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 -1ص و وواا تا ابو و و د ي و ووا ش و ووانتا ني و وووابين ونيش و ووا ني و وووابينين وي و ووا م و وون موابي و وود  27ارمل و وراألس
ملونيه  1955و 13نيةاألسأ رملل 1980ين عهوى ابتووا  .وزودعياأل أأل ابدوبوي اباورف قود انتمالوت
اق وووز اب ووروح وابواب وود املفق وووبين بان وودا ابين ني وووابينين وب ووو م و ووا ن ني ووا م وون موابي وود  26آذارس
مو و ووار 1946ين مبوج و و و امل و و وواب  6و 7و 9و 10و16ين مقو و ووروءة عهو و ووى او و وودة وابالق و و وااأل مو و ووع
املابة 2مي )3من ابعمدين وكذبك اقوقماا مبوج املابة  7مقوروءة ابالقوااأل موع املوابة 2مي )3مون
ابعموود .وقوود بخوول ابعموود واب وزوكووول االختيوواري امله ووق ووه ايوور ابنفوواذ اببنةو ي ىىل ني ووال 14
آبسأغةاس  .1991وثلل صاا يت اب د ٍ
حمام.
الوقائع لما عرضتها صاحبتا البالغ
عووام 1996ين انوودبع ووو االومووي ني ووال واحلوورب ابشوويوعي املوواوي ابني ووا نوراع مةووهو
1-2
باخه ووي بام  10ة وونوا ين وز وودبور ااب ووي اق وووز ا نة وواأل اب ه وود .وا باب ق وودر ك و و ع وودب
انتماكو ووا اقو وووز ا نةو وواألين مبو ووا ييمو ووا ابتوقي وول واالاتجو ووا ابتعةو ووفياألين وابتع و وذمل ين وا عو وودام
إبج ووراءا م وووجرةين واالختف وواء ابقة ووري .وا وود ووو ع ووامي  1998و 2004ع وودب ك و و م وون
ااال االختفاء ةياز عاهيا مالاي ي ابتارب ابيت شنتما قوا األمون عهوى أعلواء احلورب
ابشيوعي وأنصار مي .)1وكاأل من و ابل ااي ب ورجال أعاوال وعاوال ومرارعووأل وصو فيوأل
ومدايعوأل عن اقوز ا نةاأل.
 2-2وكوواأل بدانوودا ابين نيوووابين وشووانتا نيوووابين ث ثووي أ نوواءين موونمم نيشووا نيوووابين .وكوواأل ابةوويد
نيوووابين علوواً ًشووااً احلوورب ابشوويوعي منووذ عووام  .1985وكوواأل وقووت ابقو عهيووه علوواً
جلنته املركرملي ورئيس شع ي ابنشر ييه .واخت أ ابةيد نيوابين داملي ابنراع املةهو .وق ول زوقيفوه
اختفائه ابقةري ةنتوين انتقل من جلني زنايي قرملوي جيتاًغوار إبقهويم زشويتواأل ىىل احلوي رقوم 4
كاالنالي الامتاندو .و قيت ابةيدة نيوابين جيتاًغار مع وابدمله وا نتيما.
 3-2و  21أايرسماملو 1999ين اوا اخلامةي وابنصل مةاءًين أوقول ابةويد نيووابين أر عوي
من رجال ابشر ي اببري ابر ي ةوندارا اببقرب من زي ابال الامتاندو .و عد ةؤابه عن ا وهين
قيل ىهنم أرك و شااني مع مخةي أو ةتي من رجال ابشر ي اآلخرملن اببري ابر ي وأخوذو ىىل
وجمووي وموبووي .وكوواأل ابةوويد نيوووابين حلظووي زوقيفووه مووع كووابر احلوورب ابشوويوعي  .أ ..وقود نقهووت
 .أ .خ زوقيفه ىىل كابر احلرب ابشيوعي امهي ب .د .ابذي أ هغ دور ابةيدة نيوابين.
 4-2و  25أايرسماملو 1999ين شرعت ابةيدة نيوابين اب ث عن وجمواين يوذب ت ىىل
بائوورة ابشوور ي ا قهيايووي بانومانوودوكا الامتانوودوين ايووث قيوول ووا ىأل وجمووا مل حتجوور قووى بوود
ابش وور ي .و ابف وواة م ووا ووو  26و 30أايرسم واملوين ذب ووت ابة وويدة ني وووابين ىىل مراك وور االاتج ووا
ابل ثووي ابرئيةوويي كامتانوودو  -وب ووي ابةووجن املركووري وةووجن ًخ ووو وةووجن شوورخال  -اي ووث
أعهات أمللاً أبأل ابةيد نيوابين مل حتجر قى بذ األماكن.
 5-2و  26أايرسم و واملو 1999ين ه و ووت ابة و وويدة ني و وووابين ىىل امالا و ووي ابعهي و ووا ىص و وودار أم و وور
ىالووار .يوجمووت امالاووي أموور اةووت ياأل ىىل بائوورة ابشوور ي ا قهيايوويين ابوويت رب اببقووول ىنووه مل ملهووق
__________

مي)1
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ابق و عه ووى ابةوويد ني وووابين .ي وود أأل  .أ .وم .ب .شوومدا أمووام امالا ووي أبهناووا عاملن ووا زوقي وول
ابة وويد ني وووابين م وون ق وول ابش وور ي .و  12متو سملوبي ووهين أبا ووت امالا ووي االبتا ووا إبص وودار ه و
ا الووارين تجووي أأل صوواا ي ابو د مل زووتاالن موون ىث ووا أأل وجمووا قوود ااتجوور ومل وودب مالوواأل
ااتجا .
 6-2وأُييوود أبأل ابةوويد أ.ين وبووو شوور ي موون جيتاًغووارين كوواأل مماووي مؤقتووي مبركوور زوودرمل
شو وور ي ني و ووال مابو وواراجاونم الامتانو وودو عنو وودما رأ ابةو وويد نيو وووابين حمتجو ووراً مركو وور زو وودرمل
ابشوور يين ارملراألسملونيووه 1999ين يووأخ جووار جيتاًغووار ابةوويد ب ..وكوواأل ابةوويد ب .ملعوورف
ابةوويد نيوووابين معريووي شخصووييين ىذ زقاةووم مقاعوود ابدراةووي مووع نيشووا نيوووابينين ابوويت نقوول ىبيمووا بووذا
اخل  .ابتقت شانتا نيوابين اببةويد أ .كامتانودو وأ هعتوه عهوى ثو صوور يوزوغراييوي بهةويد
نيوووابين .وأكوود ابةوويد أ .أنووه رآ ملقتوواب ىىل احلاووام عوودة مورا وقوود كوواأل مال وول ابيودملن ومعصوووب
ابعينووو .و ه ووت ابةوويدة نيوووابين ىىل ابةوويد أ .زقوود شوومابة خايووي زتلووان بووذ املعهومووا  .يوود
أأل ابةيد أ .نقل ىىل املناقي ابار يي من ني ال وزعذر عهى ابةيدة نيوابين االزصال ه ودباً.
 7-2و  6آبسأغةوواس 1999ين ابتقووى للهوووأل ملنظاووا املتاووع املوودين ونشووااء وووال
اقوز ا نةاأل رئيس ابو راء زهك ابفاة كرملشنا راةواب تو اي ب ةتفةوار عون مصو أقوار م
املختف ووو .وأُيي وود أبأل رئ وويس اب ووو راء أ ه ووغين خ و ل ب ووذا االجتا وواعين أعل وواء عي وي أب ووا ض و ااي
االختفاء فعل ابدوبي أبأل أقار مين مبن ييمم ابةيد نيوابينين قد قتهوا اببفعل.
 8-2و  17آبسأغةاس 1999ين قدمت ابةويدة نيووابين ىىل امالاوي ابعهيوا ابتااةواً اثنيواً
إبصوودار أموور ىالووار .وكوواأل املي وووأل :ميأ) و ارة ابداخهيووي؛ وميب) مقوور شوور ي ني ووال ًكةووال
الامتان و وودور؛ وميح) اب و وودائرة ا قهياي و ووي ابرئية و وويي الامتان و وودور؛ وميب) بائ و وورة ابش و وور ي ا قهياي و ووي
بانومان و وودوكا الامتان و وودو .ونف و ووى ي و ووع املي و ووو زوقي و وول بان و وودا ابين ني و وووابين وااتج و ووا وزعذمل و ووه
واختفاء .
 9-2و  31آبسأغةاس 1999ين نشور صو يفي ماباًغوار بملهوي ابيوميوي ابو نيوي مقواالً
جوواء ييووه أأل ةووتي أشووخاصين موون يوونمم ابةوويد نيوووابينين كوواأل قوود أبقووي عهوويمم ابقو ب شووت ا
كوهنم من املاوملو وكانوا قد اختفوا وقت ةا ق من ابعامين قد علر عهيمم أاياء وبم حمتجوروأل
وخارا إبقهيم كاةالي "افاظاً عهى ةو متمم" .وجواء املقوال
بد شر ي مالاي ي ابشا
أمللواً أأل ابةوويد نيوووابين وامتجورملن معووه قوود زعرضووا بهتعوذمل أثنوواء ا ةوومم بوود شوور ي مالاي ووي
ابشووا  .عهاووت ابةوويدة نيوووابين موون ضووا ى ابشوور ي املتقاعوود ابةوويد ب .أأل وجمووا مصوواب
ابب قاأل وقد نقل ىىل كامتاندو بتهقي ابع ح ابايب .وأُييد أبأل ابةيد .ين وبو ضا ى شر ي مون
ىقهيم زشيتواأل وكاأل ملعرف ابةيد نيوابينين قد ااول ايرزه عد نقهه ىىل كامتاندو .وقد ُمنع ابةويد
 .من رؤملي ابةيد نيوابين بالنه أُ هغ أبنه مرمل وملتهقى ع جاً ياً.
 10-2و ض و وووء املعهوم و ووا املنش و ووورة صو و و يفي ماباًغ و ووار بمله و وويين واملتااش و وويي م و ووع أقو و ووال
ابةوويد ب .وابةوويد .ين ه ووت ابةوويدة نيوووابين  27أملهولسةو تا  1999ىىل امالاووي ابعهيووا
ىصوودار أموور زفتوويح وابت قيووق شووأأل مالوواأل وجوووب وجمووا .و  24كووانوأل ابلاينسملن واملر 2000ين
نفى ًئو مفوتح بائورة شور ي املناقوي ابار يوي أأل ملالووأل ابةويد نيووابين حمتجوراً بائرزوه .و 11
ش و اربسي املرين أموور امالاووي ابعهيووا املفووتح ابعووام بهشوور ي تقوود ٍرب كتووا
غلوووأل  15ملوم واً
شوأأل مالوواأل وجوووب ابةويد نيوووابين .و غيوواب أي ٍربين أصودر امالاووي  20آذارسمووار أموراً
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جدملووداً .و  22آذارسمووار ين أيوواب مقوور ابشوور ي امالاووي عوودم ابووتاالن موون دملوود مالوواأل ابةوويد
نيوابين وأبنه بيس حمتجراً بد ابشر ي.
 11-2و  5متو سملوبي ووه 2000ين أبا ووت امالا ووي ابعهي ووا االبتا ووا ابل وواين املق وودم  17آبس
أغة وواس  1999إبص وودار أم وور ىال ووارين مؤك وودة أأل ص وواا ي اب و د مل زل ووت ابعاءاهت ووا ب ووذا
االبتاووا عهووى غوورار االبتاووا األول املقوودم  26أايرسم واملو  .1999وقابووت امالاووي ىنووه عوود
يعم وواين مل ملتة وون ابتأك وودين عه ووى أة ووا و وورب االش ووت ا ين م وون أأل بان وودا ابين
اة ووتنفاب ا جو وراءا
حمتجر بد ابشر ي.
نيوابين ٌ

 12-2وزدعي صاا تا اب د أهناا قدمتا أمللواً ابتااةواً كتا يواً ىىل اب ملواأل وىىل رئويس احلالوموي
ه تا ييه معهوما عن مالاأل وجوب ابةيد نيوابين .وقد شاركتا مع أُة ٍر أخور وقوع أقار وا أمللواً
ض و و يي ب ختفو وواء ابقةو ووري عقو وود م و وؤمتر ص و و في ه و و ييو ووه األبو ووا ىىل عامو ووي ابنو ووا وىىل
ابة ووهاا احلالومي ووي مواي وواهتم أبي معهوم ووا ع وون أم وواكن أق ووار م .وعو و وة عه ووى ذب ووكين نش وور
منظاووي ابعفووو ابدوبيووي آبسأغةوواس  1999وش و اربسي املر  2000نووداءملن عوواجهو ه ووت
ييماا معهوما عون مالواأل ابةويد نيووابينمي .)2وقود أُبرح ا وه قائاوي اواال االختفواء املتصوهي
اببن وراع ابوويت أعوودهتا ابهجنووي ابو نيووي حلقوووز ا نةوواألمي .)3وملوورب اةووم ابةوويد نيوووابين أملل واً قاعوودة
يوواً األشووخاص املفقوووبملن ابتا عووي بهجنووي ابدوبيووي بهصووهي األ وورمي .)4ورغووم كوول بووذ اجلموووبين
مل قووى مص و ابةوويد نيوووابين ومالوواأل وجوووب وم ووبو .و عووام 2008ين اصووهت ابةوويدة نيوووابين
عهى زعومل ٍ قدر  100 000رو يي ني ابييمي )5عهى ة يل ا عاني املؤقتي.
 13-2وزديع صاا تا ابو د أمللواً أبأل ابةويدة نيووابين زعرضوت بهالواملقي كوذبك عود زوقيول
ابةيد نيوابين ابتعةفي واختفائه ابقةري اب اق .يقد أنشوأ ابةويدة نيووابين مبعيوي واوعوي مون
للهي أُةر األيراب املختفو عيي أبا ض ااي االختفاء فعل ابدوبويين وبوي منظاوي زاابو عهنواً
اب يصوواع عوون مص و ض و ااي االختف واء ابقةووري وأموواكنمم .و ووذايع صوويت اجلاعيوويين اب أي وراب
ابشر ي واجليح ابني ا املهالي ملروروأل منر ا وملفتشونه ابنتظام.
 14-2وع و وة عهووى ذبووكين زعرضووت نيشووا نيوووابين  31آذارسمووار  2005بهتوقيوول عهووى
ثالني كاةارا ىقهيم زشيتواأل يهي  30ملوماً.
أملدي أيراب اجليح ابني ا املهالي وااتُجر
نُقهووت ىىل مقوور كتي ووي ابرموواة األوىل ابراز ووور تشوويتواألين ايووث ااتُجوور يهووي  15ملوم واً.
ُةهات ىىل بائرة ابشر ي ا قهيايي زشيتواأل ق ل نقهما ىىل ابةجن ا قهياي زشويتواأل ايوث
ااتُجو وور يهو ووي أر عو ووي أشو ووم ٍر .و آبسأغةو وواس 2005ين نقهو ووت أخ و و اً ىىل ابةو ووجن املركو ووري
الامتاندو ايث ااتُجر يهي ةوتي أشوم ٍر مبوجو قوانوأل األنشواي ا ربا يوي وابتخرمل يوي .وزودعي

__________

مي)2
مي)3
مي)4
مي)5
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زقو وودم صو وواا تا اب و و د نةو ووخيً مو وون ابنو ووداءملن ابعو وواجهو ابصو ووابرملن عو وون منظاو ووي ابعف و ووو ابدوبيو ووي
أغةاس  1999وش اربسي املر .2000
زقدم صاا تا اب د نةخي من ابقائاي.
زقدم صاا تا اب د نةخي من قاعدة اب ياً .
زفيد صاا تا اب د أبأل بذ امل هغ كاأل ملعابل زقرمل اً  1 200بوالر وقت زقد اب د ىىل ابهجني.
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ص وواا تا ابو و د أأل نيش ووا ني وووابين خل ووعت ابنتظ ووامين أثن وواء ااتجا ب وواين ب ة ووتجواب وىة وواءة
املعامهي ل اىت ابتعذمل  .وظهت مال هي ابيدملن وموثقي ابرجهو ول ابوقتمي.)6
 15-2وزووديع صوواا تا ابو د أبهناووا مل زقوودما غووا أوبيووا ىىل ابشوور ي دصوووص اختفوواء ابةوويد
نيوووابينين ىذ ال ثالوون زقوود بووذا اب و د ىال ىذا زعهووق األموور رثووي مدرج وي اجل ودول  1امله ووق
ق ووانوأل قل ووااي ابدوب ووي بع ووام  .1992وىذ ال ملوونذ ب ووذا ابق ووانوأل عه ووى جرث ووي االختف وواء ابقة ووريين
يهيس ابةتااعي أقارب ض ااي االختفاء ابقةري زقد د أو .
الشكوى
 1-3زوودعي صوواا تا ابو د أأل ابةوويد نيوووابين كوواأل ضو يي اختفوواء قةووري وأأل ابدوبووي اباوورف
انتمالووت اقوقووه مبوجو املوواب  6و 7و 10و 16مقووروءة عهووى اوودة وابالقوااأل مووع املووابة 2مي)3
من ابعمدين واقوقماا مبوج املابة  7مقروءة ابالقااأل مع املابة 2مي.)3
 2-3وق وود أُوق وول ابة وويد ني وووابين زعة ووفاً  21أايرسمو واملو 1999ين ورغ ووم جم وووب ص وواا يت
اب و دين ال مل ورال مص و ومالانووه وم ووبو .وملُوودعى أأل ابةوويد نيوووابين ُشوووبد آخوور موورٍة ق لووي
موظفو االووميو .يود أأل ابةوهاا ابني ابيوي نفوت ابةوتارار زوقيفوه وااتجوا  .و اوو صورع
رئيس ابو راء ذبك ابوقتين آبسأغةاس 1999ين أبأل ابةويد نيووابين قود قُتولين أيواب مقوال
صو في أبنووه ومخةووي أيوراب آخورملن يتفووو عهووى أملوودي قووا األموون عووام  1999موا ابووا عهووى
أي مون بوذ املعهوموا  .و ضووء
قيد احليواة وأبهنوم حمتجوروأل بود ابشور ي وخوارا .ومل زُؤكود ٌ
مووا زقوودمين زوودعي صوواا تا ابو د أأل عو ء ا ث ووا ملقووع عهووى عووازق ابةووهاا ابوويت ملتعووو عهيمووا
زقد زفة و ٍ
اف ومقن ٍعين و دملد مص ابةيد نيوابين ومالانه وابالشل عنماوا مبوا ال ملودع وواالً
بهشك .واببنظر ىىل عدم ىث وا ابةوهاا عالوس ذبوكين زوديع صواا تا ابو د أبأل ةوه ارملوي
ابة وويد ني وووابين واختف وواء ابقة ووري اب ا ووق ملش ووال أل انتماك واً م وون ابدوب ووي ابا وورف بها ووابة  6م وون
ابعمد.
 3-3وقد ُةه ابةيد نيوابين ارملته زعةفاً من ق ل ابةهاا ابني ابيي ومل زوجه ىبيه أي هتو ٍم.
وقوود أُخفووي مص و ومالانووه يهووي أكلوور موون  13ةوونيين ومنعووت أة ورزه موون االزصووال وه .وملشووالل
االاتجا ٍ
مبعرل عون ابعوامل اخلوارجي اود ذازوه شوال ً مون أشوالال املعامهوي اب ىنةوانيي واملمينوي.
وزقول صاا تا ابو د أمللواً ىأل املقوال ابووارب صو يفي ماباًغوار بملهوي أيواب أبأل ابةويد نيووابين
أثن وواء ااتج ووا بم ب وود ابش وور ي وخ ووارا .و ب ووذا
ومخة ووي أيو ور ٍاب آخو ورملن زعرضو ووا بهتعو وذمل
اخلصوووصين ملقووع عهووى عووازق ابدوبووي ع و ء ا ث ووا يياووا ملتعهووق اليفيووي معامهووي ابةوويد نيوووابين
احل سين وملشالل زقص با ىث ا ذبك انتماكاً بهاابة  7من ابعمد.
 4-3وملوُودعى أأل ابةوويد نيوووابين ااتُجوور ةووياز زراملوود اوواال زوقيوول املشووت ه كوووهنم موون
املوواوملو وأنووه شوووبد ايواً آخوور موورٍة ق لووي ابشوور ي مقوور شوور ي ني ووال ًكةووال الامتانوودو.
وزش و بووذ ابعناصوور ىىل أأل ابةوويد نيوووابين ُةووه ارملتووه موون قو وول موووظفو االوووميو .ومل ملُو ر
ة ووه ارمل ووي ابة وويد ني وووابين عه ووى أُة ووس قانوني ووي ومل ملُوودوأل ة و ٍ
وجل أو حمل وور ر ووي .ومل ملُووتمم
__________

مي)6

6

ورب اةو ووم نيشو ووا نيو وووابين زقرملو وور ابفرملو ووق ابعامو وول املعو ووس تو وواال االختفو وواء ابقةو ووري أو غ و و اباو وووعي ميانظو وور
 E/CN.4/2006/56وCorr.1ين املريق ابرا ع).
GE.17-15161

CCPR/C/120/D/2170/2012

واع أو أي مةو ٍ
ابرزالوواب أي جرثو ٍويين كاووا مل ملُعوورع عهووى قو ٍ
وؤول آخوور يووول قووانوًً لارةووي ابةووهاي
ابقلوائيي .ومل ملتةون بووه اباعون صوورة يعهيووي شورعيي زوقيفوه وااتجووا  .وزودعي صواا تا ابو د
أأل كل بذ ابوقائع زشالل انتماكاً بهاابة  9من ابعمد.
 5-3وزدعي صاا تا اب د أأل ابعرل املاوول ومنوع االزصوال ملشوال أل اود ذاهتاوا معامهوي
قاةوويي وال ىنةووانيي زلوور ة و مي ابشووخذ ابنفةوويي واملعنوملووي وانتماك واً حلووق امتج ورملن اا واام
كورامتمم األصوويهي صووفتمم شوراً .و بووذ ابقلووييين وعهووى ابوورغم موون حمدوبملووي املعهومووا املتعهقووي
ظووروف ااتجووا ابةوويد نيوووابينين يو أل ااتجووا مبعو ٍ
ورل عوون ابعووامل اخلووارجيين وبوأل ىمالانيووي ابهجوووء
ىىل ابقانوأل أو االزصال أبيراب أةرزهين ملشالل اد ذازه انتماكاً بهاابة  10من ابعمد.
 6-3ورغوم وجوووب أببووي عهووى ااتجووا ابةوويد نيوووابين بوود ابشوور يين نفووت ابةووهاا احلالوميووي
نفي و واً قا ع و واً ض ووهوعما ااتج ووا واختفائ ووه ابقة ووري اب ا ووق .وىذ أخه ووت ابة ووهاا ابني ابي ووي
وجل ر ووي وعرضووه عهووى قو ٍ
تةووجيل ااتجووا ابةوويد نيوووابين ةو ٍ
واع أو أي ةووهاي ر يووي أخوور
متار والملي قلائييين يقد جعهته خارح نااز املي ابقانوأل اابوي عجور كام ٍول عون ابودياع عون
نفةهين منتمالي ذبك أاالام املابة  16من ابعمد.
 7-3وزدعي صواا تا ابو د أأل عودم اعوااف ابةوهاا ابني ابيوي ةوه ارملوي ابةويد نيووابين
قوود اووال بوأل اةووتفابزه موون اقووه ةو يل انتصو ٍ
واف يعو ٍ
وال .ورغووم أأل صوواا يت ابو د ه تووا ىىل
ابةووهاا دملوود مص و ابةوويد نيوووابين ومالانووهين يو أل جموبيووا مل كوود نفعواً قووىين ىذ كانووت ُة وُل
االنتصوواف ابفعابووي معدومووي يعهي واً ابدوبووي اباوورف .و نوواءً عهيووهين ملُشووالل ىخ و ل ني ووال لووااأل
ةو و يل انتص و ٍ
واف يع و ٍ
وال حلاامل ووي اق وووز ابة وويد ني وووابين مبوجو و املو وواب  6و 7و 9و 10و 16م وون
ابعمد انتماكاً مةتاراً ذ األاالام مقروء ًة ابالقااأل مع املابة 2مي.)3
 8-3وزوودعي صوواا تا ابو د أمللواً أأل االختفوواء ابقةووري بهةوويد نيوووابين كوواأل بووه أثوور اببووغ
اياهتاوواين ىذ خهوول بودملماا شووعوراً اببرمل ووي واألمل .وزقوووالأل أمللواً ىأل قووا األموون ظهووت زوورور منورل
األةرة جيتاًغار ابنتظام عهى امتوداب ووو ثو ةونوا عود ااتجوا ابةويد نيووابين زعةوفاً.
وقد شعرات اببتمدملد وابخلوف املةوتار مون ابتعورع ب عتوداء اجلةودي واوىت بهاوو عهوى أملودي
قوا األمن .وقد زعرضت ا نتا ابةيد نيوابين أمللاً بهالاملقي من جان قوا األمنين يفوي 31
آذارسمار 2005ين أُبقي ابق عهى نيشا نيوابين وااتُجر زعةفاً مون ق ول اجلويح وزعرضوت
بتع وذمل ش ودملد احل و س .وزعتقوود صوواا تا اب و د أأل ااتجا بووا ابتعةووفي م ورز ى الوهنووا ا نووي
ابةوويد نيوووابين .واووىت بووذا ابتووارملخين اةووتار انتمووا ابدوبووي اباوورف حلووق صوواا يت ابو د معريووي
احلقيقووي ع ون ظ ووروف اختفوواء ابةوويد ني وووابين ابقةووري ومص و ومالانووهين وكووذبك اابووي زق وودم أي
قيق ووا ونتائجم ووا .و ب ووذا اخلص وووصين ز وودعي ص وواا تا ابو و د أأل ك وول ب ووذ ابوق ووائع زش ووالل
انتماكاً من ابدوبي اباورف بهاوابة  7مقوروءة عهوى اودة وابالقوااأل موع املوابة 2مي )3مون ابعمود
اابتماا.
 9-3وزاهو صوواا تا ابو د ىىل ابهجنووي أأل زوصووي ابدوبووي اباوورف أبمووور منمووا :ميأ) ابتعجيوول
فووتو قيووق اختفوواء ابةوويد نيوووابين ايووي دملوود مالانووهين و اووال ويازووهين دملوود مالوواأل ريازووه
وىخراجم ووا وابتع وورف عهيم ووا واااامم ووا وىعابهت ووا ىىل أةو ورزه؛ وميب) زة ووهيم اجلن وواة ىىل ابة ووهاا
املختصووي ملقاضوواهتم وىصودار ُاالووم تقمووم ومعوواق تممين وىعو أل نتووائم بووذا ا جوراء؛ وميح) ىملقوواف
خدمووي يووع أي وراب شوور ي ني ووال اب وذملن زوجوود شووأهنم أببووي ينووي عهووى زووور مم زوقيوول ابةوويد
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نيوووابين ابتعةووفي واختفائووه ابقةووري؛ وميب) ضووااأل أأل زشووال زوودا اجلو ابتعوومل عوون األضورار
املابملووي واملعنوملووي وزوودا عووابة احلووق ورب االعت ووار واباضوويي وضووااً عوودم ابتالورار .وعهووى وجووه
اخلص وووصين زاهو و ص وواا تا اب و د ىىل ابدوب ووي ابا وورف االع وااف مبة ووؤوبيتما ابدوبي وويين ى ووار
مراةووم عاموويين تلووور ةووهاا متلوول ابدوبووي وأقووارب ابةوويد نيوووابينين اب وذملن ملن اووي زوجيووه اعتووذار
ر ووي ىب وويمم؛ وزة ووايي ش ووارع أو زش ووييد نص و أو بوا ووي ز ووذكارملو كهي ووداً ب ووذكر ي ووع ض و ااي
االختفاء ابقةري؛ وزروملد صاا يت اب د اببرعاملي ابا يي وابنفةيي ابفورملي واملانيوي ومتالينماوا مون
احلصووول عهووى املةوواعدة ابقانونيووي املانيووي عنوود ابلوورورة .وعهووى ةو يل ضووااأل عوودم ابتالورارين ملن اووي
بهدوبي ابارف اكاذ ابتدا اب مي بهتأكود مون أأل االختفواء ابقةوري وابتعوذمل ويتهول أشوالال
ابلهوع بذ األيعال زشالل جرائم مةتقهي مبوج ابقانوأل اجلنائي وملعاقو عهيموا اببعقوواب
املناةو ي ابويت ذخوذ احلةو األ خاورهتوا اب اباوي .وملن اوي وا أمللواً أأل زلوع أقورب وقوت لالون
ورامم زلقيفيوي شوأأل ابقوانوأل ابوودو حلقووز ا نةواأل وابقوانوأل ابوودو ا نةواين بفائودة يوع أيوراب
اجليح ابني ا املهالي وقوا األمن وابةهاي ابقلائيي.
مالحظات الاولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 13أايرسم و واملو 2013ين قو وودمت ابدوبو ووي اباو وورف م اظاهتو ووا عهو ووى مق وبيو ووي اب و و د
1-4
وأةةه املوضوعيي .ودصوص املق وبييين زدعي ابدوبي ابارف أأل صاا يت اب د مل زةتنفدا ةو ل
االنتصاف امهيي.
 2-4وزش و ابدوبووي اباوورف ىىل أأل ابوقووائع املرعومووي اوودثت أثنوواء ابن وراع املةووهو ني ووال.
وق وود ا وودب بة ووتور ني ووال املؤق ووت بع ووام  2007وازف وواز ابةو و م ابش ووامل بع ووام  2006ابوة ووائل
واألة ووابي ابواجو و اعتاابب ووا ملعاجل ووي املة ووائل املتص ووهي ابالنتماك ووا اخلاو و ة حلق وووز ا نة وواأل
وابقووانوأل ا نةوواين ابوويت اوودثت خو ل ابنوراع .وزشو ابدوبووي اباوورف أمللواً ىىل قورار امالاووي ابعهيووا
ابصابر  1ارملراألسملونيه  2007قليي راجندرا راةاب بباكوال ضود االوموي ني والين ايوث
أمر امالاي احلالومي أبأل زعرع عهوى اب ملواأل مشوروع قوانوأل ملةواو إبنشواء آبيوي عدابوي انتقابيوي
مةتقهي ونرملمي ويتصي و تةهيم مرزاليب انتماكا اقوز ا نةاأل ىىل ابعدابي.
 3-4وز وودعي ابدوب ووي ابا وورف أأل اب و ورئيس أص وودر  14آذارسم ووار  2013ابق و ورار املتعه ووق
هجنووي احلقيقووي واملصوواحلي وابت قيووق اوواال األشووخاص املختفووومي)7ين ابووذي نووذ عهووى ىنشوواء
جلن ووي رييع ووي املة ووتو زت وووىل ابت قي ووق ا وواال األش ووخاص املختف ووو وكش وول احلقيق ووي و قي ووق
املص وواحلي .وزل ووان ابقو ورار أمللو واً زعرملفو واً ملفم وووم "االنتم ووا اخلاو و حلق وووز ا نة وواأل" و وول ب ووذا
ابتعرملل االختفاء .و بذا اخلصوصين زديع ابدوبي ابارف أبأل ابعاءا صاا يت اب د زندرح
صرااي ضان والملي بذ ابهجني .وعهيهين زدعي ابدوبي ابارف أنه ال جيو اعت ار صواا يت ابو د
قد اةتنفدات ة ل االنتصاف امهيي املتااي؛ و ذبك ملالوأل اب د غ مق ول.
 4-4ودصوص األةس املوضوعييين زفيد ابدوبي ابارف أبأل جلني احلقيقي واملصواحلي وابت قيوق
اوواال األشووخاص املختفووو ةتنشووأ ابقرملو ابعاجوول وةت اشوور قيقووا ةورملعي ومةووتقهي
ونرملم ووي وذا مص ووداقيي .وز وور ابدوب ووي ابا وورف أأل ذب ووك ةيش ووالل ز وود جو و لالنو واً ومش ووروعاً
اببنة و ي ىىل صوواا يت اب و د .كووذبك زش و ابدوبووي اباوورف ىىل االبتااة وو صوودار أموور ىالووار

__________

مي)7
8

قدمت صاا تا اب د نةخي من ابقرار.
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ابهذملن أباتماا امالاي ابعهيا بعدم زدعيم االبعواءا أبببوي .وزؤكود ابدوبوي اباورف أمللواً أأل م هوغ
ا عانووي املؤقتووي املقدمووي ىىل صوواا يت ابو د قوود ملوود قوودر ك و موون  100 000ىىل 300 000
رو يي ني ابيي.
كعليقات صاحبيت البالغ على مالحظات الاولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية
 25ارملراألسملونيه 2013ين قدمت صاا تا اب د زعهيقاهتاا عهى م اظا ابدوبي
1-5
ابارف شأأل املق وبيي واألةس املوضوعيي.
 2-5ودصوووص اةووتنفاب ة و ل االنتصوواف امهيوويين زفيوود صوواا تا اب و د أبأل ابهجنووي يةوور
عهى ابدوام بذا االشواارب أبنوه ال ملقتلوي أأل زالووأل ةو ل االنتصواف امهيوي متااوي ي ةو وى وا
يعابي أمللاً .وزديعاأل أبأل ابهجني اعت أمللاً أأل من غ ابواج اةتنفاب ة ل انتصاف أخور
م ووا بام ووت أعه ووى ام وواكم امهي ووي ق وود يص ووهت ابقل وويي املعروض ووي .وزشو و ص وواا تا ابو و د ىىل
اخلاوا املتخذة الةتنفاب ة ل االنتصاف ني وال .يقود وذبت ابةويدة نيووابين عودة جمووب
ةو يل دملوود مالوواأل وجموواين مبووا ذبووك ايرة بائوورة ابشوور ي ا قهيايووي ومراكوور ااتجووا أخوور
كامتانوودو .كاووا قوودمت نيا ووي عوون ابةوويد نيوووابين ابتااةووو الةتصوودار أموور ىالووار موون امالاووي
ابعهيووا ني ووالين بالوون امالاووي أباتماووا .وع و وة عهووى ذبووكين زوودعي صوواا تا اب و د أهناووا قوودمتا
ابتااةا كتا يي ىىل اب ملاأل وىىل رئيس ابو راء.
 3-5وزؤكود صواا تا ابو د أمللواً أهناوا مل واوال زقود و د أو ألأل ذبوك موا كواأل بيشوالل
ة و يل انتصوواف يعوواالً ظوول ظووروف ابقلووييين اببنظوور ىىل أأل االختفوواء ابقةووري بوويس جرثووي
ني ال .وىضايي ىىل ذبكين ي أل عدم زقد د أو ملن اوي أال حوول بوأل يوتو ابةوهاا ابني ابيوي
قيقاً جنائياً تالم املنص .
 4-5وزدعي صاا تا ابو د أمللواً أأل ابهجنوي املرموع ىنشواؤبا مبوجو ابقورار ابصوابر آذارس
م ووار  2013ب وون زشووالل ة و يل انتص وواف يعوواالً ويق واً بهاع وامل ابدوبي وويين ألهن ووا ب وون زال وووأل بي ووي
قل ووائيي وب وون كو و رول ة ووهاي ي وورع ابعق ووواب املناةو و ي عه ووى مو ورزاليب االنتماك ووا اخلاو و ة حلق وووز
ا نةوواأل .وع و وة عهووى ذبووكين قُوودمت ىىل امالاووي ابعهيووا  24آذارسم ووار  2013م ووذكراتأل
زديعاأل أبأل ابقرار يابل بهدةتور وبهقانوأل ابدو  .وزديع صاا تا اب د أبنه ال زوجود ىمالانيوي
معقوبي بهنجاع احلصول عهى ة يل انتصاف يعال من خ ل ابهجني املتوقع ىنشاؤبا.
 5-5وز اووا صوواا تا اب و د أأل رب ابدوبووي اباوورف شووأأل األةووس املوضوووعيي به و د كوورر
احلجم املعروضي دصوص املق وبيي ومل ملاعن ص ي ابعاءا صاا يت اب د شأأل ابوقائع.
 6-5وأخ اًين زدعي صاا تا اب د أمللواً أأل م هوغ ا عانوي املؤقتوي ابويت اصوهت عهيموا ابةويدة
نيوابين كواأل  100 000رو يوي ني ابيوي؛ ومل حوق وا احلصوول عهوى املرملود ألأل مصو ابةويد نيووابين
أو مالانه ظ غاملو .وزدعياأل أمللاً أأل ابدوبوي اباورف ال ثالنموا ابوتاهذ مون ابترامموا إبجوراء
قيقووا ةورملعي ونرملمووي وشووامهي ومةووتقهي تالووم املنصو وكووذبك مب اقووي املةووؤوبو عوون اجلورائم
ذا ابصووهي ومقاضوواهتم ومعوواق تمم جنائيواً و توووي اجلو ابالاموول بهلو ااي مبجوورب زقوودثما زعومللواً
نقدايً مؤقتاً.
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املالحظات اإلضافية

امل اظا املقدمي من صاا يت اب د
 10كووانوأل ابلاينسملن واملر 2014ين أعهاووت صوواا تا اب و د ابهجنووي أبأل امالاووي ابعهيووا
-6
بني ووال أعهن ووت  2ك ووانوأل ابلاينسملنو واملر أأل األم وور ابص ووابر  14آذارسم ووار  2013واملتعه ووق
إبنش وواء جلن ووي به قيق ووي واملص وواحلي وابت قي ووق ا وواال األش ووخاص املختف ووو يو وابل بهدةو وتور
وبهاع وامل ابدوبي وي .وقوود أموور امالاووي ابةووهاا ابني ابيووي تشوواليل جلنووي يتهفووي .وزالوورر صوواا تا
اب د موقفماوا ابوذي ملعتو أأل أي جلنوي حتاول ىنشواؤبا ال ثالون أأل زُعتو ةو يل انتصواف يعواالً
ت أي ظرف من ابظروف.

امل اظا املقدمي من ابدوبي ابارف
 11آبسأغةو وواس و 11كو ووانوأل األولسبملة و وا 2014ين أعهاو ووت ابدوبو ووي اباو وورف
1-7
ابهجني أبأل ابقانوأل املتعهق هجني احلقيقي واملصاحلي وابت قيق ااال األشخاص املختفوو قود
اعتُاوود اب ملوواأل .وزوودعي ابدوبووي اباوورف أنووه ةوويجري ابقرمل و ابعاجوول ىنشوواء جلن وي به قيقووي
واملصاحلي وجلني خاصي تاال االختفاء ابقةريين وزقدم عرضاً موجراً ألاالام ابقوانوأل ابرئيةويي.
املاضي من انتماكا
وزؤكد ابدوبي ابارف أأل بذا ابقانوأل صك أةاةي بهتصدي ملا ارزُال
حلق وووز ا نة وواأل م وون جان و ابدوب ووي ابا وورف وجم ووا ياعه ووي م وون غ و ابدوب ووي .وزفي وود أملل واً أبأل
مشروعي ابقانونو املتعهقو تجر املتور و ابتعذمل و االختفواء ابقةوري قود صوياا وجيوري
ىعووابة عرضووماا عهووى اب ملوواأل .و بووذا اخلصوووصين زووديع ابدوبووي اباوورف أبأل ابعوواءا صوواا يت
اب د ةتعاجل اببالامل عد ىنشاء بذ اآلبيا .
 2-7وزوودعي ابدوبووي اباوورف أمللواً أأل صوواا يت ابو د مل زقوودما شووالو ىىل ابةووهاا املعنيووي
ييا ووا ملتعه ووق اببع وواءا االختف وواء ابقة ووري بهة وويد ني وووابينين وذب ووك رغ ووم زل ووان املدون ووي ابعام ووي
مي )Muluki Ainيص ً ًيذاً شأأل االختااف وأخذ ابربائن.

 3-7وزؤكو و و وود ابدوبو و و ووي اباو و و وورف أأل أةو و و وورة ابةو و و وويد نيو و و وووابين اصو و و ووهت عهو و و ووى ىعانو و و ووي مؤقتو و و ووي
ق وودربا  300 000رو ي ووي ني ابي وويين وزال وورر م ووا ورب ىياباهت ووا ابة ووا قي دص وووص ااب ووي ابعداب ووي
االنتقابيي ني ال.

امل اظا املقدمي من صاا يت اب د
 1أملهولسة و تا  2014و 12ك ووانوأل ابلاينسملن واملر 2015ين ك وورر ص وواا تا اب و د
-8
ابعاءاهتاووا شووأأل آبيووي ابعدابووي االنتقابيووي وبيعتووا أبأل عوودباً موون أاالووام ذبووك ابقووانوأل ال زتفووق مووع
املعامل ابدوبيي حلقوز ا نةاألمي )8وبن زتيو اا ة يل انتصاف يعاالً.
__________

مي)8

زش و و صو وواا تا اب و و د ىىل املو ووذكرة ابتقنيو ووي ابصو ووابرة عو وون مفوضو وويي األمو ووم املت و وودة ابةو وواميي حلقو وووز ا نةو وواأل
“The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and

”Reconciliation, 2071 (2014) — as gazetted 21 May 2014ين وىىل ابنشورة ابصو فيي بهافوضويي

“Nepal:

”truth-seeking legislation risks further entrenching impunity, alert United Nations rights expertsين
ابصابرة  4متو سملوبيه .2014
10
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املسائل واإلملراءات املعروضة على اللجنة

ابنظر املق وبيي
 1-9ق وول ابنظوور أي ابعوواء ملوورب و د موواين جيو عهووى ابهجنووي املعنيووي تقوووز ا نةوواأل أأل
زقررين ويقاً بهاابة  93مون نظامموا ابوداخهيين موا ىذا كواأل ابو د مق ووالً أم ال مبوجو اب وزوكوول
االختياري.
 2-9وبقوود ذكوود ابهجنوويين ويقواً ملووا زقتلوويه املووابة 5مي)2ميأ) موون اب وزوكووول االختيوواريين موون
أأل املةأبي ذاهتوا بيةوت قيود ابنظور ى وار ىجوراء آخور مون ىجوراءا ابت قيوق ابودو أو ابتةووملي
ابدوبيي.
 3-9وز اووا ابهجنووي اجووي ابدوبووي اباوورف أبأل صوواا يت ابو د مل زةووتنفدا ةو ل االنتصوواف
امهييين ذبك أأل قليي ابةيد نيوابين ةتعاجلما آبيي ابعدابي االنتقابيي املنشأة مبوجو بةوتور ني وال
املؤقووت عووام  .2007وز اووا ابهجنووي أملل واً ابعوواءا صوواا يت اب و د شووأأل اخلا ووا ابوويت
اك ووذهتا ش ووانتا ني وووابين ة ووعياً ىىل ابعل ووور عه ووى وجم ووا :ي ووو  25و 30أايرسم واملو 1999ين ار
ابةيد نيوابين عدة مراكر ااتجا كامتاندوين و  26أايرسمواملو و 17آبسأغةواس 1999ين
قدمت أمللاً ىىل امالاي ابعهيا ابتااةو صدار أمر ىالار اببنيا ي عن وجما .وأبات امالاي
االبتااة وووين ىذ اعتو و أأل االبع وواءا غو و مدعا ووي أببب ووي .و ة ووياز جموبب ووا ملعري ووي مال وواأل
وجم وواين ق وودمت ابة وويدة ني وووابين أمللو واً ابتااة ووا كتا ي ووي ىىل اب مل وواأل وىىل رئ وويس اب ووو راء اب ووي
ا يصاع عن مالانه .وز اا ابهجني أمللاً اجم صاا يت اب د أبأل زقود و د أو موا كواأل
بيش ووالل ةو و يل انتص وواف يع وواالً ظ وول ظ ووروف ابقل ووييين ىذ ال ملعتو و االختف وواء ابقة ووري جرث ووي
منفصووهي ق ووانو ني ووال .ورغووم اجلموووب ابوويت ووذبتما ابةوويدة نيوووابينين يقوود ظهووت قلوويي اختفوواء
وجم ووا غامل ووي يه ووي م ووا ملر ووو ع وون  17ة ووني ومل ملُفووتو ييمووا قي ووق عوود .وز ووذكر ابهجن ووي ك ووذبك
ابجتماباهتووا ابةووا قي ابوويت ملُشووارب مبوج مووا زوووي ة و يل انتصوواف قلووائي اوواال االنتماك وا
اخلاو و ةمي .)9و ب ووذا اخلص وووصين ز ا ووا ابهجن ووي أأل بي ووا ابعداب ووي االنتقابي ووي املنش ووأة ق ووانوأل
ع و ووام  2014املتعه و ووق هجن و ووي احلقيق و ووي واملص و وواحلي وابت قي و ووق ا و وواال األش و ووخاص املختف و ووو
ال زشوالل بي ووا قلوائيي قووابرة عهووى زووي ةو يل انتصواف قلووائيمي .)10و نوواءً عهيوهين زوور ابهجنووي
أأل ة ل االنتصاف ابيت ادبهتا ابدوبي ابارف مل زالن يعابي وأنه بيس بنا موا حوول بوأل ابنظور
اب د مبوج املابة 5مي)2ميب) من اب وزوكول االختياري.
 4-9وابةتيفاء يع متاه ا املق وبيي زعهن ابهجني اب د مق والً وزشورع
املوضوعيي.

ابنظور

أةةوه

__________

مي )9انظر اب د رقم 1761س2008ين ج ي ضد ني الين اآلراء املعتادة  24آذارسمار 2011ين ابفقرة .3-6
مي )10انظر اب غا رقوم 2038س2011ين اترو وآخوروأل ضود ني والين اآلراء املعتاودة  3متو سملوبيوه 2015ين ابفقورة
3-9؛ ورقووم 2164س2012ين ابةوونيت ضوود ني ووالين اآلراء املعتاوودة  12متو سملوبيووه 2016ين ابفقوورة 3-9؛
ورقووم 2184س2012ين ًكووارمي ضوود ني ووالين اآلراء املعتاوودة  10آذارسمووار 2017ين ابفقورة 3-10؛ ورقووم
2185س2012ين بباكال وآخروأل ضد ني الين اآلراء املعتادة  17آذارسمار 2017ين ابفقرة .3-10
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ابنظر األةس املوضوعيي
 1-10نظر ابهجني ابو د ضووء يوع املعهوموا ابويت أاتاموا وا اباريواألين عهوى ابن وو
املنصوص عهيه املابة 5مي )1من اب وزوكول االختياري.
 2-10و وويى ابهجن ووي عهاو واً اببع وواء ص وواا يت ابو و د أأل ابة وويد ني وووابين ك وواأل ضو و يي اختف وواء
قةووريين وبووو مووا بعاتووه شوومابا شووابدملن كوواً ااض ورملن وقووت ابق و عهيووه .ورغووم حم واوال
ابة وويدة ني وووابين ةو و يل ابعل ووور عهي ووه ملظ وول مصو و ومالان ووه ومو ووبو .وق وودمت ابة وويد ني وووابين
ابتااةووو ىىل امالاووي ابعهيووا صوودار أموور ىالووارين بالوون ذبووك مل ملف و ىىل ىج وراء قي وق ة ورملع
ونرمله وشامل ومةتقل .ومل ملُةتدع أي شخذ أو ملدأل ذا ابفعل.
 3-10و وويى ابهجنووي عهاواً تجووي ابدوبووي اباوورف أبأل قلوويي ابةوويد نيوووابين عُرضووت مورزو عهووى
امالاووي ابعهيووا ابوويت تووت ابتااةووي ىصوودار أموور ا الووار املقوودمو موون ابةوويدة نيوووابينين وأبأل
ى ار بذ ا جراءا أبأل قوا األمن مل زقو عهوى ابةويد نيووابين
يعما أياب
ابةهاا
أو تجر  .بذا مل ملتةن دملد مالانه.
 4-10وزش ابهجني ىىل أهنا زناوبت ابعدملد مون ابقلوااي املتعهقوي مباارةوا لاثهوي عودب مون
اب غووا املقدمووي آنفواًين وكوواأل ابو ع منمووا طووذ ابدوبووي اباوورفمي .)11ومتاشووياً مووع بووذ ابةووا قين
زؤكود ابهجنوي مون جدملود موقفمووا أبأل عو ء ا ث وا ال ثالون أأل ملقووع عهوى عوازق صواا ابو د
واوود ين خاصووي اببنظوور ىىل أأل ىمالانيووي وصووول صوواا ابو د وابدوبووي اباوورف ىىل األببووي بيةووت
متة وواوملي بائا ووا وأأل احلص ووول عه ووى املعهوم ووا ابوجيم ووي كلو و اً م ووا ملال وووأل متااو واً بهدوب ووي ابا وورف
وا وودبا .وزفي وود امل ووابة 4مي )2م وون اب وزوك ووول االختي وواري ض وواناً أبأل م وون واجو و ابدوب ووي ابا وورف
يوع ابعواءا انتموا ابعمود املقدموي ضودبا وضود للهيمواين وزروملود ابهجنوي
ابت قيق تةن نيوي
مبووا ب ودملما موون معهومووا  .وايلاووا ملالوووأل صوواا اب و د قوود قوودم ىىل ابدوبووي اباوورف ابعوواءا
زدعاما أببي ذا مصداقيي وزالوأل ابتوضي ا ا ضاييي متوقفي عهى معهوما زنفرب ا ابدوبوي
اباوورفين جيووو بهجنووي أأل زعتو ابعوواءا صوواا ابو د مدعاوويين غيوواب أببووي أو زوضووي ا
مرضيي زفيد ابعالس من ابدوبي ابارف.
 5-10وزووذكر ابهجنووي أبأل مصوواهو "االختفوواء ابقةووري" وىأل مل ملُةووتخدم ص ورااي أي مووابة
موون م وواب ابعموودين ي و أل االختفوواء ابقةووري ملشووالل ةهةووهي يرملوودة ومتالامهووي موون األيعووال ابوويت متلوول
انتماكاً متواص ً حلقوز شىت معاف ا بذ املعابدةمي.)12
__________

مي )11انظ وور اب غ ووا رق ووم 1422س2005ين احلاة ووي ض وود اجلااب مل ووي ابعر ي ووي ابهي ي وويين اآلراء املعتا وودة  24زش ورملن
األولسأكتووو ر 2007ين ابفقوورة 7-6؛ ورقووم 1297س2004ين ونوووأل ضوود اجلرائوورين اآلراء املعتاوودة  14متووو س
ملوبيووه 2006ين ابفقوورة 3-8؛ ورقووم 1804س2008ين اخلوملهوودي ضوود بي يوواين اآلراء املعتاوودة  1زش ورملن ابلوواينس
نووويا 2012ين ابفقوورة 2-7؛ وابةوونيت ضوود ني ووالين ابفقوورة 3-10؛ وًكووارمي ضوود ني ووالين ابفقوورة 4-11؛
وبباكال ضد ني الين ابفقرة .4-11
مي )12انظو و وور اب غو و ووا رقو و ووم 2000س2010ين كو و ووازوال ضو و وود ني و و ووالين اآلراء املعتاو و وودة  1نيةو و وواألسأ رملل 2015ين
ابفق و وورة 3-11؛ ورق و ووم 2134س2012ين موبين و ووا آراية و ووا وآخ و ووروأل ض و وود كوبوم ي و وواين اآلراء املعتا و ودة  9مت و ووو س
ملوبي ووه 2015ين ابفق وورة 4-9؛ وابة وونيت ض وود ني ووالين ابفق وورة 4-10؛ وًك ووارمي ض وود ني ووالين ابفق وورة 5-11؛
وبباكال ضد ني الين ابفقرة .5-11
12
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 6-10و بووذ ابقلووييين مل زاعوون ابدوبووي اباوورف ابعوواءا صوواا يت اب و د شووأأل زوقيوول
ابة وويد ني وووابين واختفائ ووه ابقة ووري أايرسم واملو  .1999وق وود ااوب ووت ابة وويدة ني وووابينين ع وود أأل
هام ووا خو و زوقي وول وجم وواين ابعل ووور عهي ووه يو ورار بائ وورة ابش وور ي ا قهياي ووي كامتان وودوين ومراك وور
االاتجووا ابل ثووي ابرئيةوويي كامتانوودوين وبووي ابةووجن املركووري وابةووجن ًخووو وةووجن شووارخال.
ونفت ابةوهاا زوقيول ابةويد نيووابين أو ااتجوا  .ورغوم شومابة شوابدملن أموام امالاوي ابعهيواين
زواصوول ابةووهاا ىنالووار ااتجووا ابةوويد نيوووابين .بووذبكين أباووت امالاووي ابتااةووي ىصوودار أموور
ا الار املقدمو من ابةويدة نيووابين اببنيا وي عون وجموا .وز اوا ابهجنوي أمللواً أنوه عهوى ابورغم
موون ىيووابة رئوويس ابووو راء آنووذا مبقتوول ابةوويد نيوووابينين يو أل مقوواالً صو يفي ماباًغووار بملهووي أيوواب
أبأل ابة وويد ني وووابين ك وواأل ابواق ووع عه ووى قي وود احلي وواة وحمتجو وراً ب وود ش وور ي مالاي ووي ابش ووا
وخارا .وز اا ابهجني أمللواً أأل ابةويدة نيووابين زهقوت معهوموا مفاببوا أأل ابةويد نيووابين نُقول
موون وخووارا ىىل بائوورة ابشوور ي ا قهيايووي كامتانوودو به صووول عهووى ع و ٍح و ٍيب .ومل زقوودم ابدوبووي
وامل ويع ٍ
ابارف ىىل ابهجني معهوما عون اخلاووا امودبة املتخوذة ةو يل ىجوراء قي ٍوق ش ٍ
والين
وعوون نتووائم ذبووك ابت قيووق .وملظوول مالوواأل ابةوويد نيوووابين وموووالً ىىل ابيووومين كاووا أأل ريازووه مل حوودب
مالاهنا ومل زرب ىىل أةرزه ىأل كاأل قد زو  .وزذكر ابهجني أبأل ةه احلرملي املت وع ري ا قرار وه
أو إبخفاء مص ابشخذ املختفي جيعل ابشخذين ااال االختفاء ابقةوريين خوارح ناواز
امل ووي ابق ووانوأل وملع وورع اياز ووه خلا وور شو ودملد ومة ووتار زت ا وول ابدوب ووي مة ووؤوبيتهمي .)13و ب ووذ
ابقلووييين مل زقوودم ابدوبووي اباوورف أببووي ث ووا ويائمووا اببتراماهتووا تااملووي ايوواة ابةوويد نيوووابين .و نوواءً
عهيهين كهذ ابهجني ىىل أأل ابدوبي ابارف أخهت واج ما تااملي اياة ابةيد نيووابينين لوا ملشوالل
انتماكاً بهاابة 6مي )1من ابعمد.
 7-10وز اا ابهجني ابعاءا صواا يت ابو د أبأل ااتجوا ابةويد نيووابين ابتعةوفي 21
أايرسمواملو  1999واختفوواء ابقةووري اب اووق ملشووال أل اوود ذاهتاووا معامهووي يابفووي بهاووابة .7
وزة ووهم ابهجن ووي مب وود املع وواًة ابنا ووي ع وون االاتج ووا ألج و ٍول غو و مة وواى وبوأل ازص ووال اببع ووامل
اخلارجي .وىضايي ىىل ذبكين يى ابهجني عهااً ابملقال ابصابر ص يفي ماباًغار بملهيين وبو
أثنواء ااتجووا
مقوال نُشور عود اختفواء ابةويد نيووابين ل ثوي أشومر وأيواب أبنوه زعورع بهتعوذمل
بوود شوور ي ني ووال وخووارا .ومبووا أأل ابدوبووي اباوورف مل زقوودم أببووي زوضووو ابوقووائع املتعهقووي مبعامهووي
ابةوويد نيوووابين أثنوواء االاتجووا ين زعت و ابهجنووي أأل اختفوواء ابةوويد نيوووابين ابقةووري ومعامهتووه أثنوواء
االاتجووا ملشووال أل انتماكواً بهاووابة  7موون ابعموود .وابهجنووي ىذ خهصووت ىىل بووذا االةووتنتاحين ي هنووا
بن زنظر االبعاءا املتعهقي ابنتما املابة 10مي )1من ابعمد ى ار ابوقائع ذاهتا.
 8-10وز اووا ابهجنووي مووا زعانيووه صوواا تا اب و د موون أمل وشووقاء ج وراء اختفوواء ابةوويد نيوووابين
وعدم وجوب معهوما عن م ةا بذا االختفواءين كاوا ز اوا عودم ىجوراء قي ٍوق بهتأكود مون
مص أو عابة ريازه ىىل أةرزه اال ويازه .وز اا ابهجني أمللاً ابعاء صواا يت ابو د أأل
أيراب قوا األمن ابزوا ملاببوأل عهى يتماا ابنتظام عد اختفاء ابةيد نيوابين ابقةريين لا أذكوى
شعور اخلوف وابقهق بدملماا .كذبك ز اا ابهجني املعهوما ابيت زفيد أبأل نيشا نيووابين كانوت
__________

مي )13انظو وور اب غ و وا رقو ووم 1913س2009ين أ و ووو ش و وعابي ضو وود بي يو وواين اآلراء املعتاو وودة  18آذارسمو ووار 2013ين
ابفقرة 2-6؛ وابةنيت ضد ني الين ابفقورة5-10؛ وًكوارمي ضود ني والين ابفقورة6-11؛ وبباكوال ضود ني والين
ابفقرة .6-11
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ض و يي ب اتجووا ابتعةووفيمي )14وزعرضووت بهتع وذمل ة و ابقرا ووي ابوويت كاعمووا اببةوويد نيوووابين.
و بووذا اخلصوووصين زعت و ابهجنووي أأل بووذ ابوقووائع زالشوول عوون انتمووا ٍ بهاووابة  7موون ابعموود
اابي صاا يت اب د.
 9-10و وويى ابهجن ووي عهاو واً اببع وواء ص وواا يت ابو و د مبوجو و امل ووابة  9م وون ابعم وود أأل ابة وويد
نيوووابين ُةووه ارملتووه عهووى أملوودي موووظفو االوووميوين وبووم أي وراب شوور ي ني ووالين  21أايرس
مواملو  .1999ومل ملُقودرم أي ز ملوور قووانوين ووذا االاتجووا  .ومل ملُةووجل زوقيفووه ةو ٍ
وجل ر ووي .ومل
ثلل قى أمام ٍ
قاع أو أي مةؤول آخر يول قانوًً لارةي ابةوهاي ابقلوائييين ومل ملتةون بوه ىقاموي
بع ووو أم ووام امالا ووي بهاع وون ش وورعيي ااتج ووا  .و غي وواب ٍرب م وون ابدوب ووي ابا وورف ب و وذا
اخلصوووصين زعتو ابهجنووي أأل ااتجووا ابةوويد نيوووابين ملشووالل انتماكواً حلقوقووه مبوج و املوابة  9موون
ابعمد.
 10-10ودصوووص االنتمووا املرعوووم بهاووابة 16ين ز اووا ابهجنووي ابع واء صوواا يت اب و د أبأل
ابةووهاا ابني ابيووي نفووت نفيواً قا عواً ضووهوعما اختفوواء ابةوويد نيوووابين ابقةووري رغووم وجوووب أببووي
عهى ااتجا بد شر ي ني وال .ومل زقودم ابدوبوي اباورف معهوموا عون مصو ابةويد نيووابين ومل
كر قيقا يعابي بت دملد مالانوهين لوا جعهوه يعهيواً خوارح ناواز املوي ابقوانوأل .وزور ابهجنوي أأل
زعاوود اةووت عاب شو ٍ
وخذ موون ناوواز املووي ابقووانوأل ملشووالل ىنالوواراً حلووق ابشووخذ أأل ملُعوواف بووه
اببشخصوويي ابقانونيوويين ال ةووياا ىذا أُعيقووت صووورة منمجيووي جموووب أقار ووه ابراميووي ىىل هووود ة و ل
انتص وواف يعاب وويمي .)15وب ووذبك زعت و ابهجن ووي أأل اختف وواء ابة وويد ني وووابين ابقة ووري حرم ووه م وون امل ووي
ابقووانوأل وموون اقووه أأل ملُعوواف بووه اببشخصوويي ابقانونيوويين لووا ملشووالل انتماك واً بهاووابة  16موون
ابعمد.
 11-10وزةتشمد صاا تا اب د ابملابة 2مي )3مون ابعمودين ابويت زفورع عهوى ابودول األ وراف
ابترامواً لووااأل ةو يل انتصو ٍ
واف يعو ٍ
وال جلايووع األشووخاص ابوذملن انتُمالووت اقوووقمم مبوجو ابعموود.
وزعاووي ابهجنووي أييووي نشوواء ابوودول األ وراف آبيووا قلووائيي وىبارملووي م ئاويً موون أجوول ابتصوودي
البعوواءا انتماكووا احلقوووز .وزش و ىىل زعهيقمووا ابعووام رقووم 31مي )2004شووأأل يعووي االبت ورام
ابقووانوين ابعووام املفووروع عهووى ابوودول األ وراف ابعموودين ابووذي ملوونذ عهووى أمووور منمووا أأل عوودم
اود ذازوه خورز منفصول
قيق بوبي رف ابعاءا زتعهق ابنتماكا ثالن أأل ملتةو
بهعمد .و بوذ ابقلوييين ز اوا ابهجنوي أأل ابةويدة نيووابين زوجموت ىىل بائورة ابشور ي ا قهيايوي
وىىل مرايووق ااتجووا أخوور كامتانوودو ب ةووتع م عوون زوقيوول وجمووا يووور عهامووا اباتجووا موون
قو وول شوور ي ني ووال .وقوود قوودمت أملل واً ابتااةووو ىىل امالاووي ابعهيووا إبصوودار أموور ىالووار .ورغووم
جموببووا ة و يل ابعلووور عهووى وجموواين مل ُكوور ابدوبووي اباوورف قيق واً مةووتق ً وشووام ً بتوضوويو
م ةووا ااتجووا ابةوويد نيوووابين ومصو ومالانووه .و بووذا اخلصوووصين زعتو ابهجنووي أأل ابدوبووي

__________

مي )14انظر ابوثيقي  E/CN.4/2006/56وCorr.1ين املريق ابرا ع.
مي )15انظوور اب غووا رقووم 2164س2012ين ابةوونيت ضوود ني ووالين اآلراء املعتاوودة  12متو سملوبيووه 2016ين ابفقوورة
9-10؛ ورقووم 2038س2011ين زشوويدوالل اترو وآخووروأل ضوود ني ووالين اآلراء املعتاوودة  3متو سملوبيووه 2015ين
ابفق و وورة 9-10؛ ورق و ووم 2134س2012ين أراي موبين و ووا ض و وود كوبوم ي و وواين ابفق و وورة5-9؛ ورق و ووم 2164س2012ين
ابةنيت ضد ني الين اآلراء املعتادة  12متو سملوبيه 2016ين ابفقرة 9-10؛ ورقم 2184س2012ين ًكوارمي
ضد ني الين اآلراء املعتادة  10آذارسموار 2017ين ابفقورة 10-11؛ ورقوم 2185س2012ين بباكوال ضود
ني الين اآلراء املعتادة  17آذارسمار 2017ين ابفقرة .10-11
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اباو وورف مل كو وور قيق و واً ة و ورملعاً وشو ووام ً ويعو وواالً اختفو وواء ابةو وويد نيو وووابين .وىضو ووايي ىىل ذبو ووكين
ال ملشووالل امل هووغ ابووذي زهقتووه صوواا تا اب و د عهووى ة و يل ا عانووي املؤقتووي ج و اًكايي واً متناة و اً مووع
خاووورة االنتماكووا املرزال ووي .و نوواءً عهيووهين كهووذ ابهجنووي ىىل أأل ابوقووائع املعروضووي عهيمووا زالشوول
عن اودو انتموا ٍ بهاوابة 2مي )3مقوروء ًة ابالقوااأل موع املوواب 6مي )1و 7و 9و 16مون ابعمود
اابووي ابةوويد نيوووابينين واملووابة 2مي )3مقووروء ًة ابالق وااأل مووع املووابة  7موون ابعموود اابووي صوواا يت
اب د.
 -11وىأل ابهجن و وويين ىذ زتص و وورف مبوج و و امل و ووابة 5مي )4م و وون اب وزوك و ووول االختي و وواريين ز و وور أأل
املعهوما املعروضي عهيما زالشول عون انتموا ابدوبوي اباورف املوواب  6و 7و 9و 16مون ابعمودين
وامل ووابة 2مي )3مق ووروءةً ابالقو وااأل م ووع املو وواب  6و 7و 9و16ين ااب ووي بان وودا ابين ني وووابين .كا ووا
زالش وول ابوق ووائع ع وون انتم ووا امل ووابة 7ين وامل ووابة 2مي )3مق ووروءة ابالقو وااأل م ووع امل ووابة 7ين ااب ووي
صاا يت اب د شانتا نيوابين ونيشا نيوابين.
 -12وويق واً ألاالووام ابفقوورة 3ميأ) موون املووابة  2موون ابعموودين ي و أل ابدوبووي اباوورف مهرمووي إباتا وي
ة و يل انتصوواف يعووال بصوواا يت اب و د .وبووذا ملتاه و منمووا زقوود زع وومل كاموول بألي وراب اب وذملن
انتمالووت اقوووقمم املالفوبووي مبوج و ابعموود .و نوواء عهووى ذبووكين ي و أل ابدوبووي اباوورف مهرمووي أبمووور
منما :ميأ) ىجراء قيق شامل ويعوال اختفواء ابةويد نيووابين وموايواة صواا يت ابو د مبعهوموا
مفصو ووهي عو وون نتو ووائم بو ووذا ابت قيو ووق؛ وميب) دملو وود مالو وواأل ريازو ووهين ىأل مل ملعو وود عهو ووى قيو وود احليو وواةين
وزةووهياما ىىل أة ورزه؛ وميح) م اقووي املةووؤوبو عوون االنتماكووا املرزال ووي وحموواكاتمم ومعوواق تمم
وىع أل نتائم زهك ابتدا ؛ وميب) ضااأل أأل ملتواع بصواا يت ابو د أي عو ح نفةوي و ويب ال م
ومناة و ؛ ومي ) زوووي ابتع وومل ابالووا واباضوويي امل ئاووي بصوواا يت اب و د وبهةوويد نيوووابينين ىذا
كوواأل عهووى قيوود احليوواةين ملووا عووانو موون انتماكووا  .وابدوبووي اباوورف مهرمووي أمللووا ابكوواذ خاووا
ة يل منع ادو انتماكا لاثهي املةتق ل .وعهى وجه اخلصوصين ملن اوي بهدوبوي اباورف أأل
زتأكوود موون :ميأ) وواع زش ورملعاهتا ابمل اقووي اجلنائيووي بهاةووؤوبو عوون االنتماكووا اخلا و ة حلقوووز
ا نةوواأل كابتعوذمل وا عوودام خووارح ناوواز ابقلوواء واالختفوواء ابقةووري :وميب) يووتو قيووق ةورملع
ونرمله ويعال كل اابي اختفاء قةري.
 -13وىذ زلووع ابهجنووي اعت اربووا أأل ابدوبووي اباوورف قوود اعايووتين عنوودما أص و ت ري واً
اب وزوك ووول االختي وواريين ابختص وواص ابهجن ووي دمل وود م ووا ىذا ا وود انتم ووا بهعم وودين وزعم وود ين
مبوج و و املو ووابة  2م وون ابعمو وودين أبأل زالف وول جلاي ووع األي و وراب املوج وووبملن ىقهيامو وواين أو اخلاضو ووعو
بوالملتماين احلقوز املعاف ا ابعمد وأبأل زوير ة يل انتصاف يعاال وقا بإلنفاذ ىذا ما ث وت
اوودو انتمووا ين ي هنووا زوووب أأل زتهقووى موون ابدوبووي اباوورفين غلوووأل  180ملومواًين معهومووا عوون
ابتوودا املتخووذة بوضووع آراء ابهجنووي موضووع ابتنفيووذ .وابدوبووي اباوورف موودعوة أملل واً ىىل نشوور بووذ
اآلراء وزعاياما عهى نااز واةع هااهتا ابر يي.
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