء جمموعوات شود عسوكتين( .)3ويشو ،كو افسو إىل
أن دولن سولومديا توخذ تد ب ،سافين من أجل من أفعال جملموعات شد لعسكتين و اين لسكان
ملوودايا ملعتضووا طووت اووذه أل فعووال .ويف اووذه لق ووين ،يووت أصووحا لوودالغ أن الهتامووات غوو،
لقائمن على أي أساس ليت وجمو ما لسلطات لكولومدين ( ا ت لفقت ت من  3-2إىل  5-2أعاله)
قد أ رت دعاء ت عتضد يا لسيد موا ،لوبيز للخطوت يف هنايون ملطواف ،علوى لنحوو ملاسود يف
ك حملكمن منائين امسون يف د ئوت ارواكييوا ،ملوارخ  28آذ ر/موارس  ( 2005ا وت لفقوت  11-2أعواله).
ويش ،أصحا لدالغ إىل أن تقتيت صادر عن مكو ملدع لعام للدولن يدا أن  44يف ملائن من
مجي مت ئ ملتتكدن ضد لنقابيا بوا عوام  2001و 2011سوان ور ءاوا د فو و ود وسوان متتكدواوا
جمموعات شد عسكتين.
 3-3ويودع أصوحا لوودالغ أي وا أن لدولوون لطوتف اومكوود ملواد  ،)3(2مقووتوء االقوم ن مو
ملوواد  )1(6موون لعموود ،ألهنووا ت وومن و يف سووديل اوصوواف فعووال بسوود عوودم لوحقيو ملعتفوون موون
تا على لقول ،وعدم لوحقي يف ملخالفات حملوملن يف لشوتسن ملوعودد منسويات لويت سوان يعمول
فيما لسيد موا ،لوبيز .ويدع أصحا لدالغ أن لشتسن لا صالت ملجموعات شود عسوكتين وأهنوا
موورطن يف لقول بوو طا من لدولن لطتف .ووفقا ألصحا لدالغ ،ف ن مكوو ملودع لعوام ضقو
يف لصلن حملوملن با ز د اجمات جملموعات شد لعسكتين على لنقوابيا لعواملا يف لشوتسن ملوعودد
منسيات ومديتي تلك لشتسن ،واو ما ينومك أي ا قم يف معتفن قيقن(.)4
لسيد موا ،لووبيز يف ألمون لشخصو  ،ملنصووص
 4-3ويدع أصحا لدالغ أي ا اومايف
علي يف ملاد  9من لعمد ،بسد عدم توف ،ماين ل ( لفقت  2-3أعاله).
 5-3وي وودع أ ص ووحا ل وودالغ أن إلج ووتء ت منائي وون ملوعلق وون الوحقي و م و لس وويد م وووا ،ل وووبيز،
و لوويت ج ووت سالل ووا تفو ووي منزل و ومك ووان عمل و  ،ا و مللابوون ت وودسل تعس ووف يف سصوص وويو ويف منزل و ،
وتشووكل اوماسووا للموواد  17موون لعموود .وي وويفون أن لوص و لووذي أعق و تلووك أل وود سووان بد يوون
الضووطماده :يو بوودأ لسوويد موووا ،لوووبيز يولقووى هتديوود ت القووول يف  6آذ ر/مووارس  ،1997ممووا أجووته
على الاوقال إىل منزل و لدت ماين افس من ألذ مسدي ،و سومتت لومديد ت ليت سان يولقااا
ىت يوم مقول .
 6-3وي وودع أص ووحا ل وودالغ أن لدول وون لط ووتف اومك وود أي ووا مل وواد  )3(2فيم ووا يوعل و حبق وووع
أصحا لدالغ ،وا أفتد أست لسيد موا ،لووبيز ،ألن كمون أطالاويكوو إلد ريون رف ود مطوالدوم
الوعووويت .ويووت أصووحا لوودالغ أن ك و ضموول لسوويد موووا ،لوووبيز ملسوواولين عو ن وفات و ويوجااوول
مساولين لدولن لطتف عن مقول  .ويدع أصحا لودالغ أي وا ،يف تعليقواهت بشو ن مقدوليون لودالغ،
أن قتر كمن أطالاويكو إلد رين ورف ما ألمت بوقدمي تعويت ألفتد أست لسيد موا ،لوبيز يشكالن
اوماسا للمادتا  )5(9و )6(14من لعمد.
__________

()3
()4
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 7-3ويوودع أصووحا لوودالغ أي ووا أن لسوويد موووا ،لوووبيز تعووتا لالضووطماد لسياسو ألاو سووان
زعيموا اقابيووا ،وأن لوحقيو لووذي أجووتي معو عقو مد مهوون منزلو أجووج ذلووك الضوطماد ،يو جعلو
يددو وس ا ع و يف جمموعن ت عصاات وممد لطتي لطتده من شتسن تعدئن لقنينات  -وفيما بعد
أعل وون أن ا ووذ لط ووتد غ وو ،ق ووااو  .ول ووذلك يو ت أص ووحا ل وودالغ أن لدول وون لط ووتف توحم وول ملس وواولين
ملداشووت عوون لومديوود ت لوويت تلقااووا لسوويد موووا ،لوووبيز وعوون مقول و  .ووفقووا ألصووحا لوودالغ ،جيووت
لوحقي على لنحو لو ج يف الضطماد لذي تعتا ل لسيد موا ،لوبيز سزعي اقايب على أسواس
أن دوره اذ سان د فعا لقول  .وعلي  ،يت أصحا لودالغ أن موا سود  ،ملجملو  ،يشوكل اوماسوا و
لسيد موا ،لوبيز يف تين تكوين ممعيات ،حملم ملوج ملاد  22من لعمد.
 8-3واإلضووافن إىل ذلووك ،يشوودد أصووحا لوودالغ علووى أن كموون أطالاويكووو إلد ريوون ،اكاراووا
مسوواولين لدولوون لطووتف عوون لقووول ،قوود اكووتت أي ووا قو وقم يف رد و و لوعووويت وإعوواد لو ايوول
مماع ليت سان من ش هنا أن ت من تفكيك لياسل إلجتمين ومتكا ملن مات ملل الحتاد لوطين
لعمال لصناعات لغذ ئين من أد ء عملما أبمان .ويشكل ما أبدت لدولن لطتف من تقص ،وما ختذت
من إجتء ت يف اذه لق ين ،ويف ق وا مشواجن توعلو بنقوابيا مون الحتواد لووطين لعموال لصوناعات
لغذ ئين ،اوماسا للح مماع لذ الحتاد ،ملنصوص علي يف ملاد  .22ويدع أصحا لدالغ أن
ملواد  1موون لتوتوسووول السويوواري ال متنو ألفووتد موون دعوواء أن إلجوتء ت أو أوجو لوقصوو ،لوويت متووس
ألشخاص العوداريا وما مياثلم من لكياانت ا مللابن اومايف قوقم أو ت هت ملنصووص عليموا
يف لعمد(.)5

مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 1-4قوودمد لدولوون لطووتف مال اهتووا بشو ن مقدوليوون لوودالغ يف مووذست شووفوين مارسوون  12شووداط/
فت يوت  .2018وتودع أن لوودالغ غو ،مقدوول ملوجو ملوادتا  2و 3مون لتوتوسووول السويواري ألاو غوو،
يف تقدمي بالغ فتدي.
مدعوم أبدلن وألا يشكل إساء السوعمال
 2-4وتو ووت لدولو وون لطو ووتف أن لو وودالغ ال يقو وودم أي وقو ووائ قو وود تو وودل علو ووى مسو وواولين لدولو وون .أوال،
وفيما يوعل ادعاء ت لودسل لوعسوف أو غو ،لقوااو يف سصوصوين لسويد مووا ،لووبيز ،يال و أن
لوفوووي ملعووين قوود جووت وفقووا للقووو اا و إلجووتء ت ذ ت لصوولن .وامللوول ،صوودر ألمووت بووقيوود لسوويد
موا ،لوبيز و ألمت اختواذ تودب ،وقوائ حبقو وفقوا للقوااون ،ولوذ لسود سوان مكااو لطعون يف اوذين
ألموتين وإبطالمووا يف هنايوون ملطوواف ،وموون إعفوواء سوولطات لدولوون موون أي مسوواولين .والوووا  ،يندغو
عودار أن لدولن لطتف سااد مموللن مولاال سامال للقااون لوطين وللعمد فيما يوعل جذه أل د .
 3-4وفيموا يوعلو حبو لسوويد مووا ،لوووبيز يف تيون تكوووين ممعيوات ،توجااوول لدولون لطووتف قوقو
لنقابين بل لشتسن اصن لويت وظفوو او لويت هاالوموا هنواء عقود عملو  .وقود عمفود لسولطات لق وائين
يف لدولن لطتف ا قوع ملعنين وأمتت أبن يعاد إىل عمل وأن تدف ل أجوره وتعوي ات.
لسيد موا ،لوبيز يف تين و ألمن لشخص  ،هادل لدولن لطتف أبن من
 4-4وفيما خي
ملمكوون إثدووات أن لسوولطات قوود ختووذت سطووو ت مناسوودن وفعالوون سووعيا لووووف ،مايوون ل و  .وعلووى وج و
لوحديد ،طلدد سلطات لدولن ملخوصن ،يف  2سااون للا /ينايت  ،2002من لسيد موا ،لوبيز تقدمي
و ئ تسم لا بوقيي طلد الا مام إىل بتانمج ماين .ورغ أا يقدم لو ئ ملطلوبن ،فقد أمتت
__________

()5
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من وون لون ووي وتقي ووي ملخ وواطت ،يف  24متوز/يولي و  ،2002بن وواء عل ووى طل و للجن وون لسياس ووين يف الحت وواد
لوطين لعمال لصناعات لغذ ئين ومنن لو امن م لسجناء لسياسيا ،ملنح مدل  2 781 000بيزو
سمساعد إاسااين .وسددت لدفعن ألوىل يف  16آ /أغسطس  .2002وقدمد اذه ملساعد بشتط
أن يدقى لسيد موا ،لوبيز يف بوغوات من أجل ايو  .لكون لسويد مووا ،لووبيز عواد ،علوى و و ينوموك
اووذ التفوواع ودون إسطووار مسوود  ،إىل ارواكييووا يو قووول يف  31آ /أغسووطس  .2002والوووا ال ميكوون
إثدات أي تقص ،من جاا سلطات لدولن.
 5-4وختل لدولن لطتف إىل أن لدالغ يفوقت إىل ألدلن و لدقن لقااواين ،لألسدا
ولذلك من مل أا غ ،مقدول على أساس اذ الفوقار إىل ألدلن.

ملدينن أعاله،

 6-4وتال لدولن لطتف أي ا أن أل د ملزعومن وقعود منوذ أسلوت مون  15عاموا ،يف لفوم
ما با عام  1998و ،2002وأن إلد ان منائين ملتتكيب جتمين لقول ،ليت يعوتاا أصحا لدالغ غ،
سافي وون أو غ وو ،مناس وودن ،ص وودرت يف  28آذ ر/م ووارس  .2005واإلض ووافن إىل ذل ووك ،فق وود فص وول يف آس ووت
دعووو رفعمو ا أص ووحا لوودالغ يف  24تش وتين لل ووا /اوفمت  ،2010عنوودما رف وود كم وون أطالاويك ووو
إلد ريوون دع وواء هت ملوعلق وون ملسوواولين لدول وون .وه ووادل لدولوون لط ووتف أبن م ووتور اووذه لف ووم لطويل وون م وون
لوقوود وتقوودمي أصووحا لوودالغ بالغم و إىل للجنوون يف وقوود غوو ،مناس و بعوود مووتور أسلووت موون ووس
س وونو ت عل ووى أل و وود يش ووكالن إسو وواء الس وووعمال و و يف تقو وودمي لدالغ ووات ملوجو و مل وواد  3مو وون
لتوتوسول السوياري.

وعليقات أصحاب البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن املقبولية
 1-5رد أصووحا لوودالغ ،يف تعليقوواهت ملارسوون  9أ ر/مووايو  ،2018علووى دعوواء ت
بش و ن ع وودم ملقدولي وون .وياس وودون أن إلج ووتء ت منائي وون ض وود لس وويد م وووا ،ل وووبيز وتفو ووي
تعس ووفين ،ألن ل وودف منم ووا ا ووو إبق ووا،ه حت وود ملتقد وون وم ووايقو م وون أج وول عتقل وون أاش ووطو
عتضو اذه إلجوتء ت للخطوت ،يو أصود ين وت إليو علوى أاو ع وو يف مجاعون وت
وقد سان يوس العند شد لعسكتي و لعند ملناات للنقاات.

لدولوون لطووتف
منزل و ساا وود
لنقابي وون .وق وود
عصواات يف

 2-5ورد على أتسيد لدولن لطتف أن لسلطات لق ائين ا ليت د و لسويد مووا ،لووبيز
يف تين تكوين ممعيات ،يدع أصحا لدالغ أن حملكمن لدسووورين ،يف سوونواجما أن طوتده سوان
غ ،قااو  ،أشوارت فقوط إىل قو يف صوول علوى أجو ته ،ولويس إىل لطو اب ملنواات للنقواات لوذي
تسو بو طووتده .وعووالو علووى ذلووك ،فو ن فصوول عو ن لعموول سووان بسوود أفعووال لسوولطات لعاموون ،ألن
سوومتر غيابو عوون لعمول سوان بسوود ملال قون منائيون لوويت اشوتهتا لدولون لطووتف ضوده .وف وال عو ن
ذلك ،حتق لدولن لطوتف قوط يف خمولود لومديود ت وأعموال مل وايقن لويت سوان لقصود منموا تقييود
لدالغ فيما يوعل بوكوين ممعيات.
تين صا
 3-5وفيم ووا يوعل و األم وون لشخص و للس وويد م وووا ،ل وووب ،،ي ووت أص ووحا ل وودالغ أن ماي وون لو يت
قدمد ل تكن موناسدن م طت لذي سان يو جم  ،ألهنا تكن تشمل سو مسامهن مالين صغ،
وصوولد يف وقوود موو ست دون أن توووفت لو ايوون فعالوون .ويوودع أي ووا أصووحا لوودالغ أن منوون لون ووي
وتقيي ملخاطت رف د إجتء درسن تقنين لوقيي مسوو طت يف ق ويو  ،واو درسون سوان مون شو هنا
أن تسم بوض جمموعن من تد ب ،ماين لفعالن .واإلضافن إىل ذلك ،ف ن لومديد ملوج إىل لسيد
موووا ،لوووبيز انج و عوون هتامووات وجم وود إلي و يف سووياع مال قو و منائيوون .وقوود تف وواق لومديوود بس وود
لوش وتيعات لوطني وون ملو تي وون إلاش وواء جمموع ووات ش وود عس ووكتين ،وتص ووتفات ماسس ووات مل وول إد ر ألم وون
إلد رين ،ليت يقول عنما أصحا لدالغ إهنا تقدم معلومات سوخدارين عن لزعماء لنقابيا و ملعلما
وغ،ا من ألشخاص لذين ت طمدا اذه جملموعات شد لعسكتين.
GE.20-07332
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 4-5ويدع أصحا لدالغ أن لدولن لطتف حتق يف لومديد ت وأفعال ملتقدن و مل ايقن ليت
بوودأت ووس سوونو ت قدوول مقووول لسوويد موووا ،لوووبيز ،علووى لووتغ موون مطالدوو بووذلك .ويف اووذ لصوودد،
ي وودع أص ووحا ل وودالغ أن مكو و مل وودع لع ووام يود و لتوتوس وووالت ملعو وواد  ،و يد وودأ لوحقيق ووات
و يوخذ تد ب ،ملموسون .وفيموا يوعلو أي وا الوحقيو يف جتميو ن لقوول ،يوت أصوحا لودالغ أاو ا وت
لطديعن متمين  -وا قول زعوي اقوايب ممودد ألسودا سياسوين  -سوان يندغو أال يقوصوت لوحقيو علوى
رف و دع ووو ضوود متتك و جتميوون لقو وول ،بوول س ووان يندغ و أن يس ووعى أي ووا إىل حتدي وود ألشووخاص ل ووذين
تضووو علووى لقووول ،ساصوون وأن حملكموون منائيوون امسوون قوود عمفوود أبن أ وود دو فو متميوون سووان اووو
وضو لسوويد موووا ،لوووبيز سووزعي جمومعو  .ويوتتدط أي ووا وجو لوحقيو رتداطووا وثيقووا حبو أقووار ل ووحين،
لدوسك دي ارواكييا يف معتفن قيقن.
و الحتاد لوطين لعمال لصناعات لغذ ئين ،وسكان
 5-5واإلضافن إىل ذلك ،يدع أصحا لدالغ أن قتر كمن أطالاويكو إلد رين ورفوت تقودمي
تعوي ات ألست لسيد موا ،لوبيز يشكالن اوماسا للمو د  )3(2و )5(9و )6(14من لعمد.
 6-5وفيمووا يوعل و ادعوواء أن لوودالغ يشووكل إسوواء السوووعمال و يف تقوودمي لدالغووات ،يال و
أصحا لدالغ أن لدولن لطتف تقدل أن لوحقيقات تكومل ىت  24تشتين للا /اوفمت .2010

مالحظات ال كلة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-6يف  8زيتن/يواي  ،2018قدمد لدولن لطتف مال اهتا بش ن ألسس ملوضوعين للدالغ.
وتك ووتر لدولو وون لطو ووتف مال اهت ووا بشو و ن مقدوليو وون ل وودالغ ،وجو و ن أبهنو و ا ال توحم وول أي مسو وواولين عو وون
أل د ليت أدت إىل وفا لسيد موا ،لوبيز.
 2-6وفيموا يوعلو االاومووايف ملزعووم للموواد  )1(6مون لعمود ،تاسوود لدولون لطووتف جمودد أن لسوويد
موا ،لوبيز صل على ماين ،على لتغ من أا يقدم لو ئ ليت طلدوما لسلطات من  ،وأن اذه
ماين سااد مشتوطن بعدم عودت إىل ملنطقن ليت سان معتضا فيما للخطت ،لكن يلوزم جذ لشتط.
وعووالو علووى ذلووك ،فقوود جووتت حتقيقووات الفعوول يف أل وود ملعنيوون وأف و د إىل إد اوون موتتكيب جتميوون
لقول ملوج ك أقتت أعلى كمن ،وا كمن لعدل لعليا.
 3-6وفيما يوعل االاوماسات ملزعومن للمادتا  )1(9و 17من لعمد ،تش ،لدولن لطتف إىل أن
تفوي منزل لسيد موا ،لوبيز و لودب ،لوقائ ملوخذ بشو ا سواان علوى وو ميولول مولواال اتموا للقوااون.
وقد قتر ملدع اص رق  ،51يف  29أيلول/سدومت  ،1999إغالع لوحقي  ،وبتئ لسيد موا ،لوبيز
من أي مساولين .ولذلك ،سااد إجتء ت لسولطات قااوايون بكاملموا و ممو د فيموا مجيو ل وماانت
لق ائين؛ و يكن انايف أي وجاز تعسف أو أي تدسل غ ،قااو يف سصوصين لسيد موا ،لوبيز.
 4-6وفيموا يوعلو ادعوواء ت اوموايف ملوواد  22مون لعموود ،تاسود لدولوون لطوتف موون جديود أن لسوولطات
لوودالغ و حملمو ملوجو اووذه ملوواد  ،بعوودما اومكوو
لق ووائين للدولوون لطووتف او لوويت منحوود صووا
لدالغ عن لعمل.
لشتسن ملوعدد منسيات ليت فصلد صا
 5-6وفيما يوعل ادعاء ت اومايف ملاد  ،)3(2تاسود لدولون لطوتف أن لسويد مووا ،لووبيز و
بفتصوون لتفو دعوواو وطعووون قااوايوون أثدووود فعاليومووا يف العووم ف االاوماسووات ملووذسور  .وتشوو ،لدولوون
لطووتف ،علووى وج و صوووص ،إىل أن أ وود سدووار ملوودعا لعوواما ألغووى لووودب ،لوقووائ وأمووت لووقيوود
ملوعلقا السيد موا ،لوبيز وقتر إغالع لوحقي  .وفيما يوعل حبقوقو لعماليون ،صودر كو أبن يعواد
إىل عملو وأبن تو دف لو أجووره جملدولون علوى لنحووو لو جو ف وال عون تعوي وات ،وقود دفعو د ال قووا
لورثو و ؛ وأيوودت حملكموون لدسوووورين اووذ ك و يف  13تش وتين للووا /اوفمت  .2003وفيمووا يوعل و ملقو وول
لسيد مووا ،لووبيز ،كمود حملكمون منائيون امسون يف ارواكييوا علوى موتتكيب جتميون لقوول السوجن
ملد  17سونن ،وأتيحود ألقوار ل وحين فتصون ملقاضوا لدولون مون أجول صوول علوى تعوويت مداشوت
أمام كمن أطالاويكو إلد رين.
8

GE.20-07332

CCPR/C/128/D/3076/2017

وعليقات أصحاب البالغ على مالحظات ال كلة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-7يف  20تشوتين ألول/أسووووبت  ،2018قوودم أصووحا لوودالغ تعليقوواهت علووى مال ووات لدولوون
لطووتف بش و ن ألسووس ملوضوووعين ،ي و دعووو أن لدولوون لطووتف تلدوود ملووا في و لكفايوون أهنووا أوفوود
الوزماهتا ب مان قوع لسيد موا ،لوبيز .ويف اوذ لصودد ،شوددو علوى أن لدولون لطوتف توجااول
لسياع لوطين و حملل لذي وقعد في أل د ومنص لسيد موا ،لووبيز سوزعي اقوايب ،لوذي سوان
عامال ااا يف مقول .
 2-7وياسود أصووحا لودالغ جموودد أن لسوياع لوووطين يف بد يوون أللفيون تسو بعنود و سو لنطوواع
انج عن اشاط جملموعات ملسلحن غ ،لقااواين ،ومع مما من جملموعات شد لعسوكتين لويت سااو د
هتدف أساسا إىل توسي اطاع الهار املخدرت وأاشوطن متميون ملن مون ،وسااود متو ول اوذه ألاشوطن
من سالل مطالدن شتسات بدف أمو ل مايوما ،وممارسن البوزز ،و لوعاون م موعاقدين ومتيب ملاشين،
وإاشاء شتسات لألمن و ملتقدن سااد تنفذ عمليات لقول ملسومدف و لفساد د سل ملاسسات لعامن.
وياسوود أصووحا لوودالغ جموودد أن لدولوون لطووتف شووجعد علووى إاشوواء اووذه جملموعووات اعوموواد أطووت
سياساتين مو تين.
 3-7وقد شودت ملو جمات با اذه جملموعات شد لعسكتين ،على وجو صووص ،يف منطقون
أطالاويكو وعاصموما ارواكييا ،ي سان يعي لسيد موا ،لوبيز ،مما أد إىل ز د االت لقول،
ي بلغد  788الن يف عام  .)6(2002وبدأ لوض يوحسن يف عوام  ،2006عنودما سو تح لعديود مون
جملموعووات شوود لعسووكتين ،ل وك ن لعصوواات إلجتميوون عووادت يف وقوود ال و  .وبووا عووام  2000و،2010
قول  44اقابيا ،من بينم  16معلما اقابيا و 28اقابيوا مون قطاعوات أسوت  .ووقعود  35جتميون قوول مون
با اذه متئ يف ارواكييا أو سوليد د( .)7ورغ أن اذه ألفعال تعز إىل جملموعات شد لعسكتين،
فو و ن أصو ووحا لو وودالغ يو و تون أاو و ال ميكو وون تتئو وون لدولو وون لطو ووتف مو وون ملسو وواولين عو وون لوو طو ووا مو و او ووذه
جملموعووات( )8أو ملسوواولين ،بسوود لوقصوو ،،عوون لسووماح بوجووود اووذ لوض و أساسووا( .)9وقوود أعتبوود
للجنن افسما عن قلقما بسد تورط موظفا من أجمز لدولن لطتف يف رتكا أعمال ضد زعمواء
اقابيا وبسد إفالت متتكيب اذه ألعمال من لعقا على ما يددو(.)10
 4-7وفيمووا يوعل و بو سيوود لدول وون لطووتف أهنووا وف ووتت مايوون لكافيوون للسوويد م وووا ،لوووبيز رغ و أا و
يقدم ملعلومات ملطلوبن ،ياسد أصحا لدالغ أن اذه ملساعد منحد بف ول ملوابت وإصوتر منون
لو ووامن م و لسووجناء لسياسوويا و الحتوواد لوووطين لعمووال لصووناعات لغذ ئيوون الن ووت إىل طووت لدووال
لووذي سووان يو جم و لسوويد موووا ،لوووبيز .ووصوولد ملسوواعد بعوود ووو سوون أشوومت موون تقوودمي طل و
ملسو وواعد  ،و هو ووت أي درسو وون تقنيو وون لوقيو ووي مسو وووو طو ووت ،سالفو ووا للتوتوسو ووول ملعمو ووول بو و  .ويو وودع
أصحا لدالغ أن لدولن لطتف سااد متلك مو رد وبتمج سان من ش هنا أن متكنما من توف ،ماين
مسدين و لق ائين عن طتي لوحقي يف لومديد ت ليت سان يولقااا لسيد موا ،لوبيزوسان يدل عنما
ملد س سنو ت دون أن هت أي حتقيقات فيما .ويت أصحا لدالغ أن ماين يندغ أن تكون
__________

()6
()7

لدالغ ،ف ن مصدر اذ لعدد او ملعمد لوطين للط

وفقا ألصحا
ا ووت Presidential

لشتع وعل ألدلن منائين.

“Dinámica reciente de la violencia en Barranquilla”, Observatory of the

.Programme for Human Rights and International Humanitarian Law, p. 51
( )8ا ت  ،CCPR/CO/80/COLلفقت .12
( )9ا ووت كو لصووادر عو ن غتفوون لوونقت منائيوون حبو إدغووار إغناسوويو فيوو،و ملعووتوف أي ووا بووواس "دون أاطوايووو"،
ملارخ  6زيت ن/يواي .2012
( )10ا ت  ،CCPR/CO/80/COLلفقت .11
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موناسوودن مو طووت لكووامن يف اشوواط سوول فووتد ،وأن لسوويد موووا ،لوووبيز ،بصووفو اقابيووا ،سووان ضوووا إىل
ايوون معووزز  .ويف ك و حملكموون منائيوون امسوون لوود ئت ارواكييووا لصووادر يف  28آذ ر/مووارس ،2005
لوذي يودين متتكو جتميون لقوول ،ذسوتت حملكموون أن مون لو ضو أن لود ف ورء لقوول سوان اوو وضو
ل ووحين س ووزعي اق ووايب وجمومع و  ،إىل جااو و دوره قيق و أو ملف ووما سمخ ووت ذي ص ووالت حب ووت
لعصواات لكولومديون (وعلوى أي وال ،فقود ا ووتت حملكمون يف اوذ الدعواء ورف وو ) .واإلضووافن إىل
ذلك ،قول زعماء جمومعيون آستون يف منطقن لسيد موا ،لوبيز على أيدي قولن م جورين ،ألمت لذي
سان يندغ أن يزيد من إدريف طت لذي يو جم  .ووفقا ألصحا لدالغ ،سان انايف أي ا اق يف
لونس ووي ب ووا ايئ ووات لدول وون ملس وواولن ع وون ت وووف ،ماي وون ،وال س وويما ب ووا مكو و مل وودع لع ووام للدول وون
و لشتطن لوطنين ومكو أما مل ا .
 5-7وفيم ووا يوعل و ادع وواء ت اوم ووايف مل ووادتا  )1(9و 17م وون لعم وود ،ي وودع أص ووحا ل وودالغ أن
عملين لوفوي تسمد اسوخد م إلجتء ت لقااواين سوخد ما سيئا وتعسفيا ،ألهنو ا أجتيود لوحقيو
اوودف غوو ،قووااو أال واووو وصو لسوويد موووا ،لوووبيز .ويفيوود أصووحا لوودالغ أبن لسوويد موووا ،لوووبيز،
وفقووا لشوومادت  ،قوود عل و أا و أثنوواء تفوووي شووا نات لشووتسن ملوعوودد منسوويات لوويت سووان يعموول فيمووا،
س وواعد مملل ووو لش ووتسن لس وولطات عط ووائم عنو ا و وبومدي وود أس ووتت  .ويفي وود أص ووحا ل وودالغ أي ووا أبن
لسلطات تل أمت لووقيد و لودب ،لوقائ طو عين ،بل اويجن لدعو ليت رفعما لسيد موا ،لوبيز،
وأن اذ ضد إال بعد متور أسلت مون عواما علوى عمليون لوفووي  .وقود أد لوفووي و لوحقيقو ات
منائين لوعسفين م لسيد موا ،لوبيز ويف منزل  ،ملشارسن وساالت كومين ،إىل لودسل يف سصوصين
لسيد موا ،لوبيز وإاشاء طت لذي أد إىل وفات .
 6-7وفيما يوعلو ادعواء اوموايف ملواد  22مون لعمود ،يوت أصوحا لودالغ أن طوتد لسويد مووا،
لوووبيز سووان اويجوون أفعووال لدولوون لطووتف ،وال سوويما عنوودما عوتت و مقوواتال ووومال يف ووت لعصوواات،
مم ووا يع ووين أاو و يك وون ق ووادر عل ووى ل ووذاا إىل لعم وول ألس وودا أمني وون ول ووذلك ط ووتد يف هناي وون ملط وواف.
وقد اومكد عو مل أست ق يف تين تكوين ممعيات ،ال سيما أن سالمو سااد عتضن للخطت،
وأن لدولن لطتف سااد مقصت ألهنا تسوج ل  .واإلضافن إىل ذلك ،تعمف حملكمن لدسوورين
إال حبقوووع لسوويد موووا ،لوووبيز يف صووول علووى أجووت ،لكنمووا تقووت بوقوودمي تعووويت لالحتوواد ل وووطين
لعمال لصناعات لغذ ئين على ألثت لذي عاىن من بسد ضطماد أ د قادت .
 7-7وفيما يوعل ادعاء اومايف ملاد  ،)3(2ياسد أصحا لدالغ أا سان يندغ أن يومو لسيد
موووا ،لوووبيز ،بصووفو زعيمووا اقابيووا ،حبمايوون ساصوون ،واووو ألمووت لووذي يعوومف ب و كو لصووادر حب و
لقاتل أو قتر كمن أطالاويكو إلد رين .وإن وضوع سو زعي اقوايب ي واعد أي وا اللووزم الوحقيو يف
مقول  .وقد سلط الدعاء لعام ل وء على مد و قن لصلن با وضع سزعي اقايب و لد ف ورء قول ،
عندما عتا لوم أمام حملكمن منائين امسن( .)11واإلضافن إىل ذلك ،ف ن حملكمن منائين امسن

__________

( )11تدا لوثيقن ملتفقن ما يل " :إن وض لسيد موووا ،لوووبيز سو زعي جمومعو اشووط يف و لدوسووك يف اووذه ملدينوون
من جموون ،وجمموعوون لوقوواريت لووو رد موون أجمووز ملخووابتت لوويت تشوو ،إىل أاو مناضوول خمووت موون جموون أسووت  ،قوود
يكوووانن د فعووا ورء قولو  .وفيمووا خيو لوود ف ألول ،موون ملمكوون أن يكووون لسوويد موووا ،لوووبيز قوود أصوود عقدوون
أمام أولئك لذين يسعون ،بطتيقن أو أبست  ،إىل تغلي مصوولحوم اصوون علووى ملصوولحن لعاموون .وفيمووا خيو
لد ف للا  ،والن ت إىل السوقطا لسائد بسد لنزع ملسل لد سل يف لدلد ،من ملتج أن شخصووا مووا
يكوون يعوقوود أن لسوويد موووا ،لوووبيز سووان يوفو مع و علووى ملو قوود و مللوول لوويت سووان يو د ف عنمووا اووذ لشووخ ،
اإلضووافن إىل أن لسوويد موووا ،لوووبيز سووان زعيمووا اقابيووا د سوول لشووتسن ،مللمووا ذسووت عوود مووتت ]...[ ،لوويت دسوول
فيمووا يف منازع ووات للوودفاع ع وون قوووع لعم ووال ،وسووان ق وود طووتد م وون اووذه لش ووتسن ملوعوودد منس وويات ،قدوول ع وود
سوونو ت موون مقولو  ،ولووذلك اشووت ينمووا إلجووتء ت ملناسوودن لوود سوولطات لعموول موون أجوول إعادتو إىل عمل و ،
وأد ذلك إىل وصم بسد آرئ لسياسين".
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افسما ،يف إد اوما ملتتك متمين ،عمفود أباو تصوتف سقاتول مو جور وأن جتميون لقوول تكون ادثون
معزولوون ،بو ل علووى لعكووس ،سااو د بوود ف رغدوون موعموود يف قوو ل لسوويد موووا ،لوووبيز ،مللمووا قووول زعموواء
جمومعيون و /أو اقابيون آسوتون وصومو ورفعود شوكاو ضودا بوصوفم أع واء يف جمموعوات وت
عصاات ،لكن اذه لشكاو اءت الفشل ألن مكو ملدع لعام بتأا من تلك متمين .ولذلك
يت أصحا لدالغ أا سان يندغ إجتء ملزيد من لوحقيقات يف جتمين لقول لوحديد اوين لشخ
أو ألشووخاص لووذين تضووو علووى رتكووا متميوون ،مشوو،ين إىل أن ذلووك سووان سيسو اا يف العووم ف
حبقم يف معتفن قيقن ،وسان سيساعد أي وا علوى سفوت ملسووو ت اليون لإلفوالت مون لعقوا يف
سولومديووا .ويووت أصووحا لوودالغ أي ووا أن رفووت كموون أطالاويكووو إلد ريوون موونحم تعوي ووا يكوون
سديل اوصاف فعاال.

القضااي كاإلدراءات املعركضة على اللجنة

لن ت يف ملقدولين
 1-8قدوول لن ووت يف أي دعوواء يووتد يف بووالغ مووا ،جي و علووى للجنوون أن تقووتر ،وفقووا للموواد  97موون
ا امما لد سل  ،ما إذ سان لدالغ مقدوال أم ال ملوج لتوتوسول السوياري.
 2-8وقد أتسدت للجنن ،وفقا ملا تقو ي ملاد ()2(5أ) من لتوتوسول السوياري ،من أن ملس لن
افسما ليسد قيد لدح يف إطار إجتء آست من إجتء ت لوحقي لدو أو لوسوين لدولين.
 3-8وتال و للجن وون أن أص ووحا ل وودالغ يو دعون وودو اوم ووايف و الحت وواد ل وووطين لعم ووال
لصناعات لغذ ئين يف تين تكوين ممعيات ،وميلل اذ الحتاد أمام للجنن رئيس  .وتش ،للجنون إىل
أن تعليقمووا لعووام رق و  31يوض و أن ملسوووفيدين موون قوووع ملعوومف جووا يف لعموود ا و ألفووتد .وعلووى
لووتغ موون أن لعموود ،اسووولناء ملوواد  1منو  ،ال يووذست قوووع ألشووخاص العودوواريا أو مووا ميوواثلم موون
لكياانت أو ممعيات ،فو ن و يف تيون تكووين ممعيوات ،مون بوا قووع أسوت  ،اوو و ميكون
للمتء أن يومو ب االشم يف مو غو،ه .وإن سوون سوصواص للجنون بولقو بالغوات و لن وت فيموا يقوصوت
علووى لدالغووات ملقدموون موون ألفووتد ،أو مموون ينووو عوونم ( ملوواد  1موون لتوتوسووول السويوواري) ،ال مينو
لفتد من دعاء أن أي فعل أو موناع عن فعل ميس شخصوا عودوار أو أي سيوان مماثول يشوكل اوماسوا
قوق و ا ووو سف ووتد .وتال و و للجن وون أن أص ووحا ل وودالغ ،يف ا ووذه لق ووين ،ال جي ووادلون أبن ألفع ووال
ملو دعى رتكاج ووا ق وود اومك وود و رئ وويس الحت وواد ل وووطين لعم ووال لص ووناعات لغذ ئي وون يف تي وون تك وووين
ممعيووات ،بوول و الحتوواد افس و يف تيوون تكوووين ممعيووات ،بوصووف شخصو ا عودووار  .وعلي و  ،تووت
للجنن أن الدعاء ملوعل ااومايف قوع الحتاد غ ،مقدول ملوج ملاد  1من لتوتوسول السوياري.
 4-8وحتيط للجنن علما ادعاء لدولن لطتف أن دعاء ت أصحا لودالغ تو دع أبدلون سافيون،
وفقا ملا تقو ي ملاد  2من لتوتوسول السوياري .ووفقا للدولون لطوتف ،فقود صودر أموت لوفووي وفقوا
للقووو اا لسووارين وفيمووا بعوود ألغو لووودب ،لوقووائ ملوخووذ ضوود لسوويد موووا ،لوووبيز .وحتوويط للجنوون علمووا
أي ا ادعاء ت أصحا لدالغ أن أمت لوفوي سان تعسفيا ،ألن لدف من سان يف لو ق او وص
لسيد موا ،لوبيز .وم ذلك ،تال للجنن أن أصحا لدالغ ال يفستون سود عودوار اوذ ألموت
تعسفيا وال يقدمون أي دليل يف اذ لصدد .ورغ أن أصحا لدالغ قدمو تقتيت من مكو ملدع
لعام يفيد بوجود عالقن با الهتامات وعمليات لقول ،واوو موا أسدتو حملكمون منائيون امسو ن ،فو ن
ا ووذ ال يعو ووين أن الهتامو ووات وجمو وود م وون أجو وول وصو و ألشو ووخاص ملعني ووا ،بو وول األ و ووت أن ملوممو ووا
أصوودحو بعوود ذلووك ضووحا للم ووايقن و لومديوود ت و لعنوود .وتال و للجنوون سووذلك أن لسوويد موووا،
لوبيز ضوجز قط .والوا  ،تت للجنون أن أصوحا لودالغ يلدوو و ملوا فيو لكفايون لطواب لوعسوف
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ملزعوم ألمت لوفوي و لودب ،لوقائ وتت أن الدعاء ت ملوج ملاد  17من لعمد غ ،مقدولن ،وفقا
للماد  2من لتوتوسول السوياري .ولألسدا ذ هتا ،وم إل اطن علما أبن أصحا لدالغ يدعون،
يف جج ال قن ،دو اوماسات للماد  )5(9وملاد  )6(14مون لعمود دون حتديود طديعون تلوك الدعواء ت
وأبن لسو وويد مو وووا ،لو وووبيز يو وودن قو ووط ملوجو و كو و هنو ووائ  ،تو ووت للجنو وون أن الدعو وواء ت ملقدمو وون ملوجو و
ملاد  )5(9و ملاد  )6(14غ ،مقدولن بسد فوقاراا إىل ألدلن وفقا للماد  2من لتوتوسول السوياري.
 5-8وتت لدولن لطتف أي وا أن دعواء ت أصوحا لودالغ أن و لسويد مووا ،لووبيز يف تيون
تكوووين ممعيووات قوود اومووك بسوود طووتده موون لعموول توودع أبدلوون ،ألن لسوولطات عمفوود ااومووايف
وأمتت بوعويت ما لورثن ملووىف .ويف اذ لصدد ،يدع أصحا لدالغ أن لقتر يشت
ذلك
إىل لطديعن ملناا ن للنقاات ليت تس جوا لطوتد أو إىل أن لطوتد سوان اويجون أفعوال لسولطات لعامون
افسووما ،ألاو اوووج عوون سووومتر لسوويد موووا ،لوووبيز يف لوغيو عوون لعموول اويجوون ملال قوون منائيوون لوويت
اشتهتا لدولن لطتف ضده .وتاسد للجنن أن الدعاء لذي مفاده أن تفووي منوزل لسويد مووا ،لووبيز
و هتام ساان تعسفيا او دعاء غ ،مدعوم أبدلن سافين ،وتال أن لسلطات عمفود أبن طوتده سوان
غ ،سلي  .ولذلك ،تعوت أن دعاء ت أصحا لدالغ ملوعلقن ااومايف ملاد  )1(22من لعمد بسود
طووتد لسوويد موووا ،لوووبيز علووى ووو غوو ،سوولي غوو ،مقدولوون ا ووت الفوقاراووا إىل ألدلوون ملوجو ملوواد  2موون
لتوتوسول السوياري.
 6-8واإلض و ووافن إىل ذل و ووك ،تال و و للجن و وون أن لدول و وون لط و ووتف أوض و ووحد أن أص و ووحا ل و وودالغ
يدعمو دعاء هت ملا يكف من ألدلن فيما خيو اوموايف قووع لسويد مووا ،لووبيز يف يوا و ألمون
لشخص و ألاو م وون ماي وون لكن و هاا وول ش ووتط ع وودم لقي ووام بو ز ر إىل ملنطق وون ل وويت ق وود يوع ووتا فيم ووا
للخطو ووت .وتال و و للجنو وون أن لسو وويد مو وووا ،لو وووبيز تعو ووتا للومديو وود وقوو وول بعو وود ذلو ووك بسو وود منصو وود
سووزعي اقووايب ،مللمووا أسوودت ذلووك لسوولطات لق ووائين يف لدولوون لطووتف ،وموون تووت أن دعوواء ت
لوودالغ ملنصوووص عليمووا يف
أصووحا لوودالغ أن مايوون ملقدموون تكوون سافيوون مايوون قوووع صووا
ملوادتا  6و )1(9موون لعموود او دعوواء ت مدعوموون ملووا يكفو موون ألدلوون وجيو لن ووت فيمووا موون يو
ألسس ملوضوعين.
 7-8وحتيط للجنن علما أي وا ادعواء لدولون لطوتف أن لودالغ يشوكل إسواء السووعمال و يف
تقوودمي لدالغووات بسوود لوقوود لووذي اق ووى منووذ وقوووع أل وود  .وتوون ملوواد  ) (99موون لن ووام
لد سل للجنن على ما يل :
ال تشووكل إسوواء سوووخد م [ و يف تقوودمي لدالغووات] ،موون ي و ملدوودأ ،أساسووا
الختاذ قتر بعدم قدول لدالغ من ي السوصاص لزمين بسد ودو أتسو ،يف تقدميو .
إال أن لودالغ قوود يشووكل إسواء سوووخد م للحو يف تقودمي لدالغووات عنوودما يقودَّم بعوود ووس
س وونو ت م وون س ووونفاد ص ووا د لس وودل الاوص وواف حمللي وون أو ،يلم ووا اطد و ذل ووك ،بع وود ث ووال
سوونو ت موون اوموواء إجووتء آسووت موون إجووتء ت لوحقيو لوودو أو لوسوووين لدوليوون ،مووا تكوون
انايف مترت لذ لو س ،،م متعا مجي مالبسات لدالغ.
وتال للجنن أن قتر كمن أطالاويكو إلد رين ،لذي تناول مو ا لعامون لالدعواء ت ملقدمون يف
اووذه لق ووين ،يعووود اترخيو إىل  24تشوتين للووا /اوفمت  ،2010وأن للجنوون تلقوود لوودالغ يف  9أيلووول/
سدومت  ،2015أي بعد متور أقل من وس سونو ت علوى آسوت قوتر ختذتو حملواس لكولومديون .واويجون
يف تقدمي لدالغات.
ذلك ،تت للجنن أن لدالغ ال يشكل إساء السوعمال
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 8-8وتال و للجن وون أن أص ووحا ل وودالغ ي وودعون اوم ووايف و يف لوع ووويت ملنص وووص علي و يف
ملاد  )3(2من لعمد ،مش،ين إىل قتر كمن أطالاويكو إلد ريون فيموا يوعلو بطلودم إعوالن مسواولين
لدولوون عوون عوودم ايوون شووخ سووان عتضوون للخطووت وسووان يندغو أن ميوون ايوون ساصوون ،بصووفو زعيمووا
اقابيا .والوا  ،تفم للجنن من ذلك أن أصحا لدالغ ضوجون املاد  ،)3(2مقوتوء االقوم ن مو
ملاد  ،)1(6من لعمد .وتال للجنن أن أصحا لدالغ يطعنوو يف اوذ لقوتر .وتال و للجنون
أي ووا أن لدول وون لط ووتف ه ووادل أبن ا ووذه الدع وواء ت غ وو ،مقدول وون عل ووى أس وواس ع وودم س ووونفاد س وودل
الاوصاف .واإلضافن إىل ذلك ،يت أصحا لدالغ أن سديل الاوصاف اذ ال ميكون عودواره فعواال
يف الوون وودو اومووايف سطوو ،علووى ووو سوواص قوووع إلاسووان ملوول اومووايف و يف يووا  .وتشوو،
للجنن إىل جوماد هتا لسابقن بش ن اذه لنقطن ،ليت تدا أا ال ميكن عودار سدل الاوصاف لو ديدين
و إلد رين لدحون سدل اوصاف سافين وفعالن املعىن لو رد يف ملاد  )3(2من لعمد يف الن الاوماسات
مسوويمن علووى ووو سوواص قوووع إلاسووان ،وساصوون عنوودما يوودعى اومووايف و يف يووا ( .)12ولووذلك،
تت للجنن ،يف ظل ل توف حملدد لقائمون يف اوذه لق وين ،أن أ كوام ملواد  ) ()2(5مون لتوتوسوول
السوياري ال متنعما من لن ت يف اذه الدعاء ت ملوج ملاد  ،)3(2مقتوء االقم ن م ملاد )1(6
من لعمد.
 9-8وال هد للجنن أي عائ آست مينعما من إعالن أن اذه الدعاء ت مقدولن ،وتشتع الوا يف
لن ووت يف ألسووس ملوضوووعين الدعوواء ت أصووحا لوودالغ ملوجو ملووادتا  )1(6و )1(9وملوجو ملوواد
 ،)3(2مقتوء االقم ن م ملاد  )1(6من لعمد.

لن ت يف ألسس ملوضوعين
 1-9ا ووتت للجنو وون يف ل وودالغ يف ضو وووء مجي و ملعلومو ووات لو وويت أات م ووا لو ووا لطتف ووان ،علو ووى لنحو ووو
ملنصوص علي يف ملاد  )1(5من لتوتوسول السوياري.
 2-9وحتوويط للجنوون علمووا ادعوواء أصووحا لوودالغ أن لدولوون لطووتف مسوواولن عوون اومووايف قوووع
لسويد مووا ،لووبيز ملوعلقون األمون لشخصو و يوا و تيون تكووين ممعيوات ،ألهنوا تووفت لو مايوون
لكافي وون م وون لومدي وود ت ل وويت تلقاا ووا وأبل و عنم ووا .وتش وو ،للجن وون إىل أن تعليقم ووا لع ووام رق و )2018(36
ايوون اووذ و يشوومل أي ووا لوزمو ا يقو علووى عووات لوودول
بشو ن و يف يووا ( ،)13يدووا أن و جو
ألطووتف أبن تعوموود أي قووو اا مناسوودن أو أي توود ب ،أسووت مايوون ألروح موون مجيو لومديوود ت لوويت
ميك وون توقاعم ووا عل ووى ووو معق ووول ،مل ووا يف ذل ووك لومدي وود ت ل وويت أت م وون أش ووخاص مس وووقلا وسي وواانت
ساصن .وعلي  ،ف ن لدول ألطوتف ملزمون بدوذل لعنايون لو جدون الختواذ تود ب ،إجيابيون معقولون ال تفوتا
عليما أعداء غ ،موناسودن مون أجول لوصودي ملوا ميكون توقعو علوى وو معقوول مون أسطوار هتودد ألروح
وأت مون أشوخاص مسووقلا وسيواانت ساصون ال ميكوون أن يعوز سولوسم إىل لدولون .ويقو و و جو
يف يا أن توخذ لدول ألطتف تد ب ،ساصن ماين ألشخاص ملعتضا للخطت و لذين
اين
تعتضد ياهت طت ساص بسد هتديود ت و دد أو أمنواط عنود موجوود مون قدول .ويشومل اواالء
ألشخاص ملد فعا عن قوع إلاسان و لنقابيا .وجي على لدول ألطتف أن تسوجي على و
عاجوول وفعووال موون أجوول ايوون ألفووتد لووذين جيوودون أافسووم حتوود هتديوود وودد .وحتوويط للجنوون علمووا
ادعوواء لدولوون لطووتف أهنووا وفووتت ايوون سافيوون للسوويد موووا ،لوووبيز ،لكوون اووذه مايوون سااوود مشووتوطن
بوجند لذاا إىل ملنطقن ليت قد يوعتا فيموا للخطوت ،واوو شوتط يلووزم بو لسويد مووا ،لووبيز ،مموا
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عتا يات للخطت وأد إىل لنويجن لقاتلن .وتال و للجنون أاو ال جود ل يف أن لسويد مووا ،لووبيز
قوود ذا و إىل ارواكييووا ،ي و قووول ،بعوود أسوودوعا فقووط موون تلقو ملسوواعد ملاليوون الاوقال و  ،منومكووا
بذلك لشتوط ملتتدطن ا ماين ليت تلقااا.
 3-9ويف ضوء ما سد  ،تاسد للجنن أن و ج لدولن لطتف او ختاذ تد ب ،إجيابين معقولن ،وأن
لدولن لطتف قد رأت ،يف ظل ل توف حملدد لذه لق ين ،أن طو ملعقولن ألوىل ليت سان يندغ
أن توخووذاا ا و ضوومان إمكاايوون بقوواء لسوويد موووا ،لوووبيز سووار ملنطقوون لوويت قوود يوعووتا فيمووا للخطووت
ومنح ملساعد ملالين لالزمن لذ لغتا .وم ذلك ،ميولل لسيد موا ،لوبيز لذ إلجتء وقوول يف
ملنطقوون لوويت سووان معتضووا فيمووا للخطووت .واويجوون ذلووك ،فو ن ملعلومووات ملوا وون للجنوون ال تسووم لووا أبن
ختل إىل أن لدولن لطتف تد بو جدما ملوعل بدذل لعناين لو جدن مايون و لسويد مووا ،لو وبيز
يف ألمن لشخص ويف يا  ،على لنحو ملنصوص علي يف ملو د  )1(6و )1(9من لعمد.
 4-9وتال للجنن أي ا دعاء أصحا لدالغ أن لدولن لطتف اومكد ملاد  ،)3(2مقوتوء
االقم ن م ملاد  ،)1(6من لعمد ألهنا ت من و يف سوديل اوصواف فعوال اويجون عودم لوحقيو
ملعتفن من لذي تا على لقول .ويف اذ لصدد ،تش ،للجنن إىل أن تعليقما لعام رق  36يدوا أن
او لوزم لدول ألطتف ،إذ سااد على عل أو إذ سان يندغ أن تكون
أ د لعناصت ملممن لذ
على عل حباالت تمان من يا ليت قد تكون غ ،مشتوعن ،أبن حتق م ملساولا عن ملل اوذه
وو د وأن تال قمو سو القو وواء .وينوودر اووذ اللوووزم ضوومنيا يف إطووار اللوووزم بووووف ،مايوون،
ويعززه لو ج لعام ملوملل يف سفالن قوع ملعمف جا يف لعمد ،لذي تن علي ملاد  )1(2مقتوء
االق ووم ن م و مل وواد  ،)1(6وو ج و ت وووف ،س ووديل اوص وواف فع ووال ل ووحا اوماس ووات ق وووع إلاس ووان
وأق ووارج  ،ل ووذي ت وون علي و مل وواد  ،)3(2مق ووتوء االق ووم ن م و مل وواد  )1(6م وون لعم وود .ويندغ و إج ووتء
لوحقيق ووات و ملال ق ووات لق ووائين يف وواالت تم ووان م وون ي ووا ل وويت ق وود تك ووون غ وو ،مش ووتوعن وفق ووا
للمعاي ،لدولين ذ ت لصلن( ،)14وجيو أن هتودف إىل ضومان تقودمي منوا إىل لعد لون ،وتعزيوز ملسواءلن
تمو ووان مو وون لعد لو وون ،و سو وووخالص لو وودروس لالزمو وون ملتجع و وون
ومن و و إلفو ووالت مو وون لعقو ووا  ،وهن و و
ملمارسات و لسياسات بغين هن تكتر الاوماسات .ويوعا على لدول ألطت ف أن توخوذ ،مون بوا
أمور أست  ،تد ب ،مناسدن من أجل إثدات قيقن ملوعلقن األ د ملادين إىل تمان من يا  ،ملا
يف ذل و ووك ألس و وودا و ألس و ووس لقااوايو و ن ل و وويت ساا و وود ورء س و ووومد ف أف و ووتد معين و ووا و إلج و ووتء ت ل و وويت
تموان مون يوا وأثنواءه وبعوده ،ومون أجول لوعوتف علوى
سوخدموما قوو ت لدولون قدول وقووع واد
جل ألشخاص لذين فقدو يا .
 5-9ويف اذه لق ين ،تال للجنن أن حملكمن منائين امسن لد ئت ارواكييا قد سلصد إىل
أن من لو ض أن لد ف ورء لقول او وض ل حين سزعي اقايب وجمومع ودوره (سو ء سوان قيقيوا
أو مفمضا) سمخت ذي صالت حبت لعصاات لكولومدين (وعلى أي ال ،فقد ا تت حملكمن يف
اذ الدعاء ورف و ) ،سما سلصد إىل أن قائ دفعوما إىل قدول ،أو على ألقول عودوار ،السوونوا
لقائ وول أبن لس وويد م وووا ،ل وووب ،قو وول عل ووى ي وود قات وول م و جور أو ش ووخ تص ووتف ملل و  .ول ووذلك ،أف ووادت
__________

( )14ملووا يف ذل ووك بتوتوس ووول مينيسوووات بش و ن لوحقي و يف لقو وول لووذي ق وود يك ووون غوو ،مش ووتوع ،لفق ووت " :25جي و أن
توخذ لوحقيقووات ،سحوود أدىن ،مجيو طووو ت ملعقولوون لوحقيو مووا يلو ( ...[ :ه)] حتديوود موون شوواريف يف الوون
لوفووا ومسوواوليوم لفتديوون عوون لوفووا " و لفقووت " :26جيو أن ضوودد لوحقيو مووا إذ سووان انووايف اومووايف للحو يف
يا أم ال .وجي أال تقوصت لوحقيقات على لسووع للوعووتف علووى منووا ملداشوتين فقووط ،بوول جيو أن تسووعى
أي ا إىل لوعتف على مجي ألشخاص آلستين ملساولا عن لوفووا  ،ملو ن فوويم علووى سووديل مللووال ملسوواولون يف
سلسلن لقياد لذين سااو موو طئا يف دو لوفا ".
14
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لسلطات لق وائين أبن لسويد مووا ،لووبيز قوول بسود عملو سوزعي اقوايب ومون حملومول جود أن يكوون
شخ أو أسلت قد سططو متمين لقول وأموتو ارتكاجو ا .واإلضوافن إىل ذلوك ،وقو لعديود مون جوتئ
قول اقابيا وزعماء جمومعيا آستين يف اذه ملنطقن سالل لفم افسما ،ألمت لذي سان من ملفما
أن يل ،شكوسا يف أن شخصا ما قد تا على ذلك وعلى جتئ قول أست  .ويف اذ لصودد ،يفيود
تقتيوت مكوو ملودع لعوام للدولون لوذي قدمو أصوحا لودالغ ،يف سوونواجات  ،أباو جيوت أي حتقيو
جدف حتديد ألشخاص لذين تضو على جتئ لقول اذه ويوص اختواذ تود ب ،للوحقيو مون أجول
حتديد وإد ان ألشخاص لذين " تضو أشخاصا آستين أو أقنعوا أو سومالوا أو أمتوا مون أجول
تنفيووذ ألعمووال ملعنيوون"( .)15وتال و للجنوون أن لدول وون لطووتف ردت علووى اووذ الدعوواء ملوعل و بع وودم
لوحقي يف متمين ال ووذس ،أبن متتكو متميون قود أديون .ومو ذلوك ،ف هنوا ال تقودم أي معلوموات عون
طو ت ملوخوذ إلجوتء حتقيو يمودف إىل حتديود لشوخ أو ألشوخاص لوذين تضوو علوى لقوول.
ويف غيا أي معلومات تش ،إىل أن لدولون لطوتف قود أوفود بو جدموا ملوملول يف بوذل لعنايون لو جدون
إل ثدات قيقن بش ن لوقائ و أل د ليت أدت إىل مقوول لسويد مووا ،لووبيز ،ختلو للجنون إىل أن
لدولن لطتف اومكد قوع لسيد موا ،لوبيز و قوع أفتد أستت أصوحا اوذ لودالغ ،ملنصو وص
عليما يف ملاد  ،)3(2مقتوء االقم ن م ملاد  )1(6من لعمد(.)16
 -10و للجنو وون ،إذ توصو ووتف ملوجو و ملو وواد  )4(5مو وون لتوتوسو ووول السويو وواري ،تو ووت أن ملعلومو ووات
ملعتوضن عليما تكشد عن اومايف لدولن لطتف للماد  ،)3(2مقوتوء االقوم ن مو ملواد  ،)1(6مون
لعمد فيما يوعل السيد موا ،لوبيز وأفتد أستت لذين ا أصحا اذ لدالغ.
 -11وعم ووال امل وواد () 3(2أ) م وون لعم وود ،ف و ن لدول وون لط ووتف ملزم وون بو وووف ،س ووديل اوص وواف فع ووال
ألصحا لدالغ .ويقو منما ذلك جت ضتر ألشخاص لذين اومكد قووقم ملكفولون ملوجو
لعمد جت سامال .وبناء على ذلك ،ف ن لدولن لطتف ملزمن ،يف مجلون أموور ،اختواذ طوو ت ملناسودن
من أجل( :أ) إجتء حتقي شوامل وفعوال وازيو ومسووقل وشوفاف علوى لفوور يف ل وتوف حمليطون ملقوول
لسيد موا ،لوبيز من أجل إثدات قيقن؛ ( ) وتزويد أفتد أست لسيد موا ،لوبيز لوذين او أصوحا
اوذ لودالغ ملعلوموات تفصويلين عون اووائج اوذ لوحقيو ؛ ( ) وتقودمي تعوي و ات مناسودن ألفوتد ألسووت
ل ووذين ا و أص ووحا ا ووذ ل وودالغ ،مل ووا يف ذل ووك تع ووويت س وواف لوغطي وون لنفق ووات لقااواي وون ملعقول وون ل وويت
تكددواا .و لدولن لطتف ملزمن أي ا ملن دو اوماسات مماثلن يف ملسوقدل.
 -12وللجنوون ،إذ ت و يف عوداراووا أن لدولوون لطووتف اا وومامما إىل لتوتوسووول السويوواري قوود عمفوود
اسوصاص للجنن يف حتديد ما إذ سان قد ود اوموايف للعمود أم ال ،وتعمودت ،عموال املواد  2مون
لعمود ،أبن تكفول متوو مجيو ألفوتد ملوجووودين يف إقليمموا و اضوعا لواليومووا ا قووع ملعومف جووا يف
لعموود ،ت ووود أن تولق ووى م وون لدول وون لط ووتف ،يف غ ووون  180يوم ووا ،معلوم ووات ع وون لو وود ب ،ل وويت خت ووذهتا
لوض اذه آلرء موض لونفيذ .ويطل إىل لدولن لطتف أي ا اشت اذه آلرء وتعميمما على اطاع
و س بلغاهتا لتاين.

__________
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