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املقدم من:

إيل ـ ــدا م ـ ــنايديز إيمليني ـ ــديا سدملكو ـ ــنايا ملاي ك ـ ـ د ا ـ ــدا
غريي ـ ــمل ينيت ـ ــكا (ميثلهم ـ ــن مبري ـ ــد ا ـ ـملا م ـ ــن اململ ـ ــد
ايفوا يلي يل جدن)

اي خص املدعى يه ضحكة:

ملاي ك ـ ـ د يديك ـ ــي غريي ـ ــمل اي ـ ــا ( إيل ـ ـدا م ـ ــنايديز
إيمليني ـ ـ ــديا سدملكو ـ ـ ــنايا اا ـ ـ ــن ملاي ك ـ ـ ـ ـ د ا ـ ـ ــدا غريي ـ ـ ــمل
ينيت كا نحبن اي دى)

ايد ية ايطملف:

مجهداية وا يال ايبديكفناية

نايخ قدمي اي دى:

 6يلدل/يبتمرب  ( 2010نايخ قدمي ايملينية األ ىل)

نايخ هذا ايقملاا:

 15ينا/منيد 2015

املدضدع:

عذيب ايضحكة اختفنؤهن ايق ملي اخي اي جن

امل نلي اإلجملالكة:

إجملاءات خملى يلتحقكق ايد يل ايت دية ايد يكة

امل نلي املدضدعكة:

ايتعـ ــذيب غـ ــريا مـ ــن ضـ ــمل املعنملـ ــة ايعقداـ ــة ايقنيـ ــكة
ايالإي ـنيكة املهكوـة؛ ايتـاام ايد يـة ايطـملف ان ـنا ـدااري
عنيــة ملوــذ ايتع ــذيب؛ ايت كبــنت املتعلق ــة انحتجــن معنمل ــة
م ـ ــلدة انملي ـ ــة م ـ ــن ج ـ ــي ف ـ ــن ي ي حني ـ ــة يلتع ـ ــذيب؛
ا يتاام اإجملاء حتقكق داي يايه انق يف جرب ايضملا

مدا ا فنقكة:
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ار ق ض
ض

ض

ض ضقة ة ارضرج ةةهضة الت ةةهضاره ة ة ض ة ة ضار ةةاهفض22ضة ةةوضاتفاقي ةةهضة الت ةةهض
اره ة ض ي ة ضةةةوض ة ةضار اةقةةهض ضار ةةهضار اسةةيهض ضارالإنسةةانيهض ض
ار هي هض(ايد اة ايملااعة اخلم دن) ض
ا أن

ض ضاربالغضرقمض *2011/456ض
املقدم من:

إيلـ ــدا مـ ــنايديز إيملينيـ ــديا سدملكوـ ــنايا ملاي ك ـ ـ د ا ـ ــدا
غرييـ ــمل ينيت ـ ــكا (ميثلهمـ ــن اي ـ ــكد مبريمـ ــد ا ـ ـملا مـ ــن
اململ د ايفوا يلي يل جدن)

اي خص املدعى يه ضحكة:

ملاي ك ـ ـ د يديك ـ ــي غريي ـ ــمل اي ـ ــا ( إيل ـ ــدا م ـ ــنايديز
إيمليني ـ ـ ــديا سدملكو ـ ـ ــنايا اا ـ ـ ــن ملاي ك ـ ـ ـ د ا ـ ـ ــدا غريي ـ ـ ــمل
ينيت كا نحبن اي دى)

ايد ية ايطملف:

مجهداية وا يال ايبديكفناية

نايخ قدمي اي دى:

 6يلدل/يبتمرب  ( 2010نايخ قدمي ايملينية األ ىل)

إن جلوــة مونهضــة ايتعــذيب املو ــأة جدجــب املــن ة  17مــن ا فنقكــة مونهضــة ايتعــذيب غــريا
من ضمل املعنملة ايعقداة ايقنيكة ايالإي نيكة املهكوة
قد اجتمعت يف  15ينا/منيد 2015
ق ــد ملغ ــت م ــن ي مله ــن يف اي ــبال اق ـ ـم  2011/456املق ــدم إيكه ــن م ــن إيل ــدا م ــنايديز
إيملينيــديا سدملكوــناير ملاي ك ـ د ا ــدا غرييــمل ينيت ــكا جدجــب املــن ة  22مــن ا فنقكــة مونهضــة
ايتعذيب غريا من ضمل املعنملة ايعقداة ايقنيكة ايالإي نيكة املهكوة
ق ــد ض ــعت يف اعتبناه ــن مجك ــذ املعلدم ــنت ايـ ـ
ايد ية ايطملف

نحه ــن ــن ــنحبن اي ـ ـ دى حمنمكهم ــن

عتمد ايقملاا ايتنيل جدجب ايفقملة  7من املن ة  22من ا فنقكة مونهضة ايتعذيب.

ين كناديــدن غداــت
* شــنايف يف اايــة هــذا ايــبال عضــنء ايلجوــة ايتنيكــة ــنؤهم :اي ــعدية المــري يك ــد اــمل
منا كلكر غنيمل عبد اهلل غني جكور مد كغ سال يد غمل نن جدا دغدشي سكوكوغ ايغ.
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ض ضق ارض

ض

ضارف فض7ضةوضار اهفض22ضةوضاتفاقيهضة التهضاره

ض

 -1ق ــدم اي ـ ـ دى س ــي م ــن إيل ــدا م ــنايديز إيمليني ــديا ملاي ك ـ ـ د ا ــدا غريي ــمل ينيت ــكا
األ ىل اا ـ ــن ايث ـ ــن مج ـ ــكعهم م ـ ــن اجلو ـ ــكة
انيوكنا ـ ــة ع ـ ــن ملاي ك ـ ـ د يديك ـ ــي غريي ـ ــمل اي ـ ــا
ايفوا يلك ــة ي ــد ا عل ــى ايت ـ ـدايل يف  4ينا/م ــنيد  1974يف  15س ــنيدن األ ل /ي ــمرب 1945
يف  21آااا/م ـ ــنا  .1973ي ـ ـ ـ حدعي ـ ــنحبن اي ـ ـ ـ دى ن ايد ي ـ ــة ايط ـ ــملف ايته ـ ــت انق ـ ــد
امل فديــة يل ــكد غرييــمل ايــا جدجــب امل ـدا  14 11 2مــن ا فنقكــة مونهضــة ايتع ـذيب غــريا مــن
ضـ ــمل املعنملـ ــة ايعقداـ ــة ايقنيـ ــكة ايالإي ـ ــنيكة املهكوـ ــة .ـ ــملى جلوـ ــة مونهضـ ــة ايتعـ ــذيب ن
ايدقـ ــنلذ املعمل ضـ ــة علكهـ ــن قـ ــد ثـ ــري يض ـ ـنً م ـ ــنلي جدجـ ــب املـ ــن ز  16 12مـ ــن ا فنقكـ ــة (اي ـ ــمل
ايفقملات  4-5 7-3 6-3ينا) .ميثي نحيب اي دى حمنم.
ض ضار قائعضك اضع هاضصاحبا ضارشك ى ض
 1-2يف  19س ـ ــنيدن األ ل /ي ـ ــمرب  1997ـ ــدات احمل م ـ ــة ا اتدالك ـ ــة  24ايتناع ـ ــة يل ـ ــدالملة
ايقض ـ ــنلكة اجلونلك ـ ــة ملوطق ـ ــة سنااس ـ ــن انض ـ ـ ـملية ح م ـ ـ ـنً عل ـ ــى ملاي ك ـ ـ ـ د يديك ـ ــي غريي ـ ــمل اي ـ ــا
ا ــننبر  13ي ــوة ا نا ــه جملمي ــة اي ــطد امل ــل اد ــفه م ــداملاً يلجملمي ــة .س ــنن يقض ــي عقدات ــه يف
ية غدااي د.
اي جن ايعنم يفوا يال ايداقذ يف مديوة ينن خدان ي يد مدا
 2-2ي ـ حدعي ــنحبن اي ـ دى ن اي ــكد غرييــمل ينيت ــكا لقــى م نملــة هن فكــة مــن ااوــه اي ــكد
غرييــمل ايــا حـدايل اي ــنعة ايتنيــعة مــن يــدم  7يلدل/يــبتمرب  .2009يف يكلــة ايكــدم يف ــه لقــى
م نملــة هن فك ــة خ ــملى مــن ش ــخص هه ــدل ا دي ــة خــربا ن اي ــكد غريي ــمل ايــا ق ــد اغتك ــي اخ ــي
اي جن .الغ نحبةَ اي دى اذيك حد قناهبن.
 3-2يف  8يلدل/يــبتمرب  2009دجــه ــنحب اي ـ دى إىل اي ــجن ايعــنم يفوــا يال .إ يــه
مل جيــد ااوــه مل يتلــق ي معلدمـنت عــن م ــنن جــد ا .اعــد اإلاــال عــن هــذا ايدقــنلذ يــدى انــمل
ايدمين ايبديكفـناي ايقكـن ة اإلقلكمكـة اقـم  2اي تكبـة اقـم  28اي ـملية ايثنيكـة قكـن ة يـنن خـدان ي
يد مدا (انـمل ايـدمين) خـربا مـديمل اي ـجن ايعـنم يفوـا يال يـه ي ـتطكذ إعطـنءا معلدمـنت
خيضــذ يــا ء اي ــجن ي ــلطته  .مــن جهــة خــملى خــربا قنلــد انــمل
عــن م ــري ااوــه حك ـ
()1
ايــدمين ن اعضـنً ممــن ي ــمدن ( pranesاـملايكر) يف اي ــجن ايعــنم يفوــا يال يك ــلمديه جثــة ااوــه
يف ايكدم ايتنيل.
 4-2اع ــد اي ــك مل ــن ح ــي م ــديمل اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال غك ــن اي ــكد غريي ــمل اي ــا ال ــغ
ــنحب اي ـ دى يف حضــدا مــدعكز عــنمز اــأن ااوــه قــد ـامل مــن اي ــجن .مل ي ــد ــنحبن
اي ـ دى هــذا ايمل ايــة يف ضــدء املعلدمــنت اي ـ لقكنهــن يــناقنً .مــن جهــة خــملى قــدمت ــنحبة

__________
( )1ق ـنً ي ــنحيب اي ـ دى د ــتخدم سلمــة ا ـملان يف ايل ــة ايدااجــة يف يــجدن ايد يــة ايطــملف ي شــناة إىل يــجز
يتاعم يقد يا ء اي جن جونح حمد موه خيضعدن عملكنً ي كطمل ه.
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اي ـ ـ دى يض ـ ـنً يف  9يلدل/ي ــبتمرب  2009ش ـ ـ دى إىل ان ــمل اي ــدمين ا ــأن اختف ــنء جه ــن
اغتكنيه احملتمي ا عت هنن لقت معلدمـنت مـن يـجونء آخـملين يف اي ـجن ايعـنم يفوـا يال فكـد ن
جه ـ ــن ق ـ ــد اغتك ـ ــي ج ـ ــملى قطكع ـ ــه و ـ ــه اخ ـ ــي ه ـ ــذا اي ـ ــجن .ي ـ ــدعي ـ ــنحبن اي ـ ـ ـ دى ن
اي ــكد غريي ــمل اي ــا س ــنن ض ــحكة ايتق ــنم همدع ــة م ــن اي ــجونء اي ــذين ي ــكطمل ن يف ايداق ــذ عل ــى
اي ــجن حكـ علــم ن هــذا اومدعــة قــدم اأي ــطة غــري م ــمل عة اــنيتدامد مــذ قنلــد انــمل ايــدمين
امل لف اننملاية اخلناجكة يل جن.
 5-2يف  23 16يلدل/ي ــبتمرب  2009ا ــي ــنحبن اي ـ ـ دى انملو م ــة غ ــري ان دمك ــة
امل ـ ــمنة اململ ـ ــد ايفوا يلـ ــي يل ـ ــجدن .قـ ــد شـ ــنايف هـ ــذا اململ ـ ــد ا ـ ــداة ي ـ ــطة يف يـ ــري إج ـ ـملاءات
اي دى املتعلقة جن قذ يل كد غرييمل ايا قدم امل نعدة ي نحيب اي دى.
 6-2يف  1ـ ـملين األ ل /ستـ ــدامل  2009مل ـ ــب ـ ــنحبن اي ـ ـ دى مـ ــن امل ـ ــدعي ايعـ ــنم ـ ــت
حتقك ــق عل ــى ج ــه اي ــملعة ا ــأن اختف ــنء اي ــكد غريي ــمل اي ــا .يف ي ــدمي  5 2ـ ـملين األ ل/
ستدامل  2009دالغ يضنً عن هذا ا ختفـنء يـدى م تـب شـد ن اي ـجونء ايتـناذ يلمديمليـة ايدموكـة
خلدمنت اي جدن يدى ااة اي لطة اي عبكة يل د ن ايداخلكة ايعدل على ايتدايل.
 7-2يف  7ـملين األ ل /ستــدامل  2009اا مــز امل ــنمل اقــم  51ملوطقــة سنااســن انض ـملية
اي ــجن ايعــنم يفوــا يال يلقــنء اي ــجونء ايــذين ميــثلهم مــوهم اي ــكد غرييــمل ايــا .ملــن مل جيــدا اــز
يــا ء اي ــجن اجتمــذ ج ــنعد مــديمل اي ــجن األمكوــة ايعنمــة يل ــجن ســذيك ج ــنعد ايتوفكــذ يف
م تــب املــدعي ايعــنم اقــم  9يد يــة غدااي ــد ن ن يــتم ن مــن ان ــدل علــى ي معلدمــنت عــن
م ــنن جــد ا .اعــد ايــك ملــب مــن امل لــف ا ــد ن اي ــجدن يف م تــب املــدعي ايعــنم اقــم 9
يد ية غدااي د مدا لة ايتحقكقنت ا أن اال نحيب اي دى.
 8-2يف  9ـملين األ ل /ستــدامل  2009الــغ ــنحبن اي ـ دى م تــب مــز امل ــنمل املفــد
يف ية غدااي د انختفنء اي كد غرييـمل ايـا قـدمن شـ دى خـملى يـدى ايقكـن ة اإلقلكمكـة اقـم 2
اي تكبة اقم  28اي ملية ايثنيكة يف ينن خدان ي يد مدا .
 9-2إ اء عــدم ا ا مــن مــديمل اي ــجن يــلطنت اي ــجن األخــملى املخت ــة ملــب اململ ــد
ايفوا يل ــي يل ــجدن يف  13ـ ـملين األ ل /ست ــدامل  2009م ــن قنض ــي ايتوفك ــذ ايت ــناذ يلمح م ــة
ا اتدالكــة  6ملوطقــة سنااســن انضـملية امل لــف اقضــكة اي ــكد غرييــمل ايــا ن يــأممل اــإجملاء حتقكــق
جونلي ا أن اختفنله إخبنا ا يه ج نن جد ا.
 10-2يف  13ـ ـملين األ ل /ست ـ ــدامل  2009مل ـ ــب ـ ــنحب اي ـ ـ ـ دى م ـ ــن مديملي ـ ــة انق ـ ــد
األيني ــكة ايتناع ــة يلوكنا ــة ايعنم ــة ن حتق ــق يف م ــأية اختف ــنء ااو ــه اغتكني ــه احملتم ــي م ــن قب ــي ي ــجونء
يف اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال س ــذيك امل ــناسة امل ــد يكة احملتمل ــة مل ــديمل اي ــجن عون ــمل ان ــمل
ايــدمين .سـد ــنحب اي ـ دى يف ملبــه ن ااوــه مل يهــمل مــن اي ــجن سمــن ــملت علــى ايــك
ي ــلطنت اي ـ ــجن ايعـ ــنم يفوـ ــا يال ن يـ ــجونء آخ ـ ـملين خـ ــرب ا ن مـ ــن قـ ــذ اوـ ــه يعـ ــاى إىل سديـ ــه
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است ــف ن م ــن يدــدعدن اـ ـملايكر س ــنيدا يدــدخلدن ا ــنيتدامد م ــذ قنل ــد ان ــمل اي ــدمين ي ــنء إىل
اي ــجن يــنم اخلمــكر يتو ــكم حفــالت منجوــة  .يف قــت حــق ال ــت ايوكناــة ايعنمــة ــنحب
اي ـ دى ن م تــب املــدعي ايعــنم اقــم  3ايتــناذ يلــدالملة ايقضــنلكة يد يــة غدااي ــد (م تــب املــدعي
ايعنم اقم  )3قد لف انيتحقكق.
 11-2يف  3ـملين ايثــن /يد مرب  2009ملبــت ــنحبة اي ـ دى مــن جلوــة ايبلــدان األمملي كــة
نقــد اإلي ــنن (جلوــة ايبلــدان األمملي كــة) ن لــتمر مــن حم مــة ايبلــدان األمملي كــة نقــد اإلي ــنن
اعتم ـ ــن ـ ــدااري مدقت ـ ــة ي ـ ـ ــنة اي ـ ــكد غريي ـ ــمل ايـ ـ ــا مدعك ـ ــة ي ـ ــه اختفـ ـ ــى مو ـ ــذ ي ـ ــدم  7يلـ ـ ــدل/
يبتمرب  2009ملن سنن يقضي عقداةً يف اي جن ايعنم يفوا يال.
 12-2يف  4ـملين ايث ــن /يد مرب  2009ق ــدمت جلو ــة ايبل ــدان األمملي ك ــة نق ــد اإلي ــنن إىل
ايد يــة ايطــملف ملــب معلدمــنت عنجــي ي ــي قــدم يف غضــدن  48يــنعة معلدمــنت عــن م ــنن
جــد اي ــكد غرييــمل ايــا عــن حنيتــه اي ــحكة بــز األيــبن اي ـ حنيــت ن ا ــنل اكوــه
اــز ا يــه ي معلدمــنت خــملى ــن عالقــة ادضــعه م ــنن جــد ا ق ـنً يلمــن ة ايملااعــة ع ــملة مــن
ا فنقكــة ايبلــدان األمملي كــة املتعلقــة تــن ت ا ختفــنء ايق ــملي ياشــخنل .يــدعي ــنحبن اي ـ دى
ن ايد ية ايطملف مل قدم ي معلدمنت.
 13-2يف  13ـملين ايث ــن /يــد مرب  2009ايتم ــت جلوــة ايبل ــدان األمملي كــة نق ـد اإلي ــنن
مـن حم مـة ايبلـدان األمملي كـة نقـد اإلي ـنن اعتمـن ـدااري مدقتـة ي ـي قـدم ايد يـة ايطـملف تمنيــة
حكنة اي كد غرييمل ايا يالمته اي خ كة.
 14-2يف  16ـ ـملين ايثـ ــن /يد مرب  2009حن ـ ــد ايـ ــك قـ ــدمت ـ ــنحبة اي ـ ـ دى ع ـ ــدى
يلحمنية ايديتداية يف ك ة املثدل ( عدى املثـدل مـنم ايقضـنء) مـنم ايـدالملة ايقضـنلكة اجلونلكـة ملوطقـة
سنااسن انضملية.
 15-2يف  17ـ ـملين ايث ــن /ي ــد مرب  2009ق ــملت حم م ــة ايبل ــدان األمملي ك ــة ايت ــدااري املدقت ــة
ملبــت مــن ايد يــة ايطــملف ن عتمــد ايتــدااري ايال مــة يتحديــد ضــذ اي ــكد غرييــمل ايــا م ــنن
جــد ا ةنيــة حكن ــه يــالمته اي خ ــكة؛ ن قــدم يلمح مــة ســي شــهملين معلدمــنت عــن وفكــذ
هذا ايقملاا .يـدعي ـنحبن اي ـ دى ن ايد يـة ايطـملف مل وفـذ ملـب احمل مـة إ شـ لكنً استفـت
انإلشناة إىل ن ايوكناة ايعنمة شملعت يف حتقكق جونلي ن اي كد غرييمل ايا قد مل من اي جن.
 16-2يف  19ـ ــملين ايثـ ــن /يد مرب  2009يـ ــودت احمل مـ ــة ا اتدالكـ ــة اقـ ــم  41اات املهـ ــنم
ايملقناكة ايتناعة يلدالملة ايقضنلكة اجلونلكـة ملوطقـة سنااسـن انضـملية ايو ـمل يف عـدى املثـدل مـنم ايقضـنء
ا ــداعي ع ــدم ا خت ــنل حنيته ــن إىل الني ــة اي ــدالملة ايقض ــنلكة اجلونلك ــة يد ي ــة غدااي ــد جدج ــب
املن ز  39 7من ايقنيدن األينيي نمنية انقد ايضمنينت ايديتداية.
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 17-2يف  24ـ ـملين ايثـ ــن /يـ ــد مرب  2009قـ ــدمت ـ ــنحبة اي ـ ـ دى عـ ــدى يلمثـ ــدل مـ ــنم
ايقض ــنء إىل احمل ــنسم ا اتدالك ــة ايتناع ــة يل ــدالملة ايقض ــنلكة اجلونلك ــة يد ي ــة غدااي ــد مدعك ــة ن اي ــكد
غرييــمل ايــا اختفــى هــد يقضــي عقداــة انــبر اخــي اي ــجن ايعــنم يفوــا يال؛ ن ضــعه م ــنن
جــد ا ههــد ن اغــم ملبــنت املعلدمــنت اي ـ ن ى املقدمــة إىل يــلطنت اي ــجن ايوكناــة ايعنمــة؛
يه قد ايته ت انيتنيل حقدقه يف انكنة يف انملية اي خ كة اي المة ايبديكة ايوف كة.
 18-2خــالل جل ــنت ا ي ــتمنع املعقــد ة مــنم احمل م ــة ا اتدالكــة اجلونلكــة ايثنيك ــة امل لفــة جه ــنم
ايملقناــة ايتناعــة يلــدالملة ايقضــنلكة اجلونلكــة يد يــة غدااي ــد (احمل مــة ايثنيكــة) ــن ت ايوكناــة ايعنمــة ن
م ت ــب امل ــدعي ايع ــنم اق ــم  3ق ــد ف ــي ا ــنيتحقكق يف جملمي ــة ا ختف ــنء ايق ــملي احملتمل ــة امل ــتمملة
يل كد غرييمل ايا .اغم ايـك عـذا إجـملاء حتقكـق مكـدا اخـي اي ـجن ي ـملاً خلطـداة ايدضـذ يف
هـذا اململســا .مـن جهــة خـملى ضــحت يـلطنت اي ــجن يـه ايــتحنل علكهـن إ ــداا لحـة اأ ــنء
ايوــا ء املدجــد ين يف اي ــجن إىل حــد  7يلدل/يــبتمرب 2009؛ ن ايــم اي ــكد غرييــمل ايــا قــد
دحــذف يف ســي األحـدال مــن اياللحــة إا إيــه إ اء ايــتحنية ايعثــدا علكــه ا ـ دـت يــه يف حنيــة ـملاا
من اي جن؛ ن هذا ايدقنلذ دال ت إىل ااة ايداخلكة ايعدل يف  14يلدل/يبتمرب .2009
 19-2يف  4ســنيدن األ ل/يــبتمرب  2009علوــت احمل مــة ايثنيكــة ت ــم اخت ن ــهن امل ــن قبــدل
ملــب املثــدل مــنم ايقضــنء مــملت ايوكناــة ايعنمــة ن قــدم اتحقكــق ــداي ا ــمل اي ــف عــن م ــنن
جــد امل ـدامن ملاي ك ـ د يديكــي غرييــمل ايــا ن ءــملي ضــمن إجملاءادــن يقــنء مــذ اي ــهد فتك ـنً
ململا ــق اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال يلتحق ــق م ــن ــحة اي ـ دى  .يف ه ــذا اي ــد م ــملت ااَة اي ــلطة
اي ــعبكة يل ــد ن ايداخلكــة ايعــدل ايقكــن َة ايعنمــة يلحــمل ايــدمين ايبديكفــناي ان ــنا ايتــدااري ايال مــة
مل ــنعدة ايوكناــة ايعنمــة م تــب مــز امل ــنمل يف عملهــن مــن جــي حتديــد ضــعه ايقــنيد م ــنن جــد ا
حنيته اي حكة [ ]...د ري انمنية نقدقه األينيكة يف اي المة اي خ كة يف انكنة .
 20-2دجن ـ ــا ايتفت ـ ــكل املك ـ ــدا اي ـ ــذي م ـ ــملت ا ـ ــه احمل م ـ ــة ايثنيك ـ ــة يف  25ش ـ ــبني /ربايمل 2010
ج ـ ــناسة مـ ــدعز عـ ــنمز جلوـ ــة ناعـ ــة يل تكبـ ــة  28يلحـ ــمل ايـ ــدمين ايبديكفـ ــناي ن ايتد ـ ــي إىل
ي يتكج ــة إجيناك ــة .ي ــدعي ــنحبن اي ـ دى ن اي ــلطنت ا ض ــت ايقك ــنم اتفت ــكل مالل ــم ش ــنمي
يل ــجن ا ــدعدى ي ــه يتع ــذا علكه ــن ض ــمنن مــن ي ش ــخص م ــن األش ــخنل اننض ـملين يف عملك ــة
ايتفتــكل .يــدعكنن علــى جــه اخل ــدل يــه اغــم علــم اي ــلطنت ا ــهن ات يــجونء آخـملين ــري
إىل ن اي ــكد غرييــمل ايــا عــمل يلتعــذيب ايقتــي ايتقطكــذ ايــد ن اخــي اي ــجن ايعــنم يفوــا يال
ســذيك انمل ــنن ايــذي يـدـاعم ن ا ن ــه ــن اــه مل قــم اأعمــنل انفــمل اي ن كــة مل تخــذ ي إج ـملاء
آخمل يلتحقق من هذا املعلدمة.
 21-2ي ــري ــنحبن اي ـ دى إىل يــه ق ـنً يقــنيدن اإلج ـملاءات اجلونلكــة يلد يــة ايطــملف يك ــت
ايوكنا ــة ايعنم ــة م لف ــة ق ــي انيقض ــنين اجلونلك ــة إ ــن يضـ ـنً م ــد ية ع ــن إ ااة ايتحقك ــق يف األ ع ــنل
امل ــتدجبة يلعقــن ي ــطة هكطــنت شــملمة ايتحقكــق .إ اء ملــب ــت ايتحقكــق يتعــز علــى ايوكناــة
ايعنمة ن قدم انإلجملاءات أممل ا كطنت امل نعدة ان نا ايتدااري ايال مة.
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 22-2يدس ــد ــنحبن اي ـ ـ دى ن امل ــأية املعمل ض ــة عل ــى ايلجو ــة مل جي ــمل تثه ــن جي ــملي تثه ــن
جدج ــب ي إجـ ـملاء آخ ــمل م ــن إجـ ـملاءات ايتحقك ــق ايت ــدية ايد يك ــة .ن اإلجـ ـملاء املتب ــذ يف إم ــنا
مو دمــة ايبلــدان األمملي كــة نقــد اإلي ــنن اقت ــمل علــى ايتــدااري املدقتــة ايـ اعتمــددن حم مــة ايبلــدان
األمملي كة نقد اإلي نن هبدف ةنيـة حكـنة اي ـكد غرييـمل ايـا يـالمته ايبديكـة ي ـن مل يدقـدم يف
ي قت من األ قنت ي اال مل ي مل يدطلب جيمل ايو مل يف األير املدضدعكة.

ض

 23-2كمــن يتعلــق ا ــملي املقبديكــة املو ــدل علكــه يف ايفقــملة ايفملعكــة ( ) مــن ايفقــملة  5مــن املــن ة 22
مــن ا فنقكــة مونهضــة ايتعــذيب يــدعي ــنحبن اي ـ دى عــدم ـدا مل ي يــبكي ايت ــنف حملــي ماللــم آخــمل
يوب ــي ايـ ــتوفناا .اغـ ــم عـ ــدم أخملت ــن يف اإلاـ ــال عـ ــن اختفـ ــنء اي ــكد غرييـ ــمل ايـ ــا ـ ــإن اي ـ ــلطنت
مل ــتم يلم ــأية مل جي ــمل ي حتقك ــق ش ــنمي ا ــأن ايدق ــنلذ املعوك ــة دجيه ــي إىل ه ــذا ايت ــنايخ م ــري
قمليبهمــن .مل يدفــت ايتحقكــق ايــذي تحتــه ايوكناــة ايعنمــة إىل حتديــد م ــنن جــد ا إىل ا ــد األشــخنل
ايـذين شــناسدا يف عذيبــه اختفنلـه ايق ــملي .سمــن ن ان ــم اي ـن ا عــن احمل مــة ايثنيكـة ايـ قبلــت ت ــم
اخت ن هن ملب املثدل منم ايقضنء ايذي قدمته نحبة اي دى سنن عدمي اجلد ى.
ض ضارشك ى ض
 1-3ي ـ حدعي ــنحبن اي ـ ـ دى ن اي ــكد غريي ــمل اي ــا ض ــحكة ايته ــنيف ايد ي ــة ايط ــملف يلحق ــد
امل فدية يه جدجب املدا  14 11 2من ا فنقكة.
 2-3يدس ــد ــنحبن اي ـ ـ دى ن ايدض ــذ ايع ــنم يل ــجدن حني ــة حق ــد اإلي ــنن ياش ــخنل
احملــمل مز مــن انمليــة يف ايد يــة ايطــملف ثــري قلــق اي كنيــنت املعوكــة تقــد اإلي ــنن مــن قبكــي جلوــة
ايبلـ ــدان األمملي كـ ــة نقـ ــد اإلي ـ ــنن .يـ ــرب ضـ ــمن ايـ ــك است ـ ــن اي ـ ــجدن ايعـ ــدام اخلـ ــدمنت
األيني ــكة اا ف ــنع م ــتدى ايع ــدام األم ــن ع ــد ايد ك ــنت ا عت ــداءات ايبديك ــة ايـ ـ ق ــذ اخ ــي
اي ــجدن انإلض ــن ة إىل ع ــدم ايتحقك ــق يف ايدق ــنلذ اإل ــالت م ــن ايعق ــن  .يف ــي ه ــذا ايعو ــف
غنيب ـنً م ــن يلج ــأ ح ـملا مملاس ــا ا حتج ــن عن ــة املد ف ــدن ايع ـ مليدن ايت ــناعدن يلح ــمل اي ــدمين
امل لف ــدن اننملاي ــة ايداخلك ــة اخلناجك ــة يل ــجدن إىل اي ــتعمنل األي ــلحة ايوناي ــة عل ــى حن ــد غ ــري
متونيــب إىل ضــمل اي ــجونء ضـملانً مربحـنً مــن يــد ي يف اي ثــري مــن األحكــنن إىل حــن ت كــنت.
مــن جهــة خــملى مل ــب ع ــنانت مو مــة مــن اي ــجونء اعلــم اي ــلطنت مدا قتهــن عــن ً مــن
عــنل ايعوــف اجلو ــي هجمــنت م ــلحة اعتــداءات خطــرية علــى اي ــالمة ايبديكــة اغتكــن ت
ضــد يــجونء آخ ـملين يمل ضــدن ا ي ــكنع ــم يون ــدهنم يف اي ــكطملة علــى اعــت جوحــة اي ــجن.
قـنً يلمعلدمـنت املتنحـة إىل حـز قـدمي اي ـ دى إىل ايلجوـة ـديف يف ايفـتة مـن عــنم  1999إىل
عنم  3 664 2008شخ نً د كب  11 401اخي مملاسا ا حتجن يف ايد ية ايطملف(.)2
__________
( )2ي ـري ـنحبن اي ـ دى إىل قمليـمل جلوـة ايبلـدان األمملي كـة نقـد اإلي ـنن:
” (OEA/Ser.L/V/II. Doc 54) en Venezuelaايفقملة  811من يلكهن.
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 3-3كمــن يتعلــق انملــن ة  2مــن ا فنقك ـة يــدعي ــنحبن اي ـ دى يــه اغــم اننيــة ايعنمــة املبكوــة
يف ايفقــملة اي ــناقة مل تخــذ يــلطنت اي ــجدن ي ــدااري قنيديكــة قضــنلكة مــن يــدع آخــمل ي ــي
متوذ على حند عنل ممناينت ايتعـذيب غـريا مـن ضـمل املعنملـة ايقنيـكة ايالإي ـنيكة املهكوـة
ـاال م ــتمملة اخــي اي ــجدن .مل تخــذ ايد يــة ايطــملف يف هــذا ايقضــكة ي إج ـملاء ملوــذ
اي ـ
عــمل اي ــكد غرييــمل ايــا يلتعــذيب عن ــة يتفــن ي اختفنلــه علــى يــدي يــجونء آخ ـملين جدا قــة
اي لطنت املديكة يل جن ايعنم يفوا يال حملايه ايتناعز يلحمل ايدمين.
 4-3ي ــري ــنحبن اي ـ دى إىل حنيــة ايعوــف ايعنمــة ايـ ــد اخــي يــجدن ايد يــة ايطــملف (اي ــمل
ايفقملة  2-3عالا) يدعكنن ن ايد ية ايطملف ايته ت ا يتاامنت ايداا ة يف املن ة  11من ا فنقكة مونهضة
ايتعذيب حك إهنن مل ت اودع من ايالمبن ة اعدم اعتمن هن ايتدااري اي ن كة املاللمة ي فنية عدم عمل
األشخنل احململ مز من انمليـة يلتعـذيب اخـي اي ـجدن .إن حنيـة اي ـجدن مل ـهد ي ـري يدـذسمل موـذ
سثمل من  10يودات مل دعتمد يكنينت خطي هبدف كري حنية ايعوف اخلهن(.)3
 5-3مل ف ــي ايد ي ــة ايط ــملف ي ــدااري جل ــرب ض ــملا ايض ــحنين ق ـنً يلم ــن ة  14م ــن ا فنقك ــة.
عل ــى خ ــالف اي ــك ق ــد ــبب ع ــدم اسـ ـتام اي ــلطنت إ اء شـ ـ دى ــنحيب اي ــبال ايع ــدام
ي معلدم ــنت ع ــن ض ــذ اي ــكد غريي ــمل اي ــا ع ــن م ــنن ج ــد ا يف معني ــنة إض ــن كة ي ــنحيب
اي ـ دى ايلــذين جيه ــالن إىل حــد اين إن س ــنن قمليبهمــن ي ـاال علــى قك ــد انكــنة م  .يف ه ــذا
اي ــد ي ــري ــنحبن اي ـ دى إىل هنمــن مل يتلقك ـن يــدى ا ايــنت غــري ا كــة فكــد اــأن قمليبهمــن قــد
اغتكي قدطذ د ن اخي اي جن ايعنم يفوـا يال .اغـم اجلهـد املبذ يـة اي ـ ن ى املقدمـة لـم قـم
ايوكناة ايعنمة من ايونحكة ايعملكة يـدى افـت حتقكـق شـ لي ن اعتمـن ي ـدااري عنيـة يتحديـد
ض ــذ اي ــكد غريي ــمل اي ــا م ــنن ج ــد ا .ع ــال ة عل ــى اي ــك مل يدــتهم ي ش ــخص اد ــفه
م د ً عن لك األ عنل مل جيمل جرب األضملاا املت بة عوهن.
 6-3الحـ ــي ايلجوـ ــة ن ايدقـ ــنلذ اي ـ ـداا ة يف ايـ ــبال ثـ ــري م ـ ــنلي اات ـ ــلة انملـ ــن ة  12مـ ــن
ا فنقك ــة حكـ ـ إهن ــن تعل ــق انيتع ــذيب اي ــذي يدــاعم ن اي ــكد غريي ــمل اي ــا عـ ـمل ي ــه ي ــكمن
ا ــبب اختفنلــه هــد يقضــي عقداتــه اخــي اي ــجن ايعــنم يفوــا يال ا ــبب عــدم إج ـملاء ي حتقكــق
داي يايه ا أن مل ف اختفنله املاعدم غكن ي معلدمنت عن ضعه م نن جد ا.
 7-3سم ــن الح ــي ايلجو ــة ن ايدق ــنلذ اي ـ ـداا ة يف اي ــبال ث ــري م ــنلي جدج ــب امل ــن ة  16م ــن
ا فنقكــة كمــن يتعلــق تقــد ــنحيب اي ـ دى حك ـ إهنــن تعلــق جعنملــة اي ــلطنت مــن خــالل
جهد تن من جي ايتجالء م ري اي كد غرييمل ايا م نن جد ا من جي حتقكق ايعداية.
 8-3كمــن يتعلــق اتــدااري جــرب ايضــملا يلــتمر ــنحبن اي ـ دى مــن ايلجوــة ن د ــي ايد يــة
ايط ــملف ج ــن يل ــي ) ( :إجـ ـملاء حتقك ــق ش ــنمي ا ــأن اي ــمل ف ايـ ـ ع ــمل كه ــن اي ــكد غريي ــمل اي ــا
__________
( )3امل دا يف ه ايفقمل نن .850 829
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ض

ض

يلتعــذيب غــريا مــن ضــمل املعنملــة ايعقداــة ايقنيــكة ايالإي ــنيكة املهكوــة ــمل ف اختفنلــه؛
( ) حتديد م نن ن اي كد غرييـمل ايـا يف هـذا اننيـة ـلكم ا ن ـه ي ـنحيب اي ـ دى؛ ( )
مو نحيب اي دى عديضنً ماللمنً عن األضملاا اي نقت هبمن.
ض ضعدمضت ا نضارد رهضارط ف ض
 -4يف  4آااا/مـ ـ ـ ــنا  17ـ ـ ـ ـملين ايثـ ـ ـ ــن /يد مرب  25 2011متد /يديكـ ـ ـ ــه 25 2012
ســنيدن ايثن /يو ــنيمل  2013دعك ــت ايد ي ــة ايط ــملف إىل قــدمي مالح ند ــن ا ــأن مقبديك ــة اي ـ دى
ي ــهن املدض ــدعكة .وب ــه ايلجو ــة إىل هن ــن مل تل ــق ي معلدم ــنت يف ه ــذا اي ــأن .أي ــف ي ــدن
ايد يــة ايط ــملف ا ضــت ق ــدمي املعلدم ــنت املتعلقــة جقبديك ــة ه ــذا اي ـ دى  /ي ــهن املدض ــدعكة.
دـ ــذسمل ن ايد يـ ــة ايطـ ــملف ملامـ ــة جدجـ ــب ا فنقكـ ــة اتقـ ــدمي ف ـ ـريات دضـ ــكحنت خطكـ ــة إىل
ايلجوــة بــز مدضــدع ايقضــكة عــمل عوــد ا قتضــنء ايتــدااري ايـ اعتمــددن إل ــالح هــذا ايدضــذ.
ي ملاً يعدم ا ايد ية ايطملف يتديل ايلجوـة ا عتبـنا ايداجـب عـنءات ـنحيب اي ـ دى املدعمـة
اأ ية سن كة( )4يتو مل ادقة يف سي احدة من ش ن اتن.
ض ضار سائلض اإل اءاتضار

هضعقىضارقج ه ض ض

ايو مل يف املقبديكة
 1-5جي ــب عل ــى جلو ــة مونهض ــة ايتع ــذيب قب ــي ايو ــمل يف ي ا ع ــنء ي ــمل يف ش ـ دى م ــن ن ق ــملا
من إاا سنيت اي دى املقدمة مقبدية م جدجب املن ة  22من ا فنقكة.
 2-5حت ــكي ايلجو ــة علمـ ـنً ان ع ــنءات ــنحيب اي ـ ـ دى املتمثل ــة يف ن امل ــأية املعمل ض ــة عل ــى
ايلجو ــة مل جي ــمل تثه ــن جي ــملي تثه ــن جدج ــب ي إجـ ـملاء آخ ــمل م ــن إجـ ـملاءات ايتحقك ــق ايت ــدية
ايد يك ــة .يف ه ــذا اي ــد الح ــي ايلجو ــة ي ــه يف  4ـ ـملين ايث ــن /يد مرب  2009ق ــدمت جلو ــة
ايبل ـ ــدان األمملي ك ـ ــة نق ـ ــد اإلي ـ ــنن إىل يد ي ـ ــة ايط ـ ــملف اطل ـ ــب م ـ ــن ـ ــنحبة اي ـ ـ ـ دى مل ـ ــب
معلدمـنت عنجــي قـنً يلمــن ة ايملااعــة ع ـملة مــن ا فنقكـة ايبلــدان األمملي كــة املتعلقـة تــن ت ا ختفــنء
ايق ـ ــملي ياش ـ ــخنل يف  17ـ ـ ـملين ايث ـ ــن /يد مرب  2009ق ـ ــملت حم م ـ ــة ايبل ـ ــدان األمملي ك ـ ــة
نق ــد اإلي ــنن ــدااري مدقت ــة ي ــنة اي ــكد غريي ــمل اي ــا .ق ـ ـنً يلمعلدم ــنت املتنح ــة يف ايبداا ــة
اإليك ت يك ــة حمل م ــة ايبل ــدان األمملي ك ــة( )5ق ــملات احمل م ــة يف  19آ  /غ ــطر  2013إي ــنء
ايت ــدااري املدقت ــة حف ــي املل ــف م ــرية إىل ن ه ــذا اي ــدعدى تض ــمن االغـ ـنً مل يـ ـنً اا ــلة قك ــد
اإلجملاء من قبي ايلجوة ( .)6الحي ايلجوة ن ايتـدااري ايـ اعتمـددن سـي مـن جلوـة حم مـة ايبلـدان

__________
( )4اي ــمل ايــبال اقــم  2012/503يتك ــنااهريا ضــد ادا يــدي ايقـملاا املعتمــد يف  12ينا/مــنيد  2014ايفقــملة 4
ايبال اقم  2009/376اوديب ضد اجلاالمل ايقملاا املعتمد يف  8ملين ايثن /يد مرب  2013ايفقملة .4

( )5اي مل .www.corteidh.or.cr/docs/medidas/larez_se_03.pdf
( )6اي مل قضكة غرييمل ايا قملاا حم مة ايبلدان األمملي كة املداخ  19آ  /غ طر  ( 2013دااري احتا ية) ايفقملة .8
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ــ ي
األمملي ك ــة مل تو ــن ل ا ــأي شـ ـ ي م ــن األشـ ـ نل األي ــر املدض ــدعكة يلم ــأية .انيت ــنيل
اإلجـ ـملاءات ايـ ـ ا بعته ــن هن ــنن ا كطت ــنن تث ــن يلم ــأية ا ــنملع ايـ ـداا يف ايفق ــملة ايفملعك ــة ( ) م ــن
ايفقــملة  5م ـن املــن ة  22مــن ا فنقكــة .يف ــي هــذا املعطكــنت يف غكــن ي معلدمــنت ــري إىل
ن ه ــذا امل ــأية ق ــد ج ــملى تثه ــن جي ــملي تثه ــن جدج ــب ي إجـ ـملاء آخ ــمل م ــن إجـ ـملاءات ايتحقك ــق
ايت ــدية ايد يكــة اعــد  19آ  /غ ــطر  2013ــملى ايلجوــة يــه يدجــد ي عــنلق دــدل ن
قبدل اي دى جدجب ايفقملة ايفملعكة ( ) من ايفقملة  5من املن ة  22من ا فنقكة.
 3-5دــذسمل ايلجو ــة اقل ــق ن ايد ي ــة ايط ــملف اغ ــم ايطلب ــنت ايتذسريي ــة ايثالث ــة املدجه ــة إيكه ــن
مل قدم إيكهـن ي مالح ـنت .انيتـنيل لـص ايلجوـة إىل يـه يـكر ةـة مـن دـدل ن ي ملهـن يف هـذا
ايبال قنً يلفقملة ايفملعكة ( ) من ايفقملة  5من املن ة  22من ا فنقكة.
 4-5ــملى ايلجو ــة ن ا ع ــنءات ــنحيب اي ـ ـ دى املتعلق ــة ا ــنملدا  14 11 2م ــن ا فنقك ــة
سني ــت مدعدم ــة ج ــن ي ف ــي م ــن األ ي ــة ألغـ ـملا املقبديك ــة انيت ــنيل عل ــن ن ا ع ــنءات مقبدي ــة.
سم ـ ــن ـ ــملى ايلجو ـ ــة ن ايدق ـ ــنلذ امل ـ ــذسداة املعلدم ـ ــنت اي ـ ـداا ة يف املل ـ ــف ث ـ ــري يض ـ ـنً م ـ ــنلي تعل ـ ــق
انملــن ز  16 12مــن ا فنقكــة كمــن يتعلــق اني ــكد غرييــمل ايــا ــنحيب اي ـ دى علــى ايتـدايل
(اي ــمل ايفقــمل ز  7-3 6-3ع ــالا) .انيتــنيل ي ــتو مل ايلجوــة يف األي ــر املدضــدعكة يال ع ــنءات
املقدمـ ــة جدجـ ــب امل ـ ـدا  14 12 11 2إاا قدمللـ ــت موفـ ــمل ة مقتيـ ــة انملـ ــن ة  1مـ ــن ا فنقكـ ــة
كمن يتعلق اني كد غرييمل ايا سذيك جدجب املن ة  16كمن يتعلق ا نحيب اي دى.

ايو مل يف األير املدضدعكة
 1-6ي ــملت ايلجوــة يف هــذا ايــبال يف ضــدء مجكــذ املعلدمــنت اي ـ نحتهــن ــن األم ـملاف املعوكــة
عمالً انيفقملة  4مـن املـن ة  22مـن ا فنقكـة .اـنيو مل إىل ن ايد يـة ايطـملف مل قـدم ي مالح ـنت
ا ــأن األيــر املدضــدعكة يتعــز إيــالء ا عتبــنا ايداجــب إل عــنءات ــنحيب اي ـ دى يف حــد
من دعمت اه من ية.
 2-6قب ــي ايو ــمل يف ا ع ــنءات املقدم ــة م ــن ــنحيب اي ـ دى املتعلق ــة ج ـدا ا فنقك ــة امل ــنا
إيكهــن يتعــز علــى ايلجوــة ن قــكم مــن إاا سنيــت األ عــنل ايـ عــمل ــن اي ــكد غرييــمل ايــا ـ ي
ضملانً من ضمل ايتعذيب انملع ايداا يف ايفقملة  1من ا فنقكة.
 3-6حتـ ــكي ايلجوـ ــة علم ـ ـنً ان عـ ــنءات ـ ــنحيب اي ـ ـ دى املتمثلـ ــة يف هنمـ ــن دجهـ ــن يـ ــدم  8يلـ ــدل/
يــبتمرب  2009إىل اي ــجن ايعــنم يفوــا يال اعــد ن خربتــن شــخص ههــدل ا ديــة انغتكــنل اي ــكد غرييــمل
ايـ ــا اخلـ ــه ي وهمـ ــن مل جيـ ــداا مل د ـ ــال علـ ــى ي معلدمـ ــنت عـ ــن م ـ ــنن جـ ــد ا .ق ـ ـنً ي ـ ــنحيب
اي ـ دى فكــد شــهن ات إضــن كة اــأن اي ــكد غرييــمل ايــا ســنن ضــحكة ايتقــنم همدعــة مــن يــا ء اي ــجن
ايع ــنم يفو ــا يال ق ــنمدا انغتكني ــه قطكع ــه و ــه اخ ــي اي ــجن جدا ق ــة ي ــلطنت اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال
انــمل ايــدمين ايبديكفــناي .اغــم هــذا املعلدمــنت مــذ ن اي ــلطنت دال ــت هبــذا ا ختفــنء ن ــأخري
مل جي ـمل إىل حــد اين ي حتقكــق شــنمي ا ــأن عــنل ايتعــذيب اي ـ يـدـاعم ن اي ــكد غرييــمل ايــا عــمل
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ــن مل دعتمــد ــدااري عنيــة سن كــة يتحديــد م ــنن جــد ا م ــريا .مــن جهــة خــملى حتــكي ايلجوــة علمـنً
اــأقدال ي ــلطنت اي ــجن م ــنم احمل م ــة ايثنيكــة اي ـ فكــد ا ــأن اي ــكد غرييــمل اي ــا يف حنيــة ـملاا م ــن
اي جن ايعنم يفوا يال ن ن دض األيبن اي ايتودت إيكهن هذا اإل ن ة.
 4-6الحـي ايلجوــة يــه مــن ايثناــت ن اي ــكد غرييــمل ايـا ســنن يقضــي عقداــة انملمــنن مــن انمليــة
يف اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال يف ايدق ــت اي ــذي ح ــدثت ك ــه ايدق ــنلذ مدض ــدع ه ــذا اي ـ ـ دى .يف ه ــذا
اي ــد ــذسمل ايلجو ــة ا ــأن اي ــد ل األمـ ـملاف ملام ــة عل ــى حن ــد خ ــنل ا ــأن ف ــي يل ــجونء انق ــد
املو ــدل علكهــن يف ا فنقكــة ن تخــذ ــدااري عنيــة ملوــذ عــنل ايتعــذيب( )7ي دهنــن تحمــي م ــد يكة
خن ــة اد ــفهن ضــنمونً حك ـ إن يــلطنت اي ــجن متــنا علــكهم اقناــة يــكطملة شــديدة .اــذيك
يوب ــي يلــد ل األم ـملاف ن تخــذ ايتــدااري ايال مــة ملوــذ اعــت األ ـملا مــن ممنايــة عــنل ايتعــذيب علــى
شــخنل خنضــعز ي ــكطملدم( .)8سم ــن ــذسمل ايلجوــة اــأن ا ختف ــنء ايق ــملي يوطــدي علــى ايتهنس ــنت
متعــد ة نقــد اإلي ــنن إخــالل مــن جنيــب ايد يــة ايطــملف املعوكــة ان يتاامــنت اي ـداا ة يف ا فنقكــة؛
ن هــذا اجلملميــة يف حــد اادــن ـ ي كمــن يتعلــق اني ــخص املختفــي قــد ـ ي كمــن يتعلــق
اذ يه قنااه ضملانً من ضمل ايتعذيب املعنملة ايالإي نيكة املون كة يال فنقكة(.)9
 5-6الحــي ايلجوــة ن ــنحيب اي ـ دى قــدمن يف  9 8يلدل/يــبتمرب  2009شـ دى ا ــأن
اختفنء اي كد غرييمل ايا إىل مديمل اي ـجن ايعـنم يفوـا يال إىل انـمل ايـدمين ايبديكفـناي .يف 13 1
ملين األ ل /ستدامل  2009ملبنً من املدعي ايعنم من مديملية انقد األينيكة ايتناعة يلوكناـة ايعنمـة
على ايتدايل إجملاء حتقكق ا أن اختفنء هذا اي خص اخي اي جن ايعنم يفوا يال اغتكنيه احملتمـي علـى
يدي يـا ء يف اي ـجن سـذيك ا ـأن امل ـناسة امل ـد يكة احملتملتـز ي ـلطنت اي ـجن عون ـمل انـمل
ايدمين ايبديكفناي .يف هذا اي د شناا إىل يه قنً ي هن ة يجونء آخملين سنن اي كد غرييمل ايا
ضحكة ايتقنم هذا اومدعة من اي جونء حك سنن يعلـم هنـم يقدمـدن اأي ـطة غـري م ـمل عة اـنيتدامد
مذ اعـت اي ـلطنت .قـنً ألقـدال ايوكناـة ايعنمـة مـنم احمل مـة ايثنيكـة ـدىل م تـب املـدعي ايعـنم اقـم 3
إجنن حتقكق ا أن جملمية ا ختفنء ايق ملي احملتملة يل كد غرييمل ايا.
 6-6غري ن ايلجوة الحي يه قنً يلمعلدمنت ايـداا ة يف امللـف اقت ـملت اي ـلطنت إ اء عـذا
ايعثــدا علــى اي ــكد غرييــمل ايــا اخــي اي ــجن ايعــنم يفوــا يال علــى اإلشــناة إىل يــه ــمل موــه ن ن
__________
( )7اي مل علكق ايلجوة ايعنم اقم  )2008(2ا أن وفكذ ايد ل األمملاف يلمن ة  2من ا فنقكة ايفقملة .13

( )8امل دا يف ه ايفقمل نن .18 17
( )9ون يــت ايلجوــة م ــأية ا ختفــنء ايق ــملي يف مالح ــنت ختنمكــة شــي .اي ــمل علــى يــبكي املثــنل مالح ندــن اخلتنمكــة
ا ــأن ايتقملي ــمل اجل ــنمذ يلتقمليـ ـملين اي ــد ايز اخلم ــر اي ــن يلم ــكك ( CAT/C/MEX/CO/5-6ايفق ــملة )12؛
ا ـ ـ ـ ـ ــأن ايتقمليـ ـ ـ ـ ــمل األ يل يمل ايـ ـ ـ ـ ــدا ( CAT/C/RWA/CO/1ايفقـ ـ ـ ـ ــملة )14؛ ا ـ ـ ـ ـ ــأن ايتقمليـ ـ ـ ـ ــمل األ يل يتسمني ـ ـ ـ ـ ــتنن
( CAT/C/TKM/CO/1ايفق ـ ــملة ) 15؛ ا ـ ــأن ايتقملي ـ ــمل اجل ـ ــنمذ يلتقملي ـ ـملين اي ـ ــد ايز ايثني ـ ـ ايملاا ـ ــذ ي ـ ــملي ي ـ ــن
( CAT/C/LKA/CO/3-4ايفقمل ـ ـ ــنن ) 9 8؛ ا ـ ـ ــأن ايتقملي ـ ـ ــمل اي ـ ـ ــد اي ايملاا ـ ـ ــذ ي ديدمبك ـ ـ ــن (CAT/C/COL/CO/4
ايفقمل نن )17 11؛ ا أن ايتقمليمل األ يل يت ن ( CAT/C/TCD/CO/1ايفقمل نن .)17 14
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قــدم ي معلدمــنت يــة اات ــلة مــن شــأهنن ن بــز ـملااا احملتمــي مــن اي ــجن ن ن يوجــا
ي حتقكــق شــنمي ا ــأن ـملااا املاعــدم اي ــمل ف احملــد ة ايـ جــملى كهــن ايــك .اغــم اي ـ ن ى املقدمــة
م ــن ــنحيب اي ـ ـ دى ان ــم اي ــذي ــدا ه احمل م ــة ايثنيك ــة يف  4س ــنيدن األ ل /ي ــمرب 2009
ياال م ـري اي ـكد غرييـمل ايـا ههـد ً إىل حـد اين؛ مل قـدم اي ـلطنت ي معلدمـنت عـن ايتـدااري
املم وــة ايـ قــد ــدن ا ــذدن يتحديــد م ــنن جــد ا؛ يف حنيــة ن ــه لــم يدعثــمل علــى ا ن ــه مل يد ــلم
إىل عنللته .سمن مل دحتد امل د يكة احملتملة ي لطنت اي جن ايعـنم ايفوا يلـي انـمل ايـدمين ايبديكفـناي.
مل دعتم ــد ادج ــه خ ــنل ي ــدااري يتدض ــك م ــن إاا اي ــتهدف اختف ــنء اي ــكد غريي ــمل اي ــا معنقبت ــه
ديفــه اــنيو مل إىل يــه ســنن علــى علــم اأي ــطة غــري م ــمل عة يـدـاعم ن همدعــة مــن اي ــجونء سنيــت
قــدم هبــن اــنيتدامد مــذ اي ــلطنت ت ــب مــن ســدا ــنحب اي ـ دى مــنم مديمليــة انقــد األينيــكة
ايتناعة يلوكناة ايعنمة .يف غكـن ي معـن مـن ايد يـة ايطـملف ـملى ايلجوـة ن اي ـكد غرييـمل ايـا دحـملم
مــن انمنيــة ايقنيديكــة موــذ  7يلدل/يــبتمرب  2009ن اختفــنءا ايق ــملي يف ــي املالا ــنت اخلن ــة
ذا ايقضكة ي ي عالً من عنل ايتعذيب انملع ايداا يف املن ة  1من ا فنقكة.
 7-6حتــكي ايلجوــة علم ـنً ان عــنءات ــنحيب اي ـ دى املتعلقــة انملــن ز  11 2مــن ا فنقكــة
املتمثلــة يف يــه اغــم حنيــة ايعوــف اخلطــرية ايـ ــهدهن اي ــجدن مل ت ــملف ايد يــة ايطــملف ديــة
مل تخـ ــذ ـ ــدااري قنيديكـ ــة إ اايـ ــة قضـ ــنلكة خـ ــملى عنيـ ــة ملوـ ــذ ممنايـ ــنت ايتعـ ــذيب اخلهـ ــن
ي ــكمن يلحكلدي ــة ن ع ــمل اي ــكد غريي ــمل اي ــا يالختف ــنء انيت ــنيل أل ع ــنل ايتع ــذيب عل ــى
ي ــدي ي ــا ء آخـ ـملين يف اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال جدا ق ــة ي ــلطنت ه ــذا اي ــجن .يف ه ــذا اي ــد
حت ـ ــكي ايلجو ـ ــة علمـ ـ ـنً اتقملي ـ ــمل جلو ـ ــة ايبل ـ ــدان األمملي ك ـ ــة نق ـ ــد اإلي ـ ــنن يع ـ ــنم  )10(2009ـ ــذسمل
انيــتوتنجندن ا ــأن ايتقمليــمل ايــد اي ايثــن يلد يــة ايطــملف اي ـ حثــت مــن خال ــن هــذا ايد يــة علــى
اعتمن دااري يتفن ي ايعوف از اي ـجونء ايعوـف املمـنا علـكهم مـن قبـي مـد في اي ـجدن علـى
حد يداء؛ سذيك يتعايـا اإلجـملاءات امل ـتقلة يتفتـكل اي ـجدن( .)11يف غكـن ي مالح ـنت مـن
ايد يــة ايط ــملف ا ــأن آيك ــنت مملاقب ــة اي ــجن ايع ــنم يفو ــا يال ــدااري خ ــملى م ــن ج ــي مو ــذ ع ــنل
ايعوــف اــز اي ــجونء موــذ عــمل هــد ء أل عــنل ايتعــذيب مــن قبــي اي ــلطنت جدا قتهــن لــص
ايلجوة إىل ن ايد ية ايطملف م د ية عن ايتهنيف املن ز  11 2من ا فنقكة.
 8-6كمــن يتعلــق انملــن ة  12مــن ا فنقكــة ــذسمل ايلجوــة اــأن ايــد ل األمـملاف ملامــة اــأن ءــملي ا كـنً
حتقكقـنً دايـنً يايهـنًسلمــن دجــدت يــبن معقديــة يالعتقــن اــأن عـالً مــن عــنل ايتعــذيب قــد اا ــب(.)12
يف هــذا ايقضــكة الحــي ايلجوــة ن ــنحيب اي ـ دى دال ــن اــأن م تــب املــدعي ايعــنم اقــم  3لــف
اـ ـ ــنيتحقكق يف ا ختفـ ـ ــنء ايق ـ ـ ــملي احملتمـ ـ ــي يل ـ ـ ــكد غرييـ ـ ــمل ايـ ـ ــا؛ يـ ـ ــه يف  25شـ ـ ــبني /ربايمل 2010

__________
(( “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” )10اننشكة  2عالا).

( )11اي ــمل ايدثكق ــة  CAT/C/CR/29/2ايفق ــملة ايفملعك ــة (ف) م ــن ايفق ــملة  .11اي ــمل يض ـ ـنً ايدثكقـ ــة
ايفقملة ايفملعكة ( ) من ايفقملة  10ايفقملة  19علكق ايلجوة ايعنم اقم  )2008(2ايفقملات .18 17 13
( )12ايبال اقم  2005/269علي ان ينمل ضد دير ايقملاا املعتمد يف  7ملين ايثن /يد مرب  2007ايفقملة .7-16
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دجــملي فتــكل يل ــجن ايعــنم يفوــا يال تضــدا ايوكناــة ايعنمــة جلوــة مــن انــمل ايــدمين ايبديكفــناي.
ءـ ــد ايلجوـ ــة يف امللـ ــف املعـ ــمل علكهـ ــن ي عو ـ ــمل آخـ ــمل مـ ــن شـ ــأيه ن يبـ ــز قكـ ــنم اي ـ ــلطنت
اــنيتحقكق اغــم يــه سنيــت ةــة يــبن معقديــة ــري إىل اا ــن عــي مــن عــنل ايتعــذيب .اغــم
اجلهــد اي ـ اــذ ن ــنحبن اي ـ دى ــإن ايد يــة ايطــملف اعــد مــمل ا مــن يوــنها يــت يــودات علــى
اختفــنء اي ــكد غرييــمل ايــا اخــي اي ــجن ايعــنم يفوــا يال مل ءــمل ي حتقكــق ــداي يايــه عــنل يف
اي ـ ـ ن ى املتعلق ـ ــة انيتع ـ ــذيب ا ـ ــبب اختفنل ـ ــه ايق ـ ــملي اخ ـ ــي اي ـ ــجن ايع ـ ــنم يفو ـ ــا يال مل ميث ـ ــي
امل ــد يدن ع ــن اي ــك م ــنم ايعداي ــة (اي ــمل ايفق ــملة  6-6ع ــالا) .عل ــى ض ــدء املعلدم ــنت ايـ ـداا ة يف
امللــف يف غكــن ي مالح ــنت مــن ايد يــة ايطــملف هبــذا اي ــأن ــملى ايلجوــة ن ايد يــة ايطــملف
مل متتثي ياليتاامنت ايداا ة يف املن ة  12من ا فنقكة.
 9-6حتــكي ايلجوــة علم ـنً ان عــنءات ــنحيب اي ـ دى اي ـ فكــد اأيــه مل جيــمل جــرب األض ـملاا اي ـ
نق ــت اني ــكد غريي ــمل اي ــا ا ــنملع ايـ ـداا يف امل ــن ة  14م ــن ا فنقك ــة( .)13إا أخ ــذ ايلجو ــة يف
اعتبناهن عدم إجـملاء حتقكـق ـداي يايـه يف اي ـ ن ى ايـ قـدمهن ـنحبن اي ـ دى سـذيك ايعون ـمل
املبكوــة يف ايفق ـملات اي ــناقة لــص إىل ن ايد يــة ايطــملف مل متتثــي ياليتاامــنت ايداقعــة علــى عن قهــن
جدجب املن ة  14من ا فنقكة.
 10-6الح ــي ايلجوـ ــة ن ا ختفـ ــنء ايق ـ ــملي يل ـ ــكد غريي ــمل ايـ ــا ـ ــبب يف األيـ ــى املعنيـ ــنة
ي ــنحيب اي ـ دى ن اي ــلطنت مل ــتم جلهد ت ــن م ــن ج ــي اي ــتجالء م ــري اي ــكد غريي ــمل
ايا م نن جد ا .مل يتلق نحبن اي دى قـي دضـكحنً ماللمـنً عـن اي ـمل ف ايـ حـدثت كهـن
ن ــه املاعدمــة ـملااا املاعــدم مل يت ــلمن جثتــه .يف غكــن دضــك مقوــذ مــن ايد يــة ايطــملف ــملى
ايلجوة ن ايدقنلذ بز ايتهنسنً يلمن ة  16من ا فنقكة كمن يتعلق ا نحيب اي دى.
ـ ــملى ايلجوـ ــة إا ت ـ ــملف جدجـ ــب ايفقـ ــملة  7مـ ــن املـ ــن ة  22مـ ــن ا فنقكـ ــة ن ايدقـ ــنلذ
-7
املعمل ض ــة علكه ــن ب ــز ايتهنسـ ـنً يلفق ــملة  1م ــن امل ــن ة  2يلمـ ـدا  14 12 11م ــن ا فنقك ــة إاا
قمللـت موفـمل ة مقتيــة انملـن ة  1كمــن يتعلـق اني ــكد غرييـمل ايــا؛ ايتهنسـنً يلمــن ة  16كمـن يتعلــق
ا نحيب اي دى.
حتـ ـ ايلجو ــة ايد ي ــة ايط ــملف قـ ـنً يلفق ــملة  5م ــن امل ــن ة  118م ــن ي نمه ــن اي ــداخلي عل ــى
-8
مــن يلــي ) ( :ن ــملع يف إجـملاء حتقكــق شــنمي عــنل ا ــأن مالا ــنت اختفــنء اي ــكد غرييــمل ايــا اخــي
اي ـ ــجن ايعـ ــنم يفوـ ــا يال؛ ( ) ن الحـ ــق امل ـ ــد يز عـ ــن ا يتهنسـ ــنت اململ بـ ــة حتـ ــنسمهم عـ ــنقبهم؛
( ) ن متــو اي ــكد غرييــمل ايــا يف حنيــة اقنلــه علــى قكــد انكــنة ــنحيب اي ـ دى عديض ـنً إم نيكــة
إلعــن ة ايتأهكــي ق ـنً يال فنقكــة .حت ـ ايلجوــة ايد يــة ايطــملف علــى إاالغهــن يف غضــدن  90يدم ـنً مــن
نايخ إحنية هذا ايقملاا انيتدااري اي اعتمددن قنً يلمالح نت اي نيف اسملهن.
__________
( )13اي مل علكق ايلجوة ايعنم اقم  )2012(3ا أن وفكذ املن ة  14من قبي ايد ل األمملاف.
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