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االجتماعي؛ الغرض من السجن

ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ يذذدعى غذذاري مذذاوي إيشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروود ،و و مواطن نيوزيلنذذدي ولذذد في عذذام 1977

وينتمي إلى إثني ذذة الم ذذاوري من جه ذذة أح ذذد الوال ذذدينل وي ذذدعي أه ال ذذدول ذذة الطرف انتهكذ ذ

حقوق ذذه المكفول ذذة

*

اعتمدتها اللجنة في دورتها  28( 132حزيراه/يونيه  23 -تموز/يوليه )2021ل

**

شذار في د ارسذة ما البالغ أعضذاء اللجنة التالية أسذما م :تانيا ماريا عبده روشذول ،وفاء أشذرف محرم جاسذم ،عياض بن عاشور،
عذذارف بلقذذاه ،محجوب الهيبذذة ،كذذارلوم غوميز مذذارتينيز ،دانهذذاه ال ي مو وموزا ،فوتيني بزغتزيس ،يرنذذاه كيس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادا كذذابريرا،

فاسذيلها سذانسذين ،وسذيه مانويل سذانتوم بيس ،سذوه تشذانغرو  ،كوباويا تشذامدجا كباتشذا ،إيلين تيغرودجا ،إيميرو تامرات ييغيزو،

جينتياه زبيريل
***

يرد في مرفق مه اآلراء رأياه فردياه لعضوي اللجنة عارف بلقاه (رأي مخالف) وجنتياه زيبيري (رأي مخالف)ل
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جموجب المواد  2و 9و 10و )1(14من العهدل وقد د ل البروتوكول اال تياري حيز النفاذ جالنس ذ ذ ذ ذذبة للدولة
الطرف في  26آب/أغسطس 1989ل ويمثل صاحب البالغ محامل
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
1-2

في  18تش ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  ،1999حكم على صذ ذ ذذاحب البالغ جالسذ ذ ذذجن لمد ثماني سذ ذ ذذنوات

لألس ذ ذ ذذباب التالية( :أ) ممارس ذ ذ ذة الجنس مع قاص ذ ذ ذذر (يتراوب عمره بين  12و 16عاما)؛ (ب) التهس ذ ذ ذذب من
البغاء؛ و(ج) إعطاء المورفين لقاص ذ ذ ذ ذ ذذرل وفي  1تموز/يوليه  ،2003أفرج عنه جش ذ ذ ذ ذ ذذروطل وفي  15تموز/

يوليه  ،2003ارتهب مس جرائم أ رى أال و ي( :أ) االعتداء الجنس ذ ذ ذ ذ ذذي على ام أر فو س ذ ذ ذ ذ ذذن  16عاماً

طريق اغتصذ ذذابها ( 3تهم)؛ (ب) االعتداء الجنسذ ذذي على قاصذ ذذر فو سذ ذذن  16عام ًا عن طريق االتصذ ذذال
الجنسذ ذ ذ ذذي غير المشذ ذ ذ ذذروع (أربع تهم)؛ (ج) اال تطاف (تهمة واحد )؛ و(د) و(ن) ارتهاب جريمتين تتعلقاه
جذالمخذدرات (تهمتذاه)ل وفي  21أيذار/مذايو  ،2004حكم عليذه جذاالحتجذاز االحتيذاطي لمذد ال تقذل عن 10

سذذنوات عن كل تهمة جموجب الماد  87من قانوه العقوبات لعام )1(2002ل وحرم أيض ذاً من االسذذتفاد من
إجراء اإلفراج المشروط لمد  10سنوات على األقلل
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ورفض ذ ذ ذ ذ

وفي عام  ،2004طلب صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اسذ ذ ذ ذ ذذتنناف األحكام التي تدينه من دوه أحكام العقوبةل
محكمة االس ذ ذ ذ ذذتنناف في نيوزيلندا طلب ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في  14آذار/مارم 2005ل وفي وق

الحق ،اسذ ذ ذ ذذت نف صذ ذ ذ ذذاحب البالغ العقوبة أمام محكمة االسذ ذ ذ ذذتننافل وفي  3آب/أغسذ ذ ذ ذذطس  ،2010ألغ
محكمة االسذذتنناف العقوبة المفروضذذة عليه في جريمتي المخدرات ،ألنها ليسذ

من الجرائم التي يجيز فيها

قانوه العقوبات لعام  2002للمحكمة العليا فرض االحتجاز االحتياطي ،وعوضذاً عنها فرضذ

عليه عقوبة

السذ ذ ذ ذ ذ ذذجن لمد محدد في أربع سذ ذ ذ ذ ذ ذذنوات عن كال الجريمتينل وأيدت محكمة االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتنناف عقوبة االحتجاز

االحتياطي المفروضذ ذ ذذة على صذ ذ ذذاحب البالغ الرتهاجه جريمتي االعتداء الجنسذ ذ ذذي واال تطاف()2ل وفي 21
ج
أيلول/سذ ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  ،2010رفضذ ذ ذ ذ ذ ذ المحكمة العليا طلب صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ اإلذه جاسذ ذ ذ ذ ذ ذذتنناف حكم محكمة

االس ذ ذذتنناف()3ل وفي  7تموز/يوليه  ،2011طلب إلى الحا م العام اس ذ ذذتخدام امتياز الرحمة الملهي ،ورفض

( )
طلبه في  17أيلول/س ذ ذ ذ ذذبتمبر  4 2014ل وفي  21نيس ذ ذ ذ ذذاه/أبريل  ،2014أصذ ذ ذ ذ ذبح ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ م الً

()1

في سيا الدولة الطرف ،يعرف االحتجاز االحتياطي على أنه "حبس ال مد له؛ ويمكن أه يستفيد السجين من إجراء اإلفراج
المشروط ،ولهنه يظل تح

إشراف الم سسات اإلصالحية جقية حياته ويمكن أه يعاد إلى السجن في أي وق "ل انظر الموقع

الشبكي الرسمي إلدار اإلصالحيات في نيوزيلندا على الراجط التاليhttps://www.corrections.govt.nz/working_with_ :

)( offenders/courts_and_pre-sentencing/types_of_sentences (accessed 24 June 2021تم االطالع عليه في

 24حزيراه/يونيه )2021ل
()2

طلب ص ذ ذذاحب البالغ تمديد المهلة المس ذ ذذموحة الس ذ ذذتنناف حكم العقوبة وطلب اإلذه بتقديم أدلة أ رىل ولو قبل طلب التمديد لهاه
جإمكاه محامي صذ ذذاحب البالغ أه يدفع ج ه عقوبة االحتجاز االحتياطي ي عقوبة قاسذ ذذية جشذ ذذكل جلي ،وب ه المتطلبات القانونية

لفرض عقوبة االحتجاز ر ن االحتياطي غير مس ذ ذ ذ ذ ذذتوفا  ،وب ه ما االحتجاز ينطوي على احتجاز تعس ذ ذ ذ ذ ذذفي ،مما يش ذ ذ ذ ذ ذذكل انتها اً
للماد  9من العهدل ورأت المحكمة أنه ال يجوز الدفع جعدم كفاء المحامي ك س ذ ذذام في قض ذ ذذية قابلة للجدال ،وأه المحامي الجديد
لم يسذتطع تعليل سذبب الت ير أو بياه أ مية تقديم أدلة جديد في إصذدار الحكم على صذاحب البالغ ،وأنه من الصذعب تقييم وجه

عدم االتسا بين االحتجاز االحتياطي والحقو المحمية جموجب الماد  9من العهد وقانوه شرعة الحقو لعام 1990ل
()3

س ذذعى محامي ص ذذاحب البالغ إلى أه يطعن جص ذذفة عامة في نظام االحتجاز االحتياطي في الدولة الطرف جحجة أنه ينطوي على

()4

طلب محامي ص ذ ذ ذذاحب البالغ تقديم أدلة جديد وادعى أه المحامي الس ذ ذ ذذابق لموكله لم يس ذ ذ ذذتدع الش ذ ذ ذذهود أثناء المحا مة ،وأه ما

احتجاز تعسفي يتنافى مع الماد  9من العهدل

المحامي لم يسذتجوب أيضذاً صذاحب البالغ على النحو الواجب ،وأنه ارتهب أ طاء في معالجة اسذتنناف حكم اإلدانةل واسذتنتف في

كبير من األدلذذة الجذذديذذد ال يعتبر ذا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذذة وال مقبوالً ،وأه المحذذامي
القرار المتعلق جذذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتخذذدام امتيذذاز الرحمذذة الملهي أه كمذذا اً
قد استجوب صاحب الشكوى كما ينبغي أه يفعل ،وأه استنناف صاحب البالغ لم يشبه أي طاًل
2
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لالس ذذتفا د من إجراء اإلفراج المش ذذروطل وقرر مجلس اإلفراج المش ذذروط ،جعد جلس ذذة اس ذذتماع عقدت في 30

نيساه/أبريل  ،2014عدم اإلفراج عنه جشروط()5ل
3-2

وفي كانوه الثاني/يناير  ،2015قدم صذاحب البالغ شذكوى إلى الفريق العامل المعني جاالحتجاز

التعسفي ،واستند فيها إلى أسس مماثلة لما ورد في ما البالغل ورأى الفريق العامل أه حقوقه لم تنتهك()6ل

الشكوى
تقديم

يدعي صذ ذذاحب البالغ أنه احتجز تعسذ ذذف ًا ألنه كاه قد قضذ ذذى المد العقابية من الحكم وق
1-3
ما البالغ وأه احتجازه لم يكن ألسذ ذذباب قا رل وباإلضذ ذذافة إلى ذلك ،لم تتح له فرص االسذ ذذتفاد من إعاد

الت يل وإعاد اإلدماج ،ولم يخضذ ذ ذذع قرار اسذ ذ ذذتمرار احتجازه للتقييم من ينة مسذ ذ ذذتقلة ،واحتجز تعسذ ذ ذذف ًا في
اروف مماثلة لظروف االحتجاز جموجب عقوبة جزائيةل ويدعي أه سذذبل االنتصذذاف المحلية قد اسذذتنفدت،
جما أنه عرض المس ذ ذ لة على المحكمة العليا وطلب اسذ ذذتخدام امتياز الرحمة الملهي ،وأنه ليس نا سذ ذذبيل
انتصاف متاب له جموجب العهد في الدولة الطرفل

2-3

وي كد صذ ذذاحب البالغ عدم وجود سذ ذذبيل انتصذ ذذاف فعال عن انتها ات أحكام العهد في نيوزيلندا،

مما يشكل انتها اً للمادتين  )2(2و( )3من العهد ،أله العهد لم يدرج في القانوه المحلي ،وأه قانوه شرعة

الحقو النيوزيلندية لعام  1990ليس سذ ذ ذذوى محاولة جزئية لتفعيل العهدل ولملك تسذ ذ ذذتند المحا م إلى اجتهاد

المحكمة العليا بدالً من االستناد إلى أحكام العهد( )7ل ويشير صاحب البالغ إلى المالحظات الختامية للجنة
()8

وإلى التعليق العام للجنة رقم  ،)2004(31المي جاء فيه أه

المعنية جحقو اإلنسذ ذ ذ ذ ذ ذذاه جش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه نيوزيلندا

تخلف الذدولة الطرف عن التحقيق يمكن أه ي دي إلى ر منفصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل للعهذد (الفقر )15ل ويذدعي محذامي
ص ذ ذذاحب البالغ أيض ذ ذ ًا أنه تعرض و نفس ذ ذذه ،في قض ذ ذذايا محلية أ رى ،لالنتقاد
التي ددته جفرض عقوبات عليه( )10جسبب الدفع جحجف تستند إلى العهدل

()9
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من المحا م النيوزيلندية

ويدفع صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ج ه المحا م العليا ال تنظر في أي التزام من االلتزامات التعا دية الدولية

في سذذيا االحتجاز االحتياطي ،فضذالً عن أه ينظر فيها مجلس اإلفراج المشذذروطل وي كد صذذاحب البالغ

أنه من الصذ ذذعب جدًا حتى اآله ،طرب مسذ ذذائل تتعلق جالعهد في الدولة الطرف( ،)11مثل ارتفاع نسذ ذذبة أفراد
شذ ذ ذ ذذعب الماوري في نظام العدالة الجنائية ،مع أه مه المس ذ ذ ذ ذ لة أثيرت ،اصذ ذ ذ ذذة في تقارير اللجنة المعنية
()12

جحقو اإلنسذ ذ ذذاه

()13

ولجنة منا ضذ ذ ذذة التعميب

اللجنة المعنية القضاء على التمييز ضد الم أر

()14

وفي الردود على قائمة المسذ ذ ذذائل واألسذ ذ ذذنلة التي طرحتها

ل

()5

كبير جداً على المجتمع يتمثل في احتمال إقدامه على ارتهاب
رأى المجلس في تقييمه لحالة ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أنه يش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكل
طر اً
اً
جريمة من جرائم العنف الجنسي أو غير ا من جرائم العنف الخطير في غضوه سنتين من اإلفراجل

()6

انظر A/HRC/WGAD/2016/32ل

()7

يشير صاحب البالغ إلى  ،CCPR/CO/75/NZLالفقر 8ل

()8

 ،CCPR/CO/75/NZLالفقر 8ل

()9

قضية ا سلي ضد الملك  ،CA279/06 [2007] NZCA 393 ،الفقر 21ل

()10

قضية شارتا ضد الملهة ] 10( NZCA 466 [2008كانوه األول/ديسمبر  ،)2008الفقرات 39-38ل

()11

يشذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى تعليقات القضذ ذ ذ ذذا في القضذ ذ ذ ذذايا المحلية التي تولى الدفاع فيهال وال يقدم صذ ذ ذ ذذاحب البالغ الصذ ذ ذ ذذات

()12

 ،CCPR/C/NZL/CO/6الفقر 26ل

()13

CAT/C/NZL/Q/6ل

()14

 ،CEDAW/C/NZL/Q/7/Add.1ص 16ل
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وي كد صاحب البالغ أه نيوزيلندا انتهك

المادتين  )4(9و )1(14من العهد أله مجلس اإلفراج

المشذذروط حرمه من االسذذتفاد من ما اإلفراج ،و و ليس مجلس ذ ًا يتمتع جاالسذذتقاللية والحياد ،وأله المجلس
لم يبين أي سبب من األسباب القا ر التي تستوجب رفض اإلفراج عنه جشروطل ويدعي صاحب البالغ أه
المجلس ينبغي أه يتمتع جاالسذ ذذتقاللية والحياد المطلوبين في ينة قضذ ذذائية ،واسذ ذذتشذ ذذهد جالتعليق العام للجنة

المعنية جحقو اإلنسذذاه رقم  )2007(32وبقرار اللجنة في قضذذية راميكا وآ روه ضذذد نيوزيلندا()15ل وعليه،

نظر لعدم وجود محكمة مس ذ ذذتقلة تملك ص ذ ذذالحية اإلفراج
فإه احتجاز ص ذ ذذاحب البالغ و احتجاز تعس ذ ذذفي ًا

عنه( )16ل وي كد صذذاحب البالغ أه االسذذتقالل يشذذمل ثالا مكونات على األقل و ي :األمن المالي ،واألمن
الوايفي ،واالسذ ذ ذ ذذتقالل اإلداري ،والمجلس ال يتمتع ج ي منها()17ل ويشذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أيضذ ذ ذ ذ ًا إلى أه
الجلس ذ ذذات التي يعقد ا المجلس ال تهوه علنية ،ألنها تعقد في الس ذ ذذجنل وال يقبل حض ذ ذذور وس ذ ذذائط اإلعالم

إال في حاالت نادرل
5-3

وفي قضذ ذ ذ ذذية ميلر وكارول ضذ ذ ذ ذذد نيوزيلندا ،طرب محامي صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أمام المحا م المحلية،

مسذ ذ لة ض ذذرور أه يتمتع مجلس اإلفراج المش ذذروط جاالس ذذتقاللية والحياد المطلوبين في ينة قض ذذائية ،وزعم
أه المح ذذا م المحلي ذذة لم تنظر على النحو الواجذذب في التزام الذذدولذذة الطرف جموجذذب العه ذذد بتوفير مجلس

مستقلل وي كد صاحب البالغ أه محاميه لم يطرب نفس المس لة على القضاء في مه القضية ،أله إقدامه

على ذلك كاه سينع
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ج نه "أطروحة سياسية"ل

ويذذدعي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ أه الذذدولذذة الطرف انتهكذ

المذذادتين  )1(9و )3(10من العهذذد ألنهذذا

لم توفر له فرص ذاً كافية إلعاد ت يله قبل انتهاء فتر الس ذذجن التي ال يجوز فيها اإلفراج عنه جش ذذروط ،وأه
احتجازه اسذتمر جعد تلك الفتر وأه اروف احتجازه االحتياطي لم تختلف عن اروف احتجازه لقضذاء المد

العقابية من الحكم الص ذذادر جحقهل ويدعي أه اس ذذتمرار س ذذجنه جعد انقض ذذاء الفتر التي ال يجوز فيها اإلفراج

عنه جشروط ال يستند إلى دليل مستجد أو إلى حكم إدانة جديد ،وبملك يعتبر إجراء تعسفي ًال
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ويدفع صذ ذ ذذاحب البالغ ج ه حرمانه من فرصذ ذ ذذة للخضذ ذ ذذوع للعالج النفسذ ذ ذذي أو إعاد الت يل كونه

أقدام على ارتهاب اعتداءات جنس ذذية ويعاني من مش ذذا ل جس ذذبب تعاطي المخدرات والهحول ،يعني أنه ليس

بوسع الدولة الطرف أه تثب

ال من استمرار
أه إعاد ت يله لم تهن ممكنة جاستخدام وسائل أ رى أقل تطف ً

احتجازه ،ولن يكوه بوسعها أه تثب

()19

األولى من فتر قض ذ ذ ذذاء العقوبة

ذلك()18ل ورغم وجود التزام بتوفير العالج لصاحب البالغ في المراحل

 ،فإنه لم يحص ذ ذ ذذل على العالج من وحد العالج الخاص إال جعد جلس ذ ذ ذذة

االسذ ذذتماع األولى التي عقد ا مجلس اإلفراج المشذ ذذروط ،و و ما حال دوه إطال سذ ذراحه ،أله المجلس لم

()15

قضية راميكا وآ روه ضد نيوزيلندا ()CCPR/C/79/D/1090/2002ل

()16

يشذ ذذير صذ ذذاحب البالغ إلى وثائق المحكمة المحلية في قضذ ذذية ميلر وكارول ضذ ذذد نيوزيلندا (،)CCPR/C/121/D/2502/2014

()17

قضذ ذذية ما ين ضذ ذذد نيو برونزويك (وزير المالية) [ ]2002المحكمة الهندية العليا  ،13حكم أغلبية القضذ ذذا  ،لورو دوبيه ،وغونثير،

()18

تعرض ص ذ ذ ذذاحب البالغ قبل احتجازه ،لالعتداء والطعن حوالي  17مرل وبعد ذلك ،وص ذ ذ ذذف له عقار ترامادول لمد  10س ذ ذ ذذنوات،

التي عرضها أيضاً نفس المحامي على اللجنة ،ولهنها لم تعتمد في تاريخ تقديم ما البالغل
وإيا وبوتشي ،وميجور ،وأربور ،الفقرتاه  34و40ل
وكان

معظم الفتر التي تعاطى فيها ما العقار ي فتر احتجازهل وطرأت تغييرات على وص ذ ذذفات مس ذ ذذكنات األلم الل تلك الفتر

وتقرر وقف ما الدواء عنه قبيل مثوله أمام مجلس اإلفراج المشذذروط في جلسذذة االسذذتماعل وبدأ يخضذذع للبرنامف المي تقدمه وحد

العالج من المخدرات في كانوه الثاه/يناير  2013ولهنه طرد في نيسذ ذ ذ ذ ذذاه/أبريل  2013ألنه كاه يسذ ذ ذ ذ ذذتخدم عقار البنزوديازيبينل

وعاد إلى البرنامف في بداية عام  ،2014ولهنه انس ذذحب منه ،وفقاً لخطته للحفاظ على س ذذالمتهل ويعاني ص ذذاحب البالغ من القلق
الناجم عن التعرض للطعن ،وتفاقم حالته جس ذ ذ ذ ذ ذ ذذبب البينة التي يحتجز فيهال وتش ذ ذ ذ ذ ذ ذذير تقارير بير في علم النفس إلى أه إدمانه
المخدرات ربما يكوه قد بدأ حين كاه جعض أقاربه يعطونه الفاليوم و و طفل لتخفيف معاناته أثناء تعرضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه لإيماء ،ولهن ربما

فعلوا ذلك أيضاً ليمعن أ ثر لالعتداء الجنسي المي يتعرض له على أيدي نفس األشخاصل

()19
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قضية فاردوه ضد أستراليا ( ،)CCPR/C/98/D/1629/2007الفقر 4-7ل
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طر مفرطاً على النام()20ل وباإلضذ ذ ذذافة إلى ذلك ،لم يخضذ ذ ذذع
يجد سذ ذ ذذبب ًا يسذ ذ ذذتند إليه للقول إنه ال يشذ ذ ذذكل
اً
صاحب البالغ ،الل السنوات العشر األولى من فتر سجنه ،لنوع محدد من المتاجعة بهدف معالجة اآلثار
الس ذذلبية لقض ذذاء مد طويلة في الس ذذجنل وال يوجد حالياً برنامف عالج متخص ذذص في س ذذجوه الدولة الطرف

ل معالجة اآلثار الضار التي يمكن أه تنجم عن قضاء فتر طويلة في السجنل
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ويدعي ص ذذاحب البالغ أه مجلس اإلفراج المش ذذروط لم يحلل مش ذذروعية اس ذذتمرار احتجازه واس ذذتند

ذر إلى االس ذ ذ ذ ذ ذذتنتاج الوارد في تقرير أعده بير في علم النفس ورأى فيه أنه يش ذ ذ ذ ذ ذذكل
كبير جداً
طر اً
اً
حص ذ ذ ذ ذ ذ اً
ال يجوز معه أه يسذتفيد من إجراء اإلفراج المشذروطل ويدفع صذاحب البالغ ج ه المجلس و بير علم النفس

أغفالً تحليل احتمال "وجود طر كبير من العود إلى ارتهاب جرائم جنسذ ذذية عنيفة"()21ل ويكشذ ذذف االسذ ذذتناد
إلى تقييم غامض للخطر أو إلى الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذك في احتمذال عود صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى اإلجرام ،عدم وجود نيذة

حقيقية لدى المجلس لإفراج عن األشذذخاص المين يخضذذعوه لالحتجاز االحتياطيل وي كد صذذاحب البالغ
أه تقييم المخاطر المي قدمه المجلس لم يصل إلى مستوى المعايير الدوليةل
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وي كد ص ذ ذذاحب البالغ أه الس ذ ذذجين المحكوم عليه جاالحتجاز االحتياطي ينبغي أه يحص ذ ذذل على

العالج من اللحظة التي يبدأ فيها قضذ ذ ذذاء مد العقوبة المفروضذ ذ ذذة عليه ،وأه يودع في بينة عالجية لتعزيز

محتجز جعد انقضذ ذذاء
ًا
فرصذ ذذه في إعاد الت يل ال إجقاءه في سذ ذذجن عاديل ويدفع صذ ذذاحب البالغ ج نه جقي
الفتر ال يجوز فيها اإلفراج عنه جش ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط ال لش ذ ذ ذ ذ ذ ذذيء إال لحماية الجمهورل ولملك ،فإنه ما كاه ينبغي أه

يحتجز في اروف مماثلة لنظام احتجاز شخص ما زال يقضي المد العقابية من الحكم الصادر جحقه()22ل
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ويدفع صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ج ه النظام الحالي لالحتجاز االحتياطي في الدولة الطرف والسذ ذ ذ ذ ذذياسذ ذ ذ ذ ذذة

المتبعذة إلعذاد تذ يذل الجنذا المحكوم عليهم جذاالح تجذاز االحتيذاطي يعرضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاه جميع الجنذا من ذمه الفنذة

الحتجاز تعس ذذفي ال ينتهي على ما يبدول وقد وض ذذع ص ذذاحب البالغ في دوامة ال تطا  ،مما ينتهك حقوقه

المكفولة جموجب المادتين  )3(10و )1(9من العهدل

 11-3ويذدعي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ًا انتهذا حقوقذه المكفولذة جموجذب المذاد  )1(14من العهذد أله
محاميه األول لم يوفر له الدفاع الفعال طيلة فتر المحا مةل ويدفع ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ج ه حقه في محا مة
عذادلذة جموجذب المذاد  ) 1(14قذد انتهذك أثنذاء محذا متذه ألنذه لم يكن جمقذدوره أه يذدافع عن نفس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه جذإدانذة
الس ذذلو غير القانوني للش ذذخص المي ادعى عليه بتهمة االعتداء الجنس ذذي من دوه أه تس ذذا أحكام إدانته

س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاجقذ ًا كذدليذلل ويذدعي ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أه المعذاملذة التي عومذل بهذا أمذام المحكمذة االبتذدائيذة ومحكمذة
االسذ ذ ذذتنناف األولى على حد سذ ذ ذواء لم تهن تسذ ذ ذذتوفي ضذ ذ ذذمانات المحا مة العادلة ،أله المحامي المي تولى
الدفاع عنه حرمه من الدفاع الفعال (لم يسذ ذذتدع الشذ ذذهود إال عندما كان

مهمة إجراء جميع االتصاالت جالشهود لنائبه)ل وقد رفض

شذ ذذهادتهم ضذ ذذرورية للغاية وفوض

المحكمة العليا مه االدعاءاتل

مالحظات الدولة الطرف بش ن المقبولية واألسس الموضوعية
1-4
وادعذ

قدم

الدولة الطرف ،في  14أيار/مايو  ،2019مالحظاتها جش ه المقبولية واألسس الموضوعية

أنذه ينبغي رفض الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى لعذدم حذدوا انتهذا للمواد  2و 9و 10و/أو  14من العهذدل ولم تطعن

الدولة الطرف في مقبولية البالغل

()20

المرجع نفسهل

()21

يشير صاحب البالغ إلى قضيتي فاردوه ضد أستراليا وتلماه ضد أستراليا ()CCPR/C/98/D/1635/2007ل
ج
اللجنة المعنية جحقو اإلنساه ،التعليق العام رقم  ،)2014(35الفقر 21ل

()22
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وتهرر الدولة الطرف وقائع الشذ ذذكوى فتشذ ذذير إلى أه الفتر الدنيا لعدم جواز اإلفراج عن صذ ذذاحب

البالغ جش ذذروط قد انته

في نيس ذذاه/أبريل 2014ل وفي كانوه الثاني/يناير  ،2013التحق ص ذذاحب البالغ

ببرنذامف تقذدمذه وحذد العالج من المخذدراتل وفي نيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاه/أبريذل  ،2013أقصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ من

محظورل والتحق جالبرنامف مر ثانية في ش ذ ذ ذ ذ ذذباط/
ًا
عقار
ًا
البرنامف جعدما كش ذ ذ ذ ذ ذذف ا تبار العقاقير أنه تعاطى
فبراير  2014ل قال عنه اإلدار إنه يمارم التدمير الماتيل واعترف ص ذ ذذاحب البالغ ج ه س ذ ذذلوكه وص ذ ذذحته
يحواله دوه مشاركته في البرنامف وا تار أه ينسحب منه في آذار/مارم 2014ل
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وفي  30نيس ذذاه/أبريل  ،2014حرم ص ذذاحب البالغ من االس ذذتفاد من اإلفراج المش ذذروط في أول

جلسذ ذ ذذة اسذ ذ ذذتماع مثل فيها أمام مجلس اإلفراج المشذ ذ ذذروط( )23ل والحظ المجلس ما يلي :أه الخطر من عود

كبير جدًا؛ (ب) أه صذ ذ ذ ذذاحب البالغ أقر ج ه
صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى ارتهاب جريمة العنف الجنسذ ذ ذ ذذي ال يزال ًا
تغلبه على أسذ ذ ذ ذ ذذباب الس ذ ذ ذ ذ ذلو اإلجرامي ،الناجم عن إفراطه في تعاطي المخدرات ،ال يزال دونه الهثير من
الجهد الد وب؛ (ج) أه صذ ذذاحب البالغ أبدى اسذ ذذتعداده للخضذ ذذوع من جديد لبرنامف العالج من المخدرات،

وقال المجلس في رده بهما الشذ ه إه القرار يعتمد على موقف سذلطات السذجنل وفي أيلول/سذبتمبر ،2014

قض ذ ذ ذ ى فريق متعدد التخص ذ ذ ذص ذ ذ ذذات م لف من ثمانية موافين في الس ذ ذ ذذجن ج ه مص ذ ذ ذذلحة ص ذ ذ ذذاحب البالغ

والسذ ذذجناء اآل رين تقتضذ ذذي أال يكمل مد برنامف العالج من المخدرات لشذ ذذهر تش ذ ذرين الثاني/نوفمبرل وفي

تش ذ ذ ذرين األول/أ توبر  ،2014أ مل صذ ذ ذذاحب البالغ مد برنامف لمسذ ذ ذذاند متعاطي المسذ ذ ذذكرات وغير ا من
العقاقير المخدر ،مكوه من أربع دوراتل
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وفي  21نيسذ ذ ذ ذذاه/أبريل  ،2015عقد مجلس اإلفراج المشذ ذ ذ ذذروط جلسذ ذ ذ ذذة اسذ ذ ذ ذذتماع ثانية ،واسذ ذ ذ ذذتند

فيهذا إلى تقرير تقييم أ ليتذه لالسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفذاد من اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط وتقييم محذدا جش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه حذالتذه النفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذةل
والحظ المجلس أه طر إقدام ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ على ارتهاب جريمة العنف الجنس ذ ذ ذ ذ ذذي ال يزال مرتفعاً جداً
ورفض اإلفراج عنه جشروطل
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وفي  30حزيراه/يونيه  ،2016عقد مجلس اإلفراج المشذ ذذروط جلسذ ذذة اسذ ذذتماع أ رى رأى فيها أه

صذ ذذاحب البالغ سذ ذذيظل مصذ ذذدر طر مفرط ما لم يكمل مد العالج النفسذ ذذي ،ويثب

على مدى فتر ممتد

من الزمن أه س ذ ذ ذذلوكه قد تغير ،ويوافق على قض ذ ذ ذذاء فتر في وحد الرعاية الماتية الخاض ذ ذ ذذعة لتدابير أمنية

مخففذة ،وبعذد ذلذك يمكن تقييم أ ليتذه لاللتحذا ببرنذامف عالج مرتهبي الجرائم الجنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة من البذالغين()24ل

والحظ المجلس أيض ذ ذ ًا أه صذ ذذاحب البالغ لم يجد في طلب االسذ ذذتفاد من اإلفراج المشذ ذذروط ،وأه الجلسذ ذذة
التالية س ذ ذ ذ ذ ذ ذذتعقد في  5آذار/مارم  2018في إطار دور اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتعراض الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذنتين المنص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليها في
الماد  )2(21من قانوه اإلفراج المشذ ذ ذ ذذروط لعام 2002ل وفي  26آب/أغسذ ذ ذ ذذطس  ،2016طلب صذ ذ ذ ذذاحب
البالغ إلى المجلس مراجعذة ق ارره الص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر في  30حزيراه/يونيذه  ،2016وادعى أه احتجذازه جعذد تذاريخ

ا تسذاب أ لية االسذتفاد من اإلفراج المشذروط كاه تعسذفي ًا ألنه ضذع لظروف االحتجاز العقابي وحرم من
الحص ذذول على العالج في الوق المناس ذذب ،وعليه ،فإه تقييم الخطر المي يش ذذكله ال يكفي لتبرير احتجازهل

وفي  16أيلول/س ذ ذذبتمبر  ،2016رأى المجلس أنه لم يحدا أي ط قانوني ،وذكر أه تشذ ذ ذريعات نيوزيلندا

ال تميز بين اروف قض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء المذذد العقذذابيذذة وغير العقذذابيذذة في االحتجذذاز االحتيذذاطي ،بذذل تحذذدد اروف

()23

اس ذذتند المجلس في ق ارره إلى تقرير أعدته إدار اإلص ذذالب في عام  ،2014وورد فيه ،على وجه الخص ذذوص ،أه ص ذذاحب البالغ قد

ثبت

عليه  26تهمة تتعلق جس ذذوء الس ذذلو ؛ وأه إعاد ت يله دا ل الس ذذجن ينبغي أه تحظى جاألولوية؛ وأنه التحق جالبرنامف مرتين

ولهنه لم يمض فيه حتى النهاية؛ وأنه ال بد أه يخضذ ذ ذ ذ ذذع لبرنامف أقل كثافة حتى النهاية لهي يسذ ذ ذ ذ ذذتعيد ثقته في قدرته على العي

ضمن مجموعة؛ وأنه است نف حكم اإلدانة الصادر في حقه ،و و ما قد يحول دوه تمكنه من الخضوع للعالج ،ويبدو أنه يتعارض

على نحو مباشذر مع ما أبداه من تح حح سمس إلتمام مد البرنامف المخصذص لمرتهبي الجرائم الجنسذية من البالغين؛ وأنه كاه يعمل في
المطبخ المركزي وزاول أعماالً شتى أسندتها له الوحد ل
()24
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اه من المفترض أه يعقد المجلس جلسة في  31آذار/مارم  ،2016ولهن المحامي كاه غير موجود في ذلك التاريخل
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االحتجاز حس ذذب التص ذذنيف األمنيل والحظ المجلس أيضذ ذاً أه ص ذذاحب البالغ يخض ذذع حالياً لبرامف تمهيداً
لإفراج عنه ،وأه محا م الدولة الطرف ي من يب فيما إذا كاه احتجازه تعسفي ًا وليس المجلسل
6-4

وفي  17آب/أغسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذطس  ،2017تحقق الهذدف المتمثذل في نقذل ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ إلى الوحذد

الخاض ذ ذ ذذعة لتدابير أمنية مخففة في س ذ ذ ذذجن كرايس ذ ذ ذذتش ذ ذ ذذير ل وفي  24تش ذ ذ ذرين األول/أ توبر  ،2017انتقل

صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى وحد العالج من المخدرات ليبدأ برنامف عالجه ،وكاه من المقرر أه يبدأ في أوا ر

تش ذ ذ ذ ذ ذرين الثاني/نوفمبر  2017ل وكاه سذ ذ ذ ذ ذذيحال جعد إ مال مد البرنامف ،إلى برنامف عالج مرتهبي الجرائم
الجنسية من البالغين()25ل
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ال
وفيما يتعلق جادعاء ص ذ ذذاحب البالغ جش ذ ذ ه انتها الماد  2من العهد ،ترفض الدولة الطرف أو ً

ادعاءه المي يفيد ج ه المحكمة ددت محاميه جعقوبات وانتقدته جسذ ذذبب دفعه جحجف اسذ ذذتند فيها إلى العهدل

وتدفع الدولة الطرف ج ه مه االدعاءات تس ذ ذ ذ ذ ذذتند إلى أجزاء مقتبس ذ ذ ذ ذ ذذة جانتقائية من األحكام الص ذ ذ ذ ذ ذذادر عن

المحكمة ،و ي اقتباسذ ذ ذ ذذات أ رج

من سذ ذ ذ ذذياقها وغير مثبتة جاألدلةل ثانياً ،ت كد الدولة الطرف ،فيما يتعلق

جإدراج أحكذام العهذد في تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريعذاتهذا ،أه نيوزيلنذدا فعلذ

ذلك من الل مجموعة من التذدابير ،جمذا في ذلك

قانوه شذذرعة الحقو  ،وقانوه اإلفراج المشذذروط لعام  ،2002وقانوه اإلصذذالحيات لعام  ،2004وغير ذلك
من التدابير اإلداريةل ثالث ًا ،ترد الدولة الطرف على االدعاء المتعلق جالحصذ ذ ذ ذ ذذول على سذ ذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذ ذذاف
الفعالة ،بمكر اآلليات القضذ ذ ذ ذذائية المتاحة ،مثل االسذ ذ ذ ذذتنناف والمراجعة القضذ ذ ذ ذذائية ،إلى جانب آليات إدارية
أ رى يجوز له ذذا التحقيق في ادع ذذاءات التعرض النته ذذا ذذات ،مث ذذل أمين المظ ذذالم ومجموع ذذة من الهين ذذات
المسذ ذ ذ ذذتقلة األ رىل وتتناول الفقرات التالية الحالة الخاصذ ذ ذ ذذة لصذ ذ ذ ذذاحب البالغ فيما يخص ادعاءات انتها
أحكام العهد المتعلقة جالحصول على سبل االنتصافل
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وفيما يتعلق جمزاعم صذاحب البالغ جشذ ه اإل الل جالمادتين  )4(9و )1(14من العهد بدعوى أه

مجلس اإلفراج المش ذذروط ال يتمتع جاالس ذذتقالل والحياد المطلوبين في ينة قض ذذائية ،واحتجازه تعس ذذفاً ،ت كد

الدولة الطرف أنه ينبغي رفض مه المزاعمل وتالحظ أه صذ ذ ذذاحب البالغ يشذ ذ ذذير إلى قضذ ذ ذذية ميلر وكارول

ضذذد نيوزيلندا ،وتوضذذح قائلة إه قانوه اإلفراج المشذذروط لعام  2002د ل حيز النفاذ منم تاريخ تقديم ذلك

البالغ ،فحذذل محذذل قذذانوه العذذدالذذة الجنذذائيذذة لعذذام  ،1985وبذذملذذك ،تغيرت القواعذذد التي تحكم نظذذام اإلفراج
المشروط منم ذلك الحينل

9-4

وتوض ذ ذ ذذح الدولة الطرف أه مجلس اإلفراج المش ذ ذ ذذروط و ينة قانونية مس ذ ذ ذذتقلة ش ذ ذ ذذكل

جموجب

قانوه اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط لعام  ،2002والهدف منها و النظر في "أ لية الجاني لالسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفاد من اإلفراج
المش ذ ذذروط ،واإليعاز ،عند االقتض ذ ذذاء ،جاإلفراج عنه جش ذ ذذروط" ثم تحديد ش ذ ذذروط اإلفراج عنه ورص ذ ذذد امتثاله

للشذروط()26ل ويجب على المجلس أه يوازه ،في تقييمه ،بين سذالمة المجتمع واحتجاز الجاني ،اسذتنادًا إلى
جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة()27ل
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وت كد الدولة الطرف أه الماد  ) 1(14من العهد ال تنطبق على دور مجلس اإلفراج المش ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط

ألنذه ال يش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار في تحذديذد التهمذة الجنذائيذة الموجهذة إلى ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغل و ذمه مهمذة تتوال ذا المحذا م

في نيوزيلنذدال ولم يكن الهذدف من الجلس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات التي مثذل فيهذا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أمذام المجلس و تحذديذد

()25

يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير قرار مجلس اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط الم ر  ،2019المي أدلى جه صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،إلى أنه أ مذل مد برنامف إعاد ت يل
األشذذخاص ذوي الخطور العالية والبرنامف المي تقدمه وحد العالج من المخدرات في عام  2018ثم التحق ببرنامف عالج مرتهبي

الجرائم الجنسية من البالغين في أيار/مايو 2019ل
()26

قانوه اإلفراج المشروط لعام  ،2002المادتاه  108و109ل

()27

المرجع نفسه ،الماد 7ل
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"حقوقه والتزاماته في دعوى قضذ ذ ذذائية"()28ل وال يحق لصذ ذ ذذاحب البالغ ،كونه يخضذ ذ ذذع لالحتجاز االحتياطي،

االستفاد من إجراء اإلفراج المشروط المي يجوز للمجلس إنفاذهل غير أنه جإمكاه صاحب البالغ أه يطعن

في الق اررات الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادر جشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه طلبه اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط ،أمام المحكمة العليا عن طريق إجراء المراجعة
القضذائيةل وتشذير الدولة الطرف إلى الفقرتين  16و 17من تعليق اللجنة العام رقم  ،)2004(31وتدفع ج ه

إجراءات اإلفراج المشذروط ال يد ل فيها أيضذاً تحديد "أي اسذتحقا للشذخص المعني" ،كما رأت اللجنة فيما

يتعلق جاإلجراءات الت ديبية التي يتخم ا السذ ذذجن في حق السذ ذذجينل ولهن إذا كاه الشذ ذذق المدني من القانوه

ينطبق على إجراءات اإلفراج المشروط ،في قضية يل لل ضد كندا ،فإه اللجنة أشارت إلى ضرور النظر
في اإلجراءات جص ذ ذ ذ ذ ذذور ش ذ ذ ذ ذ ذذاملة ،جما في ذلك فيما يتعلق جالحق في التمام المراجعة القض ذ ذ ذ ذ ذذائية للق اررات
اإلدارية من المحا م()29ل وحين تتاب إمكانية المراجعة القضذ ذذائية في نهاية المطاف ،يكوه شذ ذذرط الوصذ ذذول

إلى محكمة مختص ذذة ومس ذذتقلة ومحايد للب في الدعوى جموجب القانوه جالوص ذذول إلى س ذذبيل االنتص ذذافل

وعلى أية حال ،فإه الحق في التمام المراجعة القضذ ذ ذ ذذائية لقرار المجلس جموجب قانوه نيوزيلندا يسذ ذ ذ ذذتوفي

معايير الماد )1(14ل
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وت كد الدولة الطرف أه مجلس اإلفراج المشذ ذ ذذروط يتمتع جاالسذ ذ ذذتقاللية والحياد الهافيين ولديه من

اإلجراءات ما يفي جغرض تشذكيل " ينة قضذائية" جالمعنى المقصذود في الماد  )4(9وإه لم تهن لديه جميع

صذائص المحكمة القضذائية( ،)30وأنه حظي جقبول اللجنة()31ل وال تملك السذلطة التنفيمية أو أي شذخص أو

ينة أ رى من ارج المجلس القدر على التحكم في ق اررات اإلفراج المشذذروط أو الت ثير عليهال وباإلضذذافة

إلى ذلك ،فإه إجراءات تقييم األ لية لالسذذتفاد من اإلفراج المشذذروط تمتثل للماد  )4(9أله ق اررات مجلس
اإلفراج المشذروط تخضذع للمراجعة القضذائية من دوه قيود (ال يشذترط طلب اإلذه)ل وتخضذع حالة صذاحب

البالغ لالسذ ذ ذ ذذتعراض الدوري جانتظام من ينة مسذ ذ ذ ذذتقلة وفق ًا للتعليق العام للجنة رقم  ،)2014(35واحتجازه
ذدر،
ليس تعسذذفياًل وعالو على ذلك ،قضذذى الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعسذذفي ،في الرأي المي أصذ ه
ج ه مجلس اإلفراج المشروط في نيوزيلندا يتمتع جاالستقاللية الهافية()32ل
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وفيما يتعلق جعدم إعاد ت يل ص ذ ذذاحب البالغ ،تدعي الدولة الطرف أه قانوه نيوزيلندا ال يقس ذ ذذم

العقوبات إلى ش ذذق "جزائي" وش ذذق "غير جزائي"ل وتفرض جميع العقوبات وفق ًا لمقاص ذذد قانوه اإلص ذذالحيات
لعام  ،2004ويحدد الجاني المحكوم عليه جاالحتجاز االحتياطي جحس ذ ذذب التص ذ ذذنيف األمنيل وتتاب للمجرم

فرص االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفذاد من إعذاد التذ يذل وإعذاد اإلدمذاج ،ويزداد اال تمذام بتوفير ذمه الفرص مع اقتراب موعد
اإلفراج عنهل وتدعي الدولة الطرف ،كما و موض ذ ذ ذذح في الفقرات من  2-4إلى  6-4أعاله ،أه ص ذ ذ ذذاحب
البالغ قذد اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفذاد من مجموعذة من الفرص والخذدمذات الراميذة إلى إعذاد تذ يلذه()33ل وتنهر الذدولذة الطرف

()28

تش ذ ذذير الدولة الطرف ،على س ذ ذذبيل المثال ،إلى المحكمة األوروبية لحقو اإلنس ذ ذذاه ،قض ذ ذذية غانوس ذ ذذاوس ذ ذذكام ض ذ ذذد ليتوانيا ،الطلب

()29

اللجنة المعنية جحقو اإلنساه ،قضية يل لل ضد كندا ،البالغ رقم 1981/112ل

()30

تشذذير الدولة الطرف إلى تاريخ صذذياغة الماد  ،)4(9في كتاب مانفريد نوفا U. N. Covenant on Civil and Political ،

رقم  ،99/47922وقض ذ ذذية براوه ض ذ ذذد المملهة المتحد  ،الطلب رقم 04/968؛ واللجنة األوروبية لحقو اإلنس ذ ذذاه ،قض ذ ذذية ألدرياه
ضد النمسا (DR 33, 342 65 )1990ل

 ،Rights: CCPR Commentaryاإلص ذذدار الثاني ( ،)Kehl am Rhein, Germany, N. P. Engel, 2005الص ذذفحتاه

 235و237؛ قض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة أل ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتراليذذا ( ،)CCPR/C/59/D/560/1993الفقر 3-9؛ وقض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة فيواله ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد فنلنذذدا
( ،)CCPR/C/35/D/265/1987الفقر 5-9ل وقض ذ ذ ذ ذ ذذية جانداجيفس ذ ذ ذ ذ ذذكي ض ذ ذ ذ ذ ذذد بيالروم (،)CCPR/C/86/D/1100/2002
الفقرات  3-10إلى 4-10ل

()31

قضية راميكا وآ روه ضد نيوزيلندا ،الفقر 4-7؛ وقضية مانويل ضد نيوزيلندا ( ،)CCPR/C/91/D/1385/2005الفقر 3-7ل

()32

الرأي رقم  ،2016/32الفقرات 62-60ل

()33
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اه ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ يزاول عمالً في الس ذ ذ ذ ذذجن ،ويحص ذ ذ ذ ذذل على العناية الرعوية والدعم النفس ذ ذ ذ ذذي ،وأ مل مد برنامجين من برامف
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ادعاءات ص ذذاحب البالغ التي تفيد ج ه حالته لم تقيَّم أو أنه لم يخض ذذع لبرنامف عالج متخص ذذصل ويش ذذير
البالغ نفس ذذه إلى التقرير المي أعده المعالف النفس ذذي لغرض تقييم حالتهل وتدفع الدولة الطرف ج ه ص ذذاحب

البالغ حظي جفرص ذ ذ ذ ذ ذذة كبير لتقليص حجم الخطر المي يش ذ ذ ذ ذ ذذكله ،ولهن س ذ ذ ذ ذ ذذلوكه وق ارراته حاالً دوه إحراز

تقدم( )34ل وقد أ دت اس ذذتنتاجات الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعس ذذفي ما القولل والحظ الفريق العامل

أيض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ًا أنه لم يكن جاإلمكاه ضذ ذ ذ ذ ذ ذذماه إعاد ت يل صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،حين أصذ ذ ذ ذ ذ ذذدر رأيه ،إال عن طريق
االحتجاز االحتياطي()35ل
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حصر على تقييم المخاطر
ًا
وفيما يتعلق جاالدعاءات التي تفيد ج ه مجلس اإلفراج المشروط اعتمد

المي أجراه المعالف النفسذ ذذي ،تدعي الدولة الطرف أه تقييم المجلس يخضذ ذذع لعملية محكمة ،تجسذ ذذد أفضذ ذذل

طر مفرط ًا على سذ ذذالمة النامل ولم يطعن
ًا
الممارسذ ذذات الدولية ،لتحديد ما إذا كاه الجاني ال يزال يشذ ذذكل
صذذاحب البالغ في تقييم المخاطر المي أجري في قضذذيته قبل جلسذذة االسذذتماع األ ير التي مثل فيها أمام
المجلس في عام ( 2016انظر الفقر  5-4أعاله)ل ورأى الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعسذ ذذفي أيضذ ذ ًا
أه األدوات التي يس ذ ذ ذذتخدمها المجلس لتقييم المخاطر توفر ض ذ ذ ذذمانات كافية للتحقق من عدم انتها حقو

صاحب البالغل
14-4

وفيما يتعلق جاالدعاءات التي تفيد ج ه اس ذ ذ ذذتمرار حبس ص ذ ذ ذذاحب البالغ جعد انقض ذ ذ ذذاء الفتر التي

جد يبرر احتجازه،
ال يجوز فيها اإلفراج عنه جش ذ ذ ذ ذذروط لم يس ذ ذ ذ ذذتند إلى أدلة جديد  ،وال إلى قرار إدانة مس ذ ذ ذ ذذتح ت
ترد الذد ولذة الطرف جذالقول إنذه ال حذاجذة إلى قرار إدانذة ،أله ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرت في حقذه عقوبذة
االحتجاز االحتياطي جعد إدانتهل واسذ ذذت نف صذ ذذاحب البالغ حكم اإلدانة و سذ ذذر االسذ ذذتننافل وتشذ ذذير الدولة

الطرف إلى اسذ ذ ذ ذ ذذتنتاجات الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعسذ ذ ذ ذ ذذفي ،التي ذكر فيها أه صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ

ال يزال يقضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي العقوب ذذة التي فرض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
االحتجاز االحتياطي()36ل
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علي ذذه عن ذذدم ذذا أدين في ع ذذام  ،2004وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذم ذذل ذذمه العقوب ذذة

وتشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير الدولة الطرف إلى قضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذية راميكا وآ روه ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد نيوزيلندا فتمكر ج ه اللجنة رأت أه

المذاد  )4(9من العهذد قذد انتهكذ

أله فتر عذدم جواز االسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفذاد من اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط تتجذاوز المذد

()37

المحدد للس ذ ذ ذ ذذجن الممكور س ذ ذ ذ ذذاجقا

ل ولهن ما يهم في األمر و أه اللجنة رأت في اس ذ ذ ذ ذذتنتاجها أه نظام

االحتجاز االحتياطي في نيوزيلندا ليس تعسذ ذذفياً وال ينتهك معايير المعاملة اإلنسذ ذذانية المنصذ ذذوص عليها في
الماد  10من العهد()38ل

 16-4وقد تبين للفريق العامل المعني جاالحتجاز التعس ذ ذ ذذفي أه نا أس ذ ذ ذذباج ًا قا ر "ناش ذ ذ ذذنة عن طور
الجرائم المرتهبة واحتمال إقدام الش ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص المحتجز على ارتهاب جرائم مماثلة في المس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتقبل" ،مما يبرر
( )
ال لقرار المحكمة العليا المي
اسذ ذذتمرار االحتجاز االحتياطي لصذ ذذاحب البالغ  39ل وأجرى الفريق العامل تحلي ً

يقضذ ذذي جإصذ ذذدار أمر االحتجاز االحتياطي ،ولقرار جي مجلس اإلفراج المشذ ذذروط في  2014و ،2015اللمين
يقضذ ذ ذ ذذياه برفض اإلفراج عن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ جشذ ذ ذ ذذروط ،ورأى أه ق ارراتهما مبرر()40ل ورأى الفريق العامل

()34

تشير الدولة الطرف إلى قضية دين ضد نيوزيلندا ( ،)CCPR/C/D/1512/2006الفقر 5-7ل

()35

الرأي رقم  ،2016/32الفقر 51ل

()36

الرأي رقم  ،2016/32الفقر 63ل

()37

قضية راميكا وآ روه ضد نيوزيلندا ،الفقر 4-7؛ وقضية مانويل ضد نيوزيلندال

()38

قضية دين ضدل نيوزيلندا ،الفقر 4-7ل

()39

الرأي رقم  ،2016/32الفقر 45ل

()40

المرجع نفسه ،الفقر 51ل
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أيض ذ ذ ذ ذ ذ ًا أه الظروف المادية التي احتجز فيها صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لم تهن تختلف ،على ما يبدو ،عن اروف
احتجاز الس ذ ذذجين المي يقض ذ ذذي عقوبة الس ذ ذذجن لمد محدد غير أه اروف احتجازه ر ن االحتياطي كان
مختلفة جما فيه الهفاية عن اروف الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذجن جموجب عقوبة جزائية جالنظر إلى الفرص التي كان

()41

للحصول على الرعاية النفسية وغير ا من أشكال الرعاية الرامية إلى إعاد ت يله واإلفراج عنه

ل

تتاب له

 17-4وردًا على الحجة القائلة إه جلسذ ذ ذ ذذات محا مة صذ ذ ذ ذذاحب البالغ والطعوه التي قدمها تعتبر جمثاجة
الم ِّتبين ،وعلى ادعاء وقوع أ طاء عد أثناء محا مته وفي إجراءات االسذتنناف والنظر في طلب اسذتخدام
امتيذاز الرحمذة الملهي ،تقول الذدولذة الطرف إه ادعذاءاتذه ليس فيهذا مذا يثبذ حذدوا انتهذا للمذاد )1(14
من العهدل وتدعي الدولة الطرف أه حماية الحق في محا مة عادلة جموجب الماد  )1(14ال تس ذ ذذري على

تقييم الحا م العام لطلب ص ذذاحب البالغ اس ذذتخدام امتياز الرحمة الملهي أله األمر ال يتعلق بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ "دعوى مدنية"

وال يذد ذل في إطذار البذ

لذه

في تهمذة جنذائيذةل وتذدعي الذدولذة الطرف كذملذك جذ ه صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أتيحذ

إمكانية اس ذ ذ ذ ذذتنناف حكم اإلدانة الص ذ ذ ذ ذذادر في حقه أمام محكمة االس ذ ذ ذ ذذتنناف والمحكمة العليا ،وتقديم طلبين

منفصذلين السذتنناف العقوبة المفروضذة عليه أمام محكمة االسذتنناف والمحكمة العليال كما اسذتعرض الحا م

العام قضذ ذ ذ ذذيته في إطار النظر في طلبه اسذ ذ ذ ذذتخدام امتياز الرحمة الملهيل وتمكر الدولة الطرف ج ه اللجنة

ترفض عذذاد كذذل شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكوى تقذذدم جشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه المحذذا مذذة غير العذذادلذذة جموجذذب المذذاد  ،)42()1(14إذا كذذان ذ

تتسم جالعموميةل
18-4

قد انتهك

وفيمذا يتعلق جذاالدعذاءات التي تفيذد جذ ه حقو صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ المكفولذة جموجذب المذاد )1(14

ألنه لم يكن جمقدوره الطعن في سذ ذذمعة الشذ ذذخص المي ادعى عليه بتهمة االعتداء الجنسذ ذذي من

دوه أه تقدم أحكام إدانته س ذ ذذاجق ًا كدليل ،تش ذ ذذير الدولة الطرف إلى تقرير وزار العدل وتمكر ج ه الطعن في
شذ ذذخص صذ ذذاحب الشذ ذذكوى ما كاه ليدفع "االدعاء إلى إيالء األدلة على الوقائع أو النزعة اإلجرامية للمتهم
ستحظى جه لوال ذلك"ل

وزن ًا أقل مما كان

تعليقات صاحب البالغ على طلب الدولة الطرف
1-5

في  31كذ ذذانوه األول/ديسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذمبر  ،2019قذ ذذدم ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذ ذذب البالغ تعليقذ ذذاتذ ذذه على مالحظذ ذذات

2-5

ويفيد صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ج ه العهد لم ينفم إنفاذاً كامالً في القانوه الدا لي للدولة الطرف منم 30

الدولة الطرفل

()43

سذ ذذنة على األقل ،وأنه ما من محكمة نيوزيلندية وفرت سذ ذذبيل انتصذ ذذاف جموجب العهد

ل ويسذ ذذتند صذ ذذاحب

البالغ إلى التقرير الدوري الراجع لنيوزيلندا المقدم إلى اللجنة وإلى التقارير الدورية األ رى لدعم حجته

3-5

ل

ويشذير صذاحب البالغ إلى التعليقات الختامية أو المالحظات التي وجهتها اللجنة إلى عدد من البلداه

ل ويالحظ أه اللجنة ،رأت ،في قضذ ذ ذ ذذية ميلر وكارول ضذ ذ ذ ذذد نيوزيلندا ،أنه ال يجوز االحتجاج

()45

جشذ ذ ذ ذ ه الماد 2

10

()44

()41

المرجع نفسه ،الفقر 57ل

()42

اللجنة المعنية جحقو اإلنسذ ذ ذذاه ،قضذ ذ ذذية جل ل ضذ ذ ذذد كندا ،البالغ رقم  ،1984/174الفقر 2-7؛ قضذ ذ ذذية رل مل ضذ ذ ذذد بربادوم،

()43

يسذ ذذتشذ ذذهد صذ ذذاحب البالغ بتعليق أندرو وبيت ار بتلر ،المعنوه "قانوه شذ ذذرعة الحقو في نيوزيلندا :تعليق" ،الطبعة الثانية (ولنغتوه،

()44

 ،CCPR/C/NZL/2001/4الفقر 10ل

()45

يسذذتشذذهد صذذاحب البالغ جالفقرات من  422إلى  451ومن  498إلى  528من التقرير ( A55/40المجلد األول) ،في جملة فقرات

البالغ رقم  1988/301الفقر 4-6ل وقضية فاه مورز ضد ولندا ،البالغ رقم  ،1986/215الفقر 1-7ل

ليكسي نيكسي ،)2015 ،الفقرات  ،12-5-4 ،2-5-4و14-5-4ل

أ رى؛ وCCPR/CO/80/DEUل
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ج حكام الماد  2جمفرد ا( ،)46ولهنه يشذدد على االسذتنتاجات التي توصذل إليها في قضذية تشذيديكا ضذد جمهورية

الهونغو الديمقراطية ،ويدفع بوقوع انتها ات أ رى في مه القضذ ذ ذذية تندرج في إطار المواد  9و 10و ،14وترتبط

جالماد  ،2و ي بملك تد ل في إطار االسذذتثناء()47ل ويعرب صذذاحب البالغ عن أسذذفه أيضذًا أله آراء اللجنة في
القض ذ ذ ذ ذ ذ ذذايا األربع ،التي تبين لهذا فيهذا أه الدولة الطرف قد ارتهبذ

وتهفي مه الردود ،إذا ما ض ذ َّم

ال حتى اآله()48ل
انتهذا ات ،لم تنفذم تنفيذمًا كام ً

إلى ما البالغ ،إلثبات زعمه جش ذ ه وجود ص ذذلة وثيقة فيما بين المواد جالمعنى

المقصذذود جانتها الماد  2في قضذذية تشذذيديكا ضذذد جمهورية الهونغو الديمقراطيةل ولملك ،يدعي صذذاحب البالغ

حدوا انتها للمادتين  )2(2و( )3على أسذ ذذام أنه ال يوجد أي سذ ذذبيل من سذ ذذبل االنتصذ ذذاف جموجب العهد في
ال من
ال ،وأه اس ذ ذذتناد محكمة االس ذ ذذتنناف إلى اجتهاد المحكمة العليا بد ً
نيوزيلندا ،وأه ذلك يش ذ ذذكل انتها ًا متواص ذ ذ ً
معالجة النقاط التي أثارتها اللجنة فيما يتعلق جانتها ات العهد ،يسذذتوجب عرض مه المسذذائل على اللجنة ،وليس

على المحا م في نيوزيلندال
4-5

ويكرر صذذاحب البالغ ادعاءه جش ذ ه افتقار مجلس اإلفراج المشذذروط إلى االسذذتقاللية ويشذذير إلى

قضذذية ميلر وكارول ضذذد نيوزيلندا ،التي رأت فيها اللجنة أه الدولة الطرف لم تثب
أتيح

أه أصذذحاب البالغ قد

لهم االسذتفاد من إجراء المراجعة القانونية لمشذروعية االحتجاز لهي يتسذنى لهم الطعن في اسذتمرار

احتجاز م ،عمالً جالماد  )4(9من العهد()49ل وردًا على حجة الدولة الطرف التي تفيد ج ه الماد  )1(14ال
تنطبق على مجلس اإلفراج المش ذ ذذروط ،يدفع ص ذ ذذاحب البالغ ج نه احتجز على إثر دعوى جنائية وص ذ ذذدور

حكم جذإدانتذه ،وأه الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق المتبقي من عقوبتذه يرتبط ارتبذاطذاً وثيقذ ًا بهذما الحكم الجنذائي ،و و مذا يتجلى في
قانوه األحكام النيوزيلنديل وبالنظر إلى أه المجلس يعقد جلسذ ذ ذ ذ ذ ذذة للنظر في أ لية االسذ ذ ذ ذ ذ ذذتفاد من اإلفراج
المشذذروط مر كل سذذنتين ،فإه المجلس يحدد عملياً ما إذا كان
و ما يمثل لب القانوه الجنائيل

5-5

فتر السذذجن سذذتمتد لسذذنتين إضذذافيتين(،)50

وي كد ص ذذاحب البالغ أه مجلس اإلفراج المش ذذروط رأى في آب/أغس ذذطس  2019أنه آه له أه ينتقل

إلى مرحلة إعاد اإلدماج في السذ ذ ذذجن وأشذ ذ ذذار إلى إجراء تقييم جديد في مطلع شذ ذ ذذهر آب/أغسذ ذ ذذطس )51(2020ل

ويدفع صذذاحب البالغ ج ه األسذذباب التي دفع إلى اعتباره مصذذدر طر مفرط لم توضذذح في التقييم ،وأه اتخاذ

ال جذدًا ،ألنذه يقبع في الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذجن منذم  20عذامذًال ويذدفع ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ جذ ه
ذما القرار قذد اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتغر زمنذًا طوي ً

ذهر أ رى،
الماد  )1(14تنطبق في قض ذذيته ،جالنظر إلى قرار المجلس ،المي يقض ذذي بتمديد احتجازه لمد  12ش ذ ًا
وإلى رأي اللجنة في قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ،وقد انتهك مه الماد ل

()46

قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ،الفقر 3-7ل

()47

 ،CCPR/C/115/D/2214/2012الفقر 5-5ل

()48

يشذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذذاحب البالغ إلى أه جميع البالغات ذات الصذ ذ ذ ذذلة قدمها المحامي الحالي ،ويشذ ذ ذ ذذير إلى قضذ ذ ذ ذذية راميكا وآ روه ضذ ذ ذ ذذد
نيوزيلندا؛ قض ذ ذ ذذية دين ض ذ ذ ذذد نيوزيلندا؛ قض ذ ذ ذذية إل بل ض ذ ذ ذذد نيوزيلندا ()CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1؛ وقض ذ ذ ذذية ميلر
وكارول ضد نيوزيلندال

()49

قضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ،الفقرات من  14-8إلى 16-8ل

()50

تنص الماد  )2(21من قانوه اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذذروط لعام  2002على أه ينظر المجلس في أ لية كل مجرم محتجز لالسذ ذ ذ ذ ذذتفاد من

اإلفراج المش ذذروط ،مر واحد على األقل كل س ذذنتين ،بدءاً من تاريخ آ ر جلس ذذة اس ذذتماع ض ذذع لها لهما الغرض إال في الحاالت
شهر على عقد آ ر جلسة من
التالية( :أ) إذا حدد موعد جديد أل لية االستفاد من اإلفراج المشروط يحل جعد مرور أ ثر من  12اً

جلسات اإلفراج المشروط (في مه الحالة تنطبق الماد الفرعية ())1؛ أو (ب) إذا كاه الجاني يخضع ألمر ت جيلل
()51

ذكر المجلس في ق ارره أه ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ قد أ مل ،في آذار/مارم  ،2018مد برنامف إعاد ت يل األش ذ ذ ذ ذ ذذخاص ذوي الخطور

العالية وبرنامف العالج من المخدراتل وفي أيار/مايو  ،2019أتم برنامف عالج مرتهبي الجرائم الجنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية من البالغين ،وقد عمل

فيه مرشذ ذداًل وأس ذذفر تقييم حالته عن اعتباره مص ذذدر طر معتدل/ش ذذديد يتمثل في احتمال إقدامه على االعتداء الجنس ذذيل ويوض ذذح
المجلس أنه سيحظى جالدعم من أمه وشقيقته ومجتمعه المحليل
GE.22-02052
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6-5

وي كد صاحب البالغ أه اروف احتجازه وطريقة معاملته مساوية لما تعرض له أصحاب البالغ

في قضذ ذ ذذية ميلر وكارول ضذ ذ ذذد نيوزيلندا ،و ي في حد ذاتها تتسذ ذ ذذم جالشذ ذ ذذد  ،وإه كان

مد االحتجاز أقلل

ويدفع صذذاحب البالغ ج ه مطالبته جالخضذذوع لبرنامف العالج الجماعي يمكن أه يقال فيه إنه مس جالهرامة

طر (جسذدي ًا ونفسذي ًا) ،جالنظر إلى أنه ينتمي إلى شذعب الماوري
ًا
وتقليل من االحترام( )52أو إنه يشذكل يقين ًا
ويعتبر في أسفل السلم االجتماعي في السجن جسبب جريمته( ،)53اصة وأه البرنامف ال ي م في الحسباه

أفراد الماوري ،كما اعترف بملك وزير اإلصذ ذ ذذالحيات()54ل ويدفع صذ ذ ذذاحب البالغ ج ه الدولة الطرف لم تعط
وجود س ذ ذذبب يبرر عدم توفير العالج الفردي له في س ذ ذذجن يقع في المنطقة التي ينتمي إليها

س ذ ذذبب ًا أو تثب
مخرج المتنذاعذه عن الخضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوع للعالج الجمذاعي ،وأنذه لم يخضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع قط لتقييم أ ليتذه لاللتحذا جذالبرنذامف
المخص ذ ذ ذذص لمرتهبي الجرائم الجنس ذ ذ ذية من البالغين وتبين أنه غير م ل لملك ،كما ادع

الدولة الطرفل

كثير من وقف مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكن األلم عنه فج  ،و و دواء كاه يتناوله
وعالو على ذلك ،عانى صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ًا
منم  10سنوات حتى بلغ حد اإلدماهل
7-5

ويرى صذاحب البالغ أه األسذباب التي علل بها مجلس اإلفراج المشذروط اسذتمرار احتجازه غير مقنعة
()55

ويمكن أه تتسذ ذ ذذبب في حالة نفسذ ذ ذذية مرضذ ذ ذذية

ل كما يدفع صذ ذ ذذاحب البالغ ج ه تقييمات المجلس ليس ذ ذ ذ معد

ص ذ ذذيص ذ ذًا ألفراد ش ذ ذذعب الماوري ،جالنظر إلى ارتفاع نس ذ ذذبتهم في نظام العدالة الجنائية والتمييز ض ذ ذذد م في ما

النظام()56ل وتشذ ذذير الد ارسذ ذذات إلى أه أ ثر من  50في المائة من نزالء السذ ذذجوه ينحدروه من إثنية الماوري(،)57

في حين أه أفراد المذذاوري ال تتجذذاوز  21في المذذائذذة من موافي الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذجوه و 7,3في المذذائذذة من المعذذالجين
النفس ذ ذ ذ ذذيين()58ل ويدفع ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ج نه ثب أه إثنية مقدمي العالج مهمة في نجاب برنامف العالج وترغيب

السذ ذذجين الماوري في الخضذ ذذوع لهل ويشذ ذذير صذ ذذاحب البالغ أيضذ ذًا إلى أه الدولة الطرف لم تنفم التوصذ ذذيات التي

قدمتها اللجنة في مالحظاتها الختامية جشذ ه نيوزيلندا ،ودع فيها إلى القضذذاء على التمييز ضذذد شذذعب الماوري

في مجال إقامة العدل ،جما في ذلك عن طريق توفير برامف التدريب لموافي السجوه()59ل
8-5

ويكرر صذذاحب البالغ الحجة التي دفع بها جشذ ه انتها الماد  )1(14وي كد أنه ال يسذذعى ،من

الل تقديم ما البالغ ،إلى أه يحظى جحق إضافي في االستننافل ويدفع كملك ج ه الماد  )1(14تنطبق

ذير إلى قض ذذية يا
على امتياز الرحمة الملهي ،مش ذ اً

ض ذذد وكالة الخدمات القانونية ،و ي قض ذذية محلية رأت

فيها المحكمة العليا أه اس ذ ذ ذذتخدام امتياز الرحمة و أمر عرض ذ ذ ذذي في اإلجراءات الجنائية ويمكن أه يخول

()52

يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذير ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ إلى أطروحذذة الذذدكتوراه التي أعذذد ذذا أنذذدرو روالنذذد فروسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ جعنواه " New connections: the

،"engagement in group therapy of incarcerated men who have sexually offended against children

جامعة كانتربري ،2000 ،ص 76-75ل
()53

يشير صاحب البالغ إلى "قانوه السجناء"ل

()54

"قال وزير اإلصذ ذذالحيات كيلفين ديفيس إه ضذ ذذخ اسذ ذذتثمار جقيمة  98مليوه دوالر من "ميزانية توفير الرفاه" يمثل طو أولى كبير
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ير ،يشذير صذاحب البالغ إلى أه إنشذاء لجنة مراجعة القضذايا الجنائية
االسذتفاد من المعونة القضذائيةل وأ اً

جموجب قانوه لجنة مراجعة قضايا الجرمية لعام  2019و اعتراف جفشل النظام المي ضع له محلي ًال
مالحظات إضافية مقدمة من صاحب البالغ
-6

ير من إجراء اإلفراج
في  16أيلول/سذذبتمبر  ،2020أبلغ صذذاحب البالغ اللجنة ج نه قد اسذذتفاد أ اً

المش ذ ذ ذ ذ ذذروط في  1أيلول/س ذ ذ ذ ذ ذذبتمبر  2020وأه قرار اإلفراج يظل قابالً لإلغاء مدى الحيا عند ارتهاب أي
انتها للشروطل

المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية
قب ذذل النظر في أي ادع ذذاء يرد في بالغ م ذذا ،يج ذذب على اللجن ذذة ،وفقذ ذ ًا للم ذذاد  97من نظ ذذامه ذذا
1-7
الدا لي ،أه تقرر ما إذا كان القضية مقبولة أم ال جموجب البروتوكول اال تياريل
وقذذد ت ذ ذذدت اللجنذذة ،وفق ذ ًا لمذذا تنص عليذذه الفقر (2أ) من المذذاد  5من البروتوكول اال تيذذاري،
2-7
من أه المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لذذة نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ليسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ قيذذد البح ذ في إطذذار أي إجراء آ ر من إجراءات التحقيق الذذدولي
أو التسوية الدوليةل

3-7

وفيمذا يتعلق جذادعذاء صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ أه الذدولة الطرف لم تف جذالت ازمذاتهذا جموجذب المذاد ،)2(2

تمكر اللجنة جاجتهاداتها القض ذ ذ ذ ذ ذذائية التي ورد فيها أه أحكام الماد  2من العهد تنص على التزام عام على

الدول األطراف وال تنشذ ذ ذ ذ ذ ذ عنها ،عند االحتجاج بها جش ذ ذ ذ ذ ذذكل منفص ذ ذ ذ ذ ذذل ،مطالبة ما في بالغ مقدم جموجب

البروتوكول اال تيذاريل وت كذد اللجنذة من جذديذد أنذه ال يجوز االحتجذاج جذ حكذام المذاد  2في مطذالبذة مذا في

بالغ مقذدم جموجذب البروتوكول اال تيذاري جذاالقتراه مع أحكذام أ رى من العهذد ،إال إذا كذاه إ الل الذدولذة

الطرف جالتزاماتها جموجب الماد  2قريب الصذ ذذلة جانتها منفصذ ذذل للعهد يمس على نحو مباشذ ذذر الشذ ذذخص
المي يدعي أنه ض ذ ذ ذ ذذحيةل غير أه اللجنة تالحظ أه ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ قد ادعى جالفعل أه حقوقه ،المكفولة

جموجب المادتين  9و ،14قد انتهك
اللجنة أه النظر فيما إذا كان

من جراء تفس ذ ذ ذذير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف ،وال ترى

الدولة الطرف قد انتهك

أيضذ ذاً التزاماتها العامة الناشذ ذذنة عن الماد ،)2(2

مقروء جذذاالقتراه مع المذذادتين  9و 14من العهذذد ،يختلف عن النظر في انتهذذا حقو ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ

المكفولة جموجب المادتين  9و 14من العهدل ولملك ،تعتبر أه ادعاءات صذ ذ ذ ذذاحب البالغ في ما الصذ ذ ذ ذذدد

متعارضة مع الماد  2من العهد ،وتعلن عدم مقبوليتها جموجب الماد  3من البروتوكول اال تياريل

وتحيط اللجنة علم ًا جادعاء ص ذذاحب البالغ أنه لم يحص ذذل على س ذذبيل انتص ذذاف فعال مما يش ذذكل
4-7
انتهذا ذاً للمذاد  )3(2أله العهذد غير مذدرج في القذانوه المحلي وأله المحذا م تسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتنذد إلى اجتهذاد المحكمذة
العليا ال إلى أحكام العهدل وتحيط اللجنة علماً أيضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ًا جحجة الدولة الطرف التي تفيد ج ه نيوزيلندا أدرج
العهذد من الل مجموعذة من التذدابير ،جمذا في ذلذك قذانوه شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرعذة الحقو في نيوزيلنذدا ،وقذانوه اإلفراج

المشذ ذ ذذروط لعام  ،2002وقانوه اإلصذ ذ ذذالحيات لعام  ،2004وغير ذلك من التدابير اإلداريةل وتحيط اللجنة

علماً أيضذ ذ ذ ذ ذ ًا جحجة الدولة الطرف التي تقول إه نا آليات قض ذ ذ ذ ذذائية متاحة ،مثل االس ذ ذ ذ ذذتنناف والمراجعة
القض ذ ذ ذ ذ ذ ذذائية ،إلى جانب آليات إدارية أ رى يجوز لها التحقيق في ادعاءات التعرض النتها ات ،مثل أمين
المظالم ومجموعة من الهينات المسذ ذ ذ ذ ذ ذذتقلة األ رىل وبالنظر إلى ما تقدم ،ترى اللجنة أه صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ

لم يقذدم أدلذة كذافيذة على ذمه االدعذاءات ألغراض المقبوليذة ،ولذملذك ،تعتبر ذا غير مقبولذة جموجذب المذاد 2

من البروتوكول اال تياريل
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حقذه في

وتحيط اللجنذة علمذ ًا جذادعذاءات ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ التي تفيذد جذ ه الذدولذة الطرف انتهكذ
5-7
محذا مذة عذادلذة ،المنصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوص عليذه في المذاد  )1(14من العهذد ،أله محذاميذه األول لم يوفر لذه الذدفذاع

الفعال ،وعليه ،فإه ضذ ذ ذذمانات المحا مة العادلة لم تراع في محا مته ،سذ ذ ذواء في مرحلة المحا مة االبتدائية
أو في مرحلة االس ذ ذ ذذتنناف األولل وتحيط اللجنة علم ًا أيض ذ ذ ذ ًا جحجف الدولة الطرف التي تدفع ج ه ص ذ ذ ذذاحب
البالغ أتيح له إمكانية اسذ ذذتنناف حكم اإلدانة الصذ ذذادر في حقه أمام محكمة االسذ ذذتنناف والمحكمة العليا،

وتقديم طلبين منف صذ ذذلين السذ ذذتنناف العقوبة المفروضذ ذذة عليه أمام محكمة االسذ ذذتنناف والمحكمة العليا ،وأه
الحا م العام اسذتعرض قضذيته في إطار اسذتخدام امتياز الرحمة الملهيل وتالحظ اللجنة أه صذاحب البالغ

لم يثبذ

ادعذاءه جشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه انتهذا حقذه في محذا مذة عذادلذة ،كمذا أنذه لم يبين دور المحذامي األول ،الذمي تولى

الدفاع عنه أمام المحا م ،في انتها حقه في أه تنظر في قضذ ذ ذ ذذيته محكمة مختصذ ذ ذ ذذة ومسذ ذ ذ ذذتقلة ومحايد ،

اصذة وأنه تمكن من اسذتنناف الق اررات أمام المحا م وفي إطار إجراء امتياز الرحمة الملهيل وبالنظر إلى

ما تقدم ،ترى اللجنة أه ص ذذاحب البالغ لم يقدم أدلة كافية على مه االدعاءات ألغراض المقبولية ،وعليه،
تعتبره غير مقبول جموجب الماد  2من البروتوكول اال تياريل

وتحيط اللجنذذة علمذ ًا جذذادعذذاءات ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذذب البالغ المتعلقذذة جذذالمذذادتين  )4(9و )1(14من العهذد
6-7
ومفاد ا أه افتقار مجلس اإلفراج المش ذ ذ ذذروط النيوزيلندي إلى االس ذ ذ ذذتقاللية والحياد حال دوه حص ذ ذ ذذوله على

اإلفراج من ينة مسذذتقلة ،مما أسذذفر عن احتجازه تعسذذف ًال ومن ناحية أ رى ،تحيط اللجنة علم ًا جقول الدولة
الطرف إه المذاد  ) 1(14ال تنطبق على مجلس اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط ،على نحو مذا قض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ جذه المحذا م

المحليةل وتحيط اللجنة علم ًا أيض ذ ذ ًا جالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد ج ه القواعد التي تحكم
نظام اإلفراج المش ذ ذ ذ ذ ذذروط قد تغيرت ،منم قض ذ ذ ذ ذ ذذية ميلر وكارول ض ذ ذ ذ ذ ذذد نيوزيلندا ،جعد أه حل قانوه اإلفراج
المشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذروط لعذذام  2002محذذل قذانوه العذذدالذة الجنذذائيذذة لعذذام  1985ل وتالحظ اللجنذذة كذملذك أه المجلس لم

يتصرف جصفة قضائية ألنه استعرض مدى صحة (وليس مشروعية) احتجاز صاحب البالغل
7-7

وتمكر اللجنة جاآلراء التي اعتمدتها في قض ذذية راميكا وآ روه ض ذذد نيوزيلندا ،ونظرت فيما إذا اه من

المفروض "اعتبار مجلس اإلفراج المشروط ينة ينقصها االستقالل والحياد أو تعاني من قصور في اإلجراءات"،

و رج جاسذ ذذتنتاج مفاده أه ما الحد لم يبلغ ،وال سذ ذذيما في ضذ ذذوء قابلية ق اررات المجلس للمراجعة القضذ ذذائية()60ل
ال
وتالحظ اللجنة أه الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعس ذ ذ ذذفي توص ذ ذ ذذل إلى اس ذ ذ ذذتنتاج مماثل عندما أجرى تحلي ً

الس ذ ذ ذذتقالل المجلس في مه القض ذ ذ ذذية()61ل وتالحظ اللجنة كملك أنه ،جخالف أص ذ ذ ذذحاب البالغ في قض ذ ذ ذذية ميلر

وكارول ضد نيوزيلندا ،لم يطعن صاحب البالغ في استقالل المجلس أمام المحا م المحلية ،كما أنه لم يحرم من
اإلفراج المشذ ذذروط جطريقة مماثلة لما حدا في قضذ ذذية ميلر وكارولل وبناء عليه ،ترى اللجنة أه صذ ذذاحب البالغ

قد أ َّل جالتزامه جاسذ ذذتنفاد سذ ذذبل االنتصذ ذذاف المحلية ،وتعتبر االدعاءات التي تفيد ج ه المادتين  )1(9و )1(14قد
انتهكتا جسبب افتقار المجلس المزعوم إلى االستقاللية مما أدى إلى احتجازه تعسفًا ،ادعاءات غير مقبولة جموجب

المادتين  2و()2(5ب) من البروتوكول اال تياريل
8-7

وتحيط اللجنة علمًا جادعاءات ص ذ ذ ذذاحب البالغ المس ذ ذ ذذتند إلى المادتين  )1(9و )3(10ومفاد ا أنه قد

اسذ ذ ذ ذذتنفد "جميع سذ ذ ذ ذذبل االنتصذ ذ ذ ذذاف المحلية المعقولة" المتاحة لهل وفي ضذ ذ ذ ذذوء عدم ورود أي اعتراض من الدولة

الطرف في ما الصدد ،ترى اللجنة أه مقتضيات الماد ()2(5ب) من البروتوكول اال تياري قد استوفي ل

14

()60

قضية راميكا وآ روه ضد نيوزيلندا ،الفقر 4-7ل

()61

الرأي رقم  ،2016/32الفقرات 62-60ل
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وبالنظر إلى أه ادعاءات ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المتبقية قد دعم جاألدلة الهافية ألغراض المقبولية،

فإه اللجنة تعتبر ا مقبولة ألنها تطرب مس ذ ذ ذذائل تندرج في إطار المادتين  )1(9و )3(10من العهد ،وتش ذ ذ ذذرع

في النظر في األسس الموضوعيةل

النظر في األسس الموضوعية
1-8

نظرت اللجنذذة في البالغ في ضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوء جميع المعلومذذات التي أتذذاحهذذا لهذذا الطرفذذاه ،على النحو

2-8

وتحيط اللجنة علماً جادعاء ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ المتعلق جالمادتين  )1(9و )3(10من العهد ،ومفاده

المنصوص عليه في الماد  )1(5من البروتوكول اال تياريل

أه الدولة الطرف لم توفر له العال ج الهذافي في إطار إعاد التذ يذل قبذل مثوله أول مر أمام مجلس اإلفراج

المشذ ذ ذ ذ ذذروط ،مما أسذ ذ ذ ذ ذذفر عن احتجازه تعسذ ذ ذ ذ ذذفاًل وتمكر اللجنة ج ه الدولة الطرف من واجبها في حالة إيداع

الشذ ذ ذ ذذخص االحتجاز االحتياطي أه تقدم له المسذ ذ ذ ذذاعد الالزمة لهي تتسذ ذ ذ ذذنى إمكانية اإلفراج عنه في أقرب

وقذ

ممكن من دوه أه يكوه مص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر طر على المجتمع( )62ل وتالحظ اللجنذة أه الذدولذة الطرف ت كذد

أه صذ ذ ذ ذذاحب البالغ اسذ ذ ذ ذذتفاد من مجموعة من الفرص والخدمات التي أتيح

له بهدف إعاد ت يله (انظر

الفقر  12-4أعاله)ل وتالحظ اللجنة على وجه الخصذذوص أه صذذاحب البالغ عرضذ

عليه المشذذاركة في

برنامف تقدمه وحد العالج من المخدرات في كانوه الثاني/يناير  ،2013أي قبل سذ ذ ذ ذذنة وثالثة أشذ ذ ذ ذذهر من
موعذد أول جلس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة مثذل فيهذا أمذام المجلس ،وأنذه حظي جفرص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة متذاجعذة البرنذامف نفس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه مر ثذانيذة في

ش ذ ذذباط/فبراير ( 2014انظر الفقر  2-4أعاله)ل وتالحظ اللجنة أيض ذ ذ ًا أنه حظي جعد ذلك جالفرص ذ ذذة إلتمام
برنذامف لمس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذانذد متعذاطي المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذكرات وغير ذا من العقذاقير المخذدر في تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أ توبر 2014

(انظر الفقر  3-4أعاله) وأه إتمامه للبرنامف المي تقدمه وحد العالج من المخدرات كاه سي له جعد ذلك

لاللتح ذذا ببرن ذذامف عالج مرتهبي الجرائم الجنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذة من الب ذذالغين (انظر الفقرات من  5-4إلى  6-4أعاله)ل

وتحيط اللجنة علماً أيض ذ ذ ذ ًا بتقييم الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعسذ ذ ذذفي المي رأى أه صذ ذ ذذاحب البالغ
قد أتيح له فرصذ ذ ذذة عادلة للحصذ ذ ذذول على اإلفراج عن طريق المشذ ذ ذذاركة في العالج قبل أه ينظر مجلس
اإلفراج المشذ ذذروط ،في المر األولى ،في جواز اإلفراج عنه جشذ ذذروط في نيسذ ذذاه/أبريل  2014وأه صذ ذذاحب

البالغ ال يتلقى العالج المناس ذذب()63ل ولملك ،ترى اللجنة أنه ال يس ذذعها ،في ض ذذوء الظروف الخاص ذذة في
مه القض ذ ذ ذ ذ ذذية ،أه تس ذ ذ ذ ذ ذذتنتف أه الدولة الطرف تخلف

عن توفير العالج الخاص جإعاد الت يل في الوق

المناس ذذب لص ذذاحب البالغ قبل أه يمثل أول مر أمام مجلس اإلفراج المش ذذروط ،وأه ذلك تس ذذبب في انتها

حقوقه المكفولة جموجب المادتين  )1(9أو  )3(10من العهدل
3-8

وتحيط اللجنة علمًا أيضذًا جادعاء صذذاحب البالغ المي يفيد ج ه البرامف الرامية إلى إعاد ت يله ليسذ

برامف معد ص ذذيصذ ذًا لش ذذعب الماوري وأه الماوريين يش ذذكلوه نس ذذبة عالية في نظام العدالة الجنائية ويعانوه من
التمييز في ما النظامل وبالنظر إلى أه ما االدعاء لم يتض ذذمن معلومات اص ذذة تبين على وجه التحديد ،ت ثير
ذلك على صاحب البالغ شخصيًا ،ال يسع اللجنة أه تقضي جحدوا انتها بهما الش هل

4-8

وتحيط اللجنة علم ًا كملك جادعاءات ص ذ ذذاحب البالغ جش ذ ذ ه اس ذ ذذتمرار احتجازه جعد انقض ذ ذذاء الفتر

التي ال يجوز فيها اإلفراج عنه جش ذ ذ ذذروط واحتجازه في اروف مش ذ ذ ذذابهة للظروف التي احتجز فيها لقضذ ذ ذذاء
الشق الجزائي من عقوبتهل وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  )2014(35المي ورد فيه ما يلي" :قد يكوه

االعتقال أو االحتجاز مسذ ذ ذذموحاً جه جموجب القوانين المحلية ويكوه تعسذ ذ ذذفياً على الرغم من ذلكل وال يجوز

()62

قضية دين ضد نيوزيلندا ،الفقر 5-7؛ وقضية ميلر وكارول ضد نيوزيلندا ،الفقر 2-8ل

()63
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اعتبار مفهوم "التعس ذ ذذف" ص ذ ذذنوًا لمفهوم "مخالفة القانوه" ،بل يجب تفس ذ ذذيره جش ذ ذذكل أوس ذ ذذع ليش ذ ذذمل عناصذ ذذر
مخذالفذة األعراف والظلم وعذدم قذابليذة التنب وعذدم اتبذاع اإلجراءات القذانونيذة الواجبذة ،عالو على عنذاصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر
عدم المعقولية وانعدام الض ذ ذ ذذرور والتناس ذ ذ ذذب"ل وفي التعليق العام نفس ذ ذ ذذه ،ش ذ ذ ذذددت اللجنة على أه االحتجاز
االحتياطي يجب أه يخض ذ ذ ذذع لقيود محدد لهي يس ذ ذ ذذتوفي مقتض ذ ذ ذذيات الماد  9من العهدل ويجب على وجه

التحديد ،أه تهوه نا أس ذ ذذباب قا ر تبرر االحتجاز االحتياطي جعد انقض ذ ذذاء مد الس ذ ذذجن العقابية ،تجنباً
للتعس ذ ذ ذذف ،ويجب الحرص على أه تجري ينة مس ذ ذ ذذتقلة اس ذ ذ ذذتع ارض ذ ذ ذذات دورية منتظمة للب فيما إذا كان

مبررات االحتجذذاز ال تزال قذذائمذذةل ويجذذب أال تلج ذ الذذدول إلى ذذما االحتجذذاز إال كمالذ أ ير ،وأه تتو ى
الحيطة وتوفر الضذ ذ ذ ذ ذذمانات المناسذ ذ ذ ذ ذذبة لدى تقييم المخاطر المسذ ذ ذ ذ ذذتقبليةل وعالو على ذلك ،يجب أه تهوه

اروف االحتجاز "مختلفة عن اروف احتجاز الس ذذجناء المدانين المين يقض ذذوه حكم ًا عقابياً جالس ذذجن ،وأه
تهذذدف إلى إعذاد تذ يذذل الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخص المحتجز وإعذاد إدمذاجذه في المجتمع"()64ل وتالحظ اللجنذذة أه الفريق
العامل المعني جاالحتجاز التعس ذذفي قد رأى أه المد التي قض ذذا ا ص ذذاحب البالغ في االحتجاز االحتياطي

في مه القضذ ذ ذ ذذية تختلف بدرجة كافية عن مد الحكم العقابي جالنظر إلى أه منح فرصذ ذ ذ ذ ًا للحصذ ذ ذ ذذول على
الرعاية النفس ذ ذ ذ ذ ذ ذذية وغير ا من أش ذ ذ ذ ذ ذ ذذكال الرعاية بهدف إعاد ت يله واإلفراج عنه ،وأه نا أس ذ ذ ذ ذ ذ ذذباجا قا ر

"ناجمة عن طور الجرائم التي ارتهب

واحتمال أه يرتهب الش ذذخص المحتجز جرائم مماثلة في المس ذذتقبل"

()65
تبرر إجقاءه ر ن االحتجاز االحتياطي ل ومع ذلك ،يتعين على اللجنة أه تجري تقييمها الخاص ،اسذتناداً
إلى اجتهاداتها القضذ ذ ذ ذذائية والتطورات ذات الصذ ذ ذ ذذلة التي طرأت على القضذ ذ ذ ذذية منم التقييم المي أجراه الفريق

العذامذل ،لهي تبذ

فيمذا إذا كذانذ

اروف االحتجذاز االحتيذاطي لص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ وطبيعتذه وطول مذدتذه

تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في تعليقها العام رقم  )2014(35فيما يتعلق جالمعقولية والضرور

والتناسب واستمرار المبرر إجراء استعراض مستقلل

وتحيط اللجنة علم ًا جالحجة التي دفع بها صذ ذ ذ ذذاحب البالغ جشذ ذ ذ ذ ه الماد  9من العهد ومفاد ا أه
5-8
ال اللها لالس ذذتفاد من اإلفراج المش ذذروط ،و احتجاز
احتجازه جعد قض ذذاء المد اإللزامية التي لم يكن م ً
تعسذ ذ ذ ذذفي جالنظر إلى عدم اهور أدلة جديد ضذ ذ ذ ذذده؛ ولم يصذ ذ ذ ذذدر في حقه حكم يدينه جارتهاب جرائم أ رى

يمكن أه يبرر اسذ ذذتمرار احتجازه االحتياطي؛ وال اروف احتجازه كما كان

الل قضذ ذذاء المد العقابية

من الحكمل وتحيط اللجنة علماً كملك بتوض ذذيح الدولة الطرف التي أفادت ج نه ال حاجة إلى أه يكوه نا

حكم إدانة ،أله عقوبة االحتجاز االحتياطي فرض ذ ذ

جصذ ذذور قانونية على صذ ذذاحب البالغ عقب إدانته في

أيار/مايو  2004بتهمة ارتهاجه مس جرائم ،جما في ذلك اغتصذ ذ ذذاب قاصذ ذ ذذر واالعتداء عليه جنسذ ذ ذذياً ،وأله

جميع األحكام ص ذ ذذدرت وفق ًا لمقاص ذ ذذد قانوه اإلص ذ ذذالحيات لعام  ،2004وأله تحديد الجنا المحكوم عليهم
جاالحتجاز االحتياطي يس ذذتند إلى التص ذذنيف األمنيل وتالحظ اللجنة أيض ذاً أه ص ذذاحب البالغ تلقى أش ذذكاالً
مختلفة من المشور والرعاية النفسية في إطار البرنامف المي تقدمه وحد العالج من المخدرات ،و و برنامف

بدأه في كانوه الثاني/يناير  2013قبل أه يص ذذبح ص ذذاحب البالغ م الً لالس ذذتفاد من اإلفراج المش ذذروطل
وتحيط اللجنة علم ًا كملك جالم علومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفاد ا أه ص ذ ذ ذذاحب البالغ اض ذ ذ ذذطر إلى
االنسذ ذ ذ ذ ذذحاب من برنامف العالج في آذار/مارم  2014جعدما أقر ج ه سذ ذ ذ ذ ذذلوكه وصذ ذ ذ ذ ذذحته يقفاه عائقاً دوه
ال
مش ذ ذذاركته في البرنامف (انظر الفقر  2-4أعاله)ل وتالحظ اللجنة أيضذ ذ ذ ًا أه ص ذ ذذاحب البالغ أص ذ ذذبح م ً

لالسذذتفاد من اإلفراج المشذذروط في  21نيسذذاه/أبريل  2014وأه أول جلسذذة اسذذتماع عقد ا مجلس اإلفراج
المش ذذروط كان

في  30نيس ذذاه/أبريل ( 2014انظر الفقر  3-4أعاله)؛ وتالحظ أه المجلس عقد جلس ذذات

اسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتم ذذاع أ رى في  21نيسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاه/أبري ذذل ( 2015انظر الفقر  4-4أعاله) و 30حزيراه/يوني ذذه 2016
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نظر
(انظر الفقر  5-4أعاله) ورأى ،جعد تقييم المخاطر ،أه ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ال يزال يش ذ ذ ذ ذذكل
كبير اً
طر اً
اً
الرتهاجه جرائم جنسذ ذذية عنيفة؛ وأه المجلس سذ ذذمح بنقل صذ ذذاحب البالغ إلى الوحد الخاضذ ذذعة لتدابير أمنية
مخففة في سذ ذ ذذجن كرايسذ ذ ذذتشذ ذ ذذير في  17آب/أغسذ ذ ذذطس ( 2017انظر الفقر  6-4أعاله)ل وتالحظ اللجنة

أيض ذ ًا أه صذذاحب البالغ أفرج عنه الحق ًا جشذذروط في  1أيلول/سذذبتمبر  ،2020جعد إتمام مد برنامف إعاد
ت يل األش ذ ذ ذ ذ ذ ذذخاص ذوي الخطور العالية والبرنامف المي تقدمه وحد العالج من المخدرات في عام 2018

ثم انتقل إلى برنامف عالج مرتهبي الجرائم الجنس ذ ذ ذذية من البالغين في أيار/مايو 2019ل ولملك ،ترى اللجنة
أه الدولة الطرف قد قدم

اإلثبات الهافية على أه اروف احتجاز صذ ذذاحب البالغ وطبيعة ما االحتجاز

ال عن الخطر األمني المي يشذكله جسذبب جرائم العنف الجنسذي التي ارتهبها قد ضذع
ومدته ،فضذ ً

للتقييم

على النحو الواجب ،تمش ذ ذ ذ ذ ذذي ًا مع ا لمتطلبات الوارد في تعليقها العام رقم  )2014(35فيما يتعلق جالمعقولية
والضرور والتناسب واستمرار المبررل

6-8

وتمكر اللجنة ج ه الماد  9من العهد تقضذذي ج ه تهوه اروف االحتجاز االحتياطي مختلفة عن

اروف احتجاز الس ذ ذ ذ ذ ذ ذذجناء المدانين المين يقض ذ ذ ذ ذ ذ ذذوه حكم ًا عقابياً جالس ذ ذ ذ ذ ذ ذذجن ،وأه تهدف إلى إعاد ت يل
الشخص المحتجز وإعاد إدماجه في المجتمعل وفي ما الصدد ،تحيط اللجنة علم ًا جقول الدولة الطرف إه
احتجاز عقابي ًا رس ذ ذ ذذمياً ،غير أه
الغرض من االحتجا ز لم يتغيرل وتالحظ اللجنة أيض ذ ذ ذاً أه االحتجاز يبقى
اً
المد التي قض ذ ذ ذ ذ ذذا ا ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ في االحتجاز االحتياطي تختلف بدرجة كافية عن المد العقابية من

الحكم (قبل أه يص ذ ذذبح م الً لالس ذ ذذتفاد من اإلفراج المش ذ ذذروط) ألنها كان

تهدف إلى إعاد ت يله وإعاد

إدماجه في المجتمع ،وفق ًا لمقتض ذ ذ ذ ذ ذذيات المادتين  9و ) 3(10من العهدل وال يس ذ ذ ذ ذ ذذع اللجنة أه تس ذ ذ ذ ذ ذذتنتف من
المعلومذات المعروضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة عليهذا أه الذدولذة الطرف لم تثبذ وجود درجذة كذافيذة من اال تالف بين االحتجذاز
االحتياطي المي ضع له صاحب البالغ واحتجازه في إطار المد العقابية من الحكمل

واللجنة ،إذ تتصذ ذ ذ ذ ذذرف وفق ًا للماد  )4(5من البروتوكول اال تياري ،ترى أه الوقائع المعروضذ ذ ذ ذ ذذة
-9
عليها ال تهشف عن حدوا انتها للمادتين  )1(9و )3(10من العهدل
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المرفق األول
رأي فردي أدلى به عضو اللجنة جنتيان زيبيري (رأي مصالف)
-1

أوافق على تقييم اللجنة للجهود التي بمل

إلعاد ت يل صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ قبل أه يمثل أول مر

أمام مجلس اإلفراج المشذ ذ ذ ذ ذ ذذروط في  30نيسذ ذ ذ ذ ذ ذذاه/أبريل  ،)1(2014غير أني أرى أه انتهك حقوقه المكفولة

جموجب المادتين  )1(9و ) 3(10من العهد قد انتهك

جسذ ذ ذ ذ ذذبب عدم كفاية العملية التي ضذ ذ ذ ذ ذذع لها إلعاد

ت يله وإدماجه أثناء احتجازه االحتياطي فتر طويلة تقارب  6,5سنواتل

-2

وقد رأى الفريق العامل المعني جاالحتجاز التعسفي في أوا ر آب/أغسطس  2016أه مه الحالة

احتجاز تعسذ ذذفي ًا ،ولهن ال بد من اإلشذ ذذار إلى أنه اتخم ق ارره جعيد انتهاء مد العقوبة التي ال يجوز
ًا
ال تعتبر
()2
فيها اإلفراج عن صذ ذذاحب البالغ جشذ ذذروط  ،وتتعلق المس ذ ذ لة الرئيسذ ذذية التي عرض ذ ذ على اللجنة أسذ ذذاسذ ذاً

جما إذا كان

اروف االحتجاز االحتياطي التي ض ذ ذ ذذع لها ص ذ ذ ذذاحب البالغ وطبيعة ما االحتجاز وطول

مدته التي اسذ ذذتمرت من نيسذ ذذاه/أبريل  2014إلى أيلول/سذ ذذبتمبر  2020تتماشذ ذذى مع المتطلبات الوارد في

تعليقي اللجنة العامين رقم  )2014(35ورقم  ) 1992(21جشذ ذ ذ ه المعقولية والض ذ ذذرور والتناس ذ ذذب واس ذ ذذتمرار
المبرر وإجراء اس ذ ذ ذذتعراض مس ذ ذ ذذتقلل وينص التعليق العام رقم  )2014(35على ما يلي" :قد يكوه االعتقال

أو االحتجاز مسذموح ًا جه جموجب القوانين المحلية ويكوه تعسذفي ًا على الرغم من ذلك"ل وشذددت اللجنة على
ض ذ ذذرور أه تهوه نا أس ذ ذذباب قا ر تبرر االحتجاز االحتياطي جعد انقض ذ ذذاء مد الس ذ ذذجن العقابية ،تجنباً
للتعسذ ذذف ،والحرص على أه تجري ينة مسذ ذذتقلة اسذ ذذتع ارضذ ذذات دورية منتظمة للب فيما إذا كان

مبررات

االحتجذذاز ال تزال قذذائمذذةل ويجذذب أال تلج ذ الذذدول إلى ذذما االحتجذذاز إال كمالذ أ ير ،وأه تتو ى الحيطذذة

وتوفر الضذمانات المناسذبة لدى تقييم المخاطر المسذتقبلية()3ل وعالو على ذلك ،يجب أه تهوه اروف ما

االحتجاز "مختلفة عن اروف احتجاز السذ ذذجناء المدانين المين يقضذ ذذوه حكماً عقابياً جالسذ ذذجن ،وأه تهدف
إلى إعاد ت يل الشخص المحتجز وإعاد إدماجه في المجتمع"()4ل
وكلما طال مد االحتجاز االحتياطي ،تحمل الدولة الطرف عبنًا أ بر في تقديم مبررات اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذتمرار
-3
االحتجاز وإقامة الدليل على أه التهديد المي يشذذكله الفرد ال يمكن التصذذدي له بتدابير بديلة()5ل وعليه ،فإه حجم
الخطر المي ربما يبرر جقدر معقول االحتجاز االحتياطي القصذ ذ ذ ذذير األجل قد ال يبرر جالضذ ذ ذ ذذرور اسذ ذ ذ ذذتمرار ما

االحتجذاز فتر أطولل والذدولذة الطرف لم تثبذ أنذه لم تهن نذا وس ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذل أ رى أقذل تقييذدًا متذاحذة لتحقيق ذدف
حماية الجمهور من صاحب البالغ ،ال تتطلب تمديد فتر حرمانه من حريته أ ثرل
-4

وتقض ذ ذذي الماد  9من العهد ج ه تهوه اروف االحتجاز االحتياطي مختلفة عن اروف احتجاز

الس ذ ذ ذذجناء المدانين المين يقض ذ ذ ذذوه حكماً عقابياً جالس ذ ذ ذذجن ،وأه تهدف إلى إعاد ت يل الش ذ ذ ذذخص المحتجز
وإع ذذاد إدم ذذاج ذذه في المجتمعل وق ذذد دفعذ ذ

ال ذذدول ذذة الطرف جذ ذ ه الغرض من االحتج ذذاز لم يتغيرل بي ذذد أه

االحتجاز يظل عقابياً ،جغض النظر عما إذا كاه الفرد يقض ذ ذ ذ ذذي عقوبة الس ذ ذ ذ ذذجن المحدد المد أو يخض ذ ذ ذ ذذع
لالحتجاز االحتياطيل واس ذ ذ ذذتفاد ص ذ ذ ذذاحب البالغ منم فتر طويلة من أش ذ ذ ذذكال مختلفة من دمات المش ذ ذ ذذور
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والرعاية النفسذ ذ ذ ذ ذ ذذية ،ولهن ال يبدو أه الجهود الرامية إلى ضذ ذ ذ ذ ذ ذذماه إعاد ت يله وإعاد إدماجه في المجتمع
روعي فيها انتما ه إلى إثنية الماوري أو اروفه الش ذذخص ذذية جالقدر الهافي (انظر الفقر  ،9-3الحاش ذذية 22

والفقرات  6-5إلى  7-5من آراء اللجنذة)()6ل والجذدير جذالذمكر أنذه أصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبح م الً لالسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتفذاد من اإلفراج
المش ذ ذذروط في نيس ذ ذذاه/أبريل  ،2014ولهنه لم ينقل إلى وحد الرعاية الماتية إال في آب/أغس ذ ذذطس ،2017

وفي األ ير ،أفرج عنه جشذ ذ ذذروط في أيلول/سذ ذ ذذبتمبر  2020ل وتشذ ذ ذذير المعلومات المتاحة إلى أه المد التي
قض ذذا ا ص ذذاحب البالغ في االحتجاز االحتياطي لم تختلف بدرجة كافية عن المد العقابية من الحكم (قبل

أه يصذ ذذبح م الً لالسذ ذذتفاد من اإلفراج المشذ ذذروط) ولم تهدف أسذ ذذاس ذ ذاً إلى إعاد ت يله وإعاد إدماجه في
المجتمع على نحو ما تقتضيه المادتاه  )1(9و )3(10من العهدل
-5

وفي ضذ ذ ذذوء مه الظروف ،كاه يجدر جاللجنة أه تقضذ ذ ذذي ج ه المادتين  )1(9و )3(10من العهد

قد انتهكتال

()6
GE.22-02052

انظر أيضاً التعليق العام رقم  21جش ه الماد  ،)1992(10الفقرات 12-10ل
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المرفق الثانا
رأي فردي أدلى به عضو اللجنة عارف بلقان (رأي مصالف)
ذتمر حيال جميع السذذجناء ،و و التزام يقضذذي ج ه يكوه "اإلصذذالب وإعاد
يفرض العهد التزام ًا مسذ ًا
-1
الت يل االجتماعي" و "الهدف األس ذ ذ ذ ذ ذذاس ذ ذ ذ ذ ذذي" من الس ذ ذ ذ ذ ذذجن (الماد ))3(10ل وبناء على ذلك ،فإه الدول

األطراف ملزمة جاعتماد "تدابير مجدية" إلصذ ذذالب جميع السذ ذذجناء طيلة فتر سذ ذذجنهم()1ل ويصذ ذذبح ما النهف

المس ذ ذ ذ ذ ذذتنير أ ثر ض ذ ذ ذ ذ ذذرور في حاالت االحتجاز االحتياطي المي يقوم على مفهوم الخطور المتوقعة ،و و

مفهوم أقرت اللجنذذة ج ذ نذذه "يمثذذل معضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذلذذة جطبيعتذذه"( )2ل وعنذذدمذذا تفرض الذذدول األطراف عقوبذذة االحتجذذاز

االحتيذاطي ،يجذب عليهذا أه تقذدم المسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاعذد الالزمذة التي تتيح إمكذانيذة اإلفراج عن المحتجزين جذ مذاه في
ممكن()3ل

أقرب وق
-2

وفي مه القض ذ ذ ذذية ،يقبل أغلبية أعض ذ ذ ذذاء اللجنة رد الدولة الطرف التي تفيد ج ه ص ذ ذ ذذاحب البالغ

اسذ ذذتفاد من مجموعة من الفرص والخدمات بهدف إعاد ت يله (انظر الفقرات من  2-4إلى  6-4من آراء

اللجنة)ل ولهن من يمعن النظر في عبار "مجموعة" يجد أنها تنم عن شذذيء من المبالغةل فالتحا صذذاحب

البالغ ببرنذذامف للعالج من المخذذدرات ألول مر لم يتم إال في كذذانوه الثذذاني/ينذذاير  ،2013أي جعذذد مرور

ال لالسذ ذ ذذتفاد من اإلفراج المشذ ذ ذذروطل ولم يكمل
تسذ ذ ذذع سذ ذ ذذنوات على بداية مد العقوبة وقبل أه يصذ ذ ذذبح م ً

صذاحب البالغ مد ذلك البرنامف وال البرنامف اآل ر المي بدأه قبيل انعقاد أول جلسذة اسذتماع جشذ ه اإلفراج

أمر محتوم ًال
المشروط في العام التالي ،ولملك ،كاه رفض اإلفراج عنه جشروط ًا
-3

وبعد ذلك ،قضى صاحب البالغ  6سنوات في االحتجاز االحتياطي ،مما رفع المجموع الت ار مي

لفتر الحبس إلى  16سذنةل و الل مه الفتر  ،اسذتفاد صذاحب البالغ في المجموع من فرصذتين لإقامة مد
قصير في مركز للت يل في إطار إعاد الت يل قبيل انعقاد جلسة االستماع األولى ،ثم أتيح

له فرصتاه

أو ثالا فرص أ رى جعذذد ذلذذكل وأنذذا أعتقذذد أه ذذمه المحذذاوالت المتفرقذذة إلعذذاد التذ يذذل ال تهذذاد تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذكذذل

"مجموعة" من الفرصل فهي ال تفي جالمعيار المنص ذ ذ ذذوص عليه في الماد  )3(10من العهد المي يقض ذ ذ ذذي

ج ه تهوه مجدية ومناسذ ذ ذ ذ ذذبة ومتواصذ ذ ذ ذ ذذلة أثناء فتر السذ ذ ذ ذ ذذجن ،فض ذ ذ ذ ذ ذالً عن أه تفي جااللتزام المطلوب المي
يتضاعف عندما يكوه الشخص اضع ًا االحتجاز االحتياطيل
-4

وعالو على ذلك ،تنص االجتهادات القضذ ذ ذ ذذائية للجنة على ضذ ذ ذ ذذرور أه تهوه اروف االحتجاز

االحتياطي مختلفة عن اروف احتجاز الس ذذجناء المدانين المين يقض ذذوه حكماً عقابياً جالس ذذجن ،وأه تهدف

تدبير من تدابير
ًا
إلى إعاد ت يل الش ذ ذذخص المحتجز وإعاد إدماجه في المجتمع()4ل ويمثل الس ذ ذذجن أيضذ ذ ذ ًا

المالذ األ ير ،حي

ال يمكن إعاد ت يل السجين بوسائل أقل تد ال()5ل و نا أيضاً ،وعلى الرغم من إقرار

الدولة الطرف ج ه تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريعاتها ال تميز بين اروف المد العقابية وغير العقابية في االحتجاز االحتياطي،

اسذتند أغلبية أعضذاء اللج نة إلى تقييمها الخاص وتقييم الفريق العامل للقول إه احتجاز صذاحب البالغ ال

يكتسي الصفة العقابية رسمي ًا ،ولهنه مختلف بدرجة كافية وإنه يهدف إلى إعاد الت يلل و ما استنتاج آ ر
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يصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذعذب علي قبولذهل وتظهر المعلومذات التي قذدمهذا الطرفذاه أه صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ قذد احتجز جذالفعذل في

اروف مماثلة لظروف احتجاز شذخص يقضذي مد عقابية من الحكم الصذادر في حقهل وعالو على ذلك،

يبدو أه صذ ذذاحب البالغ لم يقدم له أي عالج متخصذ ذذص يراعي الظروف المروعة التي عاشذ ذذها في طفولته

والمشا ل العامة التي تعترض أمثاله من أبناء الماوري()6ل

ومع أه صذ ذ ذذاحب البالغ ال يبدو شذ ذ ذذخص ذ ذ ذًا يثير التعاطف ،فإه عمره لم يكن يتجاوز  22عامًا عندما
-5
صذذدر الحكم جإدانتهل وقد كشذذف تقارير العالج النفسذذي التي أتيح للسذذلطات المختصذذة أه صذذاحب البالغ كابد

في حياته عماجًا ال يمكن تصذ ذذورهل فهو تعرض في طفولته لالعتداء الجنسذ ذذي من العديد من أفراد أسذ ذرته جنسذ ذذيًا،

و الء م أيضذًا من تسذبب في األصذل ،في مشذا ل اإلدماه التي يعاني منها ،وذلك جإعطائه المخدرات لتطويعه
أ ثرل فهل يستغرب على طفل كاه يخدَّر وتساء معاملته جشكل منهجي أه يرتهب أعمال عنف جنسي في كبره؟

أو أه يمارم التدمير الماتي في أول جلس ذذة عالج يخض ذذع لها جعد قض ذذاء تس ذذع س ذذنوات في الس ذذجن؟ فص ذذاحب

البالغ ملته أسذ ذرته كما مله المجتمع المحلي والدولة الل سذ ذذنوات تهوينه ،وحين تبين أنه على شذ ذذا لة القالب

المي صيغ على قياسه تمامًا ،كاه الرد و الزج جه في االحتجاز االحتياطيل
-6

وال يس ذ ذ ذذاورني أدنى ش ذ ذ ذذك في أه الدولة الطرف تتحلى جحس ذ ذ ذذنة النية وتوفر الفرص إلعاد ت يل

الس ذ ذ ذ ذ ذذجناءل غير أني ،في ض ذ ذ ذ ذ ذذوء الظروف الخاص ذ ذ ذ ذ ذذة جص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ،ال أوافق جكل احترام على القول

إه مذا قذدم لذه كذاه منذاسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذبذ ًا أو كذافيذاً ،أو إه الطذاجع العقذابي لحبس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه قذد تغير جذالقذدر الهذافي الل فتر
االحتجاز االحتياطيل ولهمه األسباب ،أرى أنه كاه ضحية انتها للمادتين  )1(9و )3(10من العهدل
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