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املقدم من:

م ي ما ميتييدثله حمامٍ ي ني نييم ميين م
اإلفمت من العقيب)

الشخص املدعى أت ضح :

بوزو ميتدثله حموالد م ما ميتدثله)

الدول الطرف:

البوس واهلرسك

تيرثخ تقدمي البمغ:

 15ت سي يييالأبرث  2011حمتي يييرثخ تقي ييدمي الرسي يييل
األوىل)

الوثيئق املرجع :

قرار املقيرر ااييا امللخيو بوجيا امليي  97اليو
أح ي ي ي ي ي ي ي فىل الدولي ي ي ي ي ي ي الط ي ي ي ي ي ييرف  3حزثي ي ي ي ي ي يراال
ثوت  2011حممل ثصدر شك وث ق )

تيرثخ اعل ي اآلراء:

 5تشرثن الميينلتوف رب 2015

املوضوع:

االخلفيء القسر واإلتصيف الفعيل

املسيئ اإلجرائ :

ال توجد أث مسيئ فجرائ

املسيئ املوضوع :

احلي ييق احل ي ييي ي واللعي ييوثاي واملعيمٍ ي ي أو العقوب ي ي
القيسي أو المفتسيييت أو امل؛ ي ي وحرثي الشييخص
وأم ي واالخلفيء القسر ي واحلق فتصيف فعيل

موا الع؛د:

الفق ي ي يير حم )3م ي ي يين امل ي ي ييي  ،2واملي ي ي يوا  6و 7و17
والفقر حم )1من املي 23

موا الربوتوكول االخل ير :

املي 2

ي مي ي
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المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب الفقرة  4من المادة  5من
البروتوكول االختياري الملحوق بالعهود الودولي الخواص بوالحقوق المدنيوة
والسياسية حمالدور )115
بشأا
البالغ رقم *2011/2064

املقدم من:

م ي ما ميتييدثله حمامٍ ي ني نييم ميين م
اإلفمت من العقيب)

الشخص املدعى أت ضح :

بوزو ميتدثله حموالد م ما ميتدثله)

الدول الطرف:

البوس واهلرسك

تيرثخ تقدمي البمغ:

 15ت سي يييالأبرث  2011حمتي يييرثخ تقي ييدمي الرسي يييل
األوىل)

ي مي ي

فا الٍج ي املع ي قييوا اإلتسيييا ،امل شييأ بوجييا املييي  28ميين الع؛ييد الييدو اايييا
بيحلقوا املدت والس يس ،

وقد اجل عت

 5تشرثن الميينلتوف رب ،2015

وقييد فر ييت ميين ال يير الييبمغ رقييم 2064ل ،2011املقييدم فل ؛ييي ت يب ي عيين الس ي د
م ي ما ميتييدثله بوجييا الربوتوكييول االخل ييير املٍحييق بيلع؛ييد الييدو اايييا بيييحلقوا املدت ي
والس يس ،

وقد أخوت

والدول الطرف،

اعلبير ي مج ع املعٍوميت ااط اليت أتيح؛ي هلي ك مين اييحا اليبمغ

تعل د مي ثٍي:
__________

*

2

شيييرأ أع يييء الٍج ي الليل ي أاييير م ال يير ييوا الييبمغ :السي د لز ييير بوزثييد ،والسي د سييير كٍ فمتييد،
والسي ي ي د أول ف ي ي ي و فروف ي ي ي  ،والس ي ي ي د ث ي ييوجي فواس ي يييوا ،والس ي ي ي د فثفيت ي ييي ثٍ ي ييله ،والس ي ي ي د وتك ي يييا الك ي ييي
مو وم ييوزا ،والس ي ي د ف ييوت ز ب يييزارتزثد ،والسي ي د م يييورو ب ي يول يت ،والس ييت تيج ي ي رو  ،والس ي ي د ف كل ييور ميتوث ي ي
رو رثغ ييد  -رثسي ي ي ،والس ي ي د فيب يييا ع يير س يييلف و  ،والسي ي د ث ييروجمل س لولس ي ي  ،والس ي ي د ثوف يييل ش يييين،
والس د كوتسليتلني فير زثمشف ٍي ،والس د مير و ووترفيل.
وثر توثٍني هلو اآلراء رأثيا موقعيا من ع وثن من أع يء الٍج .
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اآلراء بموجب الفقرة  4من المادة  5من البروتوكول االختياري
 -1ايييحا ال ييبمغ ييو م ي ما ميت ييدثله ،و ييو م يواان م يين رعيث ييي البوس ي واهلرس ييك م يين
موال ييد  11أثٍوللسييبل رب  .1954وثقييدم الييبمغ بيا ي ييو وت يب ي عيين والييد بييوزو ميتييدثله.
وثزعم ايحا البمغ أا بيوزو ميتيدثله قيد اخلفيى قسيرثيا عييم  1992وبيأا مصيت ومكييا
تواج ييد ي ييت معي ييروفني .وثي ييزعم اي يييحا ال ييبمغ أا الدول ي ي الطي ييرف اتل؛كي ييت املي ييي تني  6و،7
مقييروءتني بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ميين الع؛ييد ف ييي ثلصي ببييوزو ميتييدثله ،وامل يوا 7
و 17و23حم ،)1مقييروء بيييالقماا مييع الفقيير حم )3ميين املييي  2ميين الع؛ييد ف ييي ثلص ي ب ي ييو.
وام ايحا اليبمغ ن نييم .وقيد خي الربوتوكيول االخل يير ح يز ال فيي بيل سيب لٍدولي الطيرف
 1حزثراالثوت .1995
الوقائع كما عرضها صاحب البالغ
 4ت س يييالأبرث  1992أقيم ييت قي يوات ال ييدفيع ع يين األراض ييي الصي يرب ح يييجزا عٍ ييى
1-2
الطرثيق ع يد تقطي تفلي ه خييير م يزل أسير اييحا اليبمغ .وتعييرط الب يت للقيياع لٍ يتاا بييني
قيوات الييدفيع عيين األراضييي الصيرب والبوسي لعييد أثيييم .و حيوا  10حزثراالثوت ي ،1992
أاي ا بييوزو ميتييدثله ليراد عٍييى أثييد ق يييا و ييو السيييح قبيلي م زلي  .واعل ييت بي زوجلي
حي يىت قرابي ي  16حزثراالثوت ي ي  1992ع ييدمي اخلطف؛ ييي أفي يرا م يين قي يوات ال ييدفيع ع يين األراض ييي
البوسي وتقٍو ييي فىل معسييكر اعلقيييل .و أوائي وزلثول ي  1992أُفيير ع ؛ييي ع ٍ ي تبييي ل
لٍس ييج يء وحيول ييت االتص يييل بزوج؛ ييي لك يين ب ييدوا ج ييدو  .وبع ييد ل ييك أخ ييربت اب ؛ ييي مي ي ما
ميتدثله بأا والد قد اخلفىحم.)1
 2-2و الفيم مييي بييني وزلثول ي وسبلأ سييطد  ،1992بٍي مي ما ميتييدثله عيين اخلفيييء
والييد ثييما م يرات فىل ي الصييٍ ا األ يير الدول ي بيل ي  .وأاييدرت ي الصييٍ ا األ يير
 7وزلثول 1995حم )2الش؛ي ااط األوىل اليت تش؛د بأا بيوزو ميتيدثله مسيج
الدول
لييدث؛ي عييدا املفقييو ثن .و  17س ارلمييير  1995بٍ ي ايييحا الييبمغ أث ييا عيين اخلفيييء
بييوزو ميتييدثله فىل مكلييا الوكيل ي املركزث ي لٍبحيين عيين املفقييو ثن الليييبع لٍج ي الصييٍ ا األ يير
 13أثيرلمييثو  .1996و عييم  ،1996توجي مي ما
الدول ي بز يرب ،اليو أايدر شي؛ي
ميتدثله بطٍا معٍوميت فىل الٍج الصرب للبي ل أسر احليرب واملفقيو ثن ،لك ي مل ثلٍيق أثي
معٍوميت توكر .و عييم  1997بيدأ مي ما ميتيدثله وأقييرب سخيروا ألشيخيا مفقيو ثن مين
أا ي ايير بوسييز ت ي م مجع ي لٍكشييق عيين أميييكن تواجييد أقربيييئ؛م ومصييت م .وبييدأت
ا ع  ،مجٍ أمور ،بلحر املواقع احملل ٍ لٍ قيبر ا يع مقياع سراث فو.
__________

حم)1
حم)2
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ال ثقدم ايحا البمغ أث معٍوميت ف ي ثلعٍق بكيا تواجد وقت اخلفيء والد .
ثييزعم ايييحا الييبمغ أت ي بسييبا الوضييع الفوضييو الدول ي الطييرف ستييواأ مل تكيين لٍشيي؛ي ات أولوث ي عٍ ييي،
ال بيل سب لٍ حيثي وال بيل سب لٍصٍ ا األ ر.
3

CCPR/C/115/D/2064/2011

 3-2و عيم  2000عٍم م ما ميتدثله من شخص ثدعى بم وثي ب يزثله أا واليد قيد
حزثراالثوت  1992فر من أفرا قيوات اليدفيع عين
قل  .وأخرب ب زثله أث يا بأت قد أر
األراضييي البوس ي عٍييى فيين جم ي بييوزو ميتييدثله مكيييا ثقييع مفييما ارثق يي لوكيف لسييكي
و ثسي لي تراتفرسيييال .وقيييل السي د ب يزثله أث ييا فا بييوزو ميتييدثله كيييا قييد أاٍييق عٍ ي ال ييير ميين
ااٍق .و  12حزثراالثوت  1992كيا الس د ب زثله قد تق تٍك األحيداا فىل ق يي ليواء
فل لزا األولحم .)3وكرر أث يا تصرحي لك أميم وزثر اخٍ مج؛ورث اربسكي ستواأحم .)4وميع ليك
مل تق ييدم أ م يين يييتني الس ييٍطلني ييو املعٍوم يييت فىل أس يير ب ييوزو ميت ييدثله أو فىل الس ييٍطيت
الق يئ املخلص .
 4-2واكلشيق اييحا اليبمغ وقيت الحيق أا وحيدات اليدفيع امليدين اايضيع إلشيراف
مفلشني من م طق يث امل ي كيتوا قد قيموا ،عيم  ،1998بإخرا ا من امل ياق احمل طي
بشيييرع لوكيفلسييكي .وقييد أخرج يوا عٍييى مييي ثييزعم عييد ا ميين ا ميين ميين القبييور وكيتييت خصيييئص
وموااييفيت فحييدا ي تلفييق ،حسييا ايييحا الييبمغ ،مييع أوايييف بييوزو ميتييدثهحم .)5و تٍييك
امل يسب قيم أخصيئ وا عٍم األمراط بلج ع أ ل وع يت مين اليدم وأحييلوا ا مين والع ييت
فىل مع؛د الطا الشرعي بسراث فو .وحيول مي ما ميتيدثله االتصييل بيملع؛يد عيد م يسيبيت
وبعين 15 ،تشيرثن المييينلتوف رب  ،2010رسييل ثطٍييا ف ؛يي معٍومييت عين الليدابت امللخييو
للحدثد مكيا تواجد رفيت بوزو ميتدثه .ومل ثلٍق أ ر أبدا.
 5-2و رسيييل مةرخ ي  8س ارلمييير  ،2005اٍييا مكلييا الوكيل ي املركزث ي لٍبحيين عيين
احمللجزثن واملفقو ثن مج؛ورث اربسكي من نك البوس واهلرسك ونك ي مقياعي سيراث فو
ومكل ييا امل ييدعي الع يييم لٍ قياع ي ي الكش ييق ع يين مج ييع املعٍوم يييت ات الص ييٍ بلحدث ييد وث ي ي
األشخيا الو سجٍوا عدا املفقو ثن سراث فو أث يء احلرب والوثن ال ثزال مصيت م يت
معييروف .ك ييي اٍييا مكلييا البحيين عيين احمللجيزثن واملفقييو ثن فمكيت ي االاييمع عٍييى سييجمت
فخرا ا من من القبور وع يت الع يم املأخو من ا من قصد مقيرت املواقيع ميع ميي لدثي مين
ب يتيت واٍا حتٍ ما لٍح ااٍو الصبغي .وأشيرت الرسيئ فىل  32جم ت نيد اهلوثي
مت ف ؛ي مقرب ف سوكو عيم  ،2003قد تكوا فحدا ي رفيت بوزو ميتدثلهحم .)6و رسيل
مةرخي ي  6أثٍوللس ييبل رب  2006وموج؛ ي ي فىل مكل ييا امل ييدعي الع يييم لٍ قياع ي ي  ،ك يير مكل ييا
البحن عن احمللجيزثن واملفقيو ثن فتي كييا قيد قييم بيإخرا ا مين والبحين عين الرفييت مكييا
أشير فل أحد الش؛و  ،و الس د ب زثله ،ولكن مل ثعمر عٍى أث ع يم بشرث  .وبعد لك ،قيم

__________

حم)3

حم)4
حم)5
حم)6

4

حسييا مييي جيييء وث قي قييدم؛ي ايييحا الييبمغ حمات يير احليشي  ،)2كيييا ييوا الٍيواء جييزء ميين جي ه مج؛ورثي
اربسكي الو كيا ثعرف أث يء احلرب ل ه ارب البوس .
ال ثقدم ايحا البمغ أث تفيا أخر .
ات ر الفقرتني  5-2و.6-2
تشت و الرسيل فىل أا املكلا ثعلقد أا أشخيايا ور ت أاير م عٍى قيئ ي البحين عين مفقيو ثن كييتوا قيد
ف وا مقرب ف سوكو .وكيا اسم بوزو ميتدثله عٍى تٍك القيئ .
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املكلا بزثد من البحن وأشير فىل أا ع ٍ يت فخرا ا مين كيتيت قيد يت السييبق بيولك
املوقيع وأا سيت جمين قيد أخرجيت مين القبيور  4تشيرثن المييينلتوف رب  1998ومت تقٍ؛ييي فىل
مقرب فمكوفو.
 6-2و رس يييللني م ييةرخلني  12ش ييبيربلفرباثر  2007وم ييوج؛لني فىل ا يييحا ال ييبمغ وفىل
مكلييا مج؛ورث ي اربسييكي لٍبحيين عيين احمللج يزثن واملفقييو ثن ،أكييد املييدعي العيييم لٍ قياع ي أا
ع ٍ ي يييت اإلخ ي يرا م ي يين القب ي ييور كيت ي ييت ق ي ييد ي ييت عٍ ي ييى ارث ي ييق لوكيف لس ي ييكي الف ي ييم م ي ييي ب ي ييني
أثٍوللسبل رب وتشرثن الميينلتوف رب  ،1998وأشير فىل وجو أوج شب بني ق والد ايحا
الييبمغ وق ي أخيير حم )KTA-28/98-RZك يييا قييد مت ف ؛ ييي فخ يرا جمل ييني ميين الق ييرب ميين ارث ييق
لوكيف لسكي ومت تقٍ؛ ي فىل مقرب ف سوكو .و كير مكليا امليدعي العييم لٍ قياعي أث ييا أتي أحييل
تقرثيرا حييول ييو املسييأل فىل مكلييا املييدعي العيييم لٍبوسي واهلرسييك  9س ارلمييير .2006
ت أا م ما ميتدثله مل ثلٍق أث رسيئ أخر  ،ال من مكلا امليدعي العييم لٍ قياعي وال مين
مكل ييا امل ييدعي الع يييم لٍبوسي ي واهلرس ييك .وتٍق ييى ف ي يما ع يين ل ييك رس يييل مةرخي ي  6حزثي يراال
ثوت  2006وموج؛ من الٍج االحتي ث املع بيملفقو ثن كيتت موج؛ فىل والدت اليت توف ت
األث يييء ،و ييو ثطٍييا م ؛ييي تقييدمي معٍوميييت مفصييٍ حييول اخلفيييء زوج؛ييي .و  17شييبيربل
فرباثيير  2011بع ين برسيييل فىل مكلييا املييدعي العيييم لٍبوس ي واهلرسييك ثطٍييا ف ؛ييي را ييا مييد
بعٍوميت عن تل ج اللحق قيت .ومل ثلٍق أ ر .
 7-2و  5ت سيالأبرث  2004أعطى م ما ميتيدثله ع ييت مين ي ااٍيو الصيبغي
وقييدم اسييلب يتيا ع ييي قبي الوفييي مصييوا بييوزو ميتييدثله ميين خييمل ي الصييٍ ا األ يير الدول ي
أوالا ومل ث يير أ ر عٍ ييى ييو املب ييي ر  .وال ثي يزال ب ييوزو ميت ييدثله مس ييجما كش ييخص ل ي ن
يق
سييجمت ي الصييٍ ا األ يير الدول ي  ،والٍج ي الدول ي املع ي بيألشييخيا املفقييو ثن ومع؛ يد
األشخيا املفقو ثن البوس واهلرسك.
 8-2وكيتييت زوجي بييوزو ميتييدثله قييد توج؛ييت كيييتوا األولل ثسي رب  2003بطٍييا فىل
حقوا اإلتسيا بحك البوس واهلرسك الدسلورث بطٍا تيزعم ف ي اتل؛ييأ امليي  3حمم يع
اللعييوثا) واملييي  8حماحلييق اح يمام احل ييي اايا ي واحل ييي العيئٍ ي ) ميين اتفيق ي يث ي حقييوا
اإلتس يييا واحلرث يييت األسيس ي حماالتفيق ي األوروب ي حلق ييوا اإلتس يييا) ف ييي ثلص ي بيمل ييي  1م يين
االتفيييا اإلاييير العيييم لٍسييٍم البوسي واهلرسييك حماتفيييا اثلييوا) .وقييررت احملك ي الدسييلورث
ضييم اٍب؛ ييي فىل الطٍب يييت األخ يير ال يييت تق ييدم ييي أق يييرب املفق ييو ثن ومعي ل؛ ييي كق ي مجيع ي .
و  15كييتوا األولل ثسي رب  ،2005اعل يدت احملك ي الدسيلورث قيرارا بشيأا مقبول ي الق ي
وأسس؛ي املوضوع  ،مشيت فىل ق ي سييبق ور ت عٍيى احملك ي الدسيلورث وكيتيت قيد خٍصيت
ف ؛ييي فىل أا مق ييدمي الطٍب يييت معف ييوا ميين ش ييررب اس ييل في س يب االتلصيييف احملٍ ي أم يييم احمل يييكم
العي ث ي ي ي  ،ل ي ييك أت ي ي ي ثب ي ييدو أت ي ي ي مي ي ييي م ي يين مةسس ي ي ي ملخصص ي ي ي مع ي ي ي بيالخلف ي يييء القسي ي يير
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البوس ي واهلرس ييك تع ي بفعيل ي حم .)7وخٍص ييت احملك ي فىل وج ييو اتل؛ يييأ لٍ ييي تني  3و 8م يين
االتفيق األوروب مقروءتني بيالقماا مع امليي  1مين اتفييا اثليوا ،و ليك ت يرا لقٍي املعٍومييت
عيين مصييت بييوزو ميتييدثله .وأمييرت احملك ي السييٍطيت البوس ي املع ي بلييوفت كيف ي املعٍوميييت
امل ك واملليح بشأا أفرا أسير مقيدمي الطٍبييت اليوثن اخلفيوا أث ييء احليرب ... ،بشيك فيور
و وا مزثد فبطيء و أج ال ثلعد  30ثوميا اعلبيرا من تيرثخ اسيلمم القيرار  .وأميرت احملك ي
أث يا السٍطيت بيلس؛ر عٍى حسن ست املةسسيت امل شأ ابقيا لٍقييتوا امللعٍيق بييملفقو ثن ،أال
و ييي مع؛ييد األشييخيا املفقييو ثن بيلبوسي واهلرسييك ،واي دوا عييم أسيير املفقييو ثن البوسي
واهلرسك ،والسجمت املركزث لٍ فقو ثن البوس واهلرسك ،فيورا و وا مزثيد فبطييء ،و أجي
ال ثلعد  30ثوميا اعلبيرا مين تييرثخ ايدور أمير احملك ي  .واٍيا فىل السيٍطيت املخلصي تقيدمي
وا سل أش؛ر حول اللدابت امللخو لل ف و القرار.
معٍوميت فىل احملك
 9-2ومل تلط ييرا احملك ي ي الدس ييلورث ملس ييأل اللع ييوث معل ييرب أ ييي مشي ي ول بأحك يييم الق يييتوا
امللعٍقي بيييملفقو ثن ف ييي اييص الييدعم املييي وبإتشيييء الصي دوا .ييت أا ايييحا الييبمغ حيييي
بأا مي القيتوا امللعٍق بيلدعم املي مل ت فو وبأا الص دوا مل ث شأ.
 10-2ومع أا اآلجيل اليت حد هتي احملك الدسلورث الق الرا قد اتق ت ،ور م أا
السي ي ييٍطيت ات الصي ي ييٍ قي ي ييد قصي ي ييرت فتفي ي ييي حك ؛ي ي ييي ،فال أا احملك ي ي ي مل تلصي ي ييرف ابق ي ي ييا
لٍ ي  6-74من ت يم؛ي الداخٍي ومل تعل يد أ حكيم ثق يي بيأا سيٍطيت البوسي واهلرسيك
قد قصرت فعما فتفي احلكم.

 11-2وب ييي أا ا يييحا ال ييبمغ مل ثلٍ ييق أ معٍوم يييت ات مغ ييز مص ييوا مص ييت ومك يييا
تواج ي ييد ب ي ييوزو ميت ي ييدثله فإتي ي ي ق ي ييدم ش ي ييكوثني فض ي يييف لني فىل احملك ي ي ي الدس ي ييلورث  6ش ي ييبيربل
فرباثيير  2006ثطٍييا ميين احملك ي اإلقيرار بيملسييةول ا يئ ي عيين اللقصييت ت ف ييو حك ؛يييحم.)8
و رسيييل مةرخ ي  9س ارلمييير  2006وموج؛ ي فىل م ي ما ميتييدثله ،شييرحت احملك ي أ ييي
ال تل لييع بيخلصيييا البييت املسييةول ا يئ ي عيين عييدم فتفييي األحكيييم الق يييئ  .و رسيييل
مةرخ ي  22شييبيربلفرباثر  ،2011أشييير م ي ما ميتييدثله فىل أا وس ي أع يوام قييد اتق ييت م ييو
اعل ي احلكم امللعٍق بق ي واليد و عيي احملك ي فىل فايدار حكيم مصيوا عيدم الل ف يو .وميع
ل ييك ،وح ييىت ت يييرثخ تق ييدمي ال ييبمغ فىل الٍج ي ي  ،مل ثك يين ق ييد تٍق ييى أ ر ومل تلخ ييو الس ييٍطيت
أ فجراء.
 12-2وحكييم احملك ي الدسييلورث الصييي ر  15كيييتوا األولل ثسي رب  2005يييئي ومٍييزم.
وبيللي مل ثعد لد ايحا البمغ أ سب فتصيف سخر ال بد من اسل في .
__________

حم)7
حم)8
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احملك ي ي الدس ييلورث لٍبوسي ي واهلرس ييك ،م .ه .وسخ ييروا حمالق ي ي رق ييم  27 ،)AP-129/04أثيرلم يييثو ،2005
الفقرات .40-37
ع يما بيييلفقر  105ميين ق يرار احملك ي الدسييلورث الصييي ر  15كيييتوا األولل ثس ي رب  ،2005ثُعلييرب تقصييت
فتفي قرار ي جرا ج يئ ابقيا لٍ ي  239من القيتوا ا يئي لٍبوس واهلرسك.
احملك
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 13-2أمي ف ي ثلعٍق بقبول البمغ من ح ين االخلصييا اليزمز ،ثيزعم اييحا اليبمغ أتي
ولئن كيتت األحداا قد وقعت قب بدء تفي الربوتوكول االخل يير بيل سيب لٍدولي الطيرف فيإا
االخلفيء القسر حد ات اتل؛يأ مسل ر لٍعدثيد مين حقيوا اإلتسيياحم )9ث ي ملواايما حيىت
ثلحييد مكيييا تواجييد ال ييح  .و ق ي ايييحا الييبمغ ،واييفت السييٍطيت احملٍ ي  ،بييي ف ؛ييي
احملك الدسلورث  ،بوزو ميتدثله بأتي شيخص مفقيو  .يت أا مصيت ومكييا تواجيد مل ثيلم
توض ي ي ح؛ ي .وع ي ييمو عٍي ييى ل ي ييك ،مل ت ف ي ييو السي ييٍطيت ق ي يرار احملك ي ي الص ي يي ر  15ك ي يييتوا
األولل ثسي رب  2005ومل ثلخييو مكلييا املييدعي العيييم أثي فجيراءات ملعيقبي املسييةولني عيين لييك
اللقصت.
 14-2والسي د مي ما ميتييدثله ثشييكو ،م ييو عيييم  ،1992ميين فر يييا تفسيييين شييدثد بسييبا
عييدم ال قييني امللعٍييق بصييت ومكيييا تواجييد بييوزو ميتييدثله .واييول املييد وموقييق الممبيييال الراييي
جتيي قٍقي الشييدثد قيد خٍفيي فحبياييا ع قييا ومسيسييا بيلكرامي ليد ايييحا اليبمغ .ومل ثسييلطع
العمور عٍى رفيت والد واحلزا عٍ و ف وفقيا ملعلقدات الدث وعي ات .
الشكوى
 1-3ثزعم ايحا البمغ أا الدول الطيرف اتل؛كيت امليي تني  6و 7مقيروءتني بييالقماا ميع
الفقيير  3ميين املييي  2ميين الع؛ييد ف ييي اييص بييوزو ميتييدثله واملييي تني  7و 17والفقيير  1ميين
املي  23مقروء بيالقماا مع الفقر  3من املي  2ف ي اص و تفس .
 2-3أمي ف ي ثلص بيالتل؛يأ املزعوم لٍ يي  ،6مقيروء بييالقماا ميع الفقير  3مين امليي 2
ميين الع؛ييد ف ييي ثلص ي ببييوزو ميتييدثله ،ثقييول ايييحا الييبمغ فا يييأ تقص يتا ملواا يما ميين
جيتييا الدولي الطييرف فجيراء حتق قيييت تٍقيئ ي وسيرثع ومسلف ي وتزث؛ي ومسييلقٍ وفعيلي
وحيييي بييأا الدول ي الطييرف مٍزم ي بييإجراء حتق ييق س يرثع وتزث ي ومسييلف
اخلفيييء والييد القسيير ُ .
ومسييلق االتل؛يكيييت ا س ي حلقييوا اإلتسيييا ميين قب ي االخلفيييء القسيير أو اللعييوثا أو
القل تعسفيا .وبشك عيم فإا واجا فجراء حتق يق ث طبيق أث ييا حييالت القلي أو يت ليك
ميين األفعيييل اليييت ييد الل لييع قييوا اإلتسيييا وال تُ سييا فىل الدول ي  .و ييو احليييالت ث شييأ
يع األفيرا اايضيعني لوالثل؛يي الق ييئ مين األفعييل
واجا اللحق ق عن واجيا يثي الدولي
__________

حم)9

GE.15-22785

ثش ييت ا يييحا ال ييبمغ فىل أحك يييم س يييبق ا ييي ر ع يين ن يييكم و ئ يييت ول ي  .ات يير ،مجٍ ي أم ييور ،احملك ي ي
األوروب ي ي ي حلقي ي ييوا اإلتسي ي يييا ،فيرتيفي ي ييي وسخي ي ييروا ضي ي ييد ترك ي ي ييي ،ق ي ي يرار الي ي ييدائر الكي ي ييرب الصي ي ييي ر  18أثٍي ي ييولل
سييبل رب  ،2009الفق يرات 148-136ي وموسيييث ق وسخييروا ضييد روس ي ي ،ق يرار نك ي الييدائر حمالفييرع األول)
الصييي ر  26وزلثول ي  ،2007الفق يرات 165-158ي ونك ي البٍييداا األمرثك ي حلقييوا اإلتسيييا ،جمييزر
ال و فث ي يرثد ضي ييد وات ي يييال ،احلكي ييم الصي ييي ر  24تش ي يرثن المي يييينلتوف رب  ،2009السٍسي ييٍ ج ي ي م
رقي ييم  ،211الفق ي يرات  49-44وجم ييزر بوثبٍي ييو ب ٍ ي يو ض ييد كولومب ي ييي ،احلكي ييم الصي ييي ر  31كي يييتوا المي يييينل
ث يثر  ،2006السٍسٍ ج م رقم .140
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ال يييت ثرتكب؛ ييي أش ييخيا م يين ااي يواا أو ترتكب؛ ييي جم وع يييت م يين األش ييخيا وق ييد تع ييق الل ل ييع
قوا اإلتسياحم.)10
 3-3وف ييي ثلص ي بيالتل؛يييأ املزعييوم لٍ ييي  7مقييروء بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي 2
ف ييي اييص بييوزو ميتييدثله ،ثييزعم ايييحا الييبمغ أا القل ي اللعسييفي ومييي حلييق لييك ميين تق ي
وفخفيء وسوء معيمٍ لٍرفييت ،فمنيي يي بميبي معيمٍي يلفي لٍ يي  7مين الع؛يد بسيبا احلرمييا
من الدفن الو ثصوا كرام اإلتسيا.
 4-3وف ي ثلعٍق بصيحا البمغ تفس  ،وف ي ثلص بيالتل؛يأ املزعوم امللواا مين جيتيا
الدولي ي الط ييرف لٍ ييي  ،7مق ييروء ب يييالقماا م ييع الفق يير  3م يين امل ييي  2م يين الع؛ ييد ،وك ييولك
لٍ ييي  17والفقيير  1ميين املييي  ،23مقييروء بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ميين الع؛ييد،
ثقييول فت ي ثعيييين ميين كييرب ييز شييدثد وقٍييق بيييل بسييبا اخلفيييء والييد القسيير واسييل رار قٍ ي
املعٍوميت مصوا سبا وممبسيت اتل؛يكيت حقوا اإلتسيا و  ،ف ما عن املعٍوميت عن
تقدم وتليئج اللحق قييت الييت أجرهتيي سيٍطيت الدولي الطيرف .وقٍي املعٍومييت يو ت ل؛يك أث ييا
حق ي معرف ي احلق ق ي  .وبيإلضيييف فىل لييك ،ال ثوجييد سييب اتلصيييف وت ٍييم فعيييل ،لييك أا
ثلٍق أبدا أ شيك مين أشيكيل اللعيوث عين ال يرر اليو حلقي  .ك يي ثيزعم
ايحا البمغ مل َّ
ايييحا الييبمغ أا ح يتي العيئٍ ي قييد تييأثرت تل جي االخلفيييء القسيير لوالييد  ،األميير الييو م ييع
ايحا البمغ من فن والد بي ثلفق مع تقيل د ومعلقدات الدث .
 5-3وثطٍييا ايييحا الييبمغ ميين الٍج ي توا ي الدول ي الطييرف بييي ثٍييي :حمأ) األميير ب يإجراء
حتق ييق مسييلق عٍييى سييب االسييلعجيل ،ف ييي ثلعٍييق بصييت ومكيييا تواجييد والييد و حيلي تأكييد
وفيت ي  ،حتدثييد مكيييا تواجييد رفيت ي وفخراج؛ييي ميين القييرب وحتدثييد وثل؛ييي واحمام؛ييي وفعي هت ييي فىل
األسر ي حمب) تقدمي املوتبني فىل السيٍطيت املخلصي ملقيضييهتم وفايدار حكيم ق؛يم ومعييقبل؛م
وتشيير تليييئج ييوا اإلج يراء عٍ يياي حم ) تييأمني حص يول عٍييى تعييوث كيم ي وجييرب س يرثع وم صييق
وممئييمي حم ) ضي يا أا تغطييي تييدابت اللعييوث األضيرار املي ثي واملع وثي وتييدابت اإلعييي وفعييي
اللأ والمض وض يتيت عدم اللكرار .واٍا من الدول الطرف االعماف بسيةول ل؛ي الدول ي
حف ي عيييم ييور السييٍطيت و ييور تُقييدم ل ي خييمل احلف ي اعلييوارات را ي  ،وأا تس ي ي
الدول الطرف شيرعيا أو تش د تصبيا توكيرثيا أو ت ع لوح ا توكيرث عٍيى ارثيق لوكيفلسيكي دٍ يدا
لوكر مج ع ضحيثي القل اللعسفي واالخلفيء القسر أث يء ال زاع املسيٍ ..وعٍيى الدولي الطيرف
__________

حم )10ثشت ايحا البمغ فىل تعٍ ق الٍج العيم رقم 31حم )2004بشأا اب ع االللزام القيتوين العيم املفيروط عٍيى
الدول األاراف الع؛يد ،الفقير  ،8وكيولك نك ي البٍيداا األمرثك ي حلقيوا اإلتسييا ،شي لي تي ه وسخيروا
ضييد وات يييال ،احلكييم الصييي ر  25أثيرلميييثو  ،2010السٍسييٍ جي م رقييم  ،212الفقيير  ،89وف مسييك ز
رو رثغ ييز ضييد ييدورا  ،احلكييم حماألسييد املوضييوع ) بليييرثخ  29وزلثول ي  ،1988السٍسييٍ ج ي م رقييم ،4
الفق ي يير 172ي واحملك ي ي ي األوروب ي ي ي حلق ي ييوا اإلتس ي ييياي و ا ي ييم ض ي ييد ترك ي ييي ،احلك ي ييم الص ي ييي ر  21تشي ي يرثن
الم ي ي يييينلتوف رب  ،2000الفق ي ي يير 50ي وت ي ي يييترثكولو ض ي ي ييد ترك ي ي ييي ،احلك ي ي ييم الص ي ي ييي ر  8وزلثول ي ي ي ي ،1999
الفقر  ،103وفثر ي ضد ترك ي ،احلكم الصي ر  28وزلثول  ،1998الفقر .82
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أا د ايحا البمغ بيلرعيث الطب ي وال فسييت فيورا وجميتييا ،مين خيمل مةسسييهتي امللخصصي ،
وم حي فمكيت ي الل لييع بيملسيييعد القيتوت ي ا يت ي  ،ع ييد الٍييزوم ،ل ي يا لعي بسييب االتلصيييف
الفعيل والكيف املليح  .وك يت لعدم اللكرار ،جييا أا ت يع الدولي الطيرف بيرامج تعٍ ي
جميييل قيييتوا حقييوا اإلتسيييا الييدو والقيييتوا الييدو اإلتسيييين ييع أفيرا ا ي ه وقيوات األميين
والق يء.
مالحظات الدولة الطرف
 10سبلأ سيطد  ،2011قيدمت الدولي الطيرف تسيخيا ميين عشير رسييئ موج؛ي
1-4
حم)11
ميين وكيييالت وك يتيييت حكوم ي  .وحسييا مييي جيييء رسيييل مةرخ ي  15وزلثول ي 2011
وموج؛ من وزار العدل بولت سٍطيت البوسي واهلرسيك ،بعيد اللصيدثق عٍيى اتفييا اثليوا
ع يييم  ،1995ج؛ ييو ا إلجي ييي ارثقي ي فعيلي ي وم ص ييف ملعي ي ي سالف اإل ات يييت الرتك يييب جي يرائم
حرب .وبمافق مع وضع اإلاير القيتوين ملقيضي جرائم احلرب ،أُتشئت نك البوس واهلرسيك
وأُتشئ مكلا ال يب الع وم وأت طي بيخلصييا حصير عٍيى ق ييثي جيرائم احليرب .وأ تقرثير
عن جرائم حرب ثلٍقي املدعوا العيموا اآلخروا أو تلٍقي احمليكم األخير ال بيد مين تقداي فىل
مكلييا املييدعي العيييم ل ير ف ي وثسلعرض ي ابق ييا لٍ عيييثت امللبع ي  .ور ييا مطييور الق ي  ،كيييا
بإمكيا احملك أا تقيرر تقي اإلجيراءات فىل نك ي أخير ارتُكبيت ا راي عٍيى فقٍ ؛يي .وت يرا
الرتفي يييع ع ي ييد ج ي يرائم احل ي ييرب اعل ي ييد جمٍ ي ييد ال ي ييوزراء 29 ،ك ي يييتوا األولل ثس ي ي رب ،2008
االس يمات ج الوا ي ملعي ي ج يرائم احلييرب .وكيييا أحييد أ ييداف االس يمات ج ثل م ي فضييفيء
يوا سيبع أعيوام ومقيضيي
الصبغ ال ؛يئ ي عٍيى مقيضيي أشيد ق ييثي جيرائم احليرب تعق يدا
ييوا  15سي  .وبيالسييل ي فىل مقييمد ميين وزار العييدل ،عييني جمٍييد
جيرائم احلييرب األخيير
الوزراء ئ فشراف لراد ت ف و االسمات ج  .وتةكيد اليوزار أا سيٍطيت البوسي واهلرسيك تلخيو
فجراءات يم مقيضي جرائم احلرب والكشق عين مصيت األشيخيا املفقيو ثن .لكين ،ت يرا
الرتفيع عد مقدمي الطٍبيت ،ال اكن أا ت ل؛ي و الع ٍ بسرع .
 2-4وحس ييا م ييي ج يييء رس يييئ وج؛؛ ييي مكل ييا امل ييدعي الع يييم ملقياعي ي سي يراث فو فىل أرب ييع
س ييٍطيت لٍف ي حم ،)12بعم ييت ف ار ج يرائم احل ييرب اايا ي الليبع ي ملكل ييا امل ييدعي الع يييم بيلبوس ي
واهلرس ي ييك رس ي يييل فىل مكل ي ييا امل ي ييدعي الع ي يييم ملقياعي ي ي س ي يراث فو بل ي يييرثخ  2س ارلم ي ييير 2011
حم كييوا)حم )13ثطٍييا ف ي مييد بعٍوميييت ف ييي ثلعٍييق بطٍييا تقييدم بي ايييحا الييبمغ فىل مكلييا
املي ي ي ييدعي العي ي ي يييم بيلبوس ي ي ي ي واهلرسي ي ي ييك للوج ي ي ي ي هتي ي ي ييم ج يئ ي ي ي ي ف ي ي ي ييي ثلعٍي ي ي ييق بيخلفي ي ي يييء والي ي ي ييد .
__________

حم )11وزار العي ييدل ،ومكلي ييا املي ييدعي العي يييم ملقياع ي ي س ي يراث فو ،ومكلي ييا املي ييدعي العي يييم لٍبوس ي ي واهلرسي ييك ،ومع؛ي ييد
املفقو ثن ،ورئ د بٍدث توف غرا  ،سراث فو.
حم )12جمٍد الق يء األعٍيى وال يبي الع وم ي لٍبوسي واهلرسيك ،ورئي د ال يبييت العيمي املقياعي  ،ومكليا امليدعي
العيم لٍبوس واهلرسك ،ومجع أسر املفقو ثن سراث فو ،فقٍ م روميت ي.
حم )13الليرثخ الصح  .و  2س ارلمير .2006
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و  26حزثراالثوت ي  ،2006تٍقييى مكلييا املييدعي العيييم بيملقياع ي اٍب ييا ميين ايييحا الييبمغ
مصوا تفد املوضوع .و رسيل مةرخي  9س ارلميير  ،2006وموج؛ي فىل مكليا امليدعي
العيم لٍبوس واهلرسك ،أرفق رئ د ف ار جرائم احلرب بكلا املدعي العيم لٍ قياع تسخ ا من
مٍق كيم ق فخرا ا من من القبور حم ،)KTA-28/98-RZت را للشي ؛ي مع ق ي بيوزو
ميتيدثلهحم .)14وُعييي مي ما ميتييدثله الرسيييل فىل فعييما مييي ف ا كيتييت ع ٍ ي فخيرا ا ميين
و تلفق مع املعٍوم اليت كيتت وزت واللعرف فىل األحوث واملمبد الييت ربيي كيتيت لواليد
اللوث ق املقدم بيلصور .و  26حزثراالثوت  ،2006تٍقى مكلا املدعي العييم بيملقياعي اٍبييا
من ايحا البمغ لٍق يم بإجراءات حتق ق عٍى تفد موقع جرا قل والد اليت يت ،رأثي ،
مف ييما ارثقي يي لوكيف لس ييكي و ثسي ي لي تراتفرس يييال .و  6أثٍوللس ييبل رب  2006حتول ييت ي ي
تلألق من املدعي العيم لٍ قياعي ومي ما ميتيدثله وق ن
ييط ملقيعيد مين نك ي مقياعي سيراث فو
وشخص سخر ،فىل مكيا احلي ث  .وااٍع القيضيي اليو كييا قيد شييرأ ع ٍ ي فخيرا ا مين
الق ي امل يثٍي حم ،)KTA-28/98-RZعٍييى اييور لٍ قييرب ولك ي أشييير فىل أتي ال ثلييوكر مييي ف ا
كيتت ع ٍ فخرا ا من قد ت لك املكياحم.)15
 3-4و رسيل مةرخ  19وزلثول  ،2011أخيرب مكليا امليدعي العييم لٍبوسي واهلرسيك
وزار حقوا اإلتسيا والمجئني بأا مٍق ق أح فىل مكلا املدعي العيم لٍبوس واهلرسك
 10س ارلمييير  2006حم كييوا) حم )KTA-28/98-RZف ييي ثلعٍييق بييإخرا جملييني ميين مكيييا
ثق ييع ب ييني مدرس ي ألكس ييي س ييتل له ولوكيثلس ييكي س س يلي ببٍدث ي ت ييوف غرا بس يراث فوحم .)16و 29
س ارلمييير  ،2007أعييي مكلييا املييدعي العيييم لٍ قياعي فخيرا ا ملييني ألخييو ع يييت فضيييف
الخلبييرات احل ي ااٍييو الصيبغي .وأشييير تقرثيير اللحٍ ي املييةر  27حزثراالثوت ي  2007فىل
أا الع يييت ال تلفييق مييع احل ي ااٍييو الصييبغي لبييوزو ميتييدثله .وعٍييى فثيير أميير اييي ر عيين
مكلييا املييدعي العيييم لٍبوسي واهلرسييك وموجي فىل وكيلي اللحق ييق واحل يثي احلكوم ي ثطٍييا ف ي
فج ي ي يراء حتق ي ييق اخلف ي يييء ب ي ييوزو ميت ي ييدثله ،أخ ي ييربت الوكيل ي ي ي املكل ي ييا  13ك ي يييتوا الم ي يييينل
ث يثر  2009بأت عٍى الر م من اديي عيد مين اإلجيراءات للحدثيد وثي ميرتكا ا راي فال أا
ي ييو اإلج ي يراءات دٍي ييت بي ييدوا جي ييدو  .وأُشي ييت أث ي ييا فىل أا مكلي ييا املي ييدعي العي يييم ملقياع ي ي
ب سلوتش ي ي و س ي يراث فو قي ييد أحيلي ييت شي ييبيربلفرباثر  2010فىل مكلي ييا املي ييدعي العي يييم لٍبوس ي ي
واهلرس ييك مٍفي ييا بش ييأا جراي ي ح ييرب ييق امل ييدت ني ارتكب؛ ييي  .ف .ال ييو ك يييا ثُش ييبل قلٍي ي

__________

حم )14قيمت بيإخرا ا مين مين القبيور  15أثٍوللسيبل رب  1998نك ي مقياعي سيراث فو وح ير ع ٍ ي اإلخيرا
جم وع ي ميين اا يرباء الييوثن أجييروا تشييرحييا لٍجم ي وأعييدوا تقرث يرا وأخييووا ع يييت ميين الع يييم قصييد فج يراء حتٍ ي
لٍح ي ااٍييو الصييبغي مسييلقبما ووثق يوا الع ٍ ي بيلصييور .وبعييد الفحييص ُف ييت ا ميين أميييكن مص ي
لألشخيا جم؛و اهلوث ف سوكو.
حم )15قييدمت الدول ي الط ييرف مييوكر أعييد ي مكلييا املييدعي العيييم ملقياع ي س يراث فو مةرخ ي  6أثٍوللس ييبل رب 2006
ثشرد ف ؛ي املكلا أا الٍج كيتت قد حتوليت فىل عيني املكييا ألا املكليا مل ثكين بقيدور حتدثيد ميي ف ا كييا
قد ت ع ٍ فخرا جمن بيملكيا ومسيعد القيضي عٍى توكر مي ف ا كيتت الع ٍ قد ت يأ.
حم )16ات ر الفقر .2-4
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لبوزو ميتدثله بب دق ق ص اإلقٍ م اايضع لس طر ج ه مج؛ورث البوس واهلرسك .وأشيير
مكلا املدعي العيم لٍبوس واهلرسك فىل أا ق بوزو ميتدثله مل تُعلرب ات رج عيل مين
وا  15عيميا.
األولوث وجيا بيللي فقفيل مٍف؛ي
 4-4و رسيييل مةرخ ي  8وزلثول ي  ،2011أفييي ع ييد تييوف غرا بأت ي ال اك ي أا ثشيي؛د
بأت و أو مودفو البٍدث وقت وقوع األحداا كيتوا عٍى عٍم بييملزاعم اليوار اليبمغ .وقييل
أث يا فت كيا عٍى اتصيل بودفي قوات الدفيع املدين الوثن كيتوا مسةولني عين ع ٍ ييت فخيرا
ا من من القبور الوثن أخربو بأت مل ثلم فخرا أث جمن بوقع لوكيثلسكي س سلي.
 5-4وحسي ييا مي ييي جي يييء رسي يييل مةرخ ي ي  2سبلأ سي ييطد  2011وموج؛ ي ي مي يين مع؛ي ييد
املفقو ثن فىل وزار حقوا اإلتسيا والمجئني البوس واهلرسك ،قدم م ما ميتدثله رواثييت
لٍف ي ع ييي حييدا لوالييد  ،وال س ي ي فىل املع؛ييد ،وفىل جمٍ ي بيييترثوت وفىل الٍج ي  .وبيللييي فييإا
املع؛ييد ثيير أا ايييحا الييبمغ قييد حييرف رواث ي الوقيييئع سييا اخييلمف نيورث ي  ،األميير الييو
ثع ييق اللحق ييق فىل حييد كبييت .وال ثيزال بييوزو ميتييدثله مسييجما كشييخص مفقييو ومييي زال املع؛ييد
ثواا ي ع ٍ ي لكشييق أميييكن املقيييبر ا يع ي والفر ث ي  ،ف يما عيين مقيييبر أكميير ميين 8 000
شخص مفقو  ،وللحدثد وث الرفيت وفعي ا من فىل األسر.
تعليقات صاحب البالغ على مالحظات الدولة الطرف
 26أثٍوللسييبل رب  ،2011قييدم ايييحا الييبمغ تعٍ قيت ي عٍييى ممح يييت الدول ي
1-5
الطرف .وثرحا ايحا البمغ بكوا الدول الطرف ال تعمط عٍى مقبول اليبمغ وبلسيٍ ؛ي
بييأا بييوزو ميتييدثله ث ي مسييجما كشييخص مفقييو  .وثشييت فىل أا السييٍطيت البوس ي ال ت يزال
مٍزم بلحدثيد مصيت ومكييا تواجيد بيوزو ميتيدثلهي والبحين عين رفيتي وحتدثيد مكييا تواجيد ي
واحمام؛ي وفعي هتيي والكشق عن احلق ق ف ي ثلصي بيخلفيئي القسير ي وضي يا جيرب اييحا
البمغ عن االتل؛يكيت امللوااٍ .
 2-5وثعرب ايحا البمغ عن شل لزعم املع؛د أت حرف رواث الوقيئع سا من ثلوج
فل ي ميين ياب ي  .ومل ثكيين حيض يرا ع ييدمي حص ي اخلفيييء والييد القسيير وأت ي مييي اتفييك حييييول
اسلح ييير مييي حييدا  24حزثراالثوت ي  1992وا يوال  19عيم ييا بعييد لييك ،ح ييىت وفا مل
ثكن لك مين واجبيتي وفمنيي مين واجبييت السيٍطيت البوسي  .وقييل فتي لي د نققييا م؛ ييا نمفييا
ييو الل يق ي ييت ق ييد اتعكس ييت
وأتي ي عم يير عٍ ييى معٍوم يييت جمي يزأ وأح يتي ييا مل يييرب  .وبعي ي
الصحيف  .وثقول فت كلا فىل املع؛يد 12 ،أثٍوللسيبل رب  ،2011مسلفسيرا عين اإلجيراءات
ثلٍق سو ر ا ثشكك مصداق ل .
امللخو للحدثد مكيا تواجد رفيت والد وأت مل َّ
 3-5وثقول ايحا البمغ كولك فا ارتفيع عد جيرائم احليرب الييت ال تيزال تلطٍيا حتق قييا
ال تعفييي الدول ي الطييرف ميين مسييةول ل؛ي عيين فج يراء حتق ييق س يرثع وتزث ي ومسييلق ومسييلف
ق يييثي اتل؛يكيييت حقييوا اإلتسيييا ا سي  ،أو ميين فخبييير أقيييرب ال ييحيثي بيتل يييم بلقييدم تٍييك

GE.15-22785

11

CCPR/C/115/D/2064/2011

اللحق ق يييت وتليئج؛ ييي .وثق ييول أث ي ييا فتي ي أخ ييرب مكل ييا امل ييدعي الع يييم بيألح ييداا ات الص ييٍ
بيالخلفيييء القسيير لوالييد الوقييت امل يسييا وفت ي ادييو عييد فجيراءات لٍبقيييء عٍييى عٍييم ب ليييئج
اللحق ييق .وعٍييى فثيير رسيييل الدول ي الطييرف املوج؛ ي فىل الٍج ي  10سبلأ سييطد ،2011
 14و 15أثٍوللسيبل رب  2011ايلبييا معٍومييت فضييف حيول
كلا فىل السٍطيت البوسي
اللحق ييق .ومل ثلٍي َّيق ر ا ُمرض ي يا .وف ييي ثلص ي برسيييل الدول ي الطييرف ف ييي ثلعٍييق بيييإلجراءات اليييت
اد ييوهتي الوكيلي ي احلكوم ي ي لٍلحق ييق واحل يثي ي حم ،)17ث ييدعي ا يييحا ال ييبمغ أتي ي مل ثلٍ ي َّيق أب ييدا أثي ي
معٍوم يييت بش ييأ ي .وثع ييد ا يييحا ال ييبمغ تأك ييد أا أق يييرب ال ييحيثي جي ييا فبم ؛ ييم بيتل يييم
بلط ييورات اللحق ق يييت وتليئج؛ ييي .وثسلش يي؛د ب يييللعٍ ق الع يييم رق ييم 10حم )2010بش ييأا احل ييق
معرفي احلق قي ف يي ثلصي ييالت االخلفييء القسير لٍفرثيق العيمي املعيز بيالخلفييء القسير أو
ت الطوعي ،والو جيء ف أا رف تقدمي املعٍوميت تق يد لٍحيق معرفي احلق قي واالكلفييء
بلقدمي معٍوميت عيم فقط حول مسيئ فجرائ فمني و بميب اتل؛يأ ل فد احلق.
 4-5وبيإلض يييف فىل لي ييك ،ث يير اي يييحا ال ي يبمغ أا ق ي يرار مكلي ييا امل ييدعي العي يييم لٍبوس ي ي
واهلرسييك تصي ق اخلفيييء والييد القسيير بأت ي ق ي أق ي تعق ييدا ثُ يير ف ؛ييي خييمل  15عيم ييا
ث ل؛ك ك معييثت سيرع اللحق يق وثع يد تأك يد اتل؛ييأ حقوقي  .و حيني أتي ثعيرب عين ارت يحي
العل ي االسمات ج الوا ملعي جرائم احليرب فال أا ت ف يو ي قيد شييبل ع يوب وال اكين أا
ييف وو ن
تسييلخدم الدول ي الطييرف كيير كي ن
اف .وحيييي بيإلضيييف فىل لييك بييأا اعل ييي اس يمات ج
لٍعدال ي ي االتلقيل ي ي ال اكي يين أا حي ي ي ن ي ي الواي ييول فىل العدال ي ي واالتلصي يييف بيل سي ييب ل ي ييحيثي
اتل؛يكيت حقوا اإلتسيا ا س وأقير م.
مالحظات إضافية مقدمة من الطرفين
 16و 20ك ي يييتوا األولل ثس ي ي ي رب  ،2011أحيل ي ييت الدول ي ي ي الط ي ييرف رس ي يييئ م ي يين
1-6
حم)18
مةسسيييت لٍف ي تع ييد تأك ييد املعٍوميييت املقدم ي الرسيييل السيييبق  .وتشييت كييولك فىل أا
وزار اخٍ ي مج؛ورث ي اربسييكي أخييربت مع؛ييد املفقييو ثن  13تش يرثن األوللأكلييوبر 2011
بأ ي ي ي يي خٍص ي ي ييت فىل أا جم ي ي ي ي ب ي ي ييوزو ميت ي ي ييدثله ق ي ي ييد ف ؛ ي ي ييي بم وث ي ي ي ي ب ي ي ي يزثله ال ي ي ييو ك ي ي يييا
ثق ي ي م بي ب ي ي األسي ييو  .وق ييدمت الدول ي ي الط ييرف وث ق ي ي م يين وزار الداخٍ ي ي مةرخ ي ي  13تش ي يرثن
األوللأكلييوبر  2011تشييت فىل أا الس ي د ب يزثله كيييا قييد وفيير مل ي الشييرا ا يئ ي الدول ي
حمفتمبول) بي ب األسو ب يتيا جيء ف أتي بعيد أا أُبعيد بيوزو ميتيدثله وزوجلي عين م زهل يي عٍيى
أثد ا ه املسٍم  ،تُق بوزو ميتدثله فىل ت لزارثلسي ح ن أفر ع وكييا ثفيمط أا ثعيرب

__________

حم )17ات ر الفقر .3-4
حم )18رسيل مةرخ  29كيتوا األولل ثس رب  2011وموج؛ي مين مكليا امليدعي العييم ملقياعي سيراث فو فىل وزار
حق ييوا اإلتس يييا والمجئ يينيي ورس يييل مةرخ ي ي  1ك يييتوا األولل ثس ي ي رب  2011وموج؛ ي ي م يين وزار حق ييوا
اإلتسي يييا والمجئي ييني فىل وزار العي ييدلي ورسي يييل مةرخ ي ي  1كي يييتوا األولل ثس ي ي رب  2011وموج؛ ي ي مي يين مع؛ي ييد
األشخيا املفقو ثن فىل وزار حقوا اإلتسيا والمجئنيي ورسيلليا مةرخليا  13تشيرثن األوللأكليوبر 2011
موج؛ليا من وزار اخٍ مج؛ورث اربسكي فىل املع؛د.
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فىل تيراب ايرب ي ولك ي قلي عوضييا عيين لييك عٍييى أثييد ا ي ه املسييٍم  .وعميير السي د ب يزثله
عٍى جمل ال وم الليي و ف ي فيورا .ومل ثيل كن السي د ب يزثله مين حتدثيد املوقيع اليو ُفين ف ي
فمنييي أشييير فىل أت ي كيييا ثقييع عٍييى الطرثييق الرئ س ي املة ث ي ميين سيراث فو فىل وبرث ييي وبأت ي مسييلعد
لٍ سيعد عٍى حتدثد موقع تواجد رفيت بوزو ميتدثله.
 2-6و  17شييبيربلفرباثر  ،2012قييدم ايييحا الييبمغ تعٍ قيييت عٍييى ممح يييت الدول ي
الطييرف .وثقييول فا السي د ب يزثله قييد ح يير  16كيييتوا الميينلث يييثر  2012فىل املوقييع الييو
أشييير فل ي بأتي املكيييا الييو فيين ف ي بييوزو ميتييدثله .وكيييا برفقلي ايييحا الييبمغ و مٍييوا عيين
الوكيل ي احلكوم ي لٍلحق ق يييت واحل يث ي  ،ومع؛ ييد املفقييو ثن ،والٍج ي الدول ي املع ي ب يييملفقو ثن،
وم ي م ي ي اإلفييمت ميين العقيييب .وأشييير أحييد املواقييع وبعييد لييك أ ىل بلصيرث .أُح ي فىل
مكلييا امليدعي العيييم لٍبوسي واهلرسييك .و  23كيييتوا الميينلث يييثر  2012أاييدر املكلييا أميرا
19
بإخرا ا م من القربحم ) .ورحا اييحا اليبمغ بلصيرحييت السي د ب يزثله واٍيا مين الدولي
الطيرف ت ي م اإلجيراءات المزمي السلكشييف املكييا وحفير  .وأوضي .أتي ثوجيد ،ك يي سييبق أا
أشييير فىل لييك أميييم السييٍطيت ،احل يييل بيأا تكييوا رفيييت والييد قييد أُخرجييت بيلفعي ميين القييرب
20
وربي تكوا قد ُف ت حتت جم؛ول ،مقرب ف سوكوحم ) .وأعرب ايحا البمغ عن قٍق لعدم
ادي أ فجراء وا ااصوا.
 3-6وثعرب ايحا البمغ كولك عين عيدم ارت يحي ف يي ثلصي بعي ي السيٍطيت البوسي
لق ي ي ل لي يك أتي ي تٍق ييى 13 ،ك يييتوا األولل ثسي ي رب  ،2011رس يييل م يين الوكيلي ي احلكوم ي ي
لٍلحق ييق واحل يث ي جيييء ف ؛ييي أا املييدعي العيييم ملقياع ي س يراث فو كيييا قييد أعييي فخ يرا جملييني
ف سوكو ثوم  29س ارلميير  2007وأا احل ي ااٍيو الصيبغي إلحيد ا مليني كييا ملوافقييا
والد  .وثزعم ايحا البمغ أا لك قد تسبا ل كيرب شيدثد .و  17كييتوا
مع
األولل ثس ي رب  2011بعيين رسيييللني فىل الٍج ي الدول ي ومع؛ييد املفقييو ثن ثطٍييا توض ي حيت.
و  19كيييتوا األولل ثس ي رب  2011اٍييا مقيبٍ ي أحييد مييي واللحييدا مع ي الوكيل ي ولكيين
بييدوا جييدو  .أاييدر ب يت ييا اييحف يا تٍقييى عٍييى فثيير زثييير مسييةولني أخييربا بييأا الرسيييل قييد
كيتت ،مع األسق ،خطأا ألا تليئج احل ااٍو الصيبغي مل تكين فجييب ي بي سيٍب  .وقيدمي
اعل ييواراهت ي لص يييحا ال ييبمغ .وك يييا ا يييحا ال ييبمغ حيلي ي ا ييدم  ،ل ييك أتي ي ش ييعر ب ييأا
السييٍطيت مل تأخييو مطيلبيت ي واللحق ييق ق ي والييد عٍييى ن ي ا ييد .و  21و 26كيييتوا
األولل ثس ي رب  2011تٍقييى ر ثيين ميين الٍج ي الدول ي واملع؛ييد ،عٍييى الل يوا  ،ثش يتاا فىل أ ييي
والد .
مل ثصدرا أبدا تقرثرا عن مد توافق احل مع
__________

حم )19ات ر الفقر .7-6
حم )20ات ر الفقرات  3-2فىل  6-2واحليش .6
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 4-6ك ي ثيزعم اييحا اليبمغ أتي تٍقيى 16 ،تشيرثن المييينلتوف رب  ،2011رسييل مين
احملك الدسلورث ر ا عٍى رسييلل املةرخي  25تشيرثن األوللأكليوبر  ،2011جييء ف ؛يي أا قيرار
احملك ي ف ييي ثلص ي بق ي وال ييد الص ييي ر  15ك يييتوا األولل ثس ي رب  2005مل ث ف ييو وأا
احلكييم قييد أُح ي فىل مكلييا املييدعي العيييم لٍبوس ي واهلرسييك بواييف السييٍط املخلص ي ملقيضييي
أولئك الوثن قصروا ت ف و .
21

 5-6و  29أثيرلميثو  2012قدمت الدول الطيرف رسييئ موج؛ي مين سيل ك يتييتحم ).
وأخييربت الوكيل ي احلكوم ي لٍلحق ييق واحل يث ي ايييحا الييبمغ بأ ييي كيتييت قييد أجييرت حتق ق ييا
الرس يييل ف ييي ثلعٍ ييق بلقرث يير احل ي ااٍ ييو الص ييبغي اا يييائ وأا املكل ييا ال ييو ك يييا ق ييد وف يير
املعٍومي اايائي قييد مت تأ ثبي  .و كيير مع؛ييد املفقييو ثن ،رسيييل مةرخي  17أثيرلميييثو ،2012
أتي كيييا قييد مييد ايييحا الييبمغ بيلوثيييئق ف ييي ثلعٍييق بيييإلجراءات امللخييو لكشييق مصييت والييد
املفقييو ف يما عيين جييدول زمييز لألتشييط املقييرر  .وأشييير أث ييا فىل أت ي كيييا قييد أرس ي اٍب ييا فىل
مكلييا املييدعي العيييم لٍبوس ي واهلرسييك ثطٍييا ف ي ف ت ييا بييإجراء حفيير اسلكشيييف لٍ وقييع الييو
أشير فل الس د ب زثله.
 6-6وثقيول مكلييا املييدعي العييم لٍبوسي واهلرسييك ،رسييل مةرخي  8أثيرلميييثو ،2012
فتي أعطييى موافقلي  23كيييتوا الميينلث يييثر  2012لٍحفيير لوكيف لسييكي س سييلي و حدثقي
م زل ميتدثله .وثقول املكلا فا املع؛د مٍزم بإخطير بكيا تواجد احلفر وبلقدمي اٍا فخيرا
ا م ي ف ا مييي مت العمييور عٍييى قييرب .واملع؛ييد مل ثفع ي لييك .وثقييول املكلييا أث ييا فا ق ي وال ييد
ا يييحا ال ييبمغ ق ييد قُسي ي ت فىل مٍف ييني س ارلم ييير  :2012مٍ ييق لٍكش ييق ع يين الرف يييت
وحتدثد وثل؛ي حمحتت مسةول املكلا) والميين ثلعٍق بلحدثد املسيةول ا يئ ي لٍج يي املزعيومني
حماايضعني الخلصيا مكلا املدعي العيم لٍ قياع الق يئ ) .ك ي ثقول املكلا فا ايحا
الي ييبمغ ث ي ييلم فبم ي ي بيتل ي يييم ب ي يييإلجراءات امللخي ييو  .وثق ي ييول أث ي ييا فت ي ي تٍق ي ييى 18 ،تش ي يرثن
الميينلتوف رب  2011رسيل من احملك الدسلورث ف ي ثلعٍيق بيللقصيت ت ف يو احلكيم الصيي ر
 15كيتوا األولل ثس رب  .2005وفل .املكلا مٍق ق وعني مدع يا عيميا اٍا6 ،
س ارلمييير  ،2012ميين جمٍييد الييوزراء تقييدمي تقرثيير ثشييت فىل اللييدابت امللخييو لل ف ييو احلكييم.
ومل ثلٍق املكلا أ ر من ا ٍد حىت  8أثيرلميثو  2012تيرثخ تقدمي الرسيل .
 7-6و  9وزلثول ي ي  ،2012ق ي ييدم اي يييحا ال ي ييبمغ تعٍ قيت ي ي عٍي ييى ممح ي يييت الدول ي ي
اإلضيف  .وثقول ايحا البمغ فا حفرا اسلكشيف يا قيد أجير  28 ،أثيرلمييثو ،2012
حدثق م زل ميتدثله ور وبشيرك م عن املع؛د .ومل تف ع ٍ يت احلفير فىل أثي تل جي
توكر .وثشت ايحا البمغ فىل أت ال ثزال ثأمي أا تكيوا رفييت واليد قيد ُف يت مقيرب
__________

حم )21الوكيلي ي احلكوم ي ي لٍلحق ييق واحل يثي ي  ،ومع؛ ييد املفق ييو ثن ،وع ييد ت ييو
فسلوتس و سراث فو ،ومكلا املدعي العيم لٍبوس واهلرسك ووزار العدل.
14

ي يرا  ،ومكل ييا امل ييدعي الع يييم ملقياعي ي
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ف سوكو حتت جم؛يولحم ) .وقييل فتي عٍيى الير م مين ج؛يو مل جتير السيٍطيت أ حتق يق يوا
االجت ييي  .و  5وزلثول ي ي  ،2012توجي ي ا يييحا ال ييبمغ فىل مكل ييا امل ييدعي الع يييم لٍبوس ي ي
واهلرسك وفىل املع؛د برسيل ثطٍا م ؛ ي اسلكشيف و اإلمكيت .
 8-6وثقول ايحا البمغ فا يأ تقصيا الل س ق بني سٍطيت البوس واهلرسك ،األمر
الييو ثعرق ي فعيل ي اللحق ق يييت .و ح ييني ق يييل مكل ييا امل ييدعي الع يييم البوس ي واهلرس ييك
رسيييلل املةرخي  8أثيرلميييثو  2012فتي كيييا قييد أاييدر  23كيييتوا الميينلث يييثر  2012ف تييا
بييإجراء حفيير اسلكشييي فييإا املع؛ييد ثقييول فا اٍييا حفيير اسلكشييي قُييدم فىل املكلييا وأا ر ا
ست قرثبيا  .وثقول ايحا البمغ أث يا فت مل ثلم فخطيير بقيرار فصي مٍيق اللحق يق ااييا
بوالييد تقسي فىل ق ي لنيحم ،)23وأتي عٍييم بييولك ميين خييمل رسيييل مةرخي  8أثيرلميييثو 2012
أرسٍ؛ي مكلا الٍج .
 9-6و  22تشيرثن األوللأكلييوبر  ،2012قييدمت الدولي الطييرف  11رسيييل ميين سييٍطيت
لٍف ي  .وأعييي ك ي ميين احملك ي الدس يلورث  ،ووزار العييدل ،والوكيل ي احلكوم ي لٍلحق ييق واحل يث ي ،
ومكلييا املييدعي العيييم حمليف ي ل سلوتس ي و س يراث فو ،وبٍدث ي تييوف غرا  ،تأك ييد موقف ي ف ييي ثلعٍييق
بيلق ي وأشيييرت ييو الك يتيييت فىل أ ييي ال لٍييك أث ي معٍوميييت جدثييد تف ييد ييي .و رسيييل
مةرخي  3أثٍوللسييبل رب  ،2012أشيير مكلييا املييدعي العيييم لٍبوسي واهلرسييك فىل أتي مل ثلٍي َّيق،
حىت تيرثخ كليب الرسيل  ،أ فخطير من املع؛د مي ثلعٍق بيحلفر االسلكشيي اليو ايدر بي
أمير  23كييتوا الميينلث ييثر  2012وأتي مين يت املعيروف ميي ف ا كييا احلفير قيد مت ومييي ف ا مت
العمور عٍى أث أ لي  .وقييل مكليا امليدعي العييم لٍ قياعي فتي عٍيى فثير تقي الق ي ف يي ثلعٍيق
بيملسةول ا يئ ف ي ثلص بيخلفيء بوزو ميتدثله من مكلا املدعي العيم لٍبوس واهلرسك،
ادو املدعي العيم لٍ قياعي املكٍيق بيلق ي عيد تيدابت حتير ف يي ثلصي بيملشيلب بي ف لشيراأ
ثوسي ي ي ا .و  31سبلأ س ي ييطد  ،2012ق ي ييرر امل ي ييدعي الع ي يييم تعٍ ي ييق اللحق ي ييق بس ي ييبا قٍي ي ي
األ ل حم .)24وأُخرب ايحا البمغ ق الطعن وا القرار ولك مل اير وا احلق.
 10-6و رسيل مةرخ  4أثٍوللسبل رب  ،2012أفي املع؛د بأت بعن اٍبيا إلجراء ع ٍ يت
حتدثييد وثي نييد اهلييدف لرفيييت األشييخيا ييت معييرو اهلوثي الييوثن ُف يوا مقييرب ف سييوكو.
وثشييت أث ييا فىل أت ي اٍييا ميين املةسسيييت ات الصييٍ مقياع ي س يراث فو املشيييرك ع ٍ ي
تط؛ت وفخرا ا من أث يء احلرب تقيدمي املعٍومييت ات الصيٍ  .وحسيا وزثير اخٍ ي املقياعي ،
أُجرثييت فع يما ع ٍ يييت فخ يرا جميين ب ييوف غرا الفييم مييي بييني  1992و .2008وكيييا مقيير
__________

حم )22ات ر الفقرات  3-2فىل  6-2و.2-6
حم )23ات ر الفقر .6-6
حم )24رسيل مةرخ  4أثٍوللسبل رب .2012
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احل يثي الليييبع لٍييدفيع املييدين البٍييد ب ييوف غرا مكٍفييا بع ٍ يييت فخيرا ا ميين ومييي حلييق لييك ميين
ع ٍ يت تق لٍجمن .ت أا اسم بوزو ميتدثله مل ث ؛ر السجمتحم.)25
 11-6و  24كيتوا األولل ثس رب  ،2012قدم ايحا البمغ تعٍ قيت عٍيى ممح ييت
الدول ي الطييرف اإلضيييف  .وثع ييد ف ؛ييي تأك ييد مشييي ٍ مصييوا فج يراءات مكلييا املييدعي العيييم
لٍبوسي ي واهلرس ييك وأتي ي مل ُا ييرب فال ب ييبع القي يرارات ال يييت اد ييوهتي الس ييٍطيت الوا ي ي سي ي يا
الشكو الرا فىل الٍج  .وثأسق ايحا البمغ أث يا لقٍ الل س ق بني السٍطيت البوس ،
األميير الييو أثيير عٍييى اللحق ييق .وبيإلضيييف فىل لييك ثييزعم ايييحا الييبمغ أتي مل ثطعيين قيرار
ٍق مٍق اللحق ق ف ي ثلص بف لشيراأ ثوسي ا ألتي مل ثكين مين الواضي .ميي ف ا كييا عٍ ي أا
ثطعن أميم مكلا املدعي العيم لٍبوس واهلرسك أو أميم املدعي العيم لٍ قياع .
 12-6و  10ك ي يييتوا الميينلث ي يييثر  ،2013وق ي ييدمت الدولي ي ي الط ي ييرف ممح ي يييت فض ي يييف .
وق ي ييدمت رس ي يييئ موج؛ي ي ي م ي يين الوكيلي ي ي احلكوم ي ي لٍلحق ي ييق واحل يث ي ي  ،ومكل ي ييا امل ي ييدعي الع ي يييم
لٍبوسي واهلرسييك ،ومع؛ييد املفقييو ثن ،ومكلييا املييدعي العيييم لٍ قياعي  .وقييد أفييي ت مج ييع ييو
الك يتيت بأ ي ال لٍك أث معٍوميت أو تطورات جدثد تف د ي.
 13-6و  5شبيربلفرباثر  ،2013أعرب ايحا البمغ عن قٍق فزاء الطرثق اليت تقدم يي
السييٍطيت البوس ي ممح يهتييي فىل الٍج ي  ،أ بلييأخت وبييدوا مراعييي للعٍ قيت ي  .وبيإلضيييف فىل
لييك ،كيتييت السييٍطيت البوس ي قييد اقلصييرت عٍييى فعييي تأك ييد أ ييي ال لٍييك أث ي معٍوميييت
أخر ت ف؛ي فىل الرسيئ واملعٍوميت السيبق .
 14-6و  14س ارلمييير  ،2013ق ييدمت الدول ي الط ييرف رسيييل موج؛ ي ميين وزار حق ييوا
اإلتسيا والمجئني تٍخص ر و عد مةسسيت ف يي ثلعٍيق بييللحق ق ق ي بيوزو ميتيدثله.
وأشير مكلا املدعي العيم لٍبوس واهلرسك فىل أت كيا قيد تقيدم 6 ،شيبيربلفرباثر ،2013
بطٍييا فىل مع؛ييد املفقييو ثن للقييدمي اللقرثيير الراييي ف ييي ثلعٍييق بيييحلفر االسلكشييي الييو أُ ا بي
ك ي يييتوا الميينلث ي يييثر  . 2012و تٍ ي ييك األث ي يييء قي ي يييل املع؛ ي ييد فت ي ي ي ك ي يييا ق ي ييد بعي ي يين6 ،
سبلأ س ييطد  ،2012رس يييل فىل مكل ييا امل ييدعي الع يييم ثف ييد ف ؛ ييي بأتي ي اد ييو ع ييد فجي يراءات
لوكيف لسييكي س سييلي و حدثق ي م ييزل
مصييوا الق ي  ،بييي لييك الق يييم فيير اسلكشييي
الف وعق ييد
ميت ييدثله ،وفجي يراء اخلب يييرات لٍح ي ي ااٍ ييو الص ييبغي املق ييرب ا يع ي ي
جٍسيييت اسييل يع مييع الشيي؛و  .ك ييي أشييير املع؛ييد فىل أتي عٍييى اليير م ميين مج ييع األتشييط اليييت مت
الق يييم ييي ،مل ُحتي بعييد ق ي بييوزو ميتييدثله ،ولك ي سي ثلخييو مج ييع اللييدابت المزمي حلٍ؛ييي.
واع يين مكل ييا امل ييدعي الع يييم لٍ قياعي ي زع ييم ا يييحا ال ييبمغ أتي ي مل ثك يين عٍ ييى ب ي ي م يين
الس ي ييٍط ال ي يييت ك ي يييا عٍ ي ي ي أا ثق ي ييدم هل ي ييي اع ي ي ييا مص ي ييوا فقف ي يييل ب ي يييب اللحق ي ييق ف ي ييي ثلصي ي ي

__________

حم )25قييدمت الدولي الطييرف رسيييل مةرخي  12أثٍوللسييبل رب  2012وموج؛ي ميين بٍدثي تييوف غرا تشييت فىل أا قيوات
الييدفيع املييدين كيتييت السييٍط الوح ييد البٍدثي اليييت كيييا ميين امل كيين أا تكييوا وزهتييي املعٍوميييت ات الصييٍ
ف ي ثلعٍق بق بوزو ميتدثلهي ت أ ي مل تكن وزهتي أث معٍوميت.
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بف لش يراأ ثوس ي احم .)26وك يييا ا يييحا ال ييبمغ ق ييد ق ييدم ب يت يييت ف ييي ثلص ي ييوا اللحق ييق فىل
مكلا املدعي العيم لٍ قياع م يسبلني وأت كييا بيلليي عٍيى وعيي بيأا املكليا كييا مكٍفييا
بيللحق ق.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة

ال ر املقبول
 1-7قب ال ر أث ا عيءات تر رسيل مي ،ث بغي لٍج أا تقرر ،وفقيا لٍ ي  93من
ت يم؛ي الداخٍي ،مي ف ا كيا البمغ مقبوالا أم ال بوجا الربوتوكول االخل ير املٍحق بيلع؛د.
 2-7وتمحظ الٍج  ،وفقيا ملي تقل ي الفقير حم)2حمأ) مين امليي  5مين الربوتوكيول االخل يير
أا املسأل اهتي ل ست ق د البحن فاير فجراء سخر من فجراءات اللحق ق الدول أو اللسوث
الدول .
 3-7وتمحييظ الٍج ي أا الدولي الطييرف مل تطعيين مقبول ي الييبمغ .وتمحييظ الٍج ي أث ييا
أا ا عيييءات ايييحا الييبمغ أا احملك ي الدسييلورث تفسيي؛ي رأت أت ي ال ثوجييد سييب اتلصيييف
فعيييل حل يث ي حق ييوا أقيييرب األش ييخيا املفقييو ثني وأت ي ك يييا قييد أخ ييرب السييٍطيت بيألح ييداا
املزعوم ف ي ثلعٍق ببوزو ميتدثله م و عيم 1992ي وبيأا احملك ي كيتيت قيد خٍصيت15 ،
كيتوا األولل ثس رب  ،2005فىل أا حقوا زوج بوزو ميتدثله قيد اتلُ؛كيت بسيبا اللقصيت
ف بم ؛ ييي مص ييوا مك يييا تواج ييد ومص ييت زوج؛ يييي وأا حك ييم احملك ي ي مل ت ف ييو الس ييٍطيت
املخلص  .وتمحظ الٍج أت بعد ميرور أكمير مين  22عيمييا عٍيى األحيداا املزعومي ف يي ثلعٍيق
ببييوزو ميتييدثله ،قصييرت الدولي الطييرف تقييدمي حجييج مق عي للربثيير اللييأخت ف يييز اللحق ييق
الصييٍ  .وعٍ ي لييولك تيير الٍج ي أا سييب االتلصيييف احملٍ ي قييد ايلييت مييدهتي بشييك ييت
معقييول وأتي مييي ميين شيييء ا ع؛ييي ميين ال يير الييبمغ بوجييا الفقيير حم)2حمب) ميين املييي  5ميين
الربوتوكول االخل ير .
 4-7وبي أا مج ع معيثت املقبول مسلوفي فإا الٍج تعٍن مقبول البمغ بوجا املي تني 6
و 7مقروءتني بيالقماا مع الفقر  3من املي  2ف ي ثلص ببوزو ميتدثله ،وبوجا املي تني 7
و 17والفقيير حم )1ميين املييي  23مقييروء بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ف ييي اييص مي ما
ميتدثله ،و ي فىل ال ر األسد املوضوع .

ال ر األسد املوضوع
 1-8لقد ت رت الٍج البمغ ضوء مج ع املعٍومييت الييت قيدم؛ي هليي الطرفييا ،ك يي يو
م صوا عٍ الفقر  1من املي  5من الربوتوكول االخل ير .
__________

حم )26ات ر الفقر .11-6
GE.15-22785
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 2-8وحت ي ط الٍج ي عٍ ييا بي عيييءات ايييحا الييبمغ وأا قييو الييدفيع عيين األراضييي الص يرب
أقيم ييت ح يييجزا قبيل ي م ييزل ميت ييدثله وأا امل ييزل تع ييرط ع دئ ييو فىل ت يتاا ملقياعي ي ب ييني ا ي ي ه
الصر وج ه الدفيع عن األراضي البوس  .وتمحظ الٍج أث يا أا ا عيء ايحا البمغ أا
بوزو ميتدثله قد أا ا بطٍق تير  10حزثراالثوت  1992عٍى أثد ق يا احلدثق
املقيبٍ مل زل وأا زوجل اعل ت ب فىل أا اخلطف؛ي أفيرا مين جي ه اليدفيع عين األراضيي الصيرب
حوا  16حزثراالثوت  .1992وم و لك احلني وأسير بيوزو ميتيدثله تبحين ع ي  ،ولكين
بدوا جدو  .ك ي تمحظ الٍج أا ا عيء اييحا اليبمغ أا بيوزو ميتيدثله قيد قُلي تعسيفيا،
حسا شي د ع يا ،أو حيوا  24حزثراالثوت ي  ،1992وأا مسيةوالا مين جي ه اليدفيع
عن األراضي البوس أمر شي د الع يا بدفن جم بوزو ميتدثلهحم .)27وتمحظ الٍج ي أا ا عييء
ا يييحا ال ييبمغ أا الوق يييئع ق ييد ح ييدثت سي ي يا جوم يييت واس ييع االتلش ييير و ؛جي ي ض ييد
السييكيا املييدت ني وأتي ميين املعقييول ب يييءا عٍييى لييك افيماط أا والييد أاييب .ضييح فعييدام خييير
تطيييا القيييتوا عٍييى أثييد ج ي ه الييدفيع عيين األراضييي البوس ي
حزثراالثوت ي  ،1992ر ييا
بزثييد اللحق ييق .ومل ُجييير أ حتق ييق راييي وس يرثع وتزث ي ومسييلف ومسييلق ميين جيتييا الدول ي
الطييرف للوضي  .مصييت ومكيييا تواجييد وللقييدمي املسييةولني عيين لييك فىل العدالي  .وتييوكر الٍج ي
بلعٍ ق؛ي يي الع يييم رق ييم 31حم )2004بش ييأا اب ع ي ي االلل ي يزام الق يييتوين الع يييم املف ييروط عٍ ييى ال ييدول
األاراف الع؛د والو مة ا أا تقيعد الدول الطرف عن اللحق ق ا عيءات االتل؛يكيت
أو تقييدمي م يرتكا اتل؛يكيييت مع ي فىل العدال ي  ،حييد ات ي  ،ثشييك اتل؛يك ييا لٍع؛ييد حمخصوا ييا
اللعوثا و ت من ضروب املعيمٍي القيسي أو المفتسييت أو امل؛ ي  ،واإلعيدام بيإجراءات ميوجز
أو تعسفيا واالخلفيء القسر ).
 3-8ولييئن كيتييت أفعيييل ج ي ه الييدفيع عيين األراضييي الص يرب ال تُ سييا بشييك مبيشيير فىل
الدول الطرف فإا الٍج حت ط عٍ يا بي عييء اييحا اليبمغ أا يو األفعييل قيد ارتُكبيت عٍيى
أراضييي الدولي الطييرف عٍييى أثييد جي ه الييدفيع عيين األراضييي البوسي وأا الدولي الطييرف ت ي
مٍلزم ي بلحدثييد أميييكن تواجييد رفيييت ال ييح وفخراج؛ييي ميين القييرب وحتدثييد وثل؛ييي وفعي هتييي فىل
األسيير  ،ف يما عيين حتدثييد وثي املسييةولني عيين ا يرائم ومقيضيييهتم ومعيييقبل؛م .و ييوا ااصييوا،
تسٍم الٍج ي بيلصيعوبيت الييت قيد تواج؛؛يي ولي ايرف ميي اللحق يق ا يرائم الييت قيد تكيوا
ارتُكبت عٍى ترا ي أث يء تزاع مسٍ .معقد تلواج ف ؛ي قوات ملعد  .وبيلليي فيإا كيوا اللسيٍ م
مطييور ا يرائم املزعومي ومعيتييي ايييحا الييبمغ بسييبا عييدم توضي  .مكيييا تواجييد رفيييت والييد
املفقييو وكييوا ا ييي مل ثُقييدموا بعييد فىل العدالي  ،كٍ؛ييي أمييور ال تكفييي حييد اهتييي لٍخٍييوا فىل
اتل؛يأ لٍفقر  3من املي  2من الع؛د دروف البمغ احلي .
__________

حم )27املعٍوميييت اليييت قييدم؛ي ايييحا الييبمغ حمات يير الفقيير  )3-2دلٍييق عيين اللص يرث .الييو أفييي ب ي شييي د الع يييا
املزعي ي ييوم ،الس ي ي ي د ب ي ي يزثله 13 ،تش ي ي يرثن األوللأكل ي ي ييوبر  2011فىل مكلي ي ييا الش ي ي ييرا ا يئ ي ي ي الدول ي ي ي
ا ب ي ي األسي ييو وقي ييدمل؛ي الدول ي ي الطي ييرف حمات ي يير الفقي يير  ،)1-6والي يييت جي يييء ف ؛ي ييي أا بي ييوزو ميتي ييدثله قُل ي ي
حزثراالثوت  1992عٍى أثد ج ه الدفيع عن األراضي البوس و ف الس د ب زثله ال وم اللي .
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 4-8ت أا ايحا اليبمغ ثيزعم أا أكمير مين  19عيمييا قيد ميرت عٍيى األحيداا املزعومي
ف ييي ثلعٍييق ببييوزو ميتييدثله وأكميير مين وسي أعيوام مييرت عٍييى اييدور حكييم احملك ي الدسييلورث
 15كيييتوا األولل ثس ي رب  ،2005مل ييد سييٍطيت اللحق ييق بعٍوميييت وج ؛ ي ف ييي ثلعٍييق
بصت ومكيا تواجد والد  .وتمحظ الٍج أا املر األوىل اليت اتصٍت ف ؛ي السٍطيت بصيحا
البمغ ف ي ثلعٍق بق والد كيتت شبيربلفرباثر  ،2007و ليك بعيد ميرور قرابي  15عيمييا
عٍى األحداا ات الصٍ ع دمي بعن مكلا املدعي العيم بيملقياع  ،عٍيى فثير اٍيا تقيدم بي
مكلا كشق احمللجزثن واملفقيو ثن مج؛ورثي اربسيكي س ارلميير 2005حم ،)28رسييل ا فىل
ايييحا الييبمغ ثقييول ف ؛ييي فا ع ٍ يييت فخ يرا جميين قييد ييت ارثييق لوكيفلسييكي الفييم
مي بني أثٍوللسبل رب وتشرثن الميينلتوف رب  1998مشتا فىل أوج الشب بني ق والد وق
أخيير  .وثييزعم ايييحا الييبمغ أت ي مل ثلٍي َّيق أث ي معٍوميييت فضيييف بعييد ييو الرسيييل ميين مكلييا
املييدعي العيييم لٍ قياع ي أو مكلييا املييدعي العيييم لٍبوس ي واهلرسييك مصييوا تقييدم اللحق قيييت
عٍى الر م من أت اٍا معٍوميت مسلوفي عد م يسبيتحم .)29و  6شبيربلفرباثر ،2006
اعين ايييحا اليبمغ أميييم احملك ي الدسيلورث واٍييا م ؛ييي اديي قيرار ثق ييي بيأا السييٍطيت قييد
قص ي ييرت فتف ي ييي حك ؛ ي ييي الص ي ييي ر  15ك ي يييتوا األولل ثس ي ي رب  .2005ي ييت أا احملك ي ي
مل تلخ ييو أ قي يرار ومل تلخ ييو الس ييٍطيت أ فجي يراء فع يييل للق ييدمي ا ييي فىل العدالي ي أو للع ييوث
ايحا البمغ .وتمحظ الٍج أث يا أا يأ قٍ ت س ق ف يي بيني سيٍطيت الدولي الطيرف
اللحق يق ق ي بيوزو ميتيدثله .وعٍيى سيب املمييل ،ثيزعم اييحا اليبمغ أا مكليا امليدعي
العيييم لٍبوس ي واهلرسييك ومع؛ييد املفقييو ثن أاييدرا ب يتيييت مل يق ي ف ييي ثلعٍييق بع ٍ يييت احلفيير
االسلكشي اليت أُجرثت املوقع الو أُشيت فل ي بأتي مكييا فين بيوزو ميتيدثله ،األمير اليو
كيييا ل ي تييأثت سييٍا عٍييى فعيل ي اللحق ييقحم .)30وعٍييى اليير م ميين ج؛ييو الدول ي الطييرف للوض ي .
مص ييت ومك يييا تواج ييد ب ييوزو ميت ييدثلهحم )31والش يي؛ي ال يييت تف ييد بوفيت ي  ،ف ييإا الدول ي الط ييرف ق ييد
قصيرت ميد ايييحا اليبمغ أو الٍج ي بشييرود نيد وكيف ي ألسييبيب الليأخت وأوجي القصييور
تص ييرف؛ي .ك ييي أا الدولي ي الط ييرف مل ييد ا يييحا ال ييبمغ والٍج ي ي بيملعٍوم يييت ات الص ييٍ
واحملد ف ي اص مقيضي ا ي  .وتر الٍج ي أا السيٍطيت الييت تقيوم بييللحق ق اتل؛يكييت
ميين قب ي القلي بييدوا نيك ي والقلي اللعسييفي واالخلفيييء القسيير ال بييد أا تلييوخى السييرع ميين
أجي ض ي يا فعيل ي اللحق ييق .ك ييي تيير الٍج ي أا السييٍطيت اليييت حتقييق اتل؛يكيييت ميين ييوا
__________

حم)28
حم)29
حم)30

حم)31
GE.15-22785

ات ر الفقرتني  5-2و.6-2
ات ر الفقرتني  6-2و.3-5
عٍييى سييب املميييل ،كيير مكلييا املييدعي العيييم رسيييل مةرخي  6شييبيربلفرباثر  2013أتي كيييا قييد اٍييا ميين
املع؛ي ييد تسي ييٍ م اللقرثي يير امللعٍي ييق بع ٍ ي يييت احلفي يير االسلكشي ييي الي ييو أ ا ب ي ي املكلي ييا  23كي يييتوا الم ي يييينل
ث يثر  ،2012ف ي أشيير املع؛يد 6 ،سبلأ سيطد  2012فىل أتي كييا قيد أحييل تلييئج احلفير االسلكشيي
فىل املكلا .ات ر الفقرتني  14-6و.8-6
ات ر الفقرتني  5-6فىل .7-6
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القب ي عٍ ؛ييي أا تل ي  .لألسيير الفرا ي للقييدمي مييي لييدث؛ي ميين معٍوميييت لٍلحق ييق وأا املعٍوميييت
ف ييي ثلعٍييق بلقييدم اللحق ييق جيييا أا تبٍ ي بسييرع فىل األسيير .وتمحييظ أث ييا الكييرب واإلر يييا
الٍوثن سبب؛ ي لصيحا البمغ اسل رار عدم ال قني ال يتج عن عدم معرف مصيت ومكييا تواجيد
رفيت والد واسلحيل ف ابقيا لشعيئر معلقدات  ،ف ا كيا قد تو فعما .ودٍص الٍج ي بيلليي
فىل كوا الوقيئع املعروض عٍ ؛ي تكشق عن اتل؛يأ لٍ ي  6مقيروء بييالقماا ميع الفقير  3مين
املي  2من الع؛د ف ي اص بوزو ميتدثله.
 5-8وتمحيظ الٍج ي كييولك زعيم ايييحا الييبمغ أتي كيييا ضييح ميرتني ايوال أعيوام سييع
احلم يين .و ييوا ااصييوا تمحييظ الٍج ي وجييو أممٍي لٍفي لقٍي اال ل يييم أو ا دثي ميين اييرف
سٍطيت الدولي الطيرف :حمأ)  13كييتوا األولل ثسي رب  2011تٍقيى اييحا اليبمغ رسييل
مين الوكيلي احلكوم ي لٍلحق يق واحل يثي جييء ف ؛يي أا احل ي ااٍيو الصيبغي مي أخرج؛يي مين
القيرب مكليا امليدعي العييم لٍ قياعي ثلفيق مييع احل ي ااٍيو الصيبغي لواليد  .يت أا مسييةو
الوكيل اعليوروا بعيد ليك مشيتثن فىل أا اللصيرث .السييبق قيد كييا خطيأا وأتي ال ثوجيد شيب بيني
احل ييني حمات يير الفقيير )3-6ي حمب) قٍي الل سي ق بييني سييٍطيت البوسي واهلرسييك الييو أف ييى
فىل تأخت وخٍط حمات ر الفقرات  8-6و 14-6و)4-8ي حم ) قٍي املليبعي املمئ ي لٍ عٍومييت
اليت قدم؛ي اييحا اليبمغ ف يي ثلصي بيحل ييل أا تكيوا جمي بيوزو ميتيدثله قيد ُف يت حتيت
جم؛ييول مقييرب ف سييوكو حمات يير الفقيرتني  7-6و .)10-6وتيير الٍج ي أا ييو ال ييروف اليييت
جعٍي ييت م ي ي ض ي ييح م ي يرتني ،فىل جيت ي ييا قٍ ي ي املعٍومي يييت ف ي ييي ثلعٍ ي ييق بص ي ييت ومك ي يييا تواج ي ييد
بييوزو ميتييدثله ،فمنييي ييي بميب ي معيمٍ ي ال فتسيييت وقيس ي واتل؛يييأ لٍ ييي  7بفر ييي أو مقييروء
بيالقماا مع الفقر  3من املي  2من الع؛د ف ي اص ايحا البمغ.
 6-8و ضييوء االسييل ليجيت أعييم ليين ت يير الٍج ي بشييك م فص ي ا عيييءات ايييحا
البمغ بوجا املي  17والفقير  1مين امليي  23مقيروءتني بييالقماا ميع الفقير  3مين امليي 2
من الع؛دحم.)32
 -9والٍج ي  ،ف تلصييرف وفق ييا لٍفقيير  4ميين املييي  5ميين الربوتوكييول االخل ييير  ،تيير أا
الوقيئع املعروض عٍ ؛ي تكشق عن حدوا اتل؛يأ من جيتا الدول الطيرف لٍ يي  ،6مقيروء
بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ميين الع؛ييد ف ييي ثلعٍييق ببييوزو ميتييدثله ،ولٍ ييي  7بفر ييي
ومقروء بيالقماا مع الفقر  3من املي  2ف ي ثلعٍق بصيحا البمغ.
 -10ووفقييا لٍفقيير  3ميين املييي  2ميين الع؛ييد ،فييإا الدولي الطييرف مٍزمي بييأا تييوفر لصيييحا
البمغ سب اتلصيف فعيالا .و يوا ثلطٍيا تقيدمي تعيوث كيمي لألفيرا اليوثن تُ ل؛يك حقيوق؛م.
وعٍ ي  ،فييإا الدولي الطييرف مٍزمي  ،مجٍي أمييور ،بييي ثٍييي :حمأ) تكم ييق حتق قيهتييي إلثبيييت مصييت
ومكيا تواجد بوزو ميتدثله ،ك ي ثق يي بيولك قييتوا املفقيو ثن لعييم  ،2004وجعي نقق ؛يي
ثلصيٍوا بصييحا اليبمغ أقيرب وقيت كيين لٍحصيول عٍيى املعٍومييت الييت اكين أا ثقييدم؛ي
__________

حم )32ات يير الييبمغ 1997ل ،2010رثزاتييوف له ضييد البوسي واهلرسييك ،اآلراء املعل ييد
الفقر .7-9
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أل يراط اللحق ييقي حمب) تعزثييز ج؛و ييي للقييدمي املسييةولني عيين وفيت ي فىل العدال ي  ،بييدوا تييأخت
ال لزوم ل  ،ك يي تق يي بيولك االسيمات ج الوا ي ملعي ي جيرائم احليربي حم ) السي؛ر عٍيى ميد
ايييحا الييبمغ بسييب فعييي اللأ ي ال فسيييين والرعيث ي الطب ي المزم ي ملييي عييي م ي ميين أ
تفسيين حمات ر الفقر )4-3ي حم ) مد ايحا البمغ بيللعوث الكي واملمئيم وبليدابت المضي
امل يسييب  .والدول ي الطييرف مٍزم ي ب ييع حييدوا اتل؛يكيييت يثٍ ي املسييلقب وعٍ ؛ييي أا ت ي ن،
بشييك خيييا ،أا تكييوا اللحق قيييت ا عيييءات ع ٍ يييت القلي خييير فاييير القيييتوا وتييدابت
مل يول أسر األشخيا املفقو ثن.
اللعوث املمئ
 -11والٍج  ،ف ت ع اعلبير ي أا الدول الطيرف ،بيت ي يم؛ي فىل الربوتوكيول االخل يير ،
قييد اعمفييت بيخلصيييا الٍج ي حتدثييد مييي ف ا كيييا قييد حييدا اتل؛يييأ لٍع؛ييد وأ ييي تع؛ييدت،
ع يما بيملييي  2ميين الع؛ ييد ،بييأا تكف ي لييع مج ييع األف يرا املوجييو ثن فقٍ ؛ييي أو اايض ييعني
لوالثل؛ي بيحلقوا املعمف ي الع؛د وتوفت سب اتلصيف فعيل وقيب لٍل ف و احليالت اليت
يوا  180ثومييا ،معٍومييت
ثمبت ف ؛ي حدوا اتل؛ييأ ،تيو أا تلٍقيى مين الدولي الطيرف،
عيين اللييدابت اليييت ادييوهتي لوضييع سراء الٍج ي موضييع الل ف ييو .والدول ي الطييرف مطيلب ي أث ييا ب شيير
و اآلراء عٍى تطيا واسع ل ع الٍغيت الرا المما الدول الطرف.
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التذييل األول
[األا  :بيإلسبيت ]

رأي فو ووردي لعلو ووو اللجنو ووة فيكتو ووور مانويو وول رودري و ووي
مخالف جزئياً)

 -ريسو وويا (رأي

 -1ثلعٍي ي ييق ي ي ييوا ال ي ي يرأ بق ي ي يرار الٍج ي ي ي املع ي ي ي قي ي ييوا اإلتسي ي يييا ف ي ي ييي ثلص ي ي ي بي ي يييلبمغ
رقييم 2064ل 2011مصييوا الوقيييئع ال يوار واييف؛ي واليييت تييرب ن عٍييى اتل؛يييأ الدول ي الطييرف
لٍ ييي  6مقييروء بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ميين الع؛ييد ،ف ييي اييص بييوزو ميتييدثله،
واملييي  7مقييروء عٍييى حييد وبيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ف ييي اييص ايييحا الييبمغ.
و اآلراء و أا الق قد ت معي ل؛ي كإعدام ولي د كيخلفييء
واألمر الو ال أتفق مع
قسر لٍ ح ي وكييا مين شيأا ليك أث ييا أا ثميت مسيأل اتل؛ييأ لٍ يي تني  7و 16مين الع؛يد
مقييروءتني بيييالقماا مييع الفقيير  3ميين املييي  2ف ييي اييص ال ييح و ييت لييك ميين احلقييوا ات
الص ييٍ بص يييحا ال ييبمغ حماملي ت يييا  17و 23مقروءت يييا ب يييالقماا م ييع الفق يير  3م يين امل ييي .)2
وبيإلضيييف فىل لييك ميين شييأا ييوا األميير أا ثف ييي فىل ارتفيييع ا ييرب الواجييا حتدثييد  ،فىل
جيتيا مسييأل حتدثييد مكيييا تواجيد رفيييت الشييخص املخلفييي لٍق يييم بييإخرا جملي وفعي هتييي ك ييي
ثلسىن لألقيرب ت م فن ثصوا الكرام .
 -2و رأثييي أا وقيييئع ييوا الييبمغ تشييك اخلفيييءا قس يرثيا ول ي د فعييداميا ،لييك حييىت وفا
كيتييت الوقيييئع اليييت واييف؛ي ايييحا الييبمغ حمابيين ال ييح ) ال تعييز أا الٍج ي جيييا أا تعلرب ييي
بشييك تٍقيييئي ق ق ي  .وقييد ُواييفت الق ي م ييو البداث ي الييبمغ بأ ييي اخلفيييء قسيير لبييوزو
ميتييدثله عيييم  ،1992وم ييو لييك الليييرثخ ومصييت ومكيييا تواجييد جم؛ييوالا ومل ثلسي َّين ف ي
ف يا ثصوا الكرام  .وبيللي فإا اسل رار سثير االخلفيء القسر ال تزال قيئ  .وف ي ثٍيي وقييئع
أخر ترب ن عٍى أت كيا من املفروط معي البمغ كحيل اخلفيء قسر  ،ك ي ور ت اإلشير
فىل لك الفقرات  2-8و 3-8و 4-8من البمغ:
 ،أو ح ييدو  10 ،حزثراالثوت ي ي  ،1992أاي ي ا ب ييوزو ميت ييدثله لي يراد
حمأ)
عٍى أثد ق يا حدثق قبيل ب ل  .وتولت زوجل الع يث ب فىل أا اخلطف؛ي أفرا مين جي ه
حوا  16حزثراالثوت  1992واقلي و ي فىل معسيكر اعلقييل.
الدفيع عن األراضي البوس
و أوائ وزلثول  1992أُفر ع ؛ي ع ٍ للبي ل األسر وحيولت االتصيل بزوج؛يي لكين
بدوا جدو  .هلوا السبا ،قيلت الب ؛ي ،م ما ميتدثله فا بوزو ميتدثله قد اخلفىي
حمب) ايييحا الييبمغ ،م ييو حل ي قيرار ألول ميير اإلبييمغ عيين األحييداا ،قييد فعي
ل ي ييك كحيلي ي ي هت ي ييم اخلف ي يييء وال ي ييد القس ي يير  ،ك ي ييي ور ت اإلش ي ييير فىل ل ي ييك الفق ي يير 2-2
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من البمغ 1 ‘1‘ :وزلثول ي أو سبلأ سيطد  1992أفيي مي ما ميتيدثله بيخلفييء واليد
ثييما م يرات أميييم ي الصييٍ ا األ يير الدول ي بيل ي ي ‘ ‘2أاييدرت ي الصييٍ ا األ يير
الدول ي ي ي أول ش ي يي؛ي خط ي ي ي بيخلف ي يييء ب ي ييوزو ميت ي ييدثله  7وزلثول ي ي ي 1995ي ‘17 ‘3
س ارلمييير  1995بٍ ي ايييحا الييبمغ أث ييا عيين اخلفيييء بييوزو ميتييدثله أميييم الوكيل ي املركزث ي
لٍكشييق عيين املفقييو ثن الليبعي لٍج ي الصييٍ ا األ يير الدول ي بز ييرب ،اليييت أرسييٍت فل ي شيي؛ي
 13أثيرلميثو 1996ي
حم ) بييدأ ابيين ال ييح  ،مي ما ميتييدثله ،وأقيييرب سخييروا ألشييخيا مفقييو ثن ميين
اييرب البوسي  ،ت ي م مجع ي لٍلأكييد ميين مصييت ومكيييا تواجييد ييةالء األشييخيا املفقييو ثن.
ومن بني األتشط األخر  ،بدأت ا ع اللحق ق املواقع امل ك لوجو مقيبر مجيع ي
مقياع سراث فو.
 -3و تبيييثن واضيي .مييع ييو األحييداا اليييت أُشييت ف ؛ييي فىل الق ي بأ ييي ق ي اخلفيييء
قسر  ،كيا تيرثخ فخبير أقيرب ال حيثي ألول مر بأا بوزو ميتدثله قد ثكوا أُعدم ثرجيع فىل
مثيين س وات خٍيت بعيد بداثي االخلفييء القسير ع يدمي عٍيم مي ما ميتيدثله ،عييم ،2000
ميين خييمل شييي د ع يييا مزعييوم ،شييخص ثيُيدعى بم وث ي ب يزثلهحمأ) ،بييأا والييد قييد أُعييدم .و ييوا
الشي د الوح د قد تيق تفس واقع األمر ومل ثكن ق قيا.
 -4وك ييي ثلجٍييى بوضييود ميين سيير مج ييع الوق يييئع فييإا أسيير ايييحا الييبمغ قييد عيمٍ ييت
مج ع األحوال كحيل اخلفيء قسر لٍ ح  ،ومل تر أبدا أو مل تل كن من اللأكد من
الق
أا ال ح قد أُعدمت وأا رفيت مل ت ؛ر بعد لٍع ييا ،ليولك مل ثكين بإمكييا األسير أا تدف ي
ف يا ثصوا الكرام  .و األث يء ،دٍت أسير ال يح تلخيو اإلجيراءات لٍعميور عٍيى رفيتي ولكين
بييدوا جييدو  .ومييي زال بييوزو ميتييدثله مسييجما كشييخص لي ن
ي الصييٍ ا
يق ومفقييو لييد
األ ر الدول  ،والٍج الدول املع بيملفقو ثن ،واملع؛د املعز بيملفقو ثن .وقد أ رجت احملك ي
الدسلورث بوزو ميتدثله أث يا قيئ املخلفني .
 -5ولو أا مع م احلقيوا املعٍين اتل؛يك؛يي يوا اليبمغ عٍيى أسيي اإلعيدام خيير فايير
القيتوا قد تكوا ملشيي ليو أتي ُسيٍأم بيأا االتل؛يكييت قيد حصيٍت تل جي اخلفييء قسير  ،فيإا
يأ اخلمفيت ا و ر ،وأث يا ف ي ثلعٍق بسب االتلصيف اليو جييا حتدثيد  .واالخلفييء
القسر موجو و و جرا ملوااٍ بسبا كوا ال ح مل ثُعمر عٍ ؛يي بعيد .وقيد حيد ت ليك
بوضييود القواعييد والس يوابق الق يييئ امللخصص ي بشييأا ييوا املوضييوع ،األميير الييو ثشييت فىل أت ي
جيييا اعلبييير االخلفيييء القسيير ملواايما و ائ ييا فىل أا ثلحييد مصييت أو مكيييا تواجييد ال ييح ي
وبيللييي  ،وفىل أا ثلحييد مكيييا تواجييد األشييخيا املفقييو ثن أو حتدثييد موقييع تواجييد رفيييهتم ك ييي

__________

حمأ)
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تف ي ييد وث قي ي ي ي ي ي ه مج؛ورثي ي ي اربس ي ييكي مةرخي ي ي  12حزثراالثوت ي ي ي  1994ق ي ييدم؛ي ا ي يييحا ال ي ييبمغ ب ي ييأا
الس د ب زثله مل ثشيرأ الع ٍ يت العسكرث أث يء احليرب وكييا ،وقيت وقيوع األحيداا اليوار وايف؛ي ،ثع ي
ئ احل يث املدت  ،وثُعىن أسيسيا فر اا ي ا.
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ث بغ ييي وحتدث ييد وثل؛ ييي ،ف ييإا املعي ي ي القيتوت ي ي املمئ ي ي هل ييو احليلي ي ييي معي ي ي حيلي ي اخلف يييء
أشخيا قسرثياحمب).
 -6وبي أا الق ل ست فقط ق فعدام خير تطيا القييتوا ،فيإتز أر أتي كييا عٍيى
الٍج ي أا دٍييص فىل أتي  ،فضيييف ا فىل االتل؛يكيييت املشييير فل ؛ييي بيلفعي الييبمغ ،ثوجييد اتل؛يييأ
لٍ ي ييي تني  7و 16مقي ييروءتني بي يييالقماا مي ييع الفقي يير  3مي يين املي ييي  2مي يين الع؛ي ييد ي ييق ال ي ييح
حماملي  16بيالسل ي فىل مبدأ احملك ي أ ر بيلقييتوا ) وامليي تني  17و 23مقيروءتني بييالقماا
مع الفقر  3من املي  2من الع؛د ق ايحا البمغ.

__________

حمب) ات يير اتفيق ي البٍييداا األمرثك ي بشييأا االخلفيييء القسيير لألشييخيا ،املييي الميلم ي  ،ونك ي البٍييداا األمرثك ي
حلقييوا اإلتسيييا ،الكيتلوتييي ضييد بييتو ،احلكييم الصييي ر  29تش يرثن الميييينلتوف رب  ،2006السٍسييٍ ج ي م
رقم  ،162الفقر .114
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التذييل الثاني
[األا  :بيإلسبيت ]

رأي فردي لعلو اللجنة فابيان سالفيولي (رأي مخالف جزئياً)
 -1ف ييي ثلصي بيييلبمغ رقييم 2064ل ،2011ميتييدثله ضييد البوسي واهلرسييك ،اتفييق مييع
ااٍوا فىل املسةول الدول لٍدول عن اتل؛يأ الع؛يد اليدو ااييا بييحلقوا املدت ي والس يسي
وأر تفد الوقت أا تدل الٍج كييا مين املفيروط أا ثسيل د فىل اعلبييرات لٍفي  ،و ليك
سواء تص ق الوقيئع أو حتدثد اتل؛يكيت الع؛د.
 -2أوالا ،ت ط ييو الوق يييئع عٍ ييى اخلف يييء قس يير ولي ي د عٍ ييى فع ييدام خ ييير تط يييا الق يييتوا.
واالخلفيء القسر ملوااي حيىت الوقيت احليي  ،ليك أتي امي جراي ا معقيد ا وملواايٍ ا ال ت ل؛يي
فال ب ؛ور الشخص ال ح ح يا أو حتدثد وث رفيت ف ا كيا قد تو  .وال اكن فثبيت أ من
ييوثن االحل يييلني الق ي ق ييد ت يير الٍج ي  .وكيييا ميين املفييروط أا ثف ييي لييك فىل حتٍ ي
فمجي من جيتا الٍج بوجا املوا  6و 7و 9و 16من الع؛د.
 -3ثيت يا ،أر أا االتل؛يكيت املبيشر هلو املوا ال اكن تسبل؛ي فىل ول البوس واهلرسك
ميين خييمل ممبسيييت الق ي ااياي  ،ولكيين الدولي مسييةول عيين اتل؛يييأ الفقيير  3ميين املييي 2
مق ييروء ب يييالقماا م ييع املي يوا  6و 7و 9و ،16ب ييي أ ييي مل ت ييوفر س ييب اتلص يييف فع يييالا ض ييوء
االتل؛يكيت اليت حصٍت.
 -4وأر أث يا أت كيا عٍى الٍج أا دٍص  -كم الوقييئع الييت مت فثبيهتيي  -فىل اتل؛ييأ
الفقيير  3ميين املييي  2مقييروء بيييالقماا مييع املييي  7ف ييي اييص بييوزو ميتييدثله حموقييد عكسييت
الٍج ترت ا املوا قرار ي).
 -5وأخيتا ،أتفيق مييع رأ الٍج ي الييو حييد مسيةول الدولي الطيرف عيين االتل؛ييأ املبيشيير
لٍ ي  7ق بوزو ميتدثله.
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