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مما العهد:

٢ل 7 )٣و 9ل-)١ل )٣و١٠ل )١و١٤ل )٢ول )٣لب)
ولز)

مما الربوتمومل االةاغنابمي:

الفقر  ٢لب) من املن 5

 - ١صنحت البالغ هم براشنتان وممناب دتدمي وهم مماطن تغبنيل من ممالغد  ٢6أيامل/
سبامرب  .١9٨5ويدعي أ الدولة الطرف اتاهك حقمقا امجت املن تني  7و  ١٠ل ) ١افر مهن
ودالقرتا مع املما ٢ل )٣و9ل- )١ل )٣و١٤ل )٢ول)٣لب) ولز) من العهد .وقد ةل العهد
والربوتمومل االةاغنابمي املاحق با حغز الافنذ دلاسبة دىل تغبنل  ١٤آب/أ سطس  .١99١وه ل
صنحت البالغ حمنم.
الوقائع لما عرضها صاحة البالغ
 ١- ٢ون صنحت البالغ يعمل وظغفة مسنعد طيب ويدير ما راً لامساازمنت الطبغة
مقنطعة ابودتديهي تغبنل .و  7تغسن /أبريل  ٢٠١١جرى اعاقنلا بماسطة ثالثة أ را من
مكاات شارطة مقنطعاة ابودتااديهي أثاانء عباماب ا ادو ا اديااة  -الاغبنلغاة .ووان أ ارا الشاارطة
يرتدو الزمي املدين .وقنمما باطميقا وطابما ماا البهنب معهم .وعادمن اب ض صنحت البالغ
وضاع أحاد أ ارا الشارطة السااالأ عااى ابأسااا وي تقغغاد يديااا ةاال ظهاار  .ومل يطااع صاانحت
الابالغ عااى ماابور تمقغال ومل أبارب ساابنب تمقغفاا أو حقمقاا .ىل اقاغااد دىل يففار الشاارطة
دابمغاي تمل حغث احا ز ملد سنعاني .وضربا ا راس ثالث مرات ةالل هب الفرت .
 ٢- ٢وأةب صنحت البالغ من دابمغاي تمل دىل مكات ابئغس الشرطة براونش أابايل حغث
اساا مب .وطابا ماااا معاممانت ع ان تمابطاا ططاغو وتافغااب عماغاة تف اار ساغناب وقع ا
و ن شخصني ودصنبة العشرات .وقنل صنحت البالغ
 ٢7آذااب/منابس  ٢٠١١تسبب
دتا ال يعرف أمي شيء عن ذلك الاف ر .و ذلك المقا تعارل لاضارب الشاديد مان قبال
أ را الشرطة وتعرل لصفع ولكم وابول .ومن وضعما قطعة جمز عاى يد ىل وضعما مقهن ابجل
طنولاة صاعد عاغهان ثالثاة مان أ ارا الشارطة لاضادو عااى ياد  .وتسابت ذلاك آالم وأوجانع
شديد لادنية .وةضع ب املعنماة ألو ر من سنعة .وون يام الضدو عاى يد حمايل مخس
دىل سبع قنئق ىل يامقل من أجل طرأ األسئاة عاغا ىل يعنو أ را الشرطة العما غة بعد بضع
قانئق .وةاالل االساا ماب حانول أ ارا الشارطة دجباناب عااى االعارتاف دلاامابط الاف اار
ضالً عن االعرتاف باماطؤ ثالثة أشخنص آةرين .واب ض صنحت البالغ االتصغنع م.

 ٣- ٢وحنول والدتا و جدوى االتصنل با عن طريق هنتفا ا ممل تمراً التقطنع أةبناب
وونت تسأل عاا أ را األسر واألصدقنء ٨ .تغسن /أبريل  ٢٠١١قدم بال نً دىل مكات
شرطة مقنطعة ابودتديهي تفغد غا دةافنء اباهن .وأتكرت الشرطة وجم ابهن االحا نز لديهن.
و الغمم تفسا قدم والد صنحت البالغ شكمى دىل املكات ا اي لا اة المطاغة قمق
اإلتسن بمتمال وطات تدةل الا اة من أجل حتديد مكن اباهن واإل راج عاا .لكن الا اة
مل تاخااب أمي ةط امات ابمسغااة لاحديااد مكاان اباهاان .ومل تقاادم الا اااة اب اً ةطغ انً دال ش اابنط/
ربايار  ٢٠١٤بعاد أ طاات ماهان صانحت الابالغ تقادمي معاممانت عان اإلجاراءات املاخاب
عقت تقدمي الشكمى.
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 ٤- ٢و  ٨تغسن /أبريل  ٢٠١١أةب صنحت البالغ مر أةرى دىل مكات ابئغس الشرطة
براونش أابايل حغث اسا مب وضرب دلعصي بدغة اتازاع اعرتاف ماا .واسامر االسا ماب
لسنعنت وسئل مرااباً عن ضامعا ا مم البمي وقع  ٢7آذااب/منابس  .٢٠١١و دحدى
مراحل الاحقغق ي عصت عغاغا وقفل ما وأذتغا بشريو .واقاغد دىل ر ة ا راس حغث أاب م
عاى المقمف دسامرااب ألو ر من  5٠سنعة حىت  ١١تغسن /أبريل  . ٢٠١١وتعرل لاضرب
وامن حنول اجلامس .ومل يسمح لا باانول أمي طعنم أو شراب.
 5- ٢و  ١١تغسن /أبريل  ٢٠١١اقاغد صنحت البالغ دىل مكات ابئغس الشرطة .وت
دزالة الشريو من ما وأذتغا ولكاا بقي معصمب العغاني .واسا مب من جديد وةضع لامزيد
من الضرب ان ذلك تعرضا لاضرب عااى الارأس د اراوات .ووطاأ أحاد أ ارا الشارطة عااى
أصابع قدمااا خاااع ظفاار  .وعااادمن طااات صانحت الاابالغ الاابهنب دىل املرحاانل أاب مااا ابجاانل
الشرطة عاى الابمل عاى سخن وهردئي أصغت بصدمة وهردئغة وأ مي عاغا وتعرل لازيل
من اعضنئا الاانساغة .وعادمن اساعن وعغا ونت عصنبة العغاني قد أزيا  .ومل يااق أمي عالج
طيب .وطات مااا مار أةارى االعارتاف دملشانابوة ا امم وتعارل لااهدياد دلقاال دذا اب اض
القغنم ببلك .وبعدمن أعغن ال اعت وتاكا اخلمف والرعت اعرتف اشنابواا ا مم ووبلك
باماطاؤ األشاخنص ال الثاة الابين ذوارهتم الشارطة .وتقال الغامم الاانيل دىل املساشافى إلجاراء
حمص طبغة لكاا مل يااق أمي عالج .و وق الحق أاب م عاى تمقغع اعرتاف صغغ من قبل
الشرطة ولكاا مل يامكن من االطالع عاغا .ومن أجرب عاى تس غل شريو دلفغديم .واحا ز
اعزل عن العنمل اخلنابجي من  7دىل  ١٣تغسن /أبريل  .٢٠١١وةالل هب الفرت مل يسمح لا
دالتصنل احنم ومل يامكن من الاماصل مع أسرتا .ومل يااق أمي طعنم ملد ثالثة أايم ومل حيصل
عاى منء ملد يممني.
 6- ٢و  ١٣تغسان /أبريل  ٢٠١١وان صانحت الابالغ ا ابس االحاغانطي مار ماان
ا كماة االبادائغااة ابودتاديهي وتقاال دىل مكااات شارطة املاطقااة بمتامال .وي عرضااا عاااى
اجلمهماب حبضماب صحفغني واإل صنأ عن مكن وجم  .وصدابت مقنالت صحفغة حتدث عاا
دعابناب أحد مافبمي ا مم عاى الر م من عدم الاأود من صحة هب اال عنءات عن طريق
دجراء حتقغقنت شنماة و و اثبنهتن امجت حكم هننئي .وبقي بمتمال مد  ٢٨يمم نً  .وون
ياعرل لاضرب والشام أحغنانً ةالل هب الفرت من قبل أ را الشرطة .وأو ع زتزاتة مكامة
لادنية هبن  5٠حما زاً عاى الر م من أهنن ال تسامعت سمى  ١٠أشخنص .وون عاى الس انء
الامم دلاانوب ةالل سنعنت الاغل عاى ألماأ من اخلشت ومل يم ر م سمى عد قاغال مان
األ طغة القباب  .وونت الزتزاتة و هتمية وقباب لادنية وماغئة دلبعمل والربا غث.
 7- ٢و  ٨أاياب/مانيم  ٢٠١١م ال أماانم قنضاي ا كماة االبادائغااة ابودتاديهي .وأعااان
صنحت البالغ صراحة أ اعرتا نتا قد اتازع حت الاعبيت وأتا ر ضنلع ا مم البمي
وقع  ٢7آذااب/منابس ٢٠١١ل  .)١و  ١١أاياب/منيم  ٢٠١١أمرت ا كمة بمضع صنحت
ال اابالغ االحا اانز االحاغ اانطي .وبق ااي ابها اان االحا اانز االحاغ اانطي سا ا ن املقنطعا ااة
ونلبندث  ١٢-هبراهما ملد ساة دىل أ بدأت حمنوماا.
__________

ل  )١يش اار ص اانحت ال اابالغ دىل ترةا ااة اار ابمسغ ااة لا اس ااة الا اا ،عق اادت ا كم ااة االبادائغا ااة
ابودتديهي  ٨أاياب/منيم  ٢٠١١حغث ذور ةالل دجراءات ا نومة أتا تعرل لااعبيت.
GE.18-20526
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 ٨- ٢و  ١٣حزيرا /يمتغا  ٢٠١٢أ ات ا كمة االبادائغة صنحت البالغ باهمة جتهغز
عماغة ا مم دملاف رات وحكم عاغا دلس ن ملد ساة واحد  .ومل جتد ا كمة أمي لغل
عاى تمابطا عماغة وضع املاف رات .وقبا ا كمة اعرتا نت صنحت البالغ ال ،ي اتازاعهن
حتا الاعاابيت ومل جتاار السااطنت أمي حتقغقاانت أثااانء اإلجاراءات ا عنئااا املاعاااق دلاعاارل
لااعبيت .ودلامر دىل أ صنحت البالغ قضى دلفعل أو ر من ساة الس ن قد أ رج عاا
اماب صادواب ا كام .وتقاال دىل املساشافى عقات إل اراج عااا لا اقاي العااالج بسابت سامء حنلاااا
الصحغة .نلاعبيت البمي تعرل لا قد تسبت أضرااب وبر عاى صحاا العقاغة وأضرااب بدتغة
ائمة .وأصغت بع ز جاسي بسبت الصدمة الكهردئغة ال ،تعرل ن عادمن أجرب عاى الابمل
عاى سخن وهردئي .وأصبح يصنب حبنالت د منء بعض األحغن تاغ ة الاعابيت الابمي
تعرل لا .وهم يعنين من صعمدت الامم وحنلاة ذعار واوائانب ويعاغخ ةامف ائامل .)٢
وسمف تاطات حنلاا الصحغة اخلضمع لعالج طيب ملد طمياة.
 9- ٢و  ١6تشرين األول/أوامبر  ٢٠١٢قدم حتنلل ماطقة ترامي لامدا عني عن حقمق
ال دلاغنباة عان صانحت الابالغ دىل مقاراب األمام
تداء عنج ً
اإلتسن وهم ماممة ر حكممغة ً
املاحا ااد اخل ا اانص املعا ااي اس ا ااألة الاع ا اابيت و ا اار م ا اان ض ا ااروب املعنماا ااة أو العقمب ا ااة القنس ا ااغة
أو الالدتسنتغة أو املهغاة .و  ١٢ونتم األول /يسمرب  ٢٠١٢قدم والد صنحت البالغ
شكمى دلاغنبة عاا أمنم ا كمة االبادائغاة ابودتاديهي ذوارت غهان أ أ ارا الشارطة عاببما
اباهنل  .)٣و الانابيخ تفسا اب ض مس ل ا كمة تس غل الشكمى ألتا ال تسام مهاة ال ٣5
يممنً املاصمص عاغهن قنتم تعميض ضحناي الاعبيت لعنم  .١996ويشر صنحت البالغ
دىل أتا ون من املساحغل عماغنً أ يقدم شكمى ضم هب املهاة اعابناباً من اتابيخ تعرضا
لااعبيت ألتا ون حما زاً ومل يسمح لا باقدمي أمي شكمى أو ا صمل عاى شهن طبغة لشرط
آةر مطامب امجت القنتم ا اي) .ويشر وبلك دىل أتا مل يقدم شكما ماباً بعد اإل راج عاا
ألتا ون يااقي العالج دملساشفى ومصنب بصدمة .وقد احا نج لشهماب قبل مدن اب املساشفى
والادات عاى اخلامف مان تقادمي الشاكمى .ودإلضان ة دىل ذلاك حياال مهااة ال ا  ٣5يممانً
املاصمص عاغهن القنتم لر ع الدعنوى املاعاقة دلاعبيت اعابناباً من اتابيخ الاعرل لااعبيت
أو من اتابيخ اإل راج تاعنابل مع جسنمة اجلرهةل .)٤
 ١٠- ٢و  ٢٤ونتم ال نين/يانير  ٢٠١٣قدم صنحت البالغ شكمى دىل ا كمة العاغن
تغبنل لاحصمل عاى تعميضنت عن األضرااب الا ،تعارل ان وطاات اإلعفانء مان تطبغاق مهااة
الا ا ا  ٣5يمما ا انً تم ا اراً لام ا ااروف اخلنصا ااة حبنلا ا ااا .و وق ا ا تق ا اادمي ها اابا ال ا اابالغ ل ٢٠ش ا اابنط/
الشكمى ال ،قدمهن .ومع ذلك
رباير  ) ٢٠١٤مل تكن ا كمة العاغن تغبنل قد صا
يدعي صنحت البالغ أتا اساافد ةغع سبل االتاصنف ا اغة املانحة والفعنلة مع اإلشناب دىل
أ الشكمى ال ،اب عهن أمنم ا كمة العاغن مل يكان أمنمهان أمي احامانل لاا انأ دلامار دىل أ
__________

ل  )٢ير ق صنحت البالغ شهن طبغة صن اب من واغة العامم الطبغة العنملغة تبني أ حنلة القاق ال،
يعنين ماهن واألعرال الانلغة لاصدمة عاى الاحم املبني انجتة عن الاعبيت البمي تعرل لا أثانء
وجم االحا نز.
ل  )٣امجت قنتم تعميض ضحناي الاعبيت لعنم .١996
ل  )٤يشر صنحت البالغ دىل قضغة منهرجن ضد تغبنل ل  )CCPR/C/105/D/1863/2009الفقر 6- 7
وقضغة رمي ضد تغبنل ل  CCPR/C/101/D/1761/2008و )Corr.1الفقر .٣- 6
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ا كمة مل تسمح أبداً سمابقهن القضنئغة دإلعفنء من مهاة الا  ٣5يممنً ومل تر أهنن ر قنباة
لااطبغق .ومن تدعي الدولة الطرف تا ذور  ٨أاياب/منيم  ٢٠١١عادمن م ل أمنم القنضي
املر األوىل أتا تعرل لااعبيت وأ اعرتا نتا قد اتازع حتا الاعابيت .وعااى الار م مان
ذلك مل جتر السااطنت حتقغقانً عااد تقادمي الابالغ دىل الا ااة ومل ياام دجاراء أمي حتقغاق ةاالل
الساامات األابباع مااب تقاادمي اال عانء دىل السااطنت .ويادعي صاانحت الابالغ أ ذلاك يشااكل
أتةاراً اار م ارباب اإلجاراءات .وماان يالح ا أتاا قاادم طاب انً ابمسغانً دىل الا اااة المطاغااة قاامق
اإلتسان  ١٣شابنط /رباير  ٢٠١٤لااحقغااق أعمانل الاعابيت وماان أجال ا صامل عاااى
اجلرب .ومع ذلك يزعم أ تقدمي شكمى دىل الا اة ال يشكل سبغل اتاصنف دملعىن املقصم
املان 5ل )٢لب) مان الربوتموامل االةاغانابمي أل الا ااة هكاهان قاو دصادااب تمصاغنت ولااغس
لديهن أمي ساطة إلتفنذ هب الامصغنتل .)5
 ١١- ٢ويد ع صنحت البالغ الااداء العنجال الابمي قدماا دىل املقاراب اخلانص املعاي اساألة
الاعبيت  ١6تشرين األول/أوامبر  ٢٠١٢ال يشكل دجراء من دجراءات الاحقغاق الادويل
أو الاسا اامية الدولغ ا ااة دملعا ااىن املقص ا اام املا اان 5ل)٢لأ) م ا اان الربوتموا اامل االةاغ ا اانابمي و قا ا انً
لالجاهن ات القنتمتغة الراسخة لا اةل .)6
الشكوى
 ١- ٣يدعي صنحت البالغ أ الدولة الطرف اتاهك حقمقا امجت املن تني  7و  ١٠ل ) ١
افر مهن ودالقرتا مع املان ٢ل )٣وامجات املان تني 9ل- )١ل )٣و١٤ل )٢ول)٣لب) ولز)
من العهد.
 ٢- ٣ويدعي صنحت البالغ أ الدولة الطرف اتاهك حقمقا امجت املن تني  7و١٠ل) ١
افر مهن ودالقرتا مع املن ٢ل )٣من العهد بسبت تعرضا لااعبيت وسمء املعنماة وظروف
االحا نز الالدتسنتغة وعدم قغنم ساطنت الدولة الطرف حبكم مسؤولغاهن إبجراء حتقغق سريع
و عنل ومساقل وتزيا وشنمل اال عنءات وحمنسبة املسؤولني عاهن .ويدعي أتا حرم من حرياا
تعس افنً وتعاارل لالحا اانز وا اابس االتف ارا مي بااني  7و ١٣تغساان /أبريل  .٢٠١١و ه اابا
السانبق الا امء دىل
الصاد يالحا صانحت الابالغ أ جلااة مانهضاة الاعابيت قضا
الاعبيت تغبنل ممنابسة واسعة االتاشناب وال ساغمن أثاانء عماغانت االساا ماب و حانالت
ا بس االتفرا ميل  .)7وهم يدعي أتاا تعارل لااعابيت وسامء املعنمااة البدتغاة مان قبال مساؤويل
الدول ااة أثا اانء االحا اانز وأج اارب ع اان طري ااق الاع اابيت عا ااى االعا ارتاف اش اانابواا ا م اانت
اإلابهنبغة وذلك اتاهنونً قمقا املكفملة امجت املن  7من العهد .ويدعي أيض نً أتا احا ز
معصمب العغاني لفرت طمياة وأجرب عاى المقمف دسامرااب ألو ر من  5٠سانعة ومل حيصال
عاى أمي باء ملد ثالثة ومل حيصل عاى مغن الشرب ملد يممني .وأتا حرم من العالج الطايب
واملسنعد مع أتا تعرل لألذى بسبت املعنماة ال ،منابسهن ممظفم الدولة .وونت الزتزاانت
__________

ل  )5يشر صنحت البالغ دىل قضغة جرمي ضد تغبنل الفقر .٣- 6
ل  )6يشر صنحت البالغ دىل قضغة أبم نيد ضد لغبغن ل  )CCPR/C/104/D/1782/2008الفقر .٢- 6
ل " )7تقرير بشأ تغبنل اعامدتا جلاة مانهضة الاعبيت امجت املن  ٢٠من االتفنقغة والاعاغقنت
واملالحمنت المااب من الدولة الطرف" ل  A/67/44املر ق ال نلث عشر)
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ال ،احا ز غهن قباب ومكامة .ويدعي صنحت البالغ أ املعنماة ال ،تعرل ن والمروف ال،
احا ز غهن تشكل اتاهنون قمقا امجت املان ١٠ل )١مان العهاد .وياد ع صانحت الابالغ
أيضانً عادم قغاانم السااطنت الدولااة الطارف إبجاراء حتقغااق شانمل ومساااقل وتزياا و امابمي
ا عنءاتا ا املاعاقااة دلاعابيت يشااكل اتاهنوان قمقااا املاصامص عاغهاان املاان تني  7و١٠ل)١
افر مهن ودالقرتا مع املن ٢ل )٣من العهد.
 ٣- ٣ويدعي صنحت البالغ أ حقمقا امجت املن 9ل- )١ل )٣مان العهاد قاد اتاهكا
ألتا تعرل لالعاقنل واالحا نز الاعسفغني ومل يباغ وق تمقغفا سبنب اعاقنلا ومل يباغ مابًا
دلاهم املمجهة دلغا .وقد ألقي القبض عاغا و أمر قضنئي ومل يباغ دألسبنب .واحا ز اعزل
عن العنمل اخلنابجي من  7دىل  ١٣تغسن /أبريل  ٢٠١١وةالل تاك الفرت مل تامكن والدتا من
ا صمل عاى أمي معاممنت عن مصر ومكن وجم  .وعادمن اتصا دلساطنت لاحصامل
عاى معاممنت أتكرت الساطنت احا نز  .وظل صنحت البالغ حما زاً و أمي اتصنل دلعنمل
اخلنابجي ومل يامكن من االتصنل احنم ةالل املراحل األوىل من سات حرياا ومل حيصل عاى
مسنعد طبغة .و هبا الصد يشر صنحت البال غ دىل تعاغق الا اة العنم ابقم ٣5ل ) ٢٠١٤
بشأ حرية وأمن األشخنص البمي تشر غا الا اة دىل أ سات حرية شخص و دمكنتغة
االتصنل احنم هم ضرب من الاعسل .وعالو عاى ذلك يدعي صنحت البالغ أتا مل ه ل
بسرعة أمنم قنل لاطعن قنتمتغة اعاقنلا أو الاهم املمجهة دلغا.
 ٤- ٣ويادعي صاانحت الاابالغ اتاهاانك حقمقاا امجاات املاان ١٤ل )٢ول)٣لب) ولز) ماان
العهد .ويالح أتا بعد أ وقع عاى االعرتاف البمي اتازع ماا تشرت وسنئل اإلعالم ماما
تاعاق دلقبض عاغا وأشنابت دلغا عاانً بمصفا عضما ةنعة مساحة ر قنتمتغة اتاهنك
لاحق ا رتال الرباء املكفمل امجت املن ١٤ل .)٢ودإلضن ة دىل ذلك يدعي أ وضعا
ا بس االتفرا مي وحرمنتا من حق الطعن شرعغة احا نز يافي ا رتال الرباء  .ويادعي
أيضنً أتا تعرل ةالل األايم اخلمسة األوىل من احا نز لالسا ماب بشكل ماكراب و أمي
مسنعد قنتمتغة .وعالو عاى ذلك وعاى الر م من أتا ا عى اتازاع األ لة املقدمة ضد حت
الاعبيت قد اساخدم ا كمة االعرتاف املاازع ماا ودلغل إل اتااا و الامار ظاروف
ا صمل عاى تاك األ لة.
 5- ٣وبانء عاى ذلك يطات صنحت البالغ دىل الا اة أ طاص دىل وقمع اتاهنك لامما
ال ودعن أتهغاا وترضغاا مقنبل
املبوماب أعال وأ تطات دىل الدولة الطرف ماحا تعميضنً شنم ً
األضرااب املن ية واملعامية ال ،ق با .ويطات عاى وجا اخلصمص اب اعابناب عن طريق تقدمي
اعابااب ابمسي عاي من جنتت الدولة الطرف وتم ر الرعنية الطبغة والافسغة جمنانً ملعنجلة األضرااب
العقاغة ال ،يعنين ماهن .و غمن ي اعاق بضمنانت عدم الاكرااب يطاات صانحت الابالغ تضامني
ال جلرهاة الاعابيت ووضاع حاد ملهااة ال ا  ٣5يممانً ا اد لاقادمي
القانتم الاغبانيل تعريفانً مسااق ً
الشكنوى املاعاقة بسمء املعنماة ووضع برامل تعاغمغة بشأ القنتم الادويل قامق اإلتسان
جلمغع أ را قمات األمن الاغبنلغة واجلهنز القضنئي.
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مالحظات الاولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 ١- ٤قادم الدولااة الطارف مالحمنهتاان عاااى مقبملغاة الاابالغ وأسساا املمضاامعغة ماابور
ش اافمية مؤابة ااة  6ش اابنط /رباير  .٢٠١5وت اادعي الدول ااة الط اارف أ س اابل االتاص اانف ا اغا ااة
مل تساااافد .وتشاار دىل أ عاااى أمي مش ااابا غااا أ يطااات امج اات القاانتم ا اااي اخلض اامع
لفحص طيب قبل امل مل أمنم ا كمة لاامر مسألة وضعا ابهن االحا نز االحاغنطي وياضح
م اان ال اابالغ أت ااا مل أبض ااع اابا الفح ااص الط اايبل  .)٨وذل ااك س اابغل اتاص اانف ما اانأ مل يس اااافد.
ودإلضن ة دىل ذلك تد ع الدولة الطرف تا لغس واضحنً من املعاممنت ال ،قدمهن صانحت
البالغ من دذا ون قد طات امل مل أمنم ا كمة عاى الاحم املاصمص عاغا الفقر  ١٠7ل ) ٢
تغب اانل ٢٠6٣ل )٢٠٠7وها اام طا اات هكا اان أ يق اادم دىل ا كما ااة
ما ان الدس اااماب املؤق ا ا
االبادائغة أو حمكمة االسائانف أو ا كمة العاغن دطناب اةاصنصهن االسا انئي .وتؤود الدولة
الطارف وابلك أ صانحت الابالغ وان إبمكنتاا املطنلباة دلاعاميض أمانم ا كماة االبادائغاة
ابودتديهي ضم مهاة الا  ٣5يممنً عقت اإل راج عااا دذا شاعر تاا تعارل لسامء معنمااة
أو تعبيت أثانء احا نز  .و غمن ياعاق داللامنس املقدم من صنحت البالغ دىل ا كمة العاغن
 ٢٤ونتم ال نين /يانير  ٢٠١٣تدعي الدولة الطرف أهنن ال تساطغع الاعاغق أل ا كمة
القضغة بعد.
مل تب
 ٢- ٤و غمن ياعاق دألسس املمضمعغة تعارتل الدولاة الطارف أسنسانً عااى مصاداقغة أقامال
صنحت البالغ .و هبا الصد تدعي الدولة الطرف أ ا عنءات صنحت البالغ ال تسااد
دىل ا قانئق والماقااع .وتشار دىل أ صاانحت الابالغ قااد أ يان ملشاانابواا عماغاة الاف اار الاا،
بمتمال  ٢7آذااب/منابس  ٢٠١١وتد ع تا قضى رت العقمبة العن ية عاى اجلرهة
وقع
ال ،اابتكبهن .ومن تؤود الدولة الطرف أ صنحت البالغ مل ياعرل لااعبيت أثانء احا نز مي
ش ااكل ما اان األش ااكنل اما ا اانل اتم لام اان  7ما اان العه ااد .وحتا ااال الدول ااة الطا اارف األمل
أو املعنان بسبت عقمدت قنتمتغة أو تدابر ماخب سغنق العدالة اجلانئغة ال يابدي أ يعارب
ضردً من الاعبيت.
 ٣- ٤وتؤود الدولة الطرف أ الدساماب املؤق لاغبنل يكفل صراحة ا رايت األسنسغة وهي
ماازمة دحرتام ابوأ الصكمك الدولغة قمق اإلتسن  .و هبا الصد تشر الدولة الطرف دىل
عد أحكنم من الدساماب االتاقنيل لاغبنلل  )9لادحض ا عنءات صنحت البالغ وتشر دىل أ
الدساماب ياص عاى ماع االحا نز وا نومة ةنابج تطانق القضانء وممنابساة الاعابيت لاحصامل
عاى األ لة أو د اتة األ را و ت غل قنتمين ويم ر الضمنانت الكن غة لبلك.
 ٤- ٤وتؤود الدولة الطرف أ األ لة ال ،ي ا صمل عاغهن بطريقة ر مشروعة عاى سبغل
امل نل عن طريق الاعبيت لغس أ لة مقبملة أمنم حمنوم الدولة الطرفل  .)١٠و هبا السغنق
إ ا عنء صنحت البالغ أ االعرتا نت اتازع ماا حت الاعبيت ال أسنس لا من الصحة
دلامار دىل أ اعرتا اا ي تس ا غاا أمانم املاادعي العانم وهام جهااة مسااقاة عاان الشارطة .وتاادعي
__________

ل  )٨قنتم قضناي الدولة لعنم .١99٢
ل  )9الدساماب االتاقنيل لاغبنل ٢٠6٣ل )٢٠٠7املما ١٢ل )١و١٣ل )٢و ٢٤و.١٠٠
ل  )١٠امجت املن 9ل )٢لأ)' '٢من قنتم األ لة لعنم .١97٤
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الدولة الطرف أ صنحت البالغ مل ي ر ا عنءا تا املاعاقة دلاعبيت أثانء اإلجراءات القضنئغة.
وتشر دىل أ قنتم قضناي الدولة لعنم  ١99٢يسمح أل را الشرطة دلقغنم دطناب الاحقغقنت
اجلرائم املرتكبة القبض عااى املشاابا اغهم ماىت ونتا هاانك أسابنب معقملاة لالعاقان هنام
ضنلعم اجلرهة .وقد ألقي القبض عاى صنحت البالغ امجت املن  ١٤من هبا القنتم .
 5- ٤وتالح الدولة الطرف أ صنحت البالغ ون إبمكنتا اسائانف ا كم الصن اب عان
ا كمة االبادائغة ابودتديهي  ١٣حزيرا /يمتغا  ٢٠١٢أمنم حمكمة االسائانف بمتمال.
لكان طاات االساائانف قاد اب اض وأيادت حمكماة االساائانف حكام ا كماة االبادائغاة .وتقامل
الدولاة الطارف دهناان اباعا اإلجاراءات القنتمتغااة الماجباة أثااانء اإلجاراءات ا اغاة ماان قبال هغئااة
قضنئغة مساقاة وتزيهة.
 6- ٤وتدعي الدولة الطرف وبلك أ ا عنءات الاعرل لااعبيت أمر شنئع ماطقة ترامي
وال يسااد دىل الماقع .و هبا الصد ت شار دىل أ الربملان االحتان مي يامار مشاروع قانتم
لا ارمي الاعاابيت عاااى ماام ونماال وتعااميض الضاحناي ماان أجاال حتسااني اما اانل الدولااة الطاارف
اللازامنهتن الدولغة.
كعليقات صاحة البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 ٣١آذااب/ماانابس  ٢٠١5قاادم صاانحت الاابالغ تعاغقنتااا عاااى مالحماانت الدولااة
١- 5
الطرف املؤابةة  6شبنط /رباير .٢٠١5
 ٢- 5واب اً عاااى ح ااة الدولااة الط اارف بشااأ مصااداقغة د ن ات ااا ياادعي صاانحت ال اابالغ أ
الدولااة الطاارف مل تقاادم أمي أ لااة ت ب ا أ ا عنءاتااا اار قغقااة .ويشاار دىل أ ا عاانء تعرض ااا
لااعبيت ياعاق حداث وقع ةالل احا نز من قبل ساطنت الدولة الطرف .ولبلك يد ع
صنحت البالغ تا و قنً لاسمابق القضنئغة لا اةل  )١١ياعني عاى الدولة الطرف أ تقدم أ لة
تفاد ا عنءات ممنابسة الاعبيت.
 ٣- 5ويكا ا اراب صا ا اانحت ال ا اابالغ ا عا ا اانء امج ا اات امل ا ا اما 9ل- )١ل )٣و١٠ل )١و١٤ل)٢
ول)٣لب) ولز) من العهد .ويقامل د الدولاة الطارف مل تعارتل مالحمنهتان عااى ا عنءاتاا
امجت هب املما ومل تقدم أمي عانصر ماممسة لدحض ا عنءاتا.
 ٤- 5ويشر صنحت البالغ أيضنً دىل بغن الدولة الطرف البمي ياكر أتاا تعارل لااعابيت
أثاانء احا انز  .ويالحا أ الدولاة الطارف تاحماال عاتء تقادمي األ لاة الا ،تفااد اال عاانءات
املاعاقة دلاعبيت وتقدمي تفسر معقمل لكغفغة حدوث اإلصندت ويؤود أهنن مل تفعل ذلك.
ودإلضن ة دىل ذلك يدعي صنحت البالغ أ الدولة الطرف مل ت ب أ ساطنهتن حب عاى
وجا السرعة وعاى الاحم املانست ا عنءات الاعبيت ال ،قدمهنل  .)١٢ويشر وبلك دىل ا عنء
الدولة الطرف دتا مل ياطرق ملسألة تعرضا لااعبيت ةالل دجراءات ا نومة ويالح أتا ذور
مساألة تعرضااا لااعاابيت عاادمن م اال أماانم القنضاي املاار األوىل ل ٨أاياب/ماانيم  ٢٠١١أماانم
__________

ل  )١١يشر صنحت البالغ دىل قضغة جرمي ضد تغبنل الفقر .٤- 7
ل  )١٢يشا اار صا اانحت ال ا اابالغ دىل قضا ااغة ج اارمي ضا ااد تغب اانل الفق ا ارات  ٢- 7و 6- 7ودىل قض ا ااغة
ةمابوشاكم ضد االحتن الروسي ل  )CCPR/C/101/D/1304/2004الفقرات  ٤- 9و.5- 9
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ا كمة االبادائغة ابودتديهي)ل  .)١٣ويمضح صنحت الشكمى أتا ذلك المق مل يكان
مما الً احاانم ومل يعاام أ إبمكنتااا أ يطاات ماان ا كماة ابمسغ انً اطانذ الرتتغباانت الالزماة إلج اراء
الفحص الطيب ولكاا يشر دىل أتا قدم ا عنءات الاعرل لااعابيت ووان يابداي لاقنضاي أ
أيمر حبكم مسؤولغاا إبجراء ذلك الفحص الطيب .وبانء عاى ذلك يدعي صنحت البالغ أ
ال ا عنءاتاا املاعاقاة
سااطنت الدولاة الطارف مل أتمار إبجاراء حاص طايب ومل جتار حتقغقانً شانم ً
دلاعبيت.
 5- 5ويشاار ص اانحت ال اابالغ دىل أ حنلا ااا الص ااحغة ت اادهمابت بصا اماب أو اارب عق اات دحنل ااة
مالحمنت الدولة الطارف أل أصاغت دإلحبانط بسابت دتكاناب معنانتاا وةانب أمااا حتقغاق
العدالة .ولبلك إتا يكراب الطات البمي قدما بال ا األول بشأ قغنم الدولة الطرف عااى
الفماب باقدمي الرعنية الطبغة والافسغة اجملنتغة لا.
مالحمنهتن أتا ون يابدي لا أ
 6- 5ويشر صنحت البال غ دىل أ الدولة الطرف ا ع
يقدم شكمى أمنم ا كمة االبادائغة ابودتديهي لامطنلبة دلاعميض امجت القنتم املاعاق
باعميض ضحناي الاعبيت لكي يساافد سبل االتاصنف ا اغة .ويشر صنحت البالغ دىل أ
والدتا عا ذلك  ١٢ونتم األول /يسمرب  .٢٠١٢بغد أ شكما مل تس ل أل مهااة
الا  ٣5يممنً قد اتقض  .ويكراب صنحت البالغ القامل تاا مل ياامكن مان تقادمي شاكمى قبال
اتقضاانء املمع ااد الاه اانئي ألت ااا واان يااق ااى الع ااالج املساش اافى وواان حتا ا أتث اار الص اادمة.
ودإلضن ة دىل ذلك يشر صنحت البالغ وبلك دىل االجاهن ات القنتمتغة لا اةل  )١٤ال ،تعارب
أ املهاة الزماغة الصنابمة املاصمص عاغهن القنتم تاعنابل حاد ذاهتان بشاكل صاناب ماع
داحة اجلرهة وال هكن اعابنابهن سبغل اتاصنف عنل امجت املن 5ل)٢لب) من الربوتمومل
االةاغنابمي.
 7- 5وعالو عاى ذلك يالح صنحت البالغ أ ا عنء الاعبيت هنابس عاى تطنق
واس ااع وبص ا اماب ماه غا ااة ماطقا ااة ت ا ارامي ال يسا ااااد دىل ابأيا ااا حسا اات ود ا اان تدعما ااا أيض ا انً
اسااانجنت اآللغنت الدولغة قمق اإلتسن ل  )١5والاقنابير املقدمة من ماممنت ر حكممغة ل . )١6
وعااى وجااا اخلصاامص أعرب ا الا اااة املعاغااة حبقاامق اإلتساان مالحمنهتاان اخلانمغااة بشااأ
ماطقة
تغبنلل  )١7عنم  ٢٠١٤عن قاقهن دزاء تقنابير عن أعمنل قال ةنابج تطنق القنتم
ترامي وحنالت و ن أثانء االحا نز وأتوغد ابمسي الساخدام الاعبيت وسمء املعنماة بص ماب
واسعة الاطنق أمنون االحا نز لدى الشرطة ل CCPR/C/NPL/CO/2الفقر .)١٠
__________

ل )١٣
ل )١٤
ل )١5
ل )١6
ل )١7
GE.18-20526

أاب ق صنحت البالغ برسنلاا األوىل ترةة ر ابمسغة ضر اجلاسة ال ،عقدهتن ا كمة االبادائغة
ابودتديهي  ٨أاياب/منيم  ٢٠١١وال ،واب غهن ا عنء تعرضاا لااعابيت وأتاا أجارب عااى
الامقغع عاى اعرتاف.
قضغة منهنابجن ضد تغبنل الفقر .6- 7
"تقرير بشأ تغبنل اعامدتا جلاة مانهضة الاعبيت امجت املن  ٢٠من االتفنقغة والاعاغقنت
واملالحمنت المااب من الدولة الطرف" ل  A/67/44املر ق ال نلث عشر).
حتاانلل تا ارامي لاماادا عني ع اان حق اامق اإلتساان واالحا اانز الاعس اافي وممنابسااة الاع اابيت تا ارامي ل)٢٠١٣
هكن االطالع عاغهن عاى الرابو .http://www.thrda.org/issues/
واملالحمنت اخلانمغة بشأ الاقرير الدوابمي ال نين لاغبنل ل )CCPR/C/NPL/CO/2الفقر .١٠
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مالحظات إضافية مقامة ما الاولة الطرف
 ٤أيامل/سبامرب  ٢٠١5قدم الدولة الطرف مالحمنت دضن غة بشأ املقبملغة
١- 6
واألسس املمضمعغة لابالغ .وتكراب الدولة الطرف ح اهن بشأ عدم اساافن سبل االتاصنف
ا اغ ااة وتالحا ا دإلض اان ة دىل ذل ااك أ صا اانحت ال اابالغ مل يس اااافد س اابل االتاص اانف ا اغا ااة
ع اان طري ااق اس ااائانف ا ك اام الص اان اب ع اان ا كم ااة االبادائغ ااة ابودت ااديهي  ١٣حزي ا ارا /
يمتغا .٢٠١٢
 ٢- 6وتالح الدولة الطرف أ عاى ا كمة ا نالت املاعاقة د عنء الاعرل لااعبيت
أ تطا اات دجا اراء حا ااص ط اايب وتا ااد ع ت ااا ال هكا اان ا ا ارتال أ ا كما ااة االبادائغ ااة مل تابا ااع
اإلجراءات القنتمتغة الماجبة املكفملاة امجات القانتم ا ااي .وتمضاح أيضانً أ اب اض مسا ل
ا كماة االبادائغاة تسا غل شاكمى صانحت الابالغ وان يساااد دىل اتاهانء مهااة ال ا  ٣5يمم انً
ا د امجت القنتم ا اي .و ب األسبنب ترى الدولاة الطارف أ ا عانء صانحت الابالغ
بشأ االعاقنل الاعسفي وتعرضا لااعبيت الحقنً ال تدعما حقنئق وأ لة .ودإلضن ة دىل ذلك
إ أمر امل مل املقدم من ا كمة العاغن لصنحت البالغ ال يزال معاقنً.
 ٣- 6وتكاراب الدولاة الطاارف أتوغاد أهناان تام ر ملماطاغهان آلغااة حتقغاق ومالحقااة قضانئغة عن لااة
ومساقاة .ولبلك ال تما ق عاى أ تمقغل صنحت البالغ ون تعسفغنً دلامر دىل أتا اعا قل
وجرى الاحقغق معا ومقنضنتا و قنً لاقنتم ا اي .وحتال الدولة الطرف سغن هتن تعي القداب
عاى ضبو شؤوهنن الداةاغة و تدةل من أمي جهة تمراً لعدم وجم ساطة مق الدولة.
 ٤- 6وتؤواد الدولاة الطارف وابلك أ مان ار الادقغق اال عانء صانحت الابالغ مل يبااغ
سبنب تمقغفا أل حقا حمنومة عن لة مكفمل امجت الدساماب االتاقنيل لاغبنل .ودإلضن ة
دىل ذلك تزعم أ ا ل املقدمة إلثبنت اال عنءات املاعاقة دلاعبيت ال تسااد دىل حقنئق.
و ه اابا الص ااد ااإ امل اان  ١٠٠م اان الدسا اااماب االتاق اانيل لاغب اانل تكف اال اس اااقالل القضا اانء
العديد من األم اة منية ا قمق األسنسغة ملماطاغهن.
واساخدم
 5- 6وتالح الدولة الطرف أ أمي شخص ابهن ا بس أو االحا نز أو الس ن لقضنء
رت عقمبة بعد حكم هننئي إبمكنتا أ يطات اخلضمع لفحص طيب .و هبا الصاد يكفال
املاادعي العاانم لك اال اار ا ااق املعنماااة اإلتس اانتغة و ال ازايابات األس اارية واملش اماب القنتمتغ ااة
والفحص الطيب .وتؤواد الدولاة الطارف أ صانحت الابالغ وان إبمكنتاا أ يقادم شاكمى دىل
املدعي العنم.
 6- 6وتقامل الدولااة الطاارف د ماان الشاانئع تغبانل أ ي سااأل الشااخص عاااد م ملااا أماانم
القضنء عمن دذا ون قد تعرل لااعبيت أثانء الاحقغقنت .و هب القضغة تقمل د ا عنءات
صنحت البالغ أ ا كمة االبادائغة ابودتديهي عاى عام د عنءاتا املاعاقة دلاعبيت ار
صحغحة ومافقة.
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القضااي واإلملراءات املعروضة على اللجنة

ال امر مقبملغة البالغ
بالغ من جيت عاى الا اة املعاغة حبقمق اإلتسن
 ١- 7قبل الامر أمي شكمى تر
ٍ
و ق انً لام اان  9٣م اان تمنمه اان ال ااداةاي أ تقا اراب م اان دذا و اان ال اابالغ مقب اامالً أم ال امج اات
الربوتمومل االةاغنابمي املاحق دلعهد.
 ٢- 7وقد أتودت الا اة و ق من تقاضغا املن 5ل)٢لأ) من الربوتمومل االةاغنابمي من أ
املسألة تفسهن لغس قغاد البحاث دطاناب أمي دجاراء آةار مان دجاراءات الاحقغاق أو الاسامية
الدولغة.
 ٣- 7دإلشناب دىل أحكنم املن ١٤ل )٢من العهد تالح الا اة أ صنحت البالغ قد م
مقاطفنت من مقنالت ماشماب الصحل ا اغة  ١٣و ١٤تغسن /أبريل  ٢٠١١مبنشر
بعد أ أجرب عاى الامقغع عاى االعرتاف وهي تشر دلغا عاانً بمصفا عضما ةنعة مساحة
ر قنتمتغة ويدعي أ حقا ا رتال براءتا قد اتاهك .واساان اً دىل املما املانحة ن تالح
الا اااة أ ص اانحت الاابالغ مل ي اار هااب الش ااكمى عا ااى الصااعغد ا ا ااي وعاااى ال اار م م اان أ
أصحنب البال نت لغسما مازمني دالساشهن حكنم معغاة من العهد يدعم أهنن اتاهك
غ ت عاغهم أ يبوروا من الانحغة املمضامعغة أمانم ا انوم ا اغاة األساس الا ،قادممهن دىل
الا اة الحقنًل  .)١٨وان أ صنحت البالغ مل يقدم شكما املا عاقة حبقمقا اقاضى املن  ١٤ل ) ٢
أماانم ا اانوم ا اغ ااة ااإ الا ا ااة طا ااص دىل أ هاابا اجل اازء م اان ال اابالغ اار مقب اامل امج اات
املن 5ل)٢لب) من الربوتمومل االةاغنابمي.
 ٤- 7ودلاسبة الساافن سبل االتاصنف ا اغة غمن ياعاق ببقغة ا عنءات صنحت البالغ
تالح الا اة أ شكمى صنحت البالغ بشأ الاعبيت املقدمة عن طريق والدتا دلاغنبة عاا
دىل مس ل ا كمة االبادائغة ابودتديهي  ١٢ونتم األول /يسمرب  ٢٠١٢مل تس ل ألتا
مل ها ل ملهاة الا  ٣5يممنً ا د قنتمانً امجت قنتم تعميض ضحناي الاعبيت .وحتغو الا اة
عامنً أيضنً حب ة صنحت البالغ أتا ون من املساحغل عاغا تقدمي شكمى ضم  ٣5يمم نً
من اتابيخ ممنابسة الاعبيت ألتا ون حما زاً ومل يسمح لا باقدمي شكمى .ومان تالحا ا عانء
تاا مل يسااطع تقادمي شااكمى ضام مهااة الا ا  ٣5يممانً بعاد اإل اراج عاااا ألتاا وان طااريح
املساشافى لعاد أشاهر بعاادهن .ولابلك تارى الا اااة أ حتدياد مهااة الا ا  ٣5يممانً مان حاادوث
الاعبيت أو من اتابيخ اإل راج لاقدمي مطنلبنت دطناب قنتم تعميض ضحناي الاعبيت ال ياسق
مطاقا انً م ااع جس اانمة اجلره ااةل  )١9وعاغ ااا ااإ س اابغل االتاص اانف ه اابا مل يك اان مانحا انً لص اانحت
البالغل .)٢٠
 5- 7وحتااغو الا اااة عام انً حب ااة الدول ااة الطاارف أ الاابالغ ال يسااام الشااروط الا امااب
املان 5ل)٢لب) مان الربوتموامل االةاغانابمي أل صانحت الابالغ مل يطاات ابمسغانً مان ا كماة

__________

ل  )١٨بسكمتغرمي ضد دسبنتغن ل  )CCPR/C/78/D/956/2000الفقر .5- 6
ل  )١9الاعاغق العنم ابقم ٣١ل )٢٠٠٤بشأ طبغعة االلازام القنتمين العنم املفرول عاى الدول األطراف
العهد الفقر .١٨
ل  )٢٠قضغة منهنابجن ضد تغبنل الفقر .6- 7
GE.18-20526
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االبادائغة ال ،تمرت حبسا االحاغنطي دجراء الفحص الطيب و قنً لاقماعد املاعاقاة بقضاناي
الدولة .و هبا الصد حتغو الا اة عامنً برسنلة صنحت البالغ ال ،مفن هن أتا أةرب ا كمة
االبادائغة ابودتديهي ةالل جاسة االساامنع األوىل أاياب/مانيم  ٢٠١١أتاا تعارل لسامء
املعنماة وأ اعرتا نتا قد اتازع حت الاعبيت .وتالح الا اة اعرتال الدولاة الطارف عااى
هابا اجلازء مان د ان صانحت الابالغ املادعمم برتةاة ار ابمسغاة جلاساة ا كماة قادمهن صانحت
الابالغ بغاد أ هابا اال عانء مل تدحضاا أمي ترةااة ابمسغاة صان اب عان الدولاة الطارف .وتالح ا
الا ااة أ صاانحت الاابالغ أوضاح أتااا مل يكاان مما الً احاانم هاابا المقا ومل يكاان يعااام أ
إبمكنتا تقدمي طات ابمسي دىل ا كمة لرتتغت دجراء حص طيب وتالح وبلك قمل صنحت
الابالغ دتااا واان يابدااي لاقنضاي أ أيماار إبج اراء هاابا الفحاص حبكاام مسااؤولغاا عااادمن ا عااى
صنحت البالغ أتا تعرل لااعبيت.
 6- 7وتالحا ا الا اا ااة أيضا انً ح ا ااة الدول ااة الطا اارف أ ص اانحت الا اابالغ مل يس اااافد سا اابل
االتاصنف ا اغة ألتا مل يطات امل مل أمنم ا كمة وأل طات امل مل املقدم من صنحت البالغ
ال يازال قغاد تمار ا كماة العاغان تغباانل .و هابا الصاد تالحا الا ااة أ الدولاة الطاارف
اواف بشكل مطاق ببور أ هانك سبل اتاصنف دطناب الدساماب املؤق لاغبنل غمن ياعا ق
د عنء تعرل صنحت البالغ لااعبيت و اببطهن دلمروف ا غطة بقضغة صانحت الابالغ
و و دبداء الكغفغة ال ،هكن أ تم ر سبل اتاصنف عنلة هب المروفل  .)٢١ودإلضن ة دىل
ذلااك تالحا ا الا ا ااة أ الدول ااة الط اارف قاادم معامم اانت ماانقض ااة عا اادمن ا عا ا أوالً أ
صنحت البالغ قدم طعانً دىل حمكمة االسائانف قبل ا عنء أ صنحت البالغ مل يقدم طعانً من
هبا القبغل .و هبا السغنق تشر الا اة دىل أ عنلغة سبغل االتاصنف تامقل عاى طبغعة
االتاهنك املزعمم و داحاال .)٢٢
 7- 7وتبور الا اة اساغفنء أ رال املن 5ل)٢لب) من الربوتمومل االةاغنابمي يقاضي
تكام ساابل االتاصانف ا اغااة عنلااة ومانحاة المق ا تفسااا وأال تا انوز ماادهتن ا اادو
املعقملاةل  )٢٣و هاب القضاغة اإ الدولاة الطارف مل تقاد م أمي معاممانت تشار دىل أهنان أجاارت
حتقغقنً ا عنءات صنحت البالغ بشأ الاعبيت أل اال عنءات عرض عاغهن ألول مر
أاياب/منيم  .٢٠١١وتسااال الا اة هبا يشكل أتةراً مطمالً بشكل ر معقمل .وعاغا
طاص الا اة دىل أتا ال يمجد من هاعهن امجت املن 5ل)٢لب) من الربوتمومل االةاغنابمي من
الامر ا عنءات صنحت البالغ امجت املما  7و١٠ل )١مقرتتة دلفقار ٢ل )٣واقاضاى
املن تني 9ل- )١ل )٣و١٤ل)٣لب) ولز) من العهد.
 ٨- 7و ظل عدم تقدمي أمي طعن آةر مقبملغة البالغ تعان الا اة مقبملغة البالغ من
حغث اال عنءات ال ،قدمهن صنحت البالغ امجت املن تني  7و١٠ل )١افر مهن ودالقرتا مع
املما ٢ل )٣و9ل- )١ل )٣و١٤ل)٣لب) ولز).
__________

ل  )٢١املرجع تفسا الفقر .٤- 7
ل  )٢٢غسغا ،وآةرو ضد وملممبغن ل  )CCPR/C/60/D/612/1995الفقر .٢- 5
ل  )٢٣منابسغالان و ممنتممي ضد الفابني ل  )CCPR/C/94/D/1560/2007الفقر  ٢- 6وجرمي ضد تغبنل
الفقر .٣- 6
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الامر األسس املمضمعغة لابالغ
 ١- ٨تماارت الا ا ااة الاابالغ ض اامء ةغ ااع املعامماانت ال اا ،أاتحه اان اان الطر اان و قا انً
لامن 5ل )١من الربوتمومل االةاغنابمي.
 ٢- ٨وحتغو الا اة عامنً د عنءات صنحت البالغ أتا تعرضا لااعبيت وسمء املعنماة عاى
يد أ را الشرطة أثانء االحا نز من أجل اتازاع اعرتا نت ماا ةالل الاحقغق اجلرهة .و هبا
الصد تشر الا اة دىل يفاال الاانئل ال ،تمصا دلغهن هغئنت ولغة قمق اإلتسن ودىل
الاقانابير املقدماة مان ماممانت ار حكممغااة بشاأ اتاشاناب ممنابساة الاعابيت ماطقاة ت ارامي
ومن قدمهن صنحت الابالغل  .)٢٤ومان حتاغو الا ااة عامانً د عانءات صانحت الابالغ أتاا أةارب
ا كمة االبادائغة ابودتديهي مانسباني تا تعرل لااعبيت وقد أطاع ا كمة عاى ذلك
شخصاغنً املار األوىل  ٨أاياب/مانيم  .٢٠١١و وق ا الحاق قادم والدتاا شااكمى دىل
ابئغس قام ا كمة دلاغنبة عن صنحت البالغ  ١٢ونتم األول /يسمرب  . ٢٠١٢وأتةب
الا اااة اعابنابه اان أ الدولااة الط اارف مل تطعاان أ وال ااد صاانحت ال اابالغ أباد ا ا كم ااة
االبادائغة  ١٢ونتم األول /يسمرب  ٢٠١٢اسألة تعرضا لااعبيت.
 ٣- ٨وتبور الا اة املن  7من العهد ال تسمح مي تقغغد حىت حنالت الطامااب
العنمةل  )٢5وأتا عاد تقدمي شكمى تاعاق بسمء املعنماة عاى مم يااهك أحكنم املن  7يابدي
لادولة الطرف دجراء حتقغق عاى الفماب وبصماب حمنيد  .وتؤود الا اة جمد اً أ عتء اإلثبانت
ال هكن أ يقع عاى صنحت البالغ وحد ةنصة وأ صنحت البالغ والدولة الطرف لغس
من ائمنً دمكنتغة ماسنوية المصمل دىل األ لة وأتا و راً من تكم الدولة الطرف وحدهن هي
القان اب عاااى ا صاامل عااى املعامماانت ذات الصاااةل  .)٢6و ا اانالت الا ،ير ااع غهاان صاانحت
الابالغ ا عانءات تعززهان أ لااة يعااد هبان وتكام غهاان أمي ديضانحنت دضان غة مرهمتاة اعامماانت
حغانز الدولاة الطارف قاو جيامز لا ااة أ تعاارب اال عانءات املقدماة مسااااد دىل
ممجام
دثبناتت من مل تدحضهن الدولة الطرف باقدمي أ لة وديضنحنت مقاعة .وتشر الا اة وبلك دىل
تعني ديالء االعابناب الماجت ال عنء ات صنحت
أتا غنب أمي تمضغحنت هببا اخلصمص َ
البالغل .)٢7
املال تالح الا اة أتا وبعد عاد ساامات مان املار
 ٤- ٨واساان اً دىل املما املمجم
األوىل الا ،قادم غهان صاانحت الابالغ ا عانءات بشاأ تعرضااا لااعابيت اإ سااطنت الدولااة
الطرف مل جتر أمي حتقغق بعد هبابا الشاأ  .وتارى الا ااة أتاا ظاروف هاب القضاغة مل ت با
الدولاة الطارف أ سااطنهتن تانولا ا عانءات الاعابيت الا ،قادمهن صانحت الابالغ عااى وجااا
__________

ل  )٢٤اتمر القضناي املمنثاة الانلغة املعروضة عاى الا اة :جرمي ضد تغبنل ومهنابجن ضد تغبنل
وونتمال ضد تغبنل ل .)CCPR/C/113/D/2000/2010
ل  )٢5اتمر الاعاغق العنم ابقم ٢٠ل )١99٢بشأ حمر الاعبيت و ر من ضروب املعنماة أو العقمبة
القنسغة أو الالدتسنتغة أو املهغاة الفقر .٣
ل  )٢6ةمابوشغاكم ضد االحتن الروسي الفقر .5- 9
ل  )٢7جرمي ضد تغبنل الفقر  ٤- 7والعماين ضد اجلمنهرية العربغة الاغبغة ل ) CCPR/C/90/D/1295 /200 4
الفقر .5- 6
GE.18-20526

13

CCPR/C/124/D/2413/2014

السرعة وعاى الاحم املانستل  .)٢٨وأثب صنحت البالغ أتا حنول تقدمي ا عنءاتا دىل ساطنت
الدولة الطرف عد مانسبنت عن طريق تقدمي شكنوى دىل الا اة المطاغة قمق اإلتسن
وا كمة االبادائغة وا كمة العاغن .وترى الا اة بمجا ةنص أتا غنب أمي تمضغحنت مقاعة
من الدولة الطرف بشأ ا عنءات صنحت البالغ ال ،يدعمهن حمضر جاسة ا كمة املعقم
 ٨أاياب/منيم  ٢٠١١يابدي ديالء االعابناب الماجت ب اال عنءات .و ظل ظروف هب
القضاغة طااص الا ااة دىل أ المقانئع املعروضاة عاغهاان تكشال عان حادوث اتاهانك لاحقاامق
املكفملااة لصاانحت الاابالغ امجاات املاان  7ماان العهااد مق اروء مافاار واق ارتاانً دملاان ٢ل)٣
من العهد.
 5- ٨وتالح الا اة غمن ياعاق دالتاهنك املزعامم لامان  9ا عانء صانحت الابالغ أتاا
ألقي القبض عاغا  7تغسن /أبريل  ٢٠١١و أمر قضنئي و و دبال اا سابنب القابض
عاغا أو حقمقا وأتا وضع ا بس االتفرا مي حىت  ١٣تغسن /أبريل ومل يكن أقناببا عاى عام
اكاان وجاام وأتااا مل ي ااامكن ماان االتصاانل احاانم أو ا ص اامل عاااى مساانعد طبغااة .وو قا انً
لامعاممنت املانحة املال تالح الا اة أ صانحت الابالغ م ال أمانم قانل لامار األوىل
 ٨أاياب/منيم  ٢٠١١بعد مرواب شهر عاى تمقغفا وهم يدعي أ الدولاة الطارف اتاهكا
حقا امل مل عاى وجا السرعة أمنم قنل .ودذا مل تقدم الدولة الطرف أمي تمضغحنت مقاعة
بشأ اعاقنل صنحت البالغ واحا نز ل  )٢9من  7تغسن /أبريل  ٢٠١١دىل  ١١أاياب/منيم ٢٠١١
إ الا اة تسااال حدوث اتاهنك لامن 9ل- )١ل )٣من العهد.
 6- ٨و غمن ياعاق د عن ءات صنحت البالغ امجت املن ١٠ل )١تالح الا ااة ا عانء
أ ظروف احا نز ونت ا نبة معنماة قنسغة وال دتسنتغة ومهغاة .وعاى وجا اخلصمص يدعي
صنحت البالغ أتا بقي ةالل رت حبسا االتفرا مي معصمب العغاني لفرت طمياة وأاب م عاى
المقاامف دس ااامرااب ألو اار م اان  5٠ساانعة .وي اادعي أت ااا مل حيصاال عا ااى طعاانم مل ااد ثالث ااة أايم
ومل حيصل عاى املنء ملد يممني .ويدعي أتا ةالل الفرت املابقغة من احا نز يفاال املرا ق
قد وضع زتزاانت مكامة وقباب وماغئة دلبعمل والربا غث.
 7- ٨وتؤود الا اة جمد اً أ األشخنص املسامبة حرياهم جيت أال ياعرضما ألمي شكل من
أشكنل املشقة أو اإلورا عدا من هم انتل عن سات ا رية وأتا جيت معنمااهم معنماةً دتسنتغة
حتارتم واراماهمل  .)٣٠وتالحا أ صانحت الابالغ اثبا أتاا حانول تقادمي ا عنءاتاا دىل ساااطنت
الدولة الطرف عن طريق تقدمي شكنوى دىل الا اة المطاغة قمق اإلتسن وا كمة االبادائغة
وا كمة العاغن .و غنب أية معاممنت من الدولة الطرف بشأ معنماة صنحت البالغ أثانء
االحا نز تميل الا اة االعابناب الماجت ال عنء صنحت البالغ أ ظروف احا نز يفاال

__________

ل  )٢٨ةمابوشغاكم ضد االحتن الروسي الفقر .5- 9
ل  )٢9جما ا ا اام ض ا ا ااد اجلزائ ا ا اار ل  )CCPR/C/87/D/1297/2004الفق ا ا ا اار 5- ٨؛ وش ا ا اانابمن ض ا ا ااد تغب ا ا اانل
ل  )CCPR/C/94/D/1469/2006الفقر  ٣- 7وجرمي ضد تغبنل الفقر .٨- 7
ل  )٣٠اتمر الاعاغق العنم ابقم ٢١ل ) ١99٢بشأ املعنماة اإلتسنتغة لألشخنص ا رومني من حرياهم
الفقر .٣
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مرا ااق االحا اانز تشااكل ض ااردً ماان ساامء املعنماااةل  )٣١وطا ااص الا اااة دىل أ حقمقااا امج اات
املن ١٠ل )١مقرتتة دلفقر  ٢ل )٣من العهد قد اتاهك .
 ٨- ٨دإلشناب دىل أحكنم املن ١٤ل)٣لب) من العهد حتغو الا اة عامنً د عنء صنحت
ال اابالغ أت ااا تع اارل ة ااالل األايم اخلمس ااة األوىل م اان احا اانز لالس ااا ماب املاكا اراب و أمي
مسنعد قنتمتغة .و هبا الصد تشر الا اة دىل أ املن  ١٤من العهد تاص عاى أتا عاد
أمي هتمة جانئغة لكل ر ا ق ا صامل عااى مان يكفاي مان المقا والاساهغالت
الب
إل عدا نعا والاماصل مع ا انمي الابمي أبااناب  .و غانب أياة معاممانت مان الدولاة الطارف
بشااأ حص اامل ص اانحت ال اابالغ عا ااى املساانعد القنتمتغ ااة ة ااالل األايم األوىل م اان احا اانز
ودذ حتغو الا اة عامنً برسنلة صنحت البالغ أتا مل يامكن تاغ ة لبلك من االساعنتة احنم
ومل يامكن دل انيل من تقدمي طات ابمسي دىل ا كمة االبادائغة لاخضمع لفحص طيب هي ترى
أ حقمق صنحت البالغ إلعدا نعا واالتصنل احنم امجت املن ١٤ل)٣لب) من العهد
قد اتاهك .
 9- ٨ويفغد صنحت البالغ أيضنً تاا تعارل لااعابيت مان قبال جمممعاة مان أ ارا الشارطة
ةالل رت احا نز الاعسفي وأجرب عاى االعرتاف دابتكنب اجلرهة .ويدعي أ ذلك االعرتاف
اسااخدم وأساانس إل اتاااا  ١٣حزيرا /يمتغاا  ٢٠١٢ماان يشااكل اتاهنوانً قمقااا املكفملااة
امجت املن ١٤ل)٣لز) .و ضمء اسااانجنت الا اة بشأ اتاهنك ا قمق املكفملة امجت
املن  7وعدم قداب الدولة الطارف عااى الاحقغاق ا عانءات الاعابيت الا ،قادمهن صانحت
البالغ أو عدم اب باهن ذلك وعدم حض ا عنء صنحت البالغ أ االعرتاف املاا عازع مااا
احااف باا وادلغل واسااخدم وأسانس إل اتااا تارى الا ااة أ حقامق صانحت الابالغ امجات
املن ١٤ل)٣لز) من العهد قد اتاهك ل .)٣٢
 - 9والا اة دذ تاصرف و قنً لامن 5ل )٤من الربوتمومل االةاغنابمي ترى أ املعاممنت
املعروضة عاغهن تكشل عن حدوث اتاهنك من جنتت الدولة الطرف قمق صنحت البالغ
امجت املن تني  7و١٠ل )١افر مهن ودالقرتا مع املن ٢ل )٣وامجت املن تني  9ل - ) ١ل ) ٣
و١٤ل)٣لب) ولز) من العهدل .)٣٣
 - ١٠وو قنً لافقر الفرعغة لأ) من الفقر  ٣من املن  ٢من العهد إ الدولة الطرف م ازمة
بام ر سبل اتاصنف عنلة لأل را البين اتاهك حقمقهم املكفملة امجات العهاد وذلاك
شاكل جارب ونمال .وباانء عاااى ذلاك اإ الدولاة الطارف مازمااة ماماب ماهان :لأ) دجاراء حتقغااق
شنمل و عنل ا عنء صنحت البالغ الاعرل لااعبيت ومما نتا اعاممنت مفصاة عن تانئل
هبا الاحقغق؛ لب) مقنضن املسؤولني عن االتاهنونت املرتكبة وحمانوماهم ومعانقباهم وتشار
تا اانئل ها ااب الا اادابر؛ لج) د سا ااقنط ها ااب الش ااكمى ما اان الس ا ا ل اجلا اانئي لصا اانحت الا اابالغ؛
ل ) ضمن أ يانأ لصنحت البالغ أمي عالج تفسي وطيب الزم ومانست؛ له) تقدمي تعميض

__________

ل  )٣١مهناباج ا ا ا اان ضا ا ا ا ااد تغبا ا ا ا اانل الفقا ا ا ا ا ا اار  7- ٨وج ا ا ا ا امابجي  -ياكا ا ا ا اان ضا ا ا ا ااد الكا ا ا ا اانمرو

ل  )CCPR/C/83/D/1134/2002الفقر .٢- 5
ل  )٣٢دزاابوف ضد قر غزسان ل  )CCPR/C/118/D/2187/2012الفقر .٤- 6
ل  )٣٣تغامد وآةاارو ضااد تغباانل ل  )CCPR/C/120/D/2170/2012الفقار  ١١وب امابان مااناي ضااد تغباانل
ل  )CCPR/C/119/D/2245/2013الفقر .١5
GE.18-20526

15

CCPR/C/124/D/2413/2014

مانست لصنحت البالغ وتدابر ترضغة مانسبة لالتاهنونت ال ،عنىن ماهن ان ذلك اعابااب
عااي .ويقااع عاااى عاانتق الدولااة الطاارف الا ازام أيضانً دطاانذ ةغااع اخلط امات الالزمااة ملاااع وقاامع
اتاهنونت ممنثاة امل ساقبل .ويابدي لادولة الطرف بمجا ةنص أ تكفل الاص تشريعنهتن
عاى جترمي ممنابسنت الاعبيت واالةافنء القسرمي وحتديد عقمدت وسبل اتاصنف مانسبة و ق ًن
جلسنمة اجلرائم؛ وتم ر ضمنانت إبجراء حتقغق مابمي وحمنيد و عنل هب ا نالت؛ والسمنأ
االحقة املسؤولني عن اابتكنب هب اجلرائم أمنم ا نوم اجلانئغة؛ وتعديل املهاة ا د لامطنلبة
دلاعميض عن الاعبيت وهي  ٣5يممنً ان ياسق مع املعنير الدولغة.
 - ١١والا اة دذ تضع اعابنابهن أ الدولة الطرف دتضمنمهن دىل الربوتمومل االةاغنابمي
قد اعرت دةاصنص الا اة حتديد م ن دذا ون قد وقع اتاهنك لاعهد أم ال وأهنن تعهدت
تكفل جلمغع األ را املمجم ين دقاغمهن أو اخلنضعني لمالياهن
ال دملن  ٢من العهد
عم ً
ا قامق املعارتف هبان العهاد إهنان تام أ تااقاى مان الدولاة الطارف ضام  ١٨٠يمم انً
معاممنت عن الادابر ال ،اطبهتن لمضع آاباء الا اة ممضع الاافغب .وتطات الا اة دىل الدولة
الطرف أيضنً تشر هب اآلاباء عاى تطنق واسع باداهن الرمسغة.
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