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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة  )4(5من البروتوكول االختياري ،بشأ أ ن
البالغ رقم ** *2016/2833
بالغ مقدم من:

خوس ي ه لويس بيتش ييو سا س ييويمو

يلشخص يللدعى دنه ضو ة:

صوحب يلبالغ

يلدالة يلطرف:

جلهو ية فنزايال يلبول فو ية

تو يخ تقدام يلبالغ:

 30آذي /مو س  2016تو يخ يلرسولة يألالى)

يلوموئق يللرجع ة:

يلق ير يللتخي ييال علال اي ييوللي ييوسة  92من يلنظي ييوم يلي ييديخحا

خوس ه سامينغيث فحو يدا)

المحه يللووما داس يويلدا

لحجنة ،ايللوول إلى يلدالة يلطرف فا  19تشي يرين يألال/

دكتوبر  2016لم اصد فا شكل ام قة)

-1

تو يخ يعتلوس يآل يء:

 14تلوز/يول ه 2021

يللوضوع:

إجريءيت جنوئ ة ضييد جل دعلول مص صييدا دمر اءلقوء

يللسوئل يإلجريئ ة:

يستنفوس سبل يينتصوف يللوح ة

يللسوئل يللوضوع ة:

يلوق فا مووكلة عوسلة؛ ايلوق فا يللسيوعدة يلقونون ة؛

مويس يلعهد:

2؛ ا9؛ ا ،)1 14ا  ،)2ا  )3د) ا ب) ا ج) ا س)

مويس يلبراتوكول ييخت و ي:

 )2 5ب)

يلقبض عح ه

ايلوق فا يلدفوع؛ احق يلشخص فا ييستلوع إل ه

صي ي ييوحب يلبالغ يو خوس ي ي ي ه لويس بيتشي ي ييو سا سي ي ييويمو  ،ايو مويطن فنزايحا ،الد فا  25آب/

دغسي ي ي ي ي ي ييطس  .1958اييدعا د يليدالية يلطرف ينتهكيو حقوليه يللكفولية الوجيب يللويس 2؛ ا9؛ ا،)1 14

ا  ،)2ا  )3د) ا ب) ا ج) ا س) من يلعهيد .اليد سخيل يلبراتوكول ييخت يو ي حيز يلنفيوذ ايولنسي ي ي ي ي ي يبية لحيدالة

يلطرف فا  10آب/دغسطس  .1978ايلمل صوحب يلبالغ مووم.
*
**

يعتلدتهو يلحجنة فا سا تهو  28 132حزي ير /يون ه  23 -تلوز/يول ه .)2021
شي ييو

فا س يسي يية يالي يلبالغ دعني ييوء يلحجنة ي لتول ة دسي ييلو يم :افوء دشي ييرف مورم اسي ي م ،اع وو بن عوشي ييو  ،اكريسي ييتوفر عو ف

بحقو  ،ايللوجوب يلهيبة ،اكو لوس غوميث مو تينيث ،اسنكو مويومو يز يكا ،افوتينا او يز تزيس ،افوسي يييحكو سي ييونسي ييين ،اخوس ي ي ه
مونويل سونتوس اوي س ،اشونغرا سوه ،اكوبوايوه تشومدجو كبوتشو ،اإيحين ت غراسجو ،اإاليرا تومريت إجيزا ،اجينت و زبيري.
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الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
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كو ص ي ييوحب يلبالغ مس ي ييويلو بنس ي ييبة  45فا يللوئة فا ش ي ييركة يلوس ي ييوطة يللول ة ردانو اولو يسر

 ،)Uno Valores Casa de Bolsaامولكو للص ييرف رس ييولر  ،)Banco del Solعن طريق يلش يريء.

ايدعا د يألحديث العو فا س ي وا يضييطهوس حكومة يلدالة يلطرف لحلصييو ف اشييركوت يلوسييوطة خالل

عوما  2009ا.2010
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افا  5كونو يلمونا/ينوير  ،2010لدم صي ي ي ييوحب يلبالغ إلى مكتب يللدعا يلعوم شي ي ي ييكو ضي ي ي ييد

ليونو سو ميينتو ،يلتا كونو نوئبة ئ س شركة ردانو اولو يسر ،اشأ توويل يألمويل اطريقة غير شرع ة.

غير د إفوسة يلس ي يييدة س ي ييو ميينتو دموم يلس ي ييحطوت يلفنزايح ة دست إلى مبوشي ي يرة توق قوت مص ص ي ييوحب يلبالغ
بدعو ي تكواه جريلتا تكوين عص ي ي ي ييواة إجريم ة ايختالس دمويل عومة فا إطو دنش ي ي ي ييطته فا يلش ي ي ي ييركتين

يللالكو تين .الد دس ذلك ،إلى جونب شييكو لدمتهو ضييد صييوحب يلبالغ مديرة لسييم ييسييتشييو يت يلقونون ة

اولن واة فا مصييرف س يول ،مو يونيال د ياخو دا توسا ،إلى تدخل يلدالة فا إسي ة يللصييرف اشييركة يلوسييوطة
يللول ة ،اإلى طحب يلن واة يلعومة يتخوذ تديبير الوئ ة لتجليد يلوسواوت يللصرف ة لصوحب يلبالغ ،يعتلدتهو

يللوكلة ييبتديئ ة لم  19يللكحفة الهوم يلل يرقبة فا كو يكوس ،فا  18كونو يلمونا/ينوير .2010
3-2

افا  12كونو يلمونا/ينوير  ،2010غوس صي ي ي ييوحب يلبالغ إلح م يلدالة يلطرف ،اينتقل إلى م وما

يلوياوت يللتودة يألمريك ة) ،خش ي ي ة حبسي ييه يحت وط و من سا يلتوقيق معه ،اوعتبو ذلك ملو سي يية شي ييوئعة

ضيد يللصيرفيين ادصيووب شيركوت يلوسيوطة يللول ة فا يلبحد  .)1افا  25آذي /مو س  ،2010اوشير صيوحب
يلبالغ ،دميوم لنصي ي ي ي ي ي ييح ية جلهو يية فنزايال يلبول فيو يية فا م يوما ،إجريءيت تعيين مويوميين لحيدفيوع عنيه ،)2

افقو ألحكوم يلقونو يلفنزايحا.
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افا  7ن سي ي ي ي ييو /دبريل  ،2010لدم يلسي ي ي ي يييد سامينغيث فحو يدا ،من خالل احدة تسي ي ي ي ييجيل اتوزيص

يللس ي ييتنديت ،طحبو إلى يللوكلة يللختص ي يية يللكحفة الهوم يللريقبة للبوش ي يرة إجريءيت دسيئه يل لين يلقونون ة اص ي ييفته
مووما صي ييوحب يلبالغ .ادحيل يالي يلطحب فا يليوم ذيته إلى يللوكلة ييبتديئ ة لم  5يللكحفة الهوم يللريقبة
فا كو يكوس ،يلتا دسندت ييختصوص ،اعد شهرين من ذلك ،إلى يللوكلة لم  19يللالكو ة دعاله.
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افا  12داو /مويو  ،2010يلتلس ي ي ييو يلن واة يلعومة إلى يللوكلة ييبتديئ ة لم  19يللكحفة الهوم يللريقبة

فا كو يكوس إصي ي ييدي دمر بتوق

صي ي ييوحب يلبالغ .ادصي ي ييد ت يللوكلة يالي يألمر فا  14داو /مويو . 2010
)3

افا  3حزي ير /يون ه  ،2010لدم مووما صوحب يلبالغ مالكرة تكليح ة لتحك يللؤ خة  7ن سو /دبريل ،2010
ش ييدس فيهو عحى حق ص ييوحب يلبالغ فا ييس ييتعونة الووم افا يللش ييو كة فا يإلجريءيت اييس ييتلوع إل ه فا

يلتوق قوت .غير د يللوكلة ييبتديئ ة لم  19دص ي ي ي ي ي ييد ت ،فا  16حزي ير /يون ه  ،2010ل ير ي برفض دسيء

يلسي يييد سامينغيث فحو يدا يل لين يلقونون ة مووم و لصي ييوحب يلبالغ ،اسي ييبب عدم اجوس صي ييوحب يلبالغ فا يلبحد،

ابوجة ضييرا ة حنييو ه إلضييفوء يلطواص يلرسييلا عحى تعيين مووم ه .افا  22حزي ير  /يون ه  ،2010لدم

يلس ي ي ي ي يييد سامينغيث فحو يدا طحبو يس ي ي ي ي ييت نوف يالي يلق ير  ،فض فا  6ديحول/س ي ي ي ي ييبتلبر  2010الوجب حكم

صيوس عن يلديئرة  8فا موكلة ييسيت نوف يلتواعة لحديئرة يلقنيوئ ة يلجنوئ ة فا منطقة كو يكوس يلونيرية.

)1

يسعى صي ي ي ييوحب يلبالغ ،فا مالحظوته يللؤ خة  2ن سي ي ي ييو /دبريل  ،2018دنه غوس جلهو ية فنزايال يلبول فو ية لحوفوء اولتزيموته يألس ي ي ي يرية،

)2

داسويلدا خوس ه سامينغيث فحو يدا ،اداسويلدا سامينغيث إيرنونديث ،اغوستوبو خ لو لو ينمو.

)3

صيد يألمر فا يلبدياة مقترنو بنشيرة حلريء لحلنظلة يلدال ة لحشيرطة يلجنوئ ة يإلنتربول) .غير د ياله يلنشيرة يلولريء سيوبو اق ير

حيث كو عدس من دبنوئه يتواعو يلد يسة آنالي فا م وما.

من يإلنتربول ،دبحغ اه صيوحب يلبالغ فا  8آب/دغسيطس  ، 2012حيث دت د يلقني ة يللبوشيرة ضيد صيوحب يلبالغ ذيت طواص

س وسا اوألسوس.
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اإزيء يالي يلوكم ،لدم صوحب يلبالغ ،فا  7تشرين يألال/دكتوبر  ،2010طحبو لحولواة يلقنوئ ة يلدستو ية

إلى يلديئرة يلدسيتو ية فا موكلة يلعدل يلعح و ،يلتا دصيد ت حكلو لنيى برفنيه فا  6حزي ير /يون ه .2011
اشييدست جل ص يللووكم يللعن ة فا ل ير يتهو دا دحكومهو عحى ضييرا ة حنييو صييوحب يلبالغ شيخصي و ل لمل

دموم يلقنوء ايتسنى له اولتولا مبوشرة إجريءيت تعيين مووم ه ادسيئه يل لين يلقونون ة .)4
6-2

افا  16ديحول/سي ي ي ييبتلبر  ،2010لر ت يللوكلة ييبتديئ ة يللكحفة اولنظر فا يلقني ي ي ي ة مبوشي ي ي يرة

إجريءيت تسيحم صيوحب يلبالغ ادشيخوص آخرين بتهلة ي تكوبهم جريلتا يختالس دمويل عومة اتكوين عصيواة

إجريم ة .افا  18تشيرين يألال/دكتوبر  ،2010لدم مووما صييوحب يلبالغ إلى موكلة يلعدل يلعح و مالكرة

طحب فيهو مرة دخر يلسلوح له اللو سة يلوق فا يلدفوع عن صوحب يلبالغ .ادعحنو موكلة يلعدل يلعح و،
فا حكلهو يلصيوس فا  8تشيرين يلمونا/نوفلبر  ،2010لبول توج ه طحب إلى يلوياوت يللتودة لتسييح م صييوحب
يلبالغ .ادكدت موكلة يلعدل يلعح و فا ذلك يلوكم ضيرا ة حنيو صيوحب يلبالغ لتعيين مووم ،اداضوو

د إجريءيت يلتوقيق توجد فا يللرححة يلتونيييرية ،ادنه سييتعرو عحى صييوحب يلبالغ ،الجرس مموله شييخصي و،
يلولوئص ايألسي ييس ادسلة يإلمبوت يلتا تبر مالحقته لني ييوئ و ،اسي يييتقر يسي ييتنوسي إليهو ،اإلى إجريءيت دخر ،

مو إذي كونو ستجري مووكلته دم ي ،اد ذلك اجعل حنو ه مسألة ضرا ية .)5
7-2

ايني

صيوحب يلبالغ د مويفين فا سيئرة ييسيتخبو يت يلوطن ة يلبول فو ية حنيراي ،فا  5تشيرين

يألال/دكتوبر  ،2010إلى مسكنه ،الوموي بتفت ش دغريضه من سا دمر لنوئا .اتر يؤيء يللويفو يستدعوء
لصييوحب يلبالغ لونييو يلتوقيق كشييويد ،كتب اخط يليد عحى ا لة عوساة ،االص عح ه كبير يللفتشييين تشييو ل س

كو مونو  .)6افا يليوم يلتولا ،د سي ييل إلى صي ييوحب يلبالغ يسي ييتدعوء سي ييلا ،الص عح ه مدير سيئرة ييس ي ييتخبو يت
يلوطن ة يلبول فو ية ،يللفوو خ سوس د يونو ،ل لمل دانو كشويد  ،)7غم صدا دمر اءلقوء يلقبض عح ه.

الشكوى
1-3

يدعا ص ي يوحب يلبالغ دنه ضي ييو ة ينتهو حقوله يللكفولة الوجب يللويس 2؛ ا9؛ ا ،)1 14ا ،)2
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ايييدعا ص ي ي ي ي ي ي ييوحييب يلبالغ الوع عييدة ينتهييوكييوت لحوق فا يللوييوكليية افق يألصي ي ي ي ي ي ييول يلقييونون يية،

ا  )3د) ا ب) ا ج) ا س) من يلعهد.

يللنصييوص عح ه فا يللوسة  .14ففا يللقوم يألال ،يدعا صييوحب يلبالغ د عدم يلسييلوح للووم ه يللعين

عحى نوو سييح م اأسيء يل لين يلقونون ة دموم يلسييحطوت يلقنييوئ ة يللعن ة اشييكل ينتهوكو لوقه فا يلدفوع .افا
يللقوم يلمونا ،يدعا صوحب يلبالغ د طحب يللدعا يلعوم ال ير يللوكلة ييبتديئ ة لم  19اشأ يلتديبير

يلولوئ ة لتجليد دصي ي ييوله يللول ة اإلقوء يلقبض عح ه ،لبل ييسي ي ييتلوع إل ه دا إلى موومي ه دا إبالغهم عحى نوو

ايض ييد اسليق امفص ييل اولولوئص موض ييوع يلتوقيق يلجنوئا ،اش ييكال ينتهوكو لوقه فا يلدفوع افا ييس ييتلوع
إل ه .افا يللقوم يلمولث ،يدعا ص ي ي ي ي ييوحب يلبالغ د عدم يلس ي ي ي ي ييلوح للووم ه بتقدام مالكريت دا ييطالع عحى

يللعحوموت يللتعحقة اقن ي يييته اعوا دان ي ييو ملو س ي يية ص ي ييوحب يلبالغ حقه فا يلدفوع ،إذ النعه ذلك من معرفة

دسلة إسينته يللوجوسة اووزة يلن واة يلعومة .افا يللقوم يلرياص ،يدعا صي ي ييوحب يلبالغ عدم يسي ي ييتقالل يلسي ي ييحطوت

يلعومة يلفنزايح ة ،اي سي ي لو فا سي ي وا يللالحقة يلجنوئ ة ألصي ييووب يللصي يو ف اشي ييركوت يلوسي ييوطة يللول ة،

ايدعا عدم تعحيل مختحف يلهي وت يلقن ييوئ ة ل ير يتهو اولقد يلكوفا ،حيث تقتص يير عحى يس ييتنس ييو يلس يويبق

يلقنوئ ة للوكلة يلعدل يلعح و.
)4

ينظر يلوكم لم  ،812يلصوس عن يلديئرة يلدستو ية فا موكلة يلعدل يلعح و ،فا  6حزي ير /يون ه .2011

)5

يلوكم لم  477يلصوس عن سيئرة يلنقض يلجنوئ ة الوكلة يلعدل يلعح و ،فا  8تشرين يلمونا/نوفلبر .2010

)6

يرفق صوحب يلبالغ نسخة عوساة من ياله يلوم قة.

)7

يللرجص نفسه.
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ايطحييب ص ي ي ي ي ي ي ييوحييب يلبالغ إلى يلحجنيية د تييدين ينتهييو يلييداليية يلطرف يلوقوا يللييالكو ة دعاله،

اتطييولبهييو اييءعييوسة إل ير جل ص يلوقوا يللنتهكيية ،اتييأمريييو اييءلغييوء دمر توق فييه اإاطييول يإلجريءيت يلجنييوئ يية

يللعيبة يللبوشي يرة ض ييده .اعالاة عحى ذلك ،اطحب ص ييوحب يلبالغ ،يس ييتنوسي إلى يللوسة  )3 2من يلعهد ،د

توفر له يلدالة يلطرف سييبيل ينتصييوف فعوي من يألضي ير يللعنوية ايللوساة يلتا لوقو اه ج يرء يإلجريءيت

يلتعسف ة يلتا سفعو اه إلى يللنفى.

مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية
1-4

فا  10تلوز/يول ه  ،2017لدمو يلدالة يلطرف مالحظوت اشأ مقبول ة يلبالغ ادسسه يللوضوع ة،

دكدت فيهو دنه ينبغا إعال عدم لبوله لعدم يس ييتنفوس ص ييوحبه س ييبل يينتص ييوف يللوح ة الوجب يللوسة  )2 5ب)

من يلبراتوكول ييخت و ي.

اتوض ي ي ي ي ييد يلدالة يلطرف د يلحجنة يلوطن ة لأا يا يللول ة  -ايا يلهي ة يللس ي ي ي ي ييؤالة عن تعزيز

2-4
سي ييوا دس يللول اتنظ لهو ا صي ييديو امريلبتهو  -دمرت ،يسي ييتنوسي إلى مالكرتين مؤ ختين  17كونو يألال/
ساسييلبر  ،)8 2009اء جريء زيو يت تفت ش لشييركة يلوسييوطة يللول ة ردانو اولو يسر ،اغرو مريجعة حسييواوتهو
يللول ة انظوم إسي تهو .افا سي ي وا ياله يلتوق قوت ،يكتشي ييفو مخولفوت دبحغو بهو يلن واة يلعومة  .)9اإزيء ياله

يللخولفوت ،لر ت يلحجنة يلوطن ة لأا يا يللول ة داني ييو ،فا  26شي ييبور/فبريير  ،)10 2010يلتدخل فا إسي ة

يلقر  .دمو اخصي ييوص مصي ييرف
يلشي ييركة االف علح وتهو يلتجو ية ،ادبحغو يلن واة يلعومة عحى يلنوو يلويجب بهالي ي
رسييولر ،فقد لر ت يي ة مريقبة يللصييو ف ايللؤسيسييوت يللول ة يألخر  ،فا  18كونو يلمونا/ينوير ،2010
يلتدخل فا إسي ته اعد يكتشي ي ييوف مخولفوت اينتهوكوت لحقونو يللنطبق .اكو صي ي ييوحب يلبالغ حينهو اشي ي ييغل

منصب يللدير يلرئ سا لتحك يللؤسسة يللصرف ة.
3-4

ايسيتنوسي إلى يللعحوموت يلتا لدمتهو مؤسيسيوت يللريقبة يللول ة يللالكو ة ،اوس ت يلن واة يلعومة إلى

إجريء يلتوق قوت يلالزمة لتوديد يللس ي ييؤال ة يلجنوئ ة ،ادفن ي ييو ياله يلتوق قوت إلى إص ي ييدي دمر توق

ص ي ييوحب

يلبالغ فا  14داو /مويو  .2010الم يتسيين تنفيال يالي يألمر ،أل صييوحب يلبالغ لم اكن موجوسي فا يلبحد.

اتوضيد يلدالة يلطرف د يلعوئق يلقونونا يلرئ سيا لدفوع صيوحب يلبالغ عن مصيولد اعز إل ه يو نفسيه،
لعدم حن ييو ه يإلجريءيت يلجنوئ ة يللبوش يرة ض ييده .اتن ي

يلدالة يلطرف د ا وب ص ييوحب يلبالغ خالل

مرححة يلتوقيق يدفص إلى يفتريو مسؤاليته يللزعومة عن يللخولفوت يللالكو ة.
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اتدعا يلدالة يلطرف د صي ي ييوحب يلبالغ فض يلوني ي ييو إلى إلح م فنزايال لحخني ي ييوع للووكلة

تكفل ض ييلونوت يللووكلة افق يألص ييول يلقونون ة افقو لحنظوم يلدس ييتو ي ايلقونونا يلس ييو ي .اتني ي

دنه ي

اجوز لصييوحب يلبالغ د اطحب مووكلته ا وب و ،أل ذلك اخولف مبوسئ يللووكلة افق يألصييول يلقونون ة

يللنصيوص عحيهو فا يللوسة  49من سسيتو يلدالة يلطرف ،يلسيو ي منال عوم  .1999اتوضيد يلدالة يلطرف د

نص يلدسي ييتو يلسي ييوبق إلصي ييالح عوم  1999لم اكن اجيز يللووكلة ا وب و إي فا حويت يلجريئم يللرتكبة

رضييد يللصييحوة يلعومةر  ،)11الكن نصييه يلوولا ي اجيز مووكلة يلشييخص جنوئ و إ لم اكن موجوسي فا يإللح م

يلوطنا  .)12الاللك ،تعحق جل ص يإلجريءيت يلجنوئ ة فا حولة عدم ممول يللدعى عح ه دا يللتهم دموم يلقني ي ي ي ي ييوء،
)8

لم  ،PRE-2088ا لم .PRE-2099

)9

يللؤسسة يللسؤالة عن تقدام يلدعوا يلجنوئ ة اوسم يلدالة ،الوجب يللوسة  285من سستو يلدالة يلطرف.

)10

افقو للو يرس فا يلجريدة يلرسل ة لم .39.375

)11

افقو لحلوسة  )5 60من سستو جلهو ية فنزايال ،يللؤ

)12

تسيتشيهد يلدالة يلطرف اولسيويبق يلقنيوئ ة لحديئرة يلدسيتو ية فا موكلة يلعدل يلعح و ،يلتا يرس فيهو مو يحا :رفا يإلجريءيت يلجنوئ ة

 16كونو يلمونا/ينوير .1961

يلوول ة [ ،]...يتعين عحى يللدعى عح ه دا يللتهم د المل دموم يلقني ي ي ييوء ،اذلك أل سسي ي ي ييتو جلهو ية فنزايال يلبول فو ية لعوم 1999

ي اجيز يللويوكلية ا يوب يو ،عحى عكس سسي ي ي ي ي ي ييتو عيوم  1961يللحغى يليالي كيو اجيزييو ايولفعيلر إساي سا ميونوييو ،يلوكم لم ،710
يلصوس فا  9تلوز/يول ه .)2010
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ابخوصي يية عندمو اكو لد صي ييد دمر بتوق فه اتعال تنفياله .احتى يتلتص يللتهم اجل ص يلوقوا ايلني ييلونوت
يلتا يوفرييو نظيوم يإلجريءيت يلجنيوئ ية يلفنزايحا ،فلن يلالزم د اوني ي ي ي ي ي يير يإلجريءيت يلجنيوئ ية ،كا يتلكن

خاللهيو من مليو س ي ي ي ي ي ي يية حقيه فا يليدفيوع  .)13اتيدعا يليدالية يلطرف د عيدم جويز يللويوكلية ا يوب يو مع يو

ي جديل ف ه امبدد اضوته موكلة يلعدل يلعح و اوستل ير ابشكل كوف فا يجتهوسيتهو يلقنوئ ة .)14
5-4

اتن

يلدالة يلطرف دنه ي اجوز لصوحب يلبالغ د اقدم إلى يلحجنة بالغو بدعو دنه ضو ة

عدم يللسيواية فا يللعومحة ،نوي ك عن يسعوئه يلتعرو يضيطهوس سي وسيا مزعوم من سا ييسيتنوس إلى دي
دسي ييس دا دسلة فا يالي يلصي ييدس .اتشي ييير إلى د صي ييوحب يلبالغ لم يمبو فا دي حول من يألحويل دنه يوجد

فا يللنفى خو ج يلبحد ألسبوب س وس ة.
6-4

اتدعا يلدالة يلطرف دنه ينبغا لصيوحب يلبالغ د المل دموم يلقنيوء كا اعين مووم ه ايتلكن

من تقدام جل ص يلدفوع يلشي ي ي ييكح ة ايللوضي ي ي ييوع ة يلتا يرييو مالئلة ،اإي جلدت يإلجريءيت يلجنوئ ة .ايترتب

حتلو عحى اجوس صييوحب يلبالغ فا حولة ف ير دا تهرب من يإلجريءيت يلجنوئ ة يللبوش يرة ضييده عدم تلكنه

من تعيين مووم ه يلخوص ،ايعنا ذلك دان ي ييو دنه ي اجوز ألي ش ي ييخص د يتوقق ،ن واة عنه ،من اموئق

محف ياله يإلجريءيت يلجنوئ ة .اتوضييد يلدالة يلطرف دنه ي اجوز يإلفصييوح عن يللعحوموت ،خالل مرححة

يلتوقيق من يإلجريءيت يلجنييوئ يية ،إي لأطريف يللعن يية ،يسي ي ي ي ي ي ييتنييوسي إلى يللييوسة  286من لييونو يإلجريءيت
يلجنوئ ة .اتن

د موكلة يلعدل يلعح و ذيتهو دكدت مو يحا:

تش ي ييلل يإلجريءيت يلجنوئ ة مجلوعة من يإلجريءيت يلتا تقتن ي ييا اولن ي ييرا ة حن ي ييو يللدعى

عح ه ،إذ ي اجوز د يوكل شيخصيو آخر لتلميحه ،اوعتبو حنيو ه يلنيلونة يلفعح ة لوقه فا ييسيتلوع إل ه

ايلدفوع عن نفس ي ي ييه .امن بين ياله يإلجريءيت تعيين مووم دا موومين يمق بهم ،أل يالي يإلجريء اقتن ي ي ييا

ص و خط و من يللدعى عح ه نفسيه ،اولنظر إلى د ييسيتعونة الووم تسيري منال يإلجريءيت يألال ة
إل ير ي شيخ ي
لحتوقيق ،دا ،لطعو ،لبل إسيء يلشخص اءفوسته كلدعى عح ه ،ملو اجعل حنو ه ضرا يو .)15
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اتني ي ي ي

يلدالة يلطرف د موكلة يلبحدي يألمريك ة لوقوا يإلنس ي ي ييو دكدت ض ي ي ييرا ة حن ي ي ييو

يللدعى عح ه دموم يلقنوء خالل يإلجريءيت يلجنوئ ة .فوفقو لهاله يللوكلة:

اعتبر يلعديد من نظم يإلجريءيت يلجنوئ ة حنييو يللتهم شييرطو دسييوسي و لحسييير يلقونونا
ايلعوسي لحقني ي ة .اتتن ييلن ييتفوق ة يألمريك ة لوقوا يإلنس ييو نفس ييهو يالي يلش ييرر .افا يالي يلص ييدس،
تنص يللوسة  5-7من ياله ييتفوق ة عحى دنه راجوز يإلفريج عن يللتهم شي ي يريطة اجوس ض ي ييلونوت
تكفل مموله دموم يللوكلةر ،اويث تتلتص يلدال اصيالح ة اضيص لوينين موح ة لكفولة ممول يللتهم

دميوم يلقني ي ي ي ي ي ييوء .اكليو يالح  ،يتلميل دحيد ديم دغريو يلوبس ييحت يوطا ،يليالي ي اجوز يلحجوء
إل ه إي فا حويت يسييتمنوئ ة ،فا ضييلو ممول يللدعى عح ه دموم يلقنييوء ،اذلك لنييلو إعلول
يإلجريءيت يلقنييوئ ة يلجنوئ ة ايللسييويلة فا مكوفوة يإلفالت من يلعقوب .ايشييكل كاللك ضييلونة

لتنفيال يإلجريءيت .ابوإلضوفة إلى ذلك ،ينص لونو فنزايال عحى حظر يللووكلة ا وب و .)16
)13

تش ييير يلدالة يلطرف إلى مو يحا :رمن يلن ييرا ي ،فا يإلجريءيت يلجنوئ ة يلوول ة ،د المل يللدعى عح ه دموم يللوكلة كا تبو فا جحس يية
عحن ة ابون ي ييو جل ص يألطريف فا دي طحب اقدمه يللدعى عح ه ايس ي ييعى من خالله إلى تعزيز اض ي ييعه اويحتجوج اوقوله؛ ايعنا لبول
خالف ذلك تجويل دحكوم يلدسي ييتو [ ،]...ايللويفقة اولتولا عحى سي ييحو يللدعى عح ه فا ياله يلقن ي ي ة يللتسي ييم اوللرياغة ايلعص ي ي و [،]...

حيث فض يلخن ييوع لحعديلة يلفنزايح ة ايس ييعى ،غم ذلك ،إلى ييس ييتفوسة من يلوقوا ايلن ييلونوت يللترتبة  -حس ييبلو يدعا  -عحى دحكوم
يلبريءةر فرنوندا بيريث دموسا ،يلوكم لم  ،365يلصوس عن يلديئرة يلدستو ية فا موكلة يلعدل يلعح و ،فا  10داو /مويو .)2010

)14

تش ي ييير يلدالة يلطرف إلى س ي ييتة دحكوم دخر ص ي ييوس ة عن موكلة يلعدل يلعح و ،منهو حكلهو يللطعو ف ه ،يلص ي ييوس فا  6حزي ير /

)15

إنريكا دنطونيو مدينو غوميث ،يلوكم لم  ،3654يلص ييوس فا  6كونو يألال/ساس ييلبر  .2005اتس ييتش ييهد يلدالة يلطرف اوكلين

)16

بريوير كو يوس ضد فنزايال ،يلوكم يلصوس فا  26داو /مويو  2014يعتريضوت دال ة) ،يلسحسحة ج م ،لم  ،278يلفقرة .134

GE.21-12667

يون ه  ،2011يلالي لنى برفض تعيين مووما صوحب يلبالغ.
آخرين للوكلة يلعدل يلعح و يؤيدي يالي يللبدد.
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اتدعا يلدالة يلطرف دنه ي اجوز ،الوجب يلنظوم يلقونونا يللوحا ،د اووكم ا وب و ص ي ي ي ي ييوحب

يلبالغ ،يلهو ب من يلعديلة ،يلالي لم اس ييتنفد اولتولا فعح و جل ص س ييبل يينتص ييوف يللوح ة لللو س يية حقه فا

يليدفيوع .ابيولتيولا ،تعحق جل ص يإلجريءيت يلجنيوئ ية فا حيولية تهرب يلليدعى عح يه دا يللتهم من يللمول دميوم

يلقنوء ،ابخوصة عندمو اكو لد صد دمر بتوق فه اتعال تنفياله.
9-4

اتن ي ي

يلدالة يلطرف ،فا يلختوم ،دنه لم اقص دي ينتهو لوقوا ص ي ييوحب يلبالغ يألس ي ييوس ي ي ة ،ألنه

يو ب من يلعديلة ،ايالي سي ي ييبب النعه من تقدام يلدفوع يلشي ي ييكح ة ايللوضي ي ييوع ة فا يإلجريءيت يلجنوئ ة يللبوشي ي يرة

ضييده .ال س صييو وو دانييو يسعو ه دنه ضييو ة عدم يللسييواية فا يللعومحة ألسييبوب س ي وس ي ة ،ألنه لم يمبو دنه
يجئ سي وسييا ،األ يلقوينين ايألحكوم يللطبقة كونو سييو ية يللفعول لبل يسعوئه دنه حرم من يلدفوع عن نفسيه.

اتحفو يلدالة يلطرف يينتبوه إلى د ص ي ي ييوحب يلبالغ اعرو لن ي ي ي ة تكتس ي ي ييا فيهو مص ي ي ييحوته يللول ة يألالوية،
ايسييعى إلى ييلتفوف عحى إجريءيت يلعديلة يلفنزايح ة اغ ة مويصييحة يلتلتص اوللزياو يللول ة يلتا كو اسييتفيد منهو
اوكم منوصييبه يإلسي ية فا يلشييركتين يلحتين كو يديريلو .اتن ي

يلدالة يلطرف د يلبالغ يهدف إلى ضييلو

إفالت مصي ي يرفا من يلعقوب ،من خالل حج ل سي ي ييو لهو دي ق لة إمبوت ة ،ايسعوءيت خوسعة اشي ي ييأ يضي ي ييطهوس

يليدالية يلطرف لحقطيوع يلخيوص من سا تقيدام دي سلييل فا ييالي يلص ي ي ي ي ي ييدس .ادخي ير ،تيدعو يليدالية يلطرف يلهي يوت
يلدال ة إلى مريجعة ملو س ي ي ييوتهو يللتعحقة اولنظر فا يلش ي ي ييكوا يلتا ي تقوم س ي ي ييو عحى تخلينوت اش ي ي ييأ الوئص

موتلحة يفت يرض ي ي ة اغير مؤكدة ،دس ي ييوس ي ييهو يلوحيد مو يرس فا يلص ي ييووفة ايلتحفزيو ااس ي ييوئط اش ي ييبكوت يلتويصي ييل

ييجتلوعا من دخبو غير موض ي ي ي ييوع ة اغير ص ي ي ي ييو وة امتويزة ف لو يتعحق اوكومة يلدالة يلطرف ،اي تلمل

سو آ يء متويزة تخدم مصحوة جلوعوت صغيرة معو ضة لإل يسة يلدالقريط ة ايلس وساة ألغحب ة يلشعب.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
1-5

يدعا ص ييوحب يلبالغ ،فا مالحظوته يللؤ خة  2ن س ييو /دبريل  ،2018د ف ير ه من يلعديلة ل س

ص ي ييو وو ،نوي ك عن تهربه من يللالحقة يلجنوئ ة .ايدعا دنه لم اجر دبدي ،لبل إص ي ييدي دمر إلقوء يلقبض

عح ه فا  14داو /مويو  ،2010يستدعو ه اي إخطو ه افتد توق قوت ضده .ايدعا د يلن واة يلعومة طحبو،
فا يليوم ذيته يلالي تحقو ف ه ش ييكو يلس يييدة د ياخو ،يتخوذ تديبير الوئ ة للنعه من يلتص ييرف فا ملتحكوته.
ايش ي ي ييدس ص ي ي ييوحب يلبالغ عحى دنه لم اكن ملة ،إلى حداس يوم س ي ي ييفره إلى يلوياوت يللتودة ،ايو  12كونو

يلمونا/ينوير  ،2010دي تدبير الوئا للنعه من مغوس ة يلبحد اي دي دمر اءلقوء يلقبض عح ه .ايوضي ي ي ي ييد دنه

غوس إلح م يلدالة يلطرف عبر مطو مواكيت و يلدالا ،ايجتوز إجريءيت مريقبة يلهجرة من سا دي مش ي ييكحة،
فر ه دا تهربه من يلعديلة.
اي الكن اولتولا لحدالة يلطرف د تتودث اأي حول من يألحويل عن ي

2-5

ايكر صي ييوحب يلبالغ د دمر إلقوء يلقبض عح ه لم اصي ييد اشي ييكل لونونا ،إذ لم اجر يسي ييتدعو ه من

لبيل ،الم توجيه إل يه دي تهلية الم اس ي ي ي ي ي ييلد ليه بتعيين مويوم لحيدفيوع عنيه لتلكينيه يحقيو من ييطالع عحى يألسلية

يللقدمة ضييده  .)17ايدعا د ييسييتدعوءين يلحالين تحقويلو لحونييو كشييويد ،اعد صييدا دمر إلقوء يلقبض عح ه،

)17

اس ي ييتش ي ييهد ص ي ييوحب يلبالغ ،فا جلحة لن ي ييواو دخر  ،اقني ي ي ة ديول وب إساي سا توليدينو داوسي ،يلوكم لم  186يلص ي ييوس عن سيئرة يلنقض

يلجنوئ ة فا موكلة يلعدل يلعح و ،فا  8ن سي ييو /دبريل  ،2008يلالي يرس ف ه مو يحا :رتجد يإلشي ييو ة إلى د يئوة ييتهوم يلرسي ييل ة تكتسي ييا
ديل ة دس ي ييوسي ي ي ة فا يإلجريءيت ،اي سي ي ي لو اولنس ي ييبة لحلتهم ،اتتن ي ييلن تفوص ي يييل ي الكن تجويحهو .ايعنا ذلك :ر ...د إعديس يئوة ييتهوم

يلرس ي ي ييل ة إجريء من يختص ي ي ييوص يلن واة يلعومة ،يلتا تس ي ي ييتدعا يلش ي ي ييخص يللعنا اولتوقيق مم تبحغه س ي ي ييل و ،فا حن ي ي ييو مووم ه ،اوللبدد

يلدس ييتو ي يلالي اعف ه من يإلسيء اأي إفوسة ،امن دسيء يل لين فا حولة يإلسيء بهو؛ اتبحغه دان ييو اوألفعول موض ييوع يلتوقيق ابولو امكو
اك ف ة ي تكوبهو ،اتص ي ي ي ي ي يين فهو يلجنوئا ،ادسلة يإلمبوت يلتا تربطه اولتوقيق ،اإمكون ة ييطالع عحى محف يلقن ي ي ي ي ي ي ة ،افقو لحلويس  ،8ا،125
ا ،126ا ،130ا 131من لونو يإلجريءيت يلجنوئ ة ...ر ]...[ .ابولتولا ،تالح ياله يلديئرة د عدم اض ييص يئوة ييتهوم يلرس ييل ة [،]...
دس إلى الوع ينتهيو لحليوسة  )1 49من سس ي ي ي ي ي ييتو جلهو يية فنزايال يلبول فيو يية ايلليوسة  )1 125من ليونو يإلجريءيت يلجنيوئ ية ،ف ليو يتعحق

اوق يللتهم فا يلدفوعر.
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اشييكال نوعو من يلتوويل فا يإلجريءيت ،إذ كو يدفهلو يسييتد يجه لحلمول دموم يلقنييوء كشييويد امن مم يحتجوزه
اشكل غير لونونا .ايدعا صوحب يلبالغ دنه ي يوجد دي سليل يمبو تو طه فا ي تكوب دي جريلة.

3-5

اين

صوحب يلبالغ دنه لدم سل و إلى يإلنتربول طحبو إلعوسة يلنظر فا دمر يلتوق

غير يلقونونا يلالي دصي ييد ته ضي ييده فا شي ييبور/فبريير  .2011ايني ي

يلدالا

دنه ضي ييلن طحبه مالكرة خط ة ادسلة

اتس ي ي ي ييجيالت ش ي ي ي ييفوية إلمبوت د يلدالة يلطرف نفالت مجلوعة من يللالحقوت يلقن ي ي ي ييوئ ة يلتعس ي ي ي يف ة اغير
يلقونون ة للختحف جول يألعلول اغرو يلس ي ي ي ي طرة عحى يلجهوز ييلتصي ي ي ييوسي ايللولا برمته عن طريق نزع

يللحك ة .ايوضي ييد صي ييوحب يلبالغ د لجنة يلرلواة عحى موفويوت يإلنتربول خحصي ييو اوإلجلوع ،اعدمو لدم
طحبه ا يز يللنظلة ،إلى دنه تعرو لالضيطهوس يلسي وسيا من جونب يلدالة يلطرف .ادلغو ياله يلحجنة ،فا

جحس ي ي ي ي ييتهو يلمولمة ايلملونين يللعقوسة فا داو /مويو  ،2012دمر إلقوء يلقبض عح ه عحى يلص ي ي ي ي ييعيد يلعوللا،

ادبحغته فا  8آب/دغسطس  2012اق ير يو ،يلالي د فق اه سولته يألالى إلى يلحجنة يللعن ة اوقوا يإلنسو .)18
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

يلنظر فا يللقبول ة
1-6

لب ييل يلنظر فا دي يسع ييوء يرس فا بالغ م ييو ،اج ييب عحى يلحجن يية د تقر  ،افق ييو لحل ييوسة  97من

2-6

الد تأكدت يلحجنة ،افقو للو تقتني ي ي ه يللوسة  )2 5د) من يلبراتوكول ييخت و ي ،من د يللسي ي ييألة

3-6

اتو ط يلحجنية عحليو ايوسعيوءيت يليدالية يلطرف دنيه ي الكن لصي ي ي ي ي ي ييوحيب يلبالغ ،ايوعتبيو ه ييو بيو من

نظومهو يلديخحا ،مو إذي كو يلبالغ مقبوي دم ي الوجب يلبراتوكول ييخت و ي.

نفسهو ل سو ليد يلنظر فا إطو إجريء آخر من إجريءيت يلتوقيق يلدالا دا يلتسوية يلدال ة.

يلعديلة ،ملو س ي ي يية حقه فا يلدفوع اي تعيين مووم افقو ألحكوم يلنظوم يلقونونا يللوحا ،ادنه لم اس ي ي ييتنفد اولتولا

سييبل يينتصييوف يللوح ة يللتوحة .اتالح يلحجنة د صييوحب يلبالغ يسييتنفد سييبل يينتصييوف يللوح ة يللتوحة

ف لو يتعحق بتعيين مووم لحدفوع عنه ،أل موكلة يلعدل يلعح و دت وو لهو يلفرصية لحبو فا يللسيألة ،فا سي وا

إجريءيت يلتس ي يح م يلتا دفن ي ييو إلى ص ي ييدا يلوكم يللؤ

 8تش ي يرين يلمونا/نوفلبر  ،2010اطحب يلولواة

يلقني ي ييوئ ة يلدسي ي ييتو ية يلالي فني ي ييته ياله يللوكلة فا  6حزي ير /يون ه  .2011ابوإلضي ي ييوفة إلى ذلك ،تالح

يلحجنة ،فا ياله يلقني ي ة ،د مسي ييألة يسي ييتنفوس سي ييبل يينتصي ييوف يللوح ة ف لو يتعحق اوسعوءيت صي ييوحب يلبالغ

يألخر اشيأ ينتهوكوت حقه فا يللووكلة افق يألصيول يلقونون ة ترتبط ي تبوطو ام قو اوسعوءيته يللتعحقة اوألسيس

يللوضوع ة  .)19الاللك ،تر يلحجنة د يللوسة  )2 5ب) من يلبراتوكول ييخت و ي ي تلنص لبول يالي يلبالغ.
4-6

اف لو يتعحق اوسعوءيت ص ي ييوحب يلبالغ اش ي ييأ عدم يس ي ييتقالل يللووكم يللعن ة الالحقته يلجنوئ ة،

يلتا تنييد ج فا إطييو يللييوسة  ،)1 14ابييوحتجييوجييه يلعييوم اييوللويس 2؛ ا9؛ ا ،)2 14ا  )3ب) ا ج) من

يلعهيد ،تر يلحجنية د يياله ييسعيوءيت لم تيدعم اليو اكفا من يألسلية اتعحن عيدم لبولهيو الوجيب يلليوسة  2من

يلبراتوكول ييخت و ي.

)18

لدمو دمونة لجنة يلرلواة عحى موفويوت يإلنتربول فا سي ي ي ييولتهو إلى صي ي ي ييوحب يلبالغ يلتوض ي ي ي ي د يلتولا :ر دت يلحجنة ،فا ضي ي ي ييوء
يللعحوموت يللتوحة لهو ،د يللعحوموت يللتعحقة اك فا محفوت يإلنتربول تمير ش ي ي ييكوكو اش ي ي ييأ ييمتمول لحقويعد يللنطبقة .ابنوء عحى

توصي ة يلحجنة ،حالفو يإلنتربول فا يلبدياة من مولعهو يلشييبكا مقطص يلنشيرة يلولريء يللنشييو اخصييوصييك امنعو اصييول يلبحدي

يألعني ي ي ييوء فا يإلنتربول إلى يللعحوموت يللعن ة .ا دت يلحجنة فا يلختوم ،اعد إعوسة يلنظر فا جل ص يللعحوموت يللتوحة لهو خالل

سا تهو يلمولمة ايلملونين داو /مويو  ،)2012د يلقن ي ي ة يللبوش ي يرة ضي ييد اغحب عحيهو يلطواص يلس ي ي وسي ييا ،اتند ج اولتولا فا نطوا

يللوسة  3من يلقونو يألسوسا لإلنتربول .ابنوء عحى توص ة يلحجنة ،حالفو يللعحوموت يللتعحقة اك يللطعو فيهو من محفوت يإلنتربولر.
)19
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5-6

غير د يلحجنية تر د صي ي ي ي ي ي ييوحيب يلبالغ سعم ايولفعيل اليو اكفا من يألسلية ،ألغريو يللقبول ية،

يلشي ي ييكوا يلتا لدمهو اشي ي ييأ حقه فا يللووكلة افق يألصي ي ييول يلقونون ة الوجب يللوسة  )3 14د) ا س) من

يلعهد ،إذ لم يبحغ عحى نوو ايض ييد اسليق امفص ييل اولتهم يللوجهة إل ه ،الم اس ييتدع لبل ص ييدا دمر إلقوء

يلقبض عح ه الم اس ي ي ي ي ييلد له بتعيين مووم ه .ابولتولا ،تعحن يلحجنة لبول ياله ييسعوءيت اتنتقل إلى يلنظر
فيهو من حيث يألسس يللوضوع ة.

يلنظر فا يألسس يللوضوع ة
1-7

نظرت يلحجنة فا يالي يلبالغ فا ضي ي ي ي ي ييوء جل ص يللعحوموت يلتا دتوحهو لهو يلطرفو  ،افقو ألحكوم

2-7

اتو ط يلحجنة عحلو اوجة صييوحب يلبالغ د عدم يلسييلوح للووم ه يللعين عحى نوو سييح م اأسيء

يللوسة  )1 5من يلبراتوكول ييخت و ي.

يل لين يلقونون ة دموم يلسييحطوت يلقنييوئ ة يللختصيية اشييكل ينتهوكو لوقه فا يلدفوع الوجب يللوسة  )3 14س)

من يلعهيد .كليو تو ط يلحجنية عحليو اوجية يليدالية يلطرف د يراب صي ي ي ي ي ي ييوحيب يلبالغ من يلعيديلية يو يليالي
النعه من تقدام يلدفوع يلشييكح ة ايللوضييوع ة فا يإلجريءيت يلجنوئ ة يللبوشيرة ضييده .غير د يلحجنة تالح

د صييوحب يلبالغ كو لد لنييى د بعة دشييهر خو ج إلح م يلدالة يلطرف عندمو صييد دمر حبسييه يحت وط و

فا  14داو /مويو  ،2010ادنه غوس اولتولا يإللح م اص ييفة لونون ة .كلو تالح يلحجنة د ص ييوحب يلبالغ،

اولنظر إلى يعتلوس تديبير الوئ ة لتجليد حس ي ييواوته يللص ي ييرف ة اإلى يلتوق قوت يللتعحقة بتدخل يلدالة يلطرف

فا إسي ة يلشييركوت يلتا كو مسييويلو فيهو ،حوال تعيين مووم ه فا  7ن سييو /دبريل  ،2010دي لبل شييهر

من صدا دمر حبسه يحت وط و.
3-7

اتو ط يلحجنة عحلو داني ييو اوجة يلدالة يلطرف دنه ي اجوز لصي ييوحب يلبالغ د اطحب مووكلته

ا ييوب ييو ،أل يلنظ ييوم يلق ييونونا يللوحا ي اجيز مو ييوكلت ييه جن ييوئ ييو من سا د اكو موجوسي فا إلح له ييو

يلوطنا ،اد جل ص يإلجريءيت يلجنيوئ ية تعحق فا حيولية عيدم ممول يلليدعى عح يه دا يللتهم دميوم يلقني ي ي ي ي ي ييوء،
ابخوصي ي يية عندمو اكو لد صي ي ييد دمر بتوق فه اتعال تنفياله .غير د يلحجنة تالح د صي ي ييوحب يلبالغ لم
اطحب مووكلته ا وب و ،بل لبول تعيين مووم ه كا يتلكن من ييطالع عحى محف يلقني ي ي ة يلالي يتن ي ييلن

يألسلة يلتا لدمو ضييده ايلتا تقر عحى دسييوسييهو إصييدي دمر إلقوء يلقبض عح ه اكاللك طحب تسييح له من
يلوياوت يللتودة .اي تر يلحجنة ك

الكن د اشي ي ي ي ي ي ييكل تعيين مووم اتقدام يلدفوع يللوتلحة لبل جحس ي ي ي ي ي يية

ييسي ي ي ييتلوع يألال ة ،ممل ييلتلوسي ي ي ييوت دا يلطعو ضي ي ي ييد يلتديبير يلولوئ ة دا طحب يلتس ي ي ي يح م ،ينتهوكو لحوظر
يلدسييتو ي لحلووكلة ا وب و .افا ضييوء ياله يلولوئص ،تخحص يلحجنة إلى د يلدالة يلطرف ينتهكو ،فا ياله
يلقن ة ،حق صوحب يلبالغ فا يلدفوع يللكفول الوجب يللوسة  )3 14س) من يلعهد.

4-7

افا ضي ييوء يالي ييسي ييتنتوج ،تقر يلحجنة دي تنظر اشي ييكل منفصي ييل فا يسعوءيت ص ي يوحب يلبالغ

يألخر الوجب يللوسة  )3 14د) من يلعهد ،ف لو يتعحق اوقه فا إبالغه عحى نوو ايض ييد اسليق امفص ييل
اولتهم يللوجهة إل ه ،افا يستدعوئه لبل يعتلوس تديبير الوئ ة ضده.

-8

اإذ تتصي ييرف يلحجنة افقو لحلوسة  )4 5من يلبراتوكول ييخت و ي ،فها تر د يللعحوموت يللعراض ي ية

-9

اافقو ألحكوم يللوسة  )3 2د) من يلعهد ،اقص عحى يلدالة يلطرف يلتزيم الند صوحب يلبالغ سبيل

عحيهو تبين اولفعل الوع ينتهو لحلوسة  )3 14س) من يلعهد.

ينتصي ي ييوف فعوي .ايقتني ي ييا منهو ذلك مند سي ي ييبيل ينتصي ي ييوف شي ي ييومل لصي ي ييوحب يلبالغ يلالي ينتهكو حقوله،
ايشي ي ي ي ييلل ذلك تلكينه ملو يحا :د) تعيين مووم اييطالع اولتولا عحى محف يإلجريءيت يللبوشي ي ي ي يرة ضي ي ي ي ييده؛

ا ب) تقدام يلدفوع يللتوحة ،عن طريق مووم ه ،خالل يلتوقيق يألالا يلسييوبق لجحسيية ييسييتلوع يلتلهيداة.

ايلدالة يلطرف محزمة دانو بتفوسي الوع ينتهوكوت ملومحة فا يللستقبل.
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اإذ تني ييص يلحجنة فا يعتبو يو د يلدالة يلطرف يعترفو ،اونني ييلومهو إلى يلبراتوكول ييخت و ي،

اوختصي ي ييوص يلحجنة فا توديد مو إذي كو لد حدث ينتهو لحعهد دم ي ،ادنهو تعهدت ،علال اوللوسة  2من يلعهد،

اأ تكفل تلتص جل ص يألفريس يللوجوسين فا إلح لهو دا يلخوض ي ييعين لوييتهو يلقن ي ييوئ ة اولوقوا يللعترف بهو

فا يلعهد ابأ تت د لهم سي ييبيل ينتصي ييوف فعوي الوبال لإلنفوذ متى مبو حداث ينتهو  ،فها توس د تتحقى من

يلدالة يلطرف ،فا غني ي ي ييو  180يومو ،معحوموت عن يلتديبير يلتا يتخالتهو لتنفيال ياله يآل يء .اتطحب يلحجنة
إلى يلدالة يلطرف دانو د تنشر ياله يآل يء اتعللهو عحى نطوا ايسص.
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