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 -١صرراحب الرربالغل سررنيل تن رزاا اابنسررية ومصرراب ابملهررق .واررو مررن مواليررد  ١٢كررانون
الثاا/يناير  .١٩٦٩ذطعت ذراعه اليسرى على يرد رجلرني عنردما كران يبلر مرن الع رر  ٤١عامر ا
بسر رربب اصر ررابته ابملهر ررق .ومل يعر ررد وسر ررعه أن يلر ررح احتياجاتر رره .ير رردعا أنر رره ضر ررحية انتهاك ر رات
الدول ررة الط رررف لل ر روا  5و ١5و ١٧م ررن االتفاذي ررة .وير ر كر أن مجهوري ررة تنزاني ررا املتح رردة ذام ررت
ابلتوذيع والتصديق على الربوتوكوة االاتياري  ٢٩أيلوة/سربت رب  ٢٠٠٨و ١٠تشررين الثراا/
نو ،رب ٢٠٠٩ل على التوايل .وميثل صاحب البالغ حمام(.)١

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمها الطرفان
الوقائع وما عرضها صاح البالغ
 ١-٢صرراحب الرربالغ مررن ذريررة مرراي ا مقا عررة مفررومايو ،نطقررة موروغررورول مجهوريررة تنزانيررا
املتحدة .واو مصاب ابملهق .كان مزارع ا ذا را على تلبية احتياجاتره بنفسره اىل أن ذطعرت ذراعره
اليسرى وكان يبل من الع ر  ٤١سنة.
، ٢-٢فر ررا  ١٠نيسر رران/أبريل ٢٠١٠ل بر ررني السر رراعة الثانير ررة والثالثر ررة مر ررن بعر ررد اللهر رررل كر رران
صرراحب الرربالغ ا ررع الطررب األ غرراة منطقررة ميلرريال كيبرراوال ،قا عررة مفررومايول عنرردما
اذ ب منه شاابن من مجاعة املاساي (ي اوح ع را بني  ١٤و ٣٠عاما) و لبا منه بعض التبر .
وعنرردما ا ررأ ليتار تب،ر ا مررن كرريس مررن البالسررتيكل ضرربه الرررجالن علررى رأسرره اب رراوات .و،قررد
صرراحب الرربالغ الرروعا وذطررع الرررجالن نصررد ذراعرره اليسرررىل مررن فررت املر،ررقل وتركررا ،فررر .
وعن رردما اس ررتعا وعي ررهل ك رران يش ررعر بمل ش ررديد وب رردأ يص ررر لبر را للن رردة .واذت ررا ذروي ررون اىل
مستش ررفى موروغ ررورو البل رردي حي ر تلقررى الع رالم .ومل اررر العث ررور عل ررى ذراع ص رراحب ال رربالغ.
ويف ض أن الرجالن أا ااا معه ا .وأبل،ت الشر ة هب القنية()٢ل ولكنها مل ُترر أيرة مالحقرة
ذنائية(.)٣
 ٣-٢ويؤكررد صرراحب الرربالغ أن األحرردا وذعررت سرريال مررن العنررد الشررديد املوجرره ضررد
األشررخاص املصررابني ابملهررق مجهوريررة تنزانيررا املتحرردة .و عررام ٢٠١٢ل كرران العررد اإلمجررايل
لألش ررخاص املص ررابني ابمله ررق البل ررد يق رردر بكث ررر م ررن  ٢٠٠ ٠٠٠ش ررخص( .)٤وار ر يع ررانون
أشرركاالا خمتلفررة مررن االضررطها والت ييررزل يسررتند الكثرراي منهررا اىل ادرا،ررات .ويعتقرردل علررى سرربيل
املثرراةل أن األشررخاص املصررابني ابملهررق ا ر لعنررة مررن أو حررش أشررباح أبررديون ل وأن اذامررة
عالذات جنسية مع املرأة املصابة ابملهق ميكن أن تعاجل ،ايو؛ نقص املناعة البشرريةل وأن أعنرال
جس ر املص ررابني ابمله ررق ررا ذ رروى س ررحريةل م ررن ذبي ررل ت ررو،اي الث ررروة واالز ا ررار .و ا ر ا الس رريالل
ظه رررت أش رركاة جدي رردة م ررن االض ررطها ض ررد األش ررخاص املص ررابني ابمله ررق الدول ررة الط رررفل
__________

()١
()٢
()٣
()٤

لب اىلاما اغفاة اوية صاحب البالغ.
مل حيد صاحب البالغ التاريخ ال ي جرى ،يه ابالغ الشر ة هب القنية.
ال يقدم صاحب البالغ مزيدا من التفاصيل ا ا الصد .
يوجد تنزانيا أحرد أعلرى معردالت املصرابني ابملهرق العراملل ويقردر ب ر  ١برني  ١ ٤٢٩شخصرا .انلررHats on :
” for Skin Health, “Albinos in Africa: a population at riskعل ررى الر رراب الش رربكا الت ررايل:
https://www.multivu.com/assets/55030/documents/Hats-On-For-Skin-Health-Campaign-Fact-Sheet-

.original.pdf
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كتع اة القتل والتشويه اليت از ا ت أعقاب انشال سول سو ال مرحبة لبيع األعنال البشرية.
وتقطررع األعنررال البش ررية عررا ة بوحشررية ابسررتخدام الس روا ايل واررو مررا ي ر م النررحاغل حرراة
كرراهت ل وضررع مررن األمل واملعررا،ة الشررديدين .و بعررض ال راالتل اررري نرربش اابث ر املد،ونررة
ألشخاص مصابني ابملهق وتقطع أوصا ا.
 ٤-٢ويرردعا صرراحب الرربالغ أنرره رغر الشرركوى الرريت ذرردمها اىل الشررر ةل مل تفررت السررلطات
املختصة الدولة الطرف أي فقيق .ويؤكد صاحب البالغ أن ر،ع عوى بصرفة املردعا ابلرق
املرردا غرراي كررن مجهوريررة تنزانيررا املتحرردةل وأنرره ال توجررد أي سرربل انتصرراف أارررى ،وجررب
القانون اابنائا اىللا.
 5-٢و،ي ررا يتعلررق ابلرردعاوى ابلررق املرردال ير كر صرراحب الرربالغ أنرره كررا يتسررأ الشررروع
اإلجر ررالات القانوني ررةل يتع ررني عل ررى الن ررحاغ أن يق رردموا لب رراهت أم ررام اىلك ررة العلي ررا أم رراكن
اذ ررامته  .ونلر ررا لع رردم وج ررو حمك ررة علي ررا منطق ررة موروغ ررورو ال رريت يقطنه ررال ك رران يتع ررني عل ررى
ص رراحب ال رربالغ الس ررفر اىل العاص ر ر ةل ار الس ررالمل لتق رردمي ذن رريته .وذ رراة ان رره مل ميل ررك امل ر روار
االذتصا ية الالزمة للسفر اىل العاص ة بنفسه واجتياز مسا،ة  ٣٠٠كيلوم .
رات اثلرة
 ٦-٢ويؤكد صاحب الربالغ أن أشخاصرا آاررين مصرابني ابملهرق رن تعرضروا
ذررد ر،عروا الت اسرا سررتورغا ضررد الدولررة أمررام اىلك ررة العليررا  ٢٠آذار/مررار؛ ٢٠٠٩ل ،سرراعدة
مررن مركررز الق ررول القانوني ررة وحق ررول اإلنسررانل ومجعيررة املص ررابني ابملهررق تنزاني ررال واف ررا تنزاني ررا
ملنل ات املعوذني .وحش اتريخ تقدمي شركوى صراحب الربالغ اىل الل نرةل مل تكرن اىلك رة العليرا
ذررد نلرررت بعررد تلررك القنرريةل وذلررك نتي رةا للت،رايات املتكررررة تشرركيلة اي ررة القنرراةل الرريت
أ ت اىل ا الة بل وأتااي النلر القنية ون أي مربر.
 ٧-٢و ا ر ا الصررد ل يالحررب صرراحب الرربالغ أنرره و،ق را لقررانون انفرراذ القررول والواجبررات
األساسية ال ي حيد اإلجرالات الواجب أن يتخ اا الشخص املتنرر لر،ع عوى أمام اىلاك ل
،إنه يتعني علرى اي رة مؤلفرة مرن ثالثرة ذنراة أن تبرت األسرس املوضروعية لكرل لرب .ويردعا
صاحب البالغ أن ا ا اإلجرال يؤ ي عا ة اىل حدو أتاايات ال مربر ا ألنهل نلررا ىلدو يرة
ع ررد القن رراةل يص ررعب تش رركيل اي ررة مؤلف ررة م ررن ثالث ررة ذن رراة العدي ررد م ررن الف ررروع اإلذلي ي ررة
لل حك ة العليا .ول لكل ،هو يؤكد أن وسيلة االنتصاف ا غاي متاحة.
الشكوى
 ١-٣يردعا صرراحب الرربالغ أنرره وذررع ضرحية انتهررام لقوذرره ،وجررب املروا  5و ١5و ١٧مررن
االتفاذيررة .واررو يؤكررد أينر ا أنرره تعرررض للت ييررز علررى أسررا؛ اصررابته ابملهررقل الرريت يعترباررا حالررة مررن
حاالت اإلعاذة نلررا ألوجره النرعد وشرش اللرروف الريت تنطروي عليهرا .و ار ا الصرد ل يشراي
صرراحب الرربالغ اىل أن املهررق حالررة  ،رة الرردو ل تررن عررن الررل وراثررا لرردى كررال اابنسررني
بصررف النلررر عرن العرررلل وارا منتشرررة مجيرع بلرردان العرامل .وتنررتا ار الالررة عرن عرردم وجررو
ص ررب،ة امليالن ررني الش ررعر واابل ررد والعين ررنيل ررا اع ررل املص رراب ش ررديد الت ررتثر ابلتع رررض للش ر س
والنررول السررا ع .ك ررا يررؤ ي املهررق اىل ضررعد البصررر األغلبيررة العل ررى مررن الرراالت .ويؤكررد
صرراحب الرربالغ أن العنررد ال ر ي تعرررض لرره وعرردم ت روا،ر امكانيررة االحتكررام اىل القنررال ررا مررن
امل ارسات الواسعة االنتشار ضد األشرخاص املصرابني ابملهرق الدولرة الطررف .ويشراي صراحب
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الرربالغ اىل أن السررلطات الكوميررة مل تتخ ر أي تررداباي ل،رررض الوذايررة أو ال ايررة ا ر ا الصررد
ألهن ررا تعت رررب أن أع رراة العن ررد املرتكب ررة ض ررد األش ررخاص املص ررابني ابمله ررق ت ررتب ابلس ررحر ال ر ي
يشرركل ارسررة ثقا،يررة سررائدة ايت ررع وال يرزاة ينلررر اليرره بقرردر كبرراي مررن التحيررز .ولر لك يرررى
صاحب البالغ أنه ضحية انتهام الدولة الطرف لل ا ة  5من االتفاذية.
 ٢-٣ويرردعا صرراحب الرربالغ كر لك أن الدولررة الطرررف مل تتخر تررداباي ،عالررة ل ايترره بوصررفه
شخصرا مصرراابا ابملهررقل سروال مررن اإلير ال البرردا أو النفسررا أو العقلررا املتع ررد علررى يررد اابهررات
م ررن غ رراي ال رردوة .وين رريد أن ذط ررع ذراع رره ك رران ش رركالا م ررن أش ررد أش رركاة التع ر ر يب واملعامل ررة
الالانسانيةل واو ما أ ى به اىل ،قدان استقالليتهل انتهام ألحكام املا ة  ١5من االتفاذية.
 ٣-٣ويدعا صاحب البالغ ك لك أنه ضحية انتهام حقوذه املكفولة ،وجب املا ة  ١٧من
االتفاذي ررةل موض ررحا أن رره ك رران عرض ررة لل ع ررا،ة نتي ر رةا مل ارس ررات ي ررة ال ررت كرامت رره وس ررالمته
البدنيةل وألن الدولة الطرف مل تتخ أي اطوات ،عالة ضد اابناة.
مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 ١-٤ور ت مالحل ر ر ررات الدول ر ر ررة الط ر ر رررف بش ر ر ررتن مقبولي ر ر ررة ال ر ر رربالغل املؤرا ر ر ررة  ٢٣أيل ر ر رروة/
سرربت رب ٢٠١٤ل  ٩آذار/مررار؛  .٢٠١5وترررى الدولررة الطرررف أنرره ينب،ررا اعتبررار الرربالغ غرراي
مقبروة لعردم اسرتنفا مجيرع سربل االنتصرراف اىلليرة املتاحرة .وتردعا أن الشرر ة ،تحرت فقيقرا
القن رريةل بن ررال عل ررى ش رركوى ص رراحب ال رربالغل الي رروم نفس رره ال ر ي تع رررض ،ي رره لالعت رردالل أي
 ١٠نيس رران/أبريل  .٢٠١٠و  ٢١نيس رران/أبريل ٢٠١٠ل ألق ررا الق رربض عل ررى أح ررد املش ررتبه
،يه واستدعا اىل حمك رة موروغرورو اىلليرة بته رة االعتردال مرع الرال ضررر جسري والتسربب
اصررابة جسرردية (القنررية اابنائيررة رذ ر  ٢5٧لعررام  .)٢٠١٠وبرردأت اىلاك ررة الل ثالثررة شررهو
بشررها اهت ل ،ررن ،رريه صرراحب الرربالغ .غرراي أن صرراحب الرربالغ أ،ررا اىل اىلك ررة اررالة اإل الل
بشها ته بن املته مل يكن من املعتدين عليره .وذراة انره يعررف املعترديني اللر ين كرا ،مرن جايانرهل
وكال ررا مررن مجاعررة املاسرراي .ونتي رةا لر لكل سررحبت جهررة اال عررال القنررية املر،وعررة ضررد املررته
،وجب املا ة  ٩٨من ذانون اإلجرالات اابنائية.
 ٢-٤وال يرزاة التحقيررق االعتردال الر ي تعررض لرره مقرردم الطلرب جررارغال وتبر ة اابهررو مررن
أجل فديد مكان املعتديني والقال القبض عليه ا وتقدميه ا اىل العدالة .وتنيد الدولة الطررف
أن صرراحب الرربالغ مل يتوجرره اىل السررلطات اىلليررة ،ي ررا يتعلررق اب عائرره بن السررلطات مل تفررت أي
ملررد للتحقيقررات اابنائيررة أو بتررتار سرراي تلررك التحقيقررات ذبررل أن يعرررض املسررتلة علررى الل نررة.
وترررى الدولررة الطرررف أينرا أن الرربالغ يسررتند اىل االعتقررا ادررا ت بهنررا مل تتخر أي اجررالات
ا ا الصد .
 ٣-٤و،ي ا خيرص ا عرال صراحب الربالغ بنره مل يكرن ذرا را علرى ر،رع أو متابعرة عروى بصرفة
املدعا ابلق املدا ابعتبار أن القرانون اابنرائا التنرزاا ال يرنص علرى ذلركل تؤكرد الدولرة الطررف
أن ا اإلمكانية متاحة ابلفعل ،وجرب املرا ة  ٩٩مرن ذرانون اإلجررالات اابنائيرةل وأنره ال يوجرد
ذلك.
ليل على أن صاحب البالغ حاوة اختاذ ا ا اإلجرال ومل يفل
 ٤-٤وتؤكررد الدولررة الطرررف أين ر ا أن ذررانون انفرراذ القررول والواجبررات األساسررية يررنص علررى
اجررالات انفرراذ القررول الدسررتورية األساسررية .وتالحررب الدولررة الطرررف أن صرراحب الرربالغ يقرروة
4
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انه مل يستطع ر،ع عوى مدنية بسبب موار االذتصرا ية اىلردو ة .وتررى الدولرة الطررف أن ار
ال ررة ال أس ررا؛ ررا ألن ان ررام عررد ا م ررن مراك ررز املس رراعدة القانوني ررة واملنل ررات غ رراي الكومي ررة
ملساعدة املعوزين على تقردمي ذنراغا أمرام اىلراك  .ومل حيراوة صراحب الربالغ الت را؛ املسراعدة
القانونيررة ومل يررؤمن أغا منهررا .وتعر ض الدولررة الطرررف علررى ح ررا صرراحب الرربالغ املتعلقررة بعرردم
ر،ررع عرروى مدنيررة بسرربب املسررا،ة الفاصررلة بررني موروغررورو (حي ر يقرري صرراحب الرربالغ) و ار
السالم (مكان وجو اىلك ة العليا)ل البال ذدراا  ٣٠٠كيلروم  .وتررى أن اىلراما الر ي سراعد
ص رراحب ال رربالغ عل ررى تق رردمي ار ر ا ال رربالغ اىل الل ن ررةل ال رريت يوج ررد مقرا ررا ذ ررارة خمتلف ررةل ك رران
يستطيع تقدمي مساعدته اىل صاحب البالغ لر،ع القنية الدستورية تنزانيا.
 5-٤ولر لك ترررى الدولررة الطرررف أن الرربالغ ينب،ررا أن يعترررب غرراي مقبرروة ،وجررب املررا ة ) (٢
مر ررن الربوتوكر رروة االاتير رراري لعر رردم اسر ررتنفا مجير ررع سر رربل االنتصر رراف اىللير ررة املتاحر ررة ،ي ر ررا يتعلر ررق
ابلشكاوى املعروضة على الل نة.
وعليقات صاح البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية
 ١١آذار/م ررار؛ ٢٠١5ل ذ رردم ص رراحب ال رربالغ تعليقات رره عل ررى مالحل ررات الدول ررة
١-5
الط رررف بش ررتن املقبولي ررةل ذ ررائالا ان ذاع رردة اس ررتنفا سر ربل االنتص رراف اىللي ررة ينب ،ررا أال تس ررتخدم
بوصفها رع ا واذي ا من جانب الدوة اليت ال تع ل على هتي ة بي رة مناسربة مرن أجرل تعزيرز حقرول
أ،را اررا ومحايتهررا وصرروهنا .و ا ر ا الصررد ل يشرراي صرراحب الرربالغ اىل الس روابق القنررائية لل نررة
األ،ريقية لقرول اإلنسران والشرعوب ذنرية جراوارا ضرد غامبيرال حير ذكررت الل نرة أن ثالثرة
مع رراياي رئيس ررية ميك ررن أن تس ررتنتا  ...فدي ررد ا ر القاع رردةل أي أن يك ررون س رربيل االنتص رراف
متاحر ا و،عرراالا وكا،ير ا( .)5وذكرررت الل نررة أينر ا أن سرربيل االنتصرراف يعترررب متاحر ا اذا متكررن مقرردم
البالغ من السعا اليره مرن ون عرائقل ويعتررب ،عراالا اذا كران يتري ،رصرة لتحقيرق الن راحل ويعتررب
كا،ي را اذا كرران كفرريالا ،عاابررة الشرركوى( .)٦ويشرراي صرراحب الرربالغ أين را اىل الس روابق القنررائية
لل حك ررة األوروبيررة لقررول اإلنسرران ذنررية سرري دو،يتش ضررد ايطاليررال ومفا اررا أن مقرردما
الطلبررات ملزمررون ،ق ر ابسررتنفا سرربل االنتصرراف اىلليررة الرريت تكررون متاحررة مررن الناحيررة النلريررة
وامل ارسة الع لية الوذت املعين واليت ميكن الل ول اليها مباشرة بنفسه ل ا يعين أن سربل
االنتصرراف اررب أن تكررون متاحررةل وكفيلررة بتررو،اي التعررويض ،ي ررا خيررص شرركاواا و اتحررة ،رررص
معقولة لتحقيق الن اح( .)٧وحيث ا تكون سبل االنتصاف اىللية غاي متوا،رةل أو مطولرة علرى غراي
وجرره حررق أو علررى ررو غرراي معقرروةل أو حيت ررل أال فقررق ج رربا ،عرراالال يتعررني الل ررول اىل التررداباي
الدولي ررة .وي رررى ص رراحب ال رربالغ أن ار ر ا ا ررو ال رراة ابلنس رربة اىل أع رراة القت ررل وا ررات ال رريت
تستهدف املصابني ابملهرقل ابعتبارارا ا رات منه يرة ومتواصرلة الدولرة الطررفل وذرد بل،رت
حد االنتهام اابسي لقوذه ل وتلل ون عقاب.
__________

()5
()٦
()٧
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 ٢-5أمررا ابلنسرربة اىل مالحلررات الدولررة الطرررف الرريت تفيررد بن التحقيررق ذنررية صرراحب
الرربالغ ذررد برردأ نفررس اليرروم الر ي تعرررض ،يرره لله ررومل أي  ١٠نيسرران/أبريل ٢٠١٠ل وأنرره
ألقررا القرربض علررى أحررد املشررتبه ،رريه  ٢١نيسرران/أبريل ٢٠١٠ل ،ررإن صرراحب الرربالغ يعر ف
بن املدعا العام سحب القنية بعرد أن شرهد صراحب الربالغ أن الشرخص الر ي ألقرا القربض
عليرره مل يشررارم االعترردال .واررو يرردعا أنرره كرران علررى معر،ررة ابلشخصررني اللر ين اامجررا ل وكررا،
من جايانهل منيف ا أنه مل يكن أمامه من ايار آارر سروى أن يوضر أن املشرتبه ،يره مل يشرارم
االعترردال .وذرراة انرره مل يكررن يعتقررد أن تلررك الشررها ة الرريت أ ىل هبررا سررتؤ ي اىل عرذلررة التحقيررق
ذنيته .ويعترب صاحب البالغ أن الدولرة الطررف مل ُترر فقيقرات أاررى ومل فراوة الصروة علرى
توض رريحات اض ررا،يةل ول ر ا ،هررا أال ررت بواجبه را ،قتن ررى امل ررا ة  )١(٩٠م ررن ذ ررانون اإلج ررالات
اابنائيةل و،وجب االتفاذيةل بعدم اجرال فقيق ،عاة ومالحقة اابناة.
 ٣-5ويشرراي صرراحب الرربالغ ك ر لك اىل الس روابق القنررائية لل نررة البلرردان األمريكيررة لقررول
اإلنسرران ذنررية غريكررو ضررد األرجنتررنيل حير ذكرررت الل نررة مررا يلررا :اذا كرران مررن مسررؤولية
مقدم الطلب  ...أن يكفرل اسرتالم الدولرة لاشرعار علرى النحرو الواجرب بشرتن االنتهرام املزعروم
لالتفاذيرةل حبير تترراح را ،رصرة مالئ ررة ملعاابرة الشركوى ضر ن النلرام القرانوا ادرراص هبرال ،إنرره
يتعني على الدولة نفسها املنا ذدما التحقيق أي جرمية ذد تكون موضع مالحقرة ذنرائية
تلقائير ا .و ار الرراالتل ال ميكررن مطالبررة صرراحب االلت ررا؛ ابسررتنفا سرربل االنتصرراف اىلليررة
اال عند شرروع الدولرة املعنيرة التحقيرق الوذرائع املزعومرة مرع بر ة العنايرة الواجبرة ومعاذبرة أي
شخص تثبت مسؤوليته و،قا لواجباهتا ،وجب كل من القانون اىللا واالتفاذية (.)٨
 ٤-5ويقروة صراحب الربالغ انره حالرة جررائ الردعاوى العامرةل وحرش حالرة اابررائ الرريت
ُتري حماك ة مرتكبيها من جانب جهة ااصةل ال اوز املطالبة ابستنفا سربل االنتصراف اىلليرة
من النحية أو أذارب النحيةل امنا تكون الدولة الطرف ملزمة ابلفرا علرى النلرام العرامل ومرن
مث هتي ة نلام القانون اابنائا ذي الصلة ومعاابة املستلة حش النهاية .ويشراي صراحب الربالغ اىل
السوابق القنائية اإلضا،ية ىلك ة البلدان األمريكية لقول اإلنسرانل الريت ترنص علرى أن االلترزام
جر ررال التحقي ررق ال ب ررد أن يبل ر ر ا ررد،ا حم ررد ا وال ب ررد أن تت رروال الدول ر رة ابعتب ررار م ررن واجباهت ررا
القانونيررةل ولرريس كخطرروة متخر ة ددمررة مصررا ااصررة تتوذررد علررى مبررا رة تتخر اا النررحية أو
أس رررة الن ررحية أو بن ررال عل ررى ع رررض اإلثب رراتل أو ون البح ر الفعل ررا ع ررن القيق ررة م ررن جان ررب
الكوم ررة  .وبعب ررارة أا رررىل  ،ررإن االلت رزام ج ررال التحقي ررق وم ررن مث اىلاك ررة ومعاذب ررة األش ررخاص
املسؤولني عن انتهاكات حقول اإلنسان او واجب من واجبات الدولة غاي القابلرة للتفرويض(.)٩
وي رردعا ص رراحب ال رربالغ أن ررهل ا ر القن رريةل مل تن ررطلع الدول ررة الط رررف جر ررالات التحقي ررق
وابملالحقة القنائية على و ،عاة .بل اهنا أهنت التحقيق ذبل فديرد اويرة اابنراةل علرى رو مرا
اري عا ةا ض ن االاتصاص اىللا الاالت امل اثلة.
__________

()٨
()٩
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 5-5و،ي ررا يتعل ررق بق رروة الدول ررة الط رررف ان التحقيق ررات ال ت رزاة جارير رة لتق رردمي املعت رردين اىل
اىلاك ررةل ي رردعا ص رراحب ال رربالغ أن رره ال توج ررد أي اش ررارة اىل اخت رراذ اج ررالات مل وس ررة ا ر ا
الصد ل ومل تلهر أي نتي ة عن ع لية التحقيق املزعومة .ومل ار االتصاة ذ بصاحب الربالغل
ك ا أنه مل يتلق أي معلومات عن اإلجرالات والتحقيقات اليت يزع أهنا جارية.
 ٦-5و،ي ررا يتعلررق حب ررة الدولررة الطرررف بنرره كرران ينب،ررا لرره أن يقرردم الت اس ر ا بشررتن حقررول
اإلنس رران أم ررام اىل رراك اىللي ررة و،ق را لق ررانون انف رراذ الق ررول والواجب ررات األساس رريةل يؤك ررد ص رراحب
ال رربالغ أن ا ر ا اإلج ررال يس ررت،رل وذت را ررويالا لل،اي ررة .وا ررو يش رراي اىل الس روابق القن ررائية ي ررات
حقول اإلنسان اليت جال ،يها أن ال حاجة اىل استنفا سبل االنتصاف اليت تست،رل وذت ا رويالا
ون مربرل واليت تكون حبك بيعتهرا غراي ،عالرة( .)١٠ويردعا أينر ا أنره حرش حراة عردم وجرو
ذاعدة راسخة لتحديد ما اذا كانت سبل االنتصاف تسرت،رل وذترا رويالا ون مرربرل ،رإن اي رات
حقول اإلنسان عا ة ما تنلر سلوم الدوة ومدى تعقيرد القنراغ لتحديرد مرا اذا كانرت املردة
الزمنيررة معقولررة( .)١١ويفيررد صرراحب الرربالغ ك ر لك بن مقرردما الطلبررات ميكررن أن يعت رردوا علررى
ار القاعرردة عنرردما تكررون التحقيقرراتل ك ررا اررا الرراة ذنرريتهل معلقررة منر سررنوات ون أي
ليررل علررى اح رراز تقرردم ،يهررا أو عنرردما تكررون اإلج ررالات القنررائية ذررد الررت سررنوات عرردةل أو
عندما تكون سبل االنتصاف ذد استخدمت كر أ وات لتتااي ساي الدعوى (. )١٢
 ٧-5ويشرراي صرراحب الرربالغ اىل االلت ررا؛ املقرردم  ٢٠آذار/مررار؛  ٢٠٠٩لرردى اىلك ررة
العليا اب هورية تنزانيا املتحدة من األشخاص املصابني ابملهق الر ين وذعروا ضرحاغ أع راة عنردل
وال ر ي حي ررل رذ ر القنررية  ١5لعررام  ٢٠٠٩ض ر ن القنرراغ املدنيررة املتنوعررةل و،ق ر ا لق رانون انفرراذ
القرول والواجبرات األساسرية .ويقروة ان املرا ة  ٤مررن القرانون ترنص علرى أنره اروز ألي شررخص
متنرر أن يتقدم بطلب اىل اىلك ة العليا لالنتصاف وأن اي ة اىلك ة املكلفة بتحديد األسس
املوضوعية للطلب اب أن تتكون من ثالثة ذناة (املا ة  .)١٠وذدم االلت ا؛ الدستوري بردع
مررن مركررز الق ررول القانوني ررة وحق ررول اإلنسررانل ومجعيررة املص ررابني ابملهررق تنزاني ررال واف ررا تنزاني ررا
ملنل رات املعروذني .وبعرد مررور أكثررر مرن سرت سرنواتل مل ارر النلررر تلرك القنرية بعرد (انلررر
الفقرة  ٦-٢أعال ) .ويدعا صاحب البالغ أن ذلك اإلجرال يفنا عا ة اىل أتاراي ال مرربر لره
ألن العررد اىلرردو مررن القنرراة الكثرراي مررن الفررروع اإلذلي يررة لل حك ررة العليررا يزيررد مررن تعقيررد

__________

( )١٠انلررر مررثالا الل نررة املعنيررة حبقررول اإلنسررانل الرربالغ رذ ر ١٩٩5/٦١٢ل ذنررية ،يسررنيت وآارررون ضررد كولومبيررال
اآلرال املعت رردة  ٢٩متوز/يوليرره  ١٩٩٧والل نررة األ،ريقيررة لقررول اإلنسرران والشررعوبل ذنررية رابطررة ضررحاغ
أع اة العنرد التاليرة لالنتخراابت واملركرز الردويل للح ايرة القانونيرة لقرول اإلنسران ضرد الكرامايونل الربالغ رذر
٠٣/٢٧٢ل القرار املؤر  ٢5تشرين الثاا/نو ،رب .٢٠٠٩
( )١١انلر :اىلك ة األوروبية لقول اإلنسانل ذنية تو وروف ضد بل،ارغل الطلب رذ ٠5/٣٨٢٩٩ل الك املؤر
 5تشرين الثاا/نو ،رب ٢٠٠٩ل الفقرة .٤5
( )١٢انل ررر :حمك ررة البل رردان األمريكي ررة لق ررول اإلنس ررانل ذن ررية جم ررزرة ال؛ و؛ اري ررس ض ررد غواتي رراال (ال ررد،ع
االبت رردائال واألس ررس املوض رروعيةل والتعوين ررات والتك رراليد)ل الك ر امل ررؤر  ٢٤تش ررين الث رراا/نو ،رب ٢٠٠٩ل
الفقرة .١١٩
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ع ليررة تشرركيل اي ررة اىلك ررة .وابلتررايلل ،قررد شررهدت تلررك القنررية أتارايا مطرروالا ال مررربر لرره()١٣ل
وب لك مل تكن سبل االنتصاف اىللية أمام اىلك ة العليا متو،رة.
 ٨-5ويكرررر صرراحب الرربالغ التتكيررد أنرره من ر عررام ٢٠٠٠ل س ر لت زغ ة عررد ونطررال
االعت رردالات عل ررى األش ررخاص املص ررابني ابمله ررق الدول ررة الط رررفل وال ي ر رزاة الكث رراي م ررن تل ررك
االعتدالات غاي مبل عنه .ويد،ع صاحب البالغ بن الدولة الطررف مل تكرن ذرا رة علرى حماك رة
األشررخاص القنرراغ املبل ر عنهررا ح رش اآلن()١٤ل وأن النلررام القنررائا الدولررة الطرررف غرراي
جمهز للتعامل مرع العرد الكبراي مرن القنراغ ذات الصرلة ابألشرخاص املصرابني ابملهرق( .)١5ويشراي
صاحب البالغ اىل السوابق القنائية لل نة األ،ريقية لقول اإلنسان والشعوبل اليت ترنص علرى
أنه اب ،اض وذوع انتهاكات واسعة النطرال و اطراية جمراة حقرول اإلنسرانل تكرون الدولرة
علررى عل ر هب ر االنتهاكرراتل ومررن املتوذررع أن تتخ ر اإلج ررالات املناسرربة ملنررع وذوعهررا اثني رةا(.)١٦
ويقرروة صرراحب الرربالغ انررهل ذنرريتهل د ااطررار الدولررة ابالنتهاكررات اابسرري ة لقررول اإلنسرران
الرريت تعرررض ررال غرراي أن سررلطات الدولررة الطرررف مل تتخ ر ادط روات الالزمررة للتحقيررق القنررية
ومالحقة اابناة ومعاذبته ل وال ملنع تكرار أع اة العند املرتكبة ضد األشخاص املصرابني ابملهرق
مجهورية تنزانيا املتحدة.
 ٩-5ويررد،ع صرراحب الرربالغ بن سرربل االنتصرراف ال تعترررب مت روا،رة اال اذا كانررت متاحررة مررن
النرراحيتني النلري ررة و امل ارسررة الع لي ررة()١٧ل واذ ك رران ميك ررن الس ررعا اليه ررا ون أي ع ررائق (.)١٨
ويقوة أينا ان سبل االنتصاف اىللية ال تكون ،عالة اال عندما تتي ،رصا لتحقيرق الن راحل مرن
ذبي ر ر ررل التع ر ر ررويض ع ر ر ررن االنتهاك ر ر ررات موض ر ر رروع الش ر ر رركوى .و ح ر ر رراالت االنتهاك ر ر ررات ادط ر ر ررايةل
كاالنتهاكات املزعومة للحق الياة وحلر التع يبل ال ميكن اال عال بن اإلجرالات التت يبيرة
أو اإل ارية البحتة كا،ية أو ،عالة( .)١٩ومن مث اب أن تتس سبل االنتصاف بطابع ذنرائال وأن
تكون الردوة ذرا رة علرى فديرد املسرؤوليات اابنائيرة ملررتكح االنتهاكرات .ويشراي صراحب الربالغ
اىل السروابق القنررائية لل حك ررة األوروبيررة لقررول اإلنسررانل الرريت تررنص علررى أنرره ال يلررزم ملقرردما
الطلبررات اسررتنفا سرربل االنتصرراف اىلليررة عنرردما يتبررني وجررو ارسررة ا اريررة ذائ ررة علررى تك ررار
__________

( )١٣انلررر :ذنررية رابطررة ضررحاغ أع رراة العنررد التاليررة لالنتخرراابت واملركررز الرردويل للح ايررة القانونيررة لقررول اإلنسرران
ضد الكامايونل الفقرة .٦٣
()١٤
()١5

()١٦
()١٧
()١٨
()١٩
8

انلر.A/HRC/28/75 :
يشاي صاحب البالغ اىل الاالت اليت أبل عنها عام  ٢٠١5لوحد ل وذت ذيامره بتقردمي بالغره اىل الل نرة.
ويشاي اىل مثاة فل مصاب ابملهق كان يبل من الع ر سنة واحدة عندما ااتطد من منزله اابزل الش ايل
ال،رررم مررن البلررد كررانون الثاا/ينرراير  ٢٠١5ووجررد مقترروالا بعررد ذطررع ذراعيرره وسرراذيه .وكرران الطفررل النررحية
يرردعى يوحنررا حبرريتل وذررد ااتطررد مررن منررزة والديرره منطقررة جيتررا علررى يررد عصررابة مسررلحة .وترردعى والدت ره
استايل وضرهبا ،ر من العصابة ابلسا ور عندما حاولت محايته.
انلررر :الل نررة األ،ريقيررة لقررول اإلنسرران والشررعوبل ذنررية املنل ررة العامليررة ملناانررة التعر يب وآارررون ضررد زائرراي
(ذنية االنتهاكات ااب اعية زائاي)ل البالغات رذ  ٨٩/٢5و ٩٠/٤٧و ٩١/5٦و٩٣/١٠٠ل القرار املرؤر
آذار/مار؛ ١٩٩٦ل الفقرة .55
انلر :اىلك ة األوروبية لقول اإلنسانل ذنية أكديفار وآاررون ضرد تركيرال الطلرب رذر ٩٣/٢١٨٩٣ل القررار
املؤر  ١٦أيلوة/سبت رب ١٩٩٦ل الفقرة .٦٦
انلر :ذنية جاوارا ضد غامبيال الفقرة .٣٢
انلر :ذنية ،يسنيت وآارون ضد كولومبيال الفقرة .٢-5
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األ،عاة  ...وعلى تسام ر ا من جانب سرلطات الدولرةل وارو مرا اعرل اإلجررالات املر كورةل
بطبيعتهال اجرالات عدمية اابدوى أو غاي ،عالة(. )٢٠
 ١٠-5ول ر ا يرررى صرراحب الرربالغ أنررهل اللررروف اداصررة بقنرريتهل مل تكررن سرربل االنتصرراف
اىلليررة الدولررة الط رررف متاحررةل ويؤك ررد أن رره حررش ان وج رردتل ،س رروف تكررون غ رراي ،عال ررة وغ رراي
كا،يررة( .)٢١ول ر لك ،إنرره يطلررب اىل الل نررة أن تنلررر القنررية مررن حي ر األسررس املوضرروعيةل
ويك رررر التتكي ررد أن األ،ع رراة ال رريت ك رران ض ررحيتها مل ا ررر التحقي ررق ،يه ررا .وي رررى أن ع رردم مقاض رراة
املسؤولني عنها يشكل انتهاكا لقوذه املكفولة ،وجب املوا  5و ١5و ١٧من االتفاذية.
عدم الر م جان الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية للبالغ
 ١٢أغر/مررايو ٢٠١5ل و ٢٧تشررين الثرراا/نو ،رب ٢٠١5ل و ٤آذار/مررار؛ ٢٠١٦ل
-٦
و ٩أغر/مررايو ٢٠١٦ل لررب اىل الدولررة الطرررف أن تقرردم مالحلاهتررا بشررتن األسررس املوضرروعية
للرربالغ .وتشرراي الل نررة اىل أهنررا مل تتلررق أي معلومررات مررن الدولررة الطرررف ار ا الصررد ل واررا
تعرب عن أسفها ل لك .ويتعني حاة عدم تلقا أي ر من جانرب الدولرة الطررف أن تؤار
ا عالات صاحب البالغ السبان على النحو الواجبل وذلك ابلقدر ال ي أمكن به اثباهترا
ابأل لة(.)٢٢

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
النلر املقبولية
 ١-٧ذب ررل النل ررر أي ا ع ررال ي ررر ب ررالغ م ررال يتع ررني عل ررى الل ن ررةل و،قر ر ا لل ررا ة  ٢م ررن
الربوتوك رروة االاتي رراري وامل ررا ة  ٦5م ررن نلامه ررا ال ررداالال أن تق رررر م ررا اذا كر ران ال رربالغ مقب رروالا
،وجب أحكام الربوتوكوة االاتياري.
 ٢-٧وذد فققت الل نةل و،ق ما تقتنيه الفقرة (م) من املا ة  ٢من الربوتوكوة االاتياريل
من أن املستلة مل يسبق النلر ،يها وليست ذيد النلر ،وجب أي اجرال آار للتحقيق أو التسروية
الدوليني.
 ٣-٧وتشاي الل نة اىل الطلب الوار من الدولرة الطررف بن يعتررب الربالغ غراي مقبروة ،وجرب
الفقرررة ( ) مررن املررا ة  ٢مررن الربوتوكرروة االاتيرراريل حب ررة أن صرراحب الرربالغ مل يسررتنفد مجيررع
سبل االنتصاف اىللية .والحلت الدولة الطرف على وجه ادصوص أن صاحب البالغ مل يقدم
ذنرريته اىل اىلراك اىلليررة ،وجررب ذررانون انفرراذ القررول والواجبررات األساسررية .والحلررت أينر ا أن
__________

( )٢٠انلرل ذنية أكديفار وآارون ضد تركيال الفقرة .٦٧
( )٢١انلرررل علررى سرربيل املثرراةل اىلك ررة األوروبيررة لقررول اإلنسررانل ذنررية  .ه .وآارررون ضررد ااب هوريررة التشرريكيةل
الطلب رذ ٠٠/5٧٣٢5ل الك املؤر  ٧شباط،/رباير .٢٠٠٦
( )٢٢انلرل مجلة أمور :الل نة املعنية حبقول اإلنسانل البالغ رذ ٢٠٠5/١٤٢٢ل ذنية الاسا ضرد ااب اااييرة
العربيررة الليبيررةل اآلرال املعت رردة  ٢٤تش ررين األوة/أكترروبر ٢٠٠٧ل الفقرررة  ٤والرربالغ رذ ر ٢٠٠٤/١٢٩5ل
ذنية العلواا ضد ااب ااايية العربية الليبيةل اآلرال املعت دة  ١١متوز/يوليه ٢٠٠٧ل الفقرة  ٤والل نة املعنيرة
حبراالت االاتفرال القسرريل الربالغ رذر ٢٠١٣/١ل ايروسررتا و يرل ابييره ايروسرتا ضرد األرجنترنيل اآلرال املعت رردة
 ١١آذار/مار؛ ٢٠١٦ل الفقرة .١-١٠
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ص ر راحب ال رربالغ مل يب رردأ اجر ررالات مدني ررة لل طالب ررة ابلتع ررويض ع ررن األضر ررار واألذى .و ا ر ر ا
الصررد ل تالحررب الل نررة ا عررال صرراحب الرربالغ بن امكانيررة اذامررة عرروى مدنيررة واخترراذ اجررالات
املالحقررة القنررائية اداصررة ال تشرركل سرربل انتصرراف ،عالررة حالترره .وتالحررب الل نررة أين ر ا أن
صاحب البالغ ذدم شكوى اىل الشر ة يوم تعرضه لالعتدالل أي  ١٠نيسران/أبريل ٢٠١٠
وأنه د سحب اجرالات املالحقة القنائية ،وجرب املرا ة  ٩٨مرن ذرانون اإلجررالات اابنائيرة بعرد
أن ش ررهد ص رراحب ال رربالغ بن امل ررته ل رريس م ررن املعت رردين علي رره وأن رره منر ر ذل ررك ال ررنيل مل يبلر ر
صرراحب الرربالغ ذ ر بي مررن ادط روات اإلضررا،ية اابديرردة الرريت اخت ر هتا السررلطات للتحقيررق
القنية وتقدمي اابناة اىل العدالة .وتشاي الل نة اىل أنه ،وجب اإلجررالات اابنائيرة التنزانيرةل اروز
للقاضا ال ي حيقق أو ينلر أي ذنية الس اح بن ينطلع أي شخص ابملالحقرة القنرائيةل
،ررا يشر ل النررحية( .)٢٣ومررع ذلرركل ،فررا حرراالت االنتهاكررات الرريت تبلر رجررة مررن ادطررورة مررن
ذبي ررل االنتهاك ررات ال رريت وذ ررع ص رراحب ال رربالغ ض ررحيتهال  ،ررإن املس ررؤولية الرئيس ررية ع ررن اجر ررالات
املالحقة القنائية تقع على عاتق السلطات الدولة الطرف()٢٤ل وتعترب تلرك اإلجررالات واجبرا
من واجبات الدولة غاي القابلة للتفرويض لكرون الدولرة ملزمرة ابلتحقيرق واىلاك رة ومعاذبرة مررتكح
االنتهاكات(.)٢5
 ٤-٧وتالحررب الل نررة أنرره  ٢٠آذار/مررار؛ ٢٠٠٩ل ذرردم عررد آاررر مررن ضررحاغ أع رراة
عند اثلة ذناغا اىل اىلك ة الدستورية اب هورية تنزانيا املتحدة ،قتنرى ذرانون انفراذ القرول
والواجبات األساسية .و وذت النلر الشكوى الاليةل أي بعد مررور أكثرر مرن راا سرنوات
علررى تقرردمي القنرراغل مل اررر النلررر ،يهررا بعررد .وتالحررب الل نررة أينرا أن اإلجررالات الطويلررة الرريت
اخت ر ر اا ص رراحب ال رربالغ أم ررام الس ررلطات القن ررائية مل ت ررؤ اىل أي نتي ررة ح ررش اآلن .و ا ر ر ا
الصررد ل تالحررب الل نررة الصررعوابت الرريت تواجههررا اىلك ررة العليررا لتشرركيل اي رة مؤلفررة م رن ثالثررة
ذن رراة م ررن أج ررل الب رت األس ررس املوض رروعية لك ررل ل ررب مق رردم ،وج ررب ذ ررانون انف رراذ الق ررول
والواجبررات األساسررية .و ظررل ار اللررروفل ال ترررى الل نررة أن مررن املعقرروة اشر اط أن يكررون
صرراحب الرربالغ ذررد توجرره اىل اىلك ررة للشررروع اج ررالات اضررا،ية ال ميكررن التنبررؤ ،رردهتال مررن
ذبيل اإلجرالات املدنيةل أو اإلجرالات اإلضا،ية املتخ ة لدى اىلك رة العليرا ،وجرب ذرانون انفراذ
القول والواجبات األساسية.
__________

( )٢٣انلررر :مجهوريررة تنزانيررا املتحرردةل ذررانون اإلجررالات اابنائيررةل املررا ة  :)١(٩٩ميكررن ألي ذرراض يقرروم ابلتحقيررق أو
النلر ذنية ما الس اح بن ينطلع شخص آارر ابملالحقرة القنرائيةل غراي أنره ال حيرق سروى لل ردعا العرام
أو مسررؤوة آاررر مررتذون لرره بصررفة عامررة أو ااصررة ابسر رئرريس ااب هوريررة االضررطالع ابملالحقررة القنررائية ون
الصوة على مثل ا ا اإلذن .
( )٢٤املرج ررع نفس ررهل امل ررا ة ٩٠ل وج ررال ،يه ررا أن رره يتع ررني عل ررى م رردير النياب ررة العام ررة القي ررام  ،ررا يل ررا( :أ) الش ررروع
اإلجرالات اابنائية ومتابعتها حبرق أي شرخص أمرام أي حمك رة (غراي اىلك رة العسركرية) ،ي را يتعلرق بي جرميرة
يردعى أهنررا ارتكبررت علررى يررد ذلررك الشررخص (ب) ترويل أي مررن اإلجررالات اابنائيررة الرريت اختر ت أو الرريت اررري
االضطالع هبا من جانب أي شرخص آارر أو سرلطة أاررى ومتابعتهرا (م) وذرد أي اجررالات جنائيرة جررى
الشررروع ،يهررا أو يررت االضررطالع هبررا مررن جانبرره أو مررن جانررب أي سررلطة أارررى أو شررخص آاررر .وتررنص املررا ة
 5٩ابل ( )٢مررن سررتور مجهوريررة تنزانيررا املتحرردة ( )١٩٧٧علررى أن مرردير النيابررة العامررة يت تررع ابلصررالحيات
للشررروع مجيررع اىلاك ررات اابنائيررة البلررد واجررال املالحقررات القنررائية املتصررلة هبررا واإلشرراف عليهررا  .انلررر
أين ا :ذانون الدوائر الو نية ي ة اال عال العام (.)٢٠٠٨
( )٢5انلرل على سبيل املثاةل ذنية غريكو ضد األرجنتنيل الفقرة  5١وذنية سيكايا مان،ا؛ ضد نيكاراغوا.
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 5-٧وترى الل نةل سيال ا القنيةل أن اذامرة عروى مدنيرة أو لرب مكا،رتة تعوينرية
حد ذاهت را لرن يشركال سربيل انتصراف ،عراالا .و ضرول مرا تقردمل ختلرص الل نرة اىل أن سربل
االنتصرراف الرريت أشررارت اليهررا الدولررة الطرررف مل تكررن لتلهررر ،عاليتهررا .ومررن مثل ال يوجررد مررا مينررع
،وجب الفقرة ( ) من املا ة  ٢من الربوتوكوة االاتياري من النلر شكوى صاحب البالغ.
 ٦-٧وعالوة على ذلكل تشاي الل نة اىل أن املا ة  ١من االتفاذية فد أن عبارة األشخاص
ذوي اإلعاذة تش لل على سبيل املثاة ال الصرل كل من يعانون من أشكاة اعاذرة ويلرة األمرد
سوال كانت بدنية أو عقليرة أو ذانيرة أو حسرية ذرد مترنعه لردى التعامرل مرع خمتلرد الرواجز مرن
املشراركة بصررورة كاملررة و،عالررة ايت ررع علررى ذردم املسرراواة مررع اآلاررين .وتشرراي الل نررة أينر ا اىل
وصررد ادبرراي املسررتقل املعررين ،سررتلة متتررع األشررخاص املصررابني ابملهررق حبقررول اإلنسرران أن املهررق
حالة  ،رة نسبيال غاي معديةل موروثة جينيال وتؤثر على النا؛ مجيع أ ال العامل بصررف النلرر
عن العررل أو نروع اابرنس .وارا ترن عرن نقرص كبراي انترام صرب،ة امليالنرنيل و تهرا ال،يراب
املهرق
اابزئا أو الكامل الصب،ة اابلد والشعر والعينني .وأكثر ا األنواع شريوع ا وبرروزا َ
العيين اابلدي ال ي يصيب اابلد والشعر والعينني .ويرؤ ي نقرص صرب،ة امليالنرني العينرني اىل
حساسية شديدة ازال النول السا ع واىل اعاذة بصرية كباية يتفاوت مستوى حدهتا من شخص
اىل آارر .وال ميكررن كثرراي مرن األحيرران تصررحي ار اإلعاذرة البصررية بشرركل اتم .وابإلضررا،ة
اىل ذلرركل يت ثررل أحررد أاطررر آاثر املهررق الصررحية اطررر اإلصررابة بسررر ان اابلررد الر ي يلررل
يشكل حالة صحية هتد حياة معل األشخاص املصابني ابملهق( .)٢٦وتالحب الل نة أن منوذم
اإلعاذ ررة الق ررائ عل ررى حق ررول اإلنس رران يقتن ررا مراعر رراة تن رروع األش ررخاص ذوي اإلعاذ ررة (انلر ررر
االتفاذيةل الديباجةل الفقرة (ط))ل والتفاعل بني األشخاص املصابني بعااة والواجز املواذرد
والبي ات اىليطة (املرجع نفسهل الديباجةل الفقرة (ه))( .)٢٧و ضول ما تقدمل ومرع اإلشرارة اىل
أن الدولة الطرف ال تشكك االاتصاص املوضوعا لل نرة ملعاابرة شركوى صراحب الربالغل
ترى الل نة أن من النروري توضي أن املهق يندرم ض ن تعريد اإلعاذة على النحو املنصوص
عليه املا ة  ١من االتفاذية.
 ٧-٧وحي ر انرره مررا مررن عقبررات أارررى فرروة ون مقبوليررة الرربالغل ترررى الل نررة أن الرربالغ
مقبوة ومتنا النلر األسس املوضوعية.

النلر األسس املوضوعية
 ١-٨نلرت الل نة ا ا الربالغ ضرول مجيرع املعلومرات الريت تلقتهرال ع رالا ابملرا ة  5مرن
الربوتوكوة االاتياري والفقرة  ١من املا ة  ٧٣من نلامها الداالا .وملا كانت الدولة الطررف مل
تق رردم أي مالحل ررات بش ررتن األس ررس املوض رروعية لل رربالغل ،إن رره يتع ررني اعط ررال األ ي ررة الواجب ررة
ال عالات صاحب البالغ بقدر ما تكون مؤيدة ابأل لة(.)٢٨
__________

( )٢٦انلر :الوثيقة A/HRC/34/59ل الفقراتن  ١5و.١٦
( )٢٧انلررر :الل نررة املعنيررة حبقررول األشررخاص ذوي اإلعاذررةل الرربالغ رذ ر ٢٠١٣/١٠ل ذنررية ؛ .م .ضررد الربازيررلل
القرار املعت د  ٢تشرين األوة/أكتوبر ٢٠١٤ل الفقرة .٣-٦
( )٢٨انلر :ايروستا و يل ابييه ايروستا ضد األرجنتنيل الفقرة .١-١٠
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 ٢-٨و،ي ررا يتعلررق بشرركوى صرراحب الرربالغ ،وجررب املررا ة  5مررن االتفاذيررةل تشرراي الل نررة اىل
ح ته بنه ذد تعرض للت ييز بسبب اعاذتهل وبن نوع العند ال ي تعرض له او ارسة مع رة
الدولررة الطرررف ال يتررتثر هبررا سرروى األشررخاص املصررابني ابملهررق .وتالحررب الل نررة أين ر ا ا عررال
صرراحب الرربالغ أنرره كرران أين را ضررحية للت ييررز علررى أسررا؛ اإلعاذررة بسرربب ا،ررالت اابنرراة مررن
العق رراب عل ررى أع رراة العن ررد ال رريت تع رررض ررال وا ررو وض ررع ال ير رزاة ذائ ر را ح ررش اآلن .و ار ر ا
الصد ل يد،ع صاحب البالغ بن اإل،الت مرن العقراب مييرز معلر حراالت العنرد املرتكبرة ضرد
األشررخاص املصررابني ابملهررقل حي ر ان سررلطات الدولررة الطرررف تعترررب أن ا ر ا الن روع مررن العنررد
مررتب ابلسرحرل الر ي يشرركل بردور ارسرة ثقا،يررة مقبولرة ع ومرا ينلرر اليهرا ابلكثراي مرن التحيررز
حش اآلن ايت ع .وأاايال تالحب الل نة أن سلطات الدولرة الطررف مل تتخر الترداباي الالزمرة
لكفالررة اجررال فقيررق ،عرراة وكامررل ونزيرره ومقاضرراة مررتكح ار األ،عرراةل ك ررا تالحررب عردم اخترراذ
أي تداباي ل،رض الوذاية أو ال اية ،ي ا يتعلق ابلعند املوجه ضد األشخاص املصابني ابملهق.
 ٣-٨وتش رراي الل ن ررة اىل أن رره ا ررب عل ررى ال رردوة األ ر ررافل ،وج ررب امل ررا ة  )١(5و( )٣م ررن
االتفاذيةل اإلذررار بن مجيرع األشرخاص متسراوون أمرام القرانون و،قتنرا و ر الرق ون أي متييرز
وعل ررى ذ رردم املس رراواة ال اي ررة والفائ رردة اللت ررني يو،ر ررا الق ررانون .ك ررا ا ررب أن تتخ ر ر ال رردوة
األ ر ررافل س ررعيا لتعزي ررز املس رراواة والقن ررال عل ررى الت يي ررزل مجي ررع ادطر روات املناس رربة لكفال ررة تر روا،ر
ال تيبات التيسايية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاذة .وترى الل نة أن الت ييرز ذرد يرن عرن األثرر
الت ييررزي لقاعرردة أو ترردباي ال يقصررد منه ررا الت ييررزل ولكنه ررا يررؤثران بشرركل غرراي متناسررب علررى
األشررخاص ذوي اإلعاذررة( .)٢٩و ار القنرريةل تالحررب الل نررة أن صرراحب الرربالغ كرران ضررحية
جرميررة عنيفررة تنطبررق عليهررا اصررائص امل ارسررة الرريت يتررتثر هبررا حصررا األشررخاص املصررابون ابملهررق:
،فا  ١٠نيسان/أبريل ٢٠١٠ل اوج صاحب البالغ من ذبل رجلني بين را كران ا رع الطرب
وضرربه الرررجالن علررى رأسرره ابسررتخدام ا رراوات وذطعررا نصررد ذراعرره اليسرررىل مررن فررت املر،ررق.
ومن ر ذلررك الررنيل كانررت ،رررص احتكررام صرراحب الرربالغ اىل القنررال حمرردو ة علررى ررو كبررايل
حي يبدو أن السلطات املختصة مل تتخ أي اجرالات للتحقيق اثر سحب اإلجرالات األوىلل
وال ترزاة ذنرريته تواجرره حالررة مررن اإل،ررالت التررام مررن العقررابل بعررد مرررور أكثررر مررن رراا سررنوات
على ا وم اإلجراما ال ي تعرض له.
 ٤-٨وترررى الل نررة أن الدولررة الطرررف ال ارروز ررا التنصررل مررن مسررؤولياهتا ،وجررب االتفاذيررة
حب ررة أن بعررض السررلطات القنررائيةل مررن ذبيررل اىلك ررة اىلليررة موروغررورو واىلك ررة الدسررتوريةل
ذد نلرات ابلفعل املستلة أو ال تزاالن تنلران ،يهال مش اتن أن سبل االنتصاف املطروحرة
الدولة الطرف الت علرى رو غراي مالئر وتبردو غراي ،عالرة .وعرالوة علرى ذلركل تالحرب الل نرة
أن ص رراحب ال رربالغ مل حيص ررل عل ررى أي ع ر م ررن س ررلطات الدول ررة الط رررف لت كين رره م ررن الع رريش
املستقل مرة أارى بعد ،قدان ذراعه وأن الدولة الطرفل بوجه عامل مل تعت د أي تداباي ملنع ار ا
الشكل من أشكاة العند املوجه ضد األشرخاص املصرابني ابملهرق ومحرايته منره .و غيراب أي
تفساي من الدولة الطرف بشتن ا املسائلل ترى الل نة أن صاحب البالغ كران ضرحية شركل
من أشكاة العند اليت تستهدف األشخاص املصابني ابملهق على وجه الصر .وترى كر لك أن
عرردم ذيررام الدولررة الطرررف ،نررع ار األ،عرراة واملعاذبررة عليهررا ذررد أسررفر عررن وضررع صرراحب الرربالغ

__________

( )٢٩انلر :ذنية ؛ .م .ضد الربازيلل الفقرة .٤-٦
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وغاي من األشخاص املصابني ابملهق حالرة ضرعد شرديد ومرنعه مرن العريش ايت رع علرى
ذرردم املسرراواة مررع اآلا ررين .وعليررهل ختلررص الل نررة اىل أن صرراحب الرربالغ ك ران ضررحية للت ييررز
املباشر القائ على أسا؛ اعاذتهل وذلك انتهام لل ا ة  5من االتفاذية.
 5-٨و،ي ا خيص ا عرالات صراحب الربالغ ،وجرب املرا ة  ١5مرن االتفاذيرةل تالحرب الل نرة
ح ته اليت تفيد أن األ،عاة اليت تعرض ا تبلر رجرة التعر يب وانتهرام السرالمة البدنيرة .وتشراي
الل نة اىل أنه ،وجب املا ة  )١(١5و( )٢من االتفاذيرةل ال اروز اانراع أي شرخص للتعر يب
أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينةل بل واب أن تتخ الدوة األ رراف مجيرع
التررداباي التش رريعية واإل اريررة والقنررائية وغاياررا مررن التررداباي الفعالررة ملنررع اانرراع األشررخاص ذوي
اإلعاذررةل علررى ذرردم املسرراواة مررع اآلاررينل للتعر يب أو املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالانسررانية
أو املهينة .وتشاي الل نة أينا اىل أنره ،قتنرى املرا ة  ١مرن اتفاذيرة مناانرة التعر يب وغراي مرن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينةل يقصد بر التعر يب أي ع رل ينرتا
عنه أمل أو عر اب شرديدل جسردغا كران أم عقلير ال يلحرق ع ردا بشرخص مرا بقصرد الصروة مرن
ار ا الشررخصل أو مررن شررخص اثلر ل علررى معلومررات أو علررى اعر افل أو معاذبترره علررى ع ررل
ارتكبرره أو يشررتبه أنرره ارتكبرره اررو أو شررخص اثل ر أو ختويفرره أو ارغامرره اررو أو أي شررخص
اثل  -أو عندما يلحق مثل ا ا األمل أو الع اب ألي سربب يقروم علرى الت ييرز أغاكران نوعرهل
أو حيرض عليه أو يوا،ق عليه أو يسكت عنه موظد ر ا أو أي شخص آار يتصرف بصفته
الر ية .وتشراي الل نرة كر لك اىل أن أع راة العنرد الريت تعررض را صراحب الربالغ ذرد ارتكبهرا
أ،را عا يون واا هب الصفة ال تشكل أع اة تع يب.
 ٦-٨وم ررع ذل رركل تشر رراي الل ن ررة اىل أن الت ر رزام الر رردوة ،نر ررع االنتهاك ررات الر رريت تن رردرم  ،ر ررة
التع ر يب واملعاملررة الالانسررانية واملهينررة واملعاذبررة عليهررا ينطبررق علررى األ،عرراة الرريت ترتكبهررا الرردوة
واابهات مرن غراي الردوة علرى حرد سروال( .)٣٠وتكتسرا املعاابرة السرريعة والفعالرة أ يرة ااصرة
البت القناغ املتعلقة ابلتع يب .وترى الل نة أن املعرا،ة الريت يشرهداا صراحب الربالغل نلررا
لعدم ذيام الدولة الطرف ابختاذ اجرالات تتي املالحقة القنرائية الفعالرة لل شرتبه أهنر مرتكبرو
اابرميةل أصبحت سببا إلعا ة اإلير ال وتبلر حرد التعر يب النفسرا و/أو سرول املعاملرة( .)٣١و ر
األس رربابل ختلر ررص الل ن ررةل ا ر ر القن رريةل اىل االسر ررتنتام بن الدول ررة الطر رررف ذ ررد انتهكر ررت
املا ة  ١5من االتفاذية.
 ٧-٨و،ي ررا يتعلررق ابلشرركوى ال روار ة مررن صرراحب الرربالغ ،قتنررى املررا ة  ١٧مررن االتفاذيررةل
تشاي الل نة اىل أن لكل شخص ذي اعاذة الق اح ام سالمته الشخصية والعقلية على ذدم
املسرراواة مررع اآلا ررين .ويسررتند حررق الفررر السررالمة الشخصررية اىل مررا تعنيرره ،كرررة أن يكررون
شخص را وا ر ا أمررر ي ررتب ابلكرامررة اإلنسررانية ووجرروب محايررة اليررز البرردا والنفسررا لكررل ،ررر .
ويش ر ل ذلررك حلررر التع ر يب اابسرردي والنفسررال واملعاملررة أو العقوبررة الالانسررانية أو املهينررةل
__________

( )٣٠انلرر :الل نرة املعنيرة حبقررول اإلنسرانل التعليرق العررام رذر  )١٩٩٢(٢٠بشرتن حلرر التعر يب وغراي مرن ضررروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينةل الفقرة .١٣
( )٣١انل رررل م ررثالال الل ن ررة املعني ررة حبق ررول اإلنس ررانل ال رربالغ رذر ر ٢٠١٠/١٩5٦ل وري ررتش و وري ررتش ض ررد البوس ررنة
وا رسكل اآلرال املعت دة  ١٦متوز/يوليه ٢٠١٤ل الفقررتني  ٦-٩و ٧-٩وايروسرتا و يرل ابييره ايروسرتا ضرد
األرجنتنيل الفقرة .٨-١٠
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وك لك ائفة واسعة من أشكاة التدال األذرل اطرورة جسرد شرخص وعقلره .وال شرك
أن أع اة العنرد الريت تعررض را صراحب الربالغ تقرع ضر ن  ،رة األع راة الريت تنتهرك السرالمة
اابسدية والعقلية للشرخص املتنررر .وتشراي الل نرة أينر ا اىل أنره ،وجرب املرا ة  ٤مرن االتفاذيرةل
يقع على الدوة األ راف االلتزام العام ابختاذ مجيرع الترداباي الالزمرة لكفالرة وتعزيرز اإلع راة الترام
اب يررع حقررول اإلنسررانل ،ررا ذلررك الررق السررالمة الشخصررية .و ا ر القنرريةل مل تتخ ر
الدولررة الطرررف أي تررداباي ملنررع ومعاذبررة األ،عرراة الرريت تعرررض ررا صرراحب الرربالغ أو لتقرردمي الرردع
اليرره حررش يررت كن مررن العرريش بصررورة مسررتقلة مرررة أارررى بعررد ،قرردان ذراعرره .وعررالوة علررى ذلرركل
ال ترزاة ذنررية صرراحب الرربالغ تواجرره حالررة اإل،ررالت التررام مررن العقرراب .وبنررال علررى ذلرركل ترررى
الل نة أن عدم ذيام الدولة الطرف ابختاذ مجيع التداباي الالزمرة ملنرع أع راة العنرد امل اثلرة لتلرك
اليت تعرض ا صاحب البالغ والتحقيق بكفالة واملعاذبة على تلرك األع راة ذنرية صراحب
البالغ امنا يصل اىل حد انتهام حقول صاحب البالغ ،وجب املا ة ١٧ل مقرولة ابالذ ان مع
املا ة  ٤من االتفاذية.

جيم -اتستنتاجات والتوصيات
 -٩ان الل ن ررةل اذ تتص رررف ،وج ررب امل ررا ة  5م ررن الربوتوك رروة االاتي رراريل ت رررى أن الدول ررة
الطرف مل تد ابلتزاماهتا ،قتنى املوا  5و ١5و ١٧مقرولة ابالذ ان مع املا ة  ٤مرن االتفاذيرة.
وبنال على ذلكل تقدم الل نة اىل الدولة الطرف التوصيات التالية:
(أ)

،ي ا يتعلق بصاحب البالغل تلتزم الدولة الطرف ،ا يلا:

''١

أن تو،ر له سبيل انتصاف ،عاالل ،را ذلرك التعرويض واابررب عرن اإلير ال الر ي
عاىن منهل وأن تقدم اليه الدع الالزم لت كينه من العيش املستقل جمد ا

''٢

أن ُتررري فقيقرا نزيهرا وسرريعا و،عرراالا االعترردال ال ر ي تعرررض لررهل وأن تقرردم
مرتكبيه اىل اىلاك ة

''٣

شركل يسرهل ا رالع مجيرع

أن تنشر ا اآلرال وتع ها على نطال واسرع
 ،ات السكان عليها

(ب) وبوجه عامل يقع على الدولة الطرف التزام ابختاذ تداباي ملنع حدو انتهاكات
اثلررة املسررتقبل .و ا ر ا الصررد ل تشرراي الل نررة اىل التوصرريات الصررا رة عررن ادبرراي املسررتقل
املع ررين ،سررتلة الت ت ررع حبق ررول اإلنس رران حال ررة األشررخاص املص ررابني ابمله ررق وتطل ررب اىل الدول ررة
الطرف القيام ،ا يلا(:)٣٢
''١

اسررتعراض وتكييررد األ ررر القانونيررة عنررد النرررورة للتتكررد مررن أهنررا تشر ل مجيررع
جوانررب االعترردالات الرريت تسررتهدف األشررخاص املصررابني ابملهررقل ،ررا ذلررك
،ي ا يتعلق ابالُتار ابألعنال البشرية

''٢

كفالررة التحقيررق السرريع حرراالت االعترردال علررى األشررخاص املصررابني ابملهررق
وك لك أع اة االُتار ابألعنال البشريةل وحماك ة املتور ني ،يها

__________

( )٣٢انلرل الفقرات  ٩٧اىل .A/HRC/34/59 ٩٩
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امل ارسرات

''٣

كفالة أن تكون امل ارسة املت ثلرة اسرتخدام األعنرال البشررية
املتصلة ابلسحر موضع ُترمي ٍ
كاف ال لبس ،يه التشريعات اىللية

''٤

وض ررع وتنفير ر مح ررالت ويل ررة املفع رروة للتوعي ررة والت رردريب عل ررى أس ررا؛ من رروذم
حقول اإلنسان ل وي اإلعاذةل مع االمتثراة اللتزامرات الدولرة الطررف ،قتنرى
املررا ة  ٨مررن االتفاذيررة ابلتصرردي لل ارسررات النررارة وادرا،ررات املتفشررية الرريت
تؤثر علرى الت ترع حبقرول اإلنسران حالرة األشرخاص املصرابني ابملهرقل ،نرالا
عن ااتحة التدريب بشتن نطال االتفاذية وبروتوكو ا االاتياري.

 -١٠وو،قا لل ا ة  5من الربوتوكوة االاتياري واملا ة  ٧5من النلام الرداالا لل نرةل ينب،را
للدولررة الطرررف أن تقرردم اىل الل نررةل غنررون سررتة أشررهرل ر ا اطي را يتن ر ن معلومررات عررن
اإلجرالات املتخ ة ضول آرال الل نة وتوصياهتا ا .

GE.17-17526

15

