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شذذارف فج د ارسذذة البالغ أعاذذاء الل نة التالية أسذذمايام :تانيا ماريا عبدو روشذذول ووفاء أشذذرف محرم لسذذيم وعيا

بن عاشذذور

وعارف بلقان ومح وب الهيبة وفورويا شذ ذ ذ ذ ذذويتشذ ذ ذ ذ ذذج وكارلوا غوميال مارتينيال ودان ان ال ج مواومو از وفوتينج بزاغتزيال

وايرنان كيس ذذادا كابري ار وفاس ذذيل ا س ذذانس ذذين وخوس ذذيه مانويل س ذذانتوا بيال وس ذذوت تش ذذانبروف وكوباويا تش ذذامدجا كباتش ذذا و يلين

تيبرودجا وجينتيان زبيري.
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ص ذ ذ ذذاحب البالغ او فرخاد كاخارزانوف واو مواين قيرغيزي من اإلثنية األوزبكية من مواليد 13

يدعج أن قيرغيزسذ ذ ذذتان انتهكه حقوقه لموجب المادة  7من العهد .وقد
تشذ ذ ذرين الثانج/نوفمبر  .1987واو ّ
دخل البروتوكول االختياري حيز النفاذ لالنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبة لقيرغيزسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتان فج  7كانون الثانج/يناير  .1995ويمثّل
مركز مناصرة حقوق اإلنسان.
صاحب البالغ ُ
َ
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ

1-2

فج  19حزيران/يونيه  2011أوقف اثنان من أفراد شذرية المرور صذاحب البالغ عند نقطة تفتي

أي مخالفا
أثناء سذ ذذفرت فج سذ ذذيارة م والديه فج جالل للاد .وعلى الرغم من عدم ارت اله ّ

يحمل رقم الهوية الش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذية " "OB 097دف رش ذ ذ ذذوة .وعر

يلب منه ش ذذريج

عليه ص ذ ذ ذذاحب البالغ أن يدف له مبل 20

سذوما قرغيزية ل ن الشذريج لم يقبل( .)1وعوضذاب عن ذلك عمد إلى إلعاد صذاحب البالغ عنوة عن السذيارة
وانهال عليه ضرباب عدة م ار فج صدرت واو يهتف لشتائم عنصرية.

وفج  20حزيران/يونيه  2011زار صذ ذذاحب البالغ يبيب أسذ ذرته مشذ ذذت ياب إليه لالم با فج صذ ذذدرت.
2-2
قدم صذ ذ ذذاحب البالغ
وأشذ ذ ذذار تشذ ذ ذذخيص الطبيب إلى كدما على الصذ ذ ذذدر .وفج  21حزيران/يونيه ّ 2011

ش ذذكوس رس ذذمية لش ذذمن س ذذوء المعاملة واالرتش ذذاء إلى مكتب الش ذذرية فج مدينة أوزغن .وخلص فحص األدلة

أن
ال نذذائيذذة (التقرير رقم  )517الذذعي أجرات خبير فج األدلذذة ال نذذائيذذة فج  21حزيران/يونيذذه  2011إلى ّ
أي لثار إصذالا  .ودرا الخبير أياذاب تشذخيص يبيب األسذرة والحه ّأنه لم
صذاحب البالغ لم تظهر عليه ّ

يُدعم لمي دليل ولم يستند إال إلى الشكاوس الشفاهية لصاحب البالغ.
3-2

وفج  2تموز/يوليه  2011قرر مكتب المدعج العام لمقايعة أوزغن عدم اتخاذ إجراءا جنائية

ُحدد

اويته والعي يحمل الرقم الش ذ ذ ذذخص ذ ذ ذذج " "OB 097لس ذ ذ ذذبب عدم مراعاته األنظمة الداخلية لس ذ ذ ذذلوف

فج القاذ ذ ذذية لسذ ذ ذذبب عدم وجود أدلة؛ وأمر فج الوقه نفسذ ذ ذذه بتطبيق عقوبا

تمديبية على الشذ ذ ذذريج العي

الشرية .ويعن صاحب البالغ فج اعا القرار.

ذمن
4-2
وفج  12تموز/يوليذه  2011أبل مكتذب المذدعج العذام اإلقليمج فج أوا صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ ل ّ
قرار رفض إقذذامذذة دعوس جنذذائيذذة فج  2تموز/يوليذذه  2011قذذد ألبج وأحيلذذه القاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذذة إلجراء مزيذذد من

التحقيقا  .وبناء على يلب صذ ذ ذذاحب البالغ أجرس فريق من خبراء األدلة ال نائية فحص ذ ذ ذاب يبياب إضذ ذ ذذا ياب
فج  14تموز/يوليه  .2011واحتج صذاحب البالغ فج جملة أمور لمن تقرير الطب الشذرعج رقم  517لم

أي
يمخع فج االعتبار صذو ابر شذخصذية تظهر ك دما على صذدرت .ولم يقف الفحص (التقرير رقم  )16على ّ
عالما على وجود إص ذ ذذالا على جس ذ ذذد ص ذ ذذاحب البالغ .وأش ذ ذذار التقرير إلى أن الص ذ ذذور التج عرض ذ ذذها
صذ ذ ذذاحب البالغ لم يكن عليها اسذ ذ ذذم أو تاريخ أو م شذ ذ ذذر زمنج .بل اقتصذ ذ ذذر على إبراز ال زء العلوي من

البه يما إذا كانه اعت البق
صذ ذذدر شذ ذذخص تظهر عليه تسذ ذ لق مسذ ذذتديرة دا نة .ولم يتمكن الخبراء من ّ
ص وجه الش ذ ذ ذ ذ ذذخص من الص ذ ذ ذ ذ ذذور .وفج  22تموز/يوليه  2011رفض مكتب المدعج العام
دما  .فقد ُق ّ
لمقايعة أوزغن اتخاذ إجراءا

5-2

جنائية فج القاية لسبب عدم وجود أدلة.

وقدم صذ ذذاحب البالغ إلى المحكمة المحلية فج أوزغن يعناب فج القرار العي اتخعت مكتب المدعج
ّ

العام لمقايعة أوزغن برفض فتح تحقيق جنائج .ورفا ذ ذ ذذه المحكمة الطعن فج  2تش ذ ذ ذرين الثانج/نوفمبر 2012

لح ة أنّه غير مدعوم لمدلة .واس ذ ذذتمنف ص ذ ذذاحب البالغ لدس المحكمة اإلقليمية التج رفا ذ ذذه االس ذ ذذت ناف
فج  8نيسذ ذ ذ ذذان/أبريل  .2013وفج  27تشذ ذ ذ ذذرين األول/أ توبر ّ 2015أيد المحكمة العليا ق ار ار المحا م
األدنى درجة ورفاه است ناف صاحب البالغ.

()1
2

نحو  0,20يورو.
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وفج  7تموز/يوليه  2011شذ ذ ذ ّذخص يبيب األسذ ذ ذرة لدس صذ ذ ذذاحب البالغ إصذ ذ ذذال بة لالعصذ ذ ذذاب القلبج.

وخاذ ذ ذ ذ ذ ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ أياذ ذ ذ ذ ذبا ل لس ذ ذ ذ ذذا عالد نفس ذ ذ ذ ذذج فج مركز للعالد فج الفترة الممتدة من  6إلى 16
حد بة وفقبا
لب/أغس ذ ذ ذ ذ ذذطال  2011ألن أع ار خلل التوتر العا ذ ذ ذ ذ ذذلج الوعائج العي يعانج منه كانه قد ازداد ّ

()2

الدعذاءا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ فج أعقذاب اإلجهذاد النذاجم عن النزاع الذعي شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذدتذه جالل ألذاد فج عذام 2010

والارب العي تلقات من الشرية.
الشكوى
-3

أن قيرغيزس ذ ذ ذ ذ ذذتان انتهكه المادة  7من العهد خالل التحقيق واإلجراءا
ّ
يدعج ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ّ

لمنه تعر
القا ذ ذذائية فج قا ذ ذذيته .وي ادل ّ
أن السلطا الوينية لم تحّقق فج الحادث.
وّ

لس ذ ذذوء المعاملة واإلذالل على يد مواف مكلف ل نفاذ القانون

مالحظات الدولة الطرف بش ن األسس الموضوعية
قدمه الدولة الطرف فج معكرة شذفوية م رخة  6نيسذان/أبريل  2017مالحظاتها لشذمن األسذال
1-4
ّ
الموضوعية لهعا البالغ.
وتدعج الدولة الطرف أن التحري األولج لم يكشذذف عن أي إصذذالا بدنية لحقه ل سذذم صذذاحب
2-4
ّ
البالغ على النحو الذذعي أثبتتذذه إجراءا المحذذا م الوينيذذة وق ارراتهذذا .ونتي ذذة لذذعلذذك رفض مكتذذب المذذدعج
العام لمقايعة أوزغن فج  22تموز/يوليه  2011اتخاذ إجراءا

جنائية فج القاية .وقد خا اعا القرار

ال تام با للمتطلبا
لمراجعة قا ذ ذذائية .و أر المحا م الوينية أن قرار الرفض مدعوم لمدلة وا ية ويمتثل امتثا ب

اإلجرائية الوينية.

تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بش ن األسس الموضوعية
1-5

قدم صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ فج  25أيار/مايو  2017تعليقاته على م الحظا
ّ

األسال الموضوعية للبالغ.

الدولة الطرف لشذ ذ ذ ذ ذ ذذمن

يلق العناية الواجبة التج تقتا ذ ذ ذذيها
2-5
وي ادل ص ذ ذ ذذاحب البالغ ّ
لمن تظلّمه من وحش ذ ذ ذذية الش ذ ذ ذذرية لم َ
المادة  7من العهد .وقد درا مكتب المدعج العام لمقايعة أوزغن قاذ ذذيته د ارسذ ذ بة سذ ذذطحي بة .ولم يسذ ذذت وب

أيباءت  .ولم يممروا بتقديم تقارير إضذ ذذا ية ي ريها خبراء
المحققون والمحا م الوينية أق َ
ارب صذ ذذاحب البالغ و َ

فج الطب وعلم النفال .وي ادل صذ ذذاحب البالغ أياذ ذاب لمن المحا م الوينية لم تفحص الصذ ذذور التج تظهر

أن قرار فر
دما على جس ذذدتّ .
ويدعج ص ذذاحب البالغ فا ذالب عن ذلك ّ
لسبب سوء السلوف ي ّكد ارت اب سوء المعاملة.

عقوبا تمديبية على الش ذذريج

معلومات إضافية من الدولة الطرف
قدمه الدولة الطرف فج معكرة ش ذذفوية م رخة  10كانون الثانج/يناير  2018معلوما
1-6
ّ
عن اعا البالغ.
2-6

إض ذذا ية

وتفيد لدولة الطرف لمن أفراد شرية المرور أوقفوا سيارة صاحب البالغ فج  19حزيران /يونيه 2011

محملة لحمولة زائدة .وقد شذتمه والدة صذاحب البالغ أفراد الشذرية
ألنها بد
ألن نوافعاا ال انبية كانه مظللة و ّ
ّ
ّ
()2
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يشذ ذذير صذ ذذاحب البالغ إلى االشذ ذذتبا ا التج اندلعه فج عام  2010بين أشذ ذذخا

سيما فج مدينتج أوا وجالل للاد.
قيرغيزستان وال ّ

من أصذ ذذول إثنية قيرغيزية وأوزبكية فج جنوب
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واندلعه مش ذذادة كالمية .وفج وقه الحق ّقدم ص ذذاحب البالغ ووالدته ش ذذكوس لش ذذمن الحادث .ونظ بار ل ياب أدلة

تدعم ادعاءا ص ذذاحب البالغ لش ذذمن تعرض ذذه لس ذذوء المعاملة رفض مكتب المدعج العام لمقايعة أوزغن اتخاذ

إجراءا جنائية .وفج الوقه نفس ذذه وك جراء تمديبج ُح ّمل أحد أفراد ش ذذرية المرور المسذ ذ ولية عن إيقاف س ذذيارة
صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ دون مبرر وجيذه وعن عذدم اتبذاع اإلجراء المعتذاد فج تو يل المركبذا  .وت رر الذدولذة الطرف

أن السذ ذ ذذلطا الوينية اسذ ذ ذذتخدمه جمي الوسذ ذ ذذائل اإلجرائية للتحقيق فج الحادث :فقد خاذ ذ ذ جمي
التم يد على ّ
لمن الوثائق المتص ذذلة لقرار
الش ذذهود المعنيين لالس ذذت واب واس ذذتُص ذذدر تقارير يبية .وتدف الدولة الطرف أيا ذبا ّ
رفض إقامة دعوس جنائية قد ُأتلفه عندما انقاه فترة التخزين المنصو عليها قانونبا.
لمن صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ي وز له أن يرف دعوس مدنية على الصذ ذ ذ ذذعيد
3-6
وتع ّكر الدولة الطرف أياذ ذ ذ ذاب ّ
الوينج يلتمال فيها تعويا با عن األضرار المالية وغير المالية لموجب القانون المحلج.
تعليقات صاحب البالغ على المعلومات اإلضافية الواردة من الدولة الطرف
اإلضذ ذ ذ ذ ذذا ية التج

قدم صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تعليقاته على المالحظا
-7
فج  19شذ ذ ذ ذ ذذبا /فبراير ّ 2018
لمن إص ذ ذ ذذالاته البدنية كانه مدعومة
قدمتها الدولة الطرف .ويكرر ص ذ ذ ذذاحب البالغ ادعاءاته م دداب
ّ
ويحتج ّ
ّ

لما يكفج من األدلة الطبية .وعالوة على ذلك ي ادل صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ لمن التعويض عن سذ ذ ذ ذ ذذوء المعاملة

مش ذ ذ ذذرو لقرٍار مس ذ ذ ذذبق ل دانة مرت ب ال ريمة فج اإلجراءا ال نائية .ولعلك ال تُتا لص ذ ذ ذذاحب البالغ فج
أي وسيلة عملية للحصول على تعويض على الصعيد الوينج.
اروف قايته ّ
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

النظر فج المقبولية
أي ادع ذذاء يرد فج بالغ م ذذا يتعين على الل ن ذذة أن تقرر وفق ذاب للم ذذادة  97من
1-8
قب ذذل النظر فج ّ
نظامها الداخلج ما إذا كان البالغ مقبوالب أم ال لموجب البروتوكول االختياري.
2-8

وقذذد تذذم ذذد الل نذذة وفقذبا لمذذا تنص عليذذه الفقرة (2أ) من المذذادة  5من البروتوكول االختيذذاري من أن

المسملة نفسها ليسه قيد البحث فج إيار أي إجراء لخر من إجراءا التحقيق الدولج أو التسوية الدولية.

وتحيط الل نة علماب لادعاء صذ ذ ذذاحب البالغ أنه اسذ ذ ذذتنفد جمي ُس ذ ذ ذبل االنتصذ ذ ذذاف المحلية الفعالة
3-8
أي اعت ار ص ذ ذريح من الدولة الطرف فج اعا الصذ ذذدد ترس الل نة أن ليال
المتاحة له .ونظ ابر لعدم وجود ّ
اناف ما يمنعها من النظر فج البالغ لموجب الفقرة (2ب) من المادة  5من البروتوكول االختياري.

أن
4-8
أي أسذذاا من األسذذال .وتخلص الل نة إلى ّ
ولم تطعن الدولة الطرف فج مقبولية البالغ على ّ
قدم ما يكفج من المعلوما لدعم ادعاءت لموجب المادة  7من العهد .وعليه تعلن الل نة
صذ ذ ذ ذذاحب البالغ ّ
أن البالغ مقبول وتشرع فج النظر فج أسسه الموضوعية.

النظر فج األسال الموضوعية
نظر الل نة فج اعا البالغ فج ضذ ذ ذ ذذوء جمي المعلوما التج أتاحها لها الطرفان وفق با للفقرة 1
1-9
من المادة  5من البروتوكول االختياري.
أن حقوقه لموجب المادة  7من العهد قد انتُهكه ألنه
2-9
وتحيط الل نة علماب لادعاء صذذاحب البالغ ّ
أي تحقيق فعال فج
تعر العتداء بدنج ولفظج مارسذ ذذه عليه فرد من أفراد شذ ذذرية المرور ولم يعقب ذلك ّ
الحادث .ويشذ ذ ذ ذ ذ ذذير صذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ دعماب الدعائه إلى التشذ ذ ذ ذ ذ ذذخيص العي أجرات يبيب أسذ ذ ذ ذ ذ ذرته فج 20

حزيران/يونيه  2011والعي يفيد بوجود كدما
4

أن
أن الل نة تالحه ّ
على ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذدر ص ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ .بيد ّ
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فحص الخبراء الطبيين الذ ذذعي أُجري فج  21حزيران/يونيذ ذذه  2011والذ ذذعي أسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفر عن التقرير الطبج
رقم  517لم يكشذ ذ ذذف عن أي كدما

أو عالما على جسذ ذ ذذم صذ ذ ذذاحب البالغ .وعالوة على ذلك ش ذ ذ ذ ّكك

التقرير رقم  517أيا ذاب فج صذذحة التشذذخيص العي أجرات يبيب أس ذرة صذذاحب البالغ ألن الطبيب لم يكن

ال
ألن التشخيص استند إلى الشكاوس الشفوية لصاحب البالغ ولم
يتامن وصف با مفص ب
د يق با فج تشخيصه و ّ
ّ
أن الفحص الطبج اإلض ذ ذذافج العي أجرات فريق
لإلص ذ ذذالا التج يزعم أنها لحقه له .وتالحه الل نة أياذ ذ ذاب ّ

ذمن
من خبراء األدلذة ال نذائيذة فج  14تموز/يوليذه  2011أّيذد نتذائج التقرير رقم  .517وتحيط الل نذة علمذ با ل ّ
أي تفسذ ذ ذذير للتناقض بين الفحص الطبج العي أجرات يبيب أس ذ ذ ذرة صذ ذ ذذاحب البالغ
صذ ذ ذذاحب البالغ لم ّ
يقدم ّ

فج  20حزيران/يونيذه والفحص الطبج الذعي أجرات خبير فج األدلذة ال نذائيذة فج  21حزيران/يونيذه ولم يق ّذدم
أي أدلة إضذ ذ ذ ذذا ية (مثل إيصذ ذ ذ ذذاال
ّ
استنتاجا الخبراء قد ُزّور .

األدوية الموصذ ذ ذ ذذوفة لعالد اإلصذ ذ ذ ذذالا ) .واو لم ي ادل صذ ذ ذ ذراح بة لمن

أن لديه صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو بار ل دماته التُقطه إثر الحادث
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أن صذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ّ
يدعج ّ
وتالحه الل نة كعلك ّ
مباشذرة .وقد ُق ّدمه اعت الصذذور إلى السذذلطا الوينية و لى الل نة .غير ّأنها ال تُظهر سذذوس جعع شذذخص

البه لما ال يدع
أي اس ذ ذ ذ ذ ذ ذذم أو تاريخ أو م ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذر زمنج .وعليه ال يمكن ّ
يتععر تحديد اويته وليال عليها ّ
أن اعت الصذور اج فعالب صذور لصذاحب البالغ التُقطه إثر الوحشذية التج عاملته الشذرية
م اال للشذك فج ّ
أن البق الدا نة الموجودة على جس ذ ذذم الش ذ ذذخص الماثل
بها حس ذ ذذب ادعائه .وعالوة على ذلك يتععر إثبا ّ

فج الصور كانه فج الواق كدما

على نحو ما أشار إليه أيااب خبراء يبيون على الصعيد المحلج.

لادعاء ص ذذاحب البالغ ّأنه ُشذ ذ ّخص لالعص ذذاب القلبج و ّأنه اض ذذطر إلى
4-9
وتحيط الل نة علماب كعلك ّ
جراء اإلجهذاد النذاجم عن النزاع الذعي شذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذدتذه جالل ألذاد فج
الخاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوع لعالد نفسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذج فج عذام ّ 2011

عام  2010والا ذ ذ ذذرب العي تلقات من الش ذ ذ ذذرية .ويمكن تم يد تش ذ ذ ذذخيص ص ذ ذ ذذاحب البالغ لمدلة يبية ل ن
ال يمكن إثبا

ما إذا كان التوتر ناجم با عن الحادث المزعوم م الشرية.

لمن السذذلطا المحلية قد أ ّ د حدوث سذذوء المعاملة
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وتالحه الل نة أيا ذ با ح ّ ة صذذاحب البالغ ّ
حمله الشريج المس ولية فج إيار إجراء تمديبج  .بيد أن المعلوما التج قدمتها الدولة الطرف تفيد
عندما ّ

لمن الش ذ ذ ذذريج عوقب لعدم مراعاته اللوائح الداخلية وباألس ذ ذ ذذاا إليقافه س ذ ذ ذذيارة ص ذ ذ ذذاحب البالغ دون مبرر
ّ
وجيه .وليال فج الوثائق المتعلقة لاإلجراءا التمديبية ما ي كد رواية صاحب البالغ لألحداث.

6-9

و يمذا يتعلق لذالتزام الذدولذة الطرف لذالتحقيق على النحو الواجذب فج ادعذاءا ص ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاحذب البالغ

لش ذذمن التعر

لس ذذوء المعاملة تالحه الل نة أن الس ذذلطا الوينية اس ذذت ابه على الفور للش ذذكوس ال نائية

وكلّف فريق
التج قدمها صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ .إذ أُجري فحص لألدلة ال نائية لعد يومين من الحادث المزعومُ .

أما التحقيق فج
بناء على يلب ص ذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغّ .
من خبراء األدلة ال نائية ل جراء فحص يبج إض ذ ذ ذ ذ ذذافج ب
سذ ذ ذذلوف أفراد الشذ ذ ذذرية فقد أجرات مس ذ ذ ذ ولون مسذ ذ ذذتقلون هيكلياب عن مكتب المدعج العام لمقايعة أوزغن .ولم
أي أسذذاا من األسذذال وال يمكن
ي ادل صذذاحب البالغ ّ
أي تحيز شذذخصذذج على ّ
لمن المحققين كان لديهم ّ
استنتاد ذلك من الوثائق المقدمة.
الوينية لم تسذ ذ ذ ذ ذذت وب جمي

أن السذ ذ ذ ذ ذذلطا
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وتحيط الل نة علماب لح ّ ة صذ ذ ذ ذ ذذاحب البالغ ومفاداا ّ
الشهود ولم ت ّلف الخبراء ل عداد تقارير إضا ية .وقد أخع السلطا الوينية أقوال صاحب البالغ ووالدته

ضذ ذ ذ ذ ذح ص ذ ذ ذ ذذاحب البالغ تحديداب من كان ينببج للس ذ ذ ذ ذذلطا أن
وأفراد الش ذ ذ ذ ذذرية والعديد من المدنيين .ولم يو ّ

يقدمها ا الء الشذ ذ ذذهود المحتملون.
أي معلوما كفيلة لعكال مسذ ذ ذذار اإلج ارءا كان يمكن أن ّ
تسذ ذ ذذت وبهم و ّ
طله
أن السذذلطا المحلية قد ع ّ
وال ترس الل نة فج غياب أدلة يبية واضذذحة وقايعة على سذذوء المعاملة ّ

فعالية اإلجراءا ال نائية لعدم است وابها األيباء المعال ين لصاحب البالغ .ولم يُشر صاحب البالغ إلى
ّ
لتختلف عن تش ذذخيص ذذهم ال تابج العي ُدرا لالتفص ذذيل أثناء اإلجراءا ال نائية.
أن ش ذذهادا أيبائه كانه
ّ
َ
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يدع سذواء على الصذعيد الوينج أو فج
أن صذاحب البالغ لم ّ
و يما يتعلق لفحو الخبراء تالحه الل نة ّ
أن تقريري الخبراء الطبيين (تقرير الطب الشرعج رقم  517الم رخ 21
مالحظاته المعروضة على الل نة ّ

حزيران/يونيه  2011والتقرير رقم  16الم رخ  14تموز/يوليه  )2011قد ُزّو ابر.
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وفج ضذوء االعتبا ار المعكورة أعالت ترس الل نة إذ تتصذرف لموجب الفقرة  4من المادة  5من

البروتوكول االختياري أن الوقائ المعروضة عليها ال ت شف عن انتهاف الدولة الطرف للمادة  7من العهد.
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