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بشر ر ن ال ررب

املدقم من:

أ( )1(. . .ميثله احملامي أرباب برفيز ،منن متبن
" "Adil Advokateللمحاماة)

الشخص املمعى أنه ضحية:

صاح البالغ

المولة الطرف:

المامنرك

تاريخ تدقممي البالغ:

 ٢حزيران/يوني ن ن نه ( ٢٠1٤تن ن نناريخ تدقن ن ننممي الر ن ن ننالة
األوىل)

الوثائق املرجعية:

الدقرار املبخذ عمالا باملادة  97من النظنا النمايلي
للجن ننة ،واحمل ننال وىل المول ننة الط ننرف  ٤حزين نران/
يونيه ( ٢٠1٤مل يصمر شتل وثيدقة)

تاريخ اعبماد الدقرار:

 1٤متوز/يوليه ٢٠1٦

املوضوع:

الرتحيل وىل باكسبان

املسائل اإلجرائية:

وثب ن ننا االدع ن ننا ا مدقبولي ن ننة ال ن ننبالغ م ن ننن حي ن ن
االيبصاص املوضوعي

اعبممته اللجنة دورهتا  ٢٠( 117حزيران/يونيه  15 -متوز/يوليه .)٢٠1٦
شارك النظر هذا البالغ أعضا اللجنة البالية أمسناهه ::السنيم عينان بنن عاشنور ،والسنيم لزهنار ،بوزينم،
والس ننيمة ننارة كليوالن ننم ،والس ننيم أوليويي ننه دو فروفي ننل ،والس ننيم أ ننم أم ننو ف ننب ا  ،والس ننيم ي ننوجي ووا نناوا،
والسننيمة ويوانننا يليننب  ،والسننيم فننوتير بننازارتزيد ،والسننيم منناورو ب نولير ،والسننس نافننل رود  ،والسننيم فيتبننور
مانويل رودريغي  -ريسثيا ،والسيم فابيان عمر الويو  ،والسيم يوفال شاين ،والسيمة مارغو واترفال.
طل أن يبدقى امسه ريا.
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املسائل املوضوعية:

ط ننرد األجانن ن يط ننر البع ننرن البل ننم األص ننلي
لضننرر ال ميتننن جنن؛ واحلننق احلينناة والبعننذي
أو املعاملن ننة أو العدقوب ن ننة الدقا ن ننية أو الالونس ن ننانية أو
املهينة واحلق احلرية السيا ية

مواد العهم:

املواد  ٦و 7و 1٤و19

مواد ال؛وتوكول االيبيار:،

الودقرت ننان الورعيبن ننان (أ) و(ب) م ننن الودقن ننرة  ٢من ننن
املادة 5
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 1-1صاح البالغ هو أ ،. . .وهو مواطن باكسباين من مواليم  1٢أيار/مايو .1957
وينمعي أن المولننة الطننرف ننبنبه حدقوقننه املتوولننة جوجن املنواد  ٦و 7و 1٤و 19مننن العهننم
وذا أُعيم وىل بلم األصنلي .وقنم دينل ال؛وتوكنول االيبينار ،حينز النوناذ المولنة الطنرف ٦
كانون الثاين/يناير .197٢
 ٢-1ودي ننل أ . . .ال ننمامنرك  ٢8آب/أغس ننطد  ٢٠٠9ببأش ننسة ش نننغن ص ننادرة ع ننن
السوارة المامنركية و نال أبناد .و وقنت تدقنممي النبالغ ،كنان صناح النبالغ رهنن االحبجناز
انبظنار ترحيلننه .ويننمعي أن ُمضني الننمامنرك وجنرا ا وعادتننه قسنرا يشننتل انبهاكن ا حلدقوقننه
جوج املواد  ٦و 7و 1٤و )٢(18من العهنم منن جانن المولنة الطنرف .وميثّنل صناح النبالغ
حما .
 ٣-1و  ٤حزيران/يوني ننه  ،٢٠1٤ق ننرر اللجن ننة ،عم نالا بامل ننادة  9٢م ننن نظامه ننا ال ننمايلي
وعننن طريننق مدقررهننا ابنناص املعننر بالبالغننا اقميننمة والبننمابس امل قبننة ،أالّ تُصننمر طل ن ا نناذ
تمابس م قبة.
الوقائع كما ع ضها صاح الب
 ٢-1أ . . .هننو م نواطن باكسننباين م ننن أصننل وث ننر بنجننا .وه ننو مسننل :ننر مننن اله ننور.
وينحمر أ . . .من أ نرة مرتبطنة بنزب الشنع الباكسنباين النذ ،أ سنه ذو الودقنار علني بوتنو
عننا  .197٣وقننم أعننم ذو الودقننار علنني بوتننو شننندقا عننا  1979جوج ن ق نرار قضننائي.
ويصف أ . . .أ رته بأهنا "أ رة يا ية عنيمة" موالية حلزب الشع الباكسباين ،فدقم ُ نجن
وهو وويوته امانينا الدقرن املاضني وتعرضنوا للبعنذي بسنب انبمنائه :السيا ني وىل احلنزب.
وبدق نني ص نناح ال ننبالغ باكس ننبان رغ نن :فن نرار ثالث ننة م ننن ويوت ننه وىل ال ننمامنرك ع ننا 198٦
وحصوهل :على اللجو السيا ي هناك.
 ٢-٢وتولننت بننناوس بوتننو ،ابنننة ذو الودقننار علنني بوتننو ،قيننادة احلننزب وشننغلت منص ن رئيسننة
الوزرا مرتو ،األوىل من عا  1988وىل عا  199٠والثانية من عا  199٣وىل عا .199٦
ووب ننان ت ننو بن نناوس بوت ننو ذلن ن املنصن ن ُ ،ع ننو ص نناح ال ننبالغ مس نناعما مل ننمير اإلدارة وشن ن ون
املننوووو وكالننة تابعننة للحتومننة كراتشنني ،كمننا ُعننو أحننم ويوتننه يبنسا وعالمين ا .وبعننم تننرك
بننناوس بوتننو منصننبها عننا  ،199٦وتسننل :ننواز شنريف ،املنبمنني وىل حننزب الرابطننة اإل ننالمية
الباكسبانية ،مدقاليم احلت ،:صار صاح البالغ وأ رته "يواجهون املباع من جميم".
 ٣-٢ويننالل فننرتة واليننة الرابطننة اإل ننالمية الباكسننبانية ،اتصننل أحننم أصننمقا شنندقيق صنناح
ال ننبالغ ب ننه ودع ننا وىل ال ننذهاب وىل اهلن ننم كعض ننو م ننن أعض ننا وف ننم الس ننال  .وق ننم تت ّون نل ذلن ن
الشننخص بننءجرا ا البأشننسة و ننافر صنناح الننبالغ شننبا /ف؛اير  ٢٠٠5وىل نيننودهلي علننى

__________

()٢
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ّادعننى صنناح الننبالغ ،الر ننالة األوىل ،وقننوع انبهنناك للمننادة  18مننن العهننم .غننس أنننه دفننت
قصم االحبجاج باملادة  19من العهم.
مالحظا المولة الطرف بأنه َ

تعليدقاتننه علننى
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منت حافلة كانت تدقل زها بة عشر أو بعة عشر شخص ا آينر ،كلهن :منن الطنالب والّ هنو.
ويمعي صاح البالغ أنه تلدقى ،عنم عودته ،اتصاال هاتوية وشخصية مبتررة من أحم أفراد
جهنناز اال ننبخبارا الباكسننباين .وبعننم فننرتة وجيننزة ،زار وفننم هنننم ،باكسننبان وطننار منبننم
السال اهلنم - ،الباكسباين .وعنمما غادر الوفم اهلنم ،البلم ،عل :صناح النبالغ منن الرجنل
البننابت قهنناز املخننابرا الباكسننباين أن السننال بننو اهلنننم وباكسننبان لننن يبحدقننق وأنننه ينبغنني أن
يعمل حلساب جهناز املخنابرا الباكسنباين .ويشني صناح النبالغ رفنل هنذا العنرن وحناول
جتن الرجل ،ولتن عنمما حاول عم النرد علنى هاتونه ،قابلنه أشنخاص وقنالوا لنه يومنا منا "حننن
أصمقا األصمقا وأعما األعما  ،ووذا حاولت جتنبنا فءننا نصل ولي ".
 ٤-٢ويمعي صاح البالغ أن جهاز اال بخبارا بمأ البميل حيننذاك عملنه البجنار،
جمننال صننناعة الوننوالذ ( وكالننة تابعننة ملصنننت الوننوالذ الباكسننباين ،وهني شننركة ولوكننة للمولننة)،
وأصبحت حالبه صعبةا وىل درجة أنه مل يعم أمامه نو العمنل حلسناب جهناز اال نبخبارا أو
اهلنروب .وعمنل صناح الننبالغ بنصنيحة زوجبنه وأمننه وقنم طلبنا للحصننول علنى تأشنسة لننميول
الننمامنرك ،وهننو بلننم ننبق لننه زيارتننه عننا  199٦لرهيننة ويوتننه .وأيننذ صنناح الننبالغ يننت
وثائدقه الثبوتية ألنه كان يعبز تدقممي طل قو يا ي.
 5-٢ووص ننل ص نناح ال ننبالغ وىل ال ننمامنرك  ٢8آب/أغس ننطد  ٢٠٠9ببأش ننسة ننياحية
وبدقنني مننت ويوتننه .وطل ن صنناح الننبالغ متميننم تأش نسته ،ولتننن طلبننه ُرفننل ،ومل يدقننم طل ن
قننو  ،عم نالا بنصننيحة أحننم ويوتننه ،يوف ن ا مننن اعبدقالننه وترحيلننه وىل باكسننبان .و وقننت الحننق،
اتصننل صنناح الننبالغ جنظمننة العوننو الموليننة ،الننر أوصننبه بننأن يدقننم طلن قننو أقننرب وقننت
وتن ،وهو ما فعله  19كانون الثاين/يناير .٢٠1٢
مراكننز طننال اللجننو ملننمة نننة.
 ٦-٢وبعننم أن قننم صنناح الننبالغ طلن اللجننو  ،عننا
وشننعر صنناح الننبالغ بنناحلرج ،أثنننا ا ننبجواب الشننرطة لننه ،وهننو يننرو ،تواصننيل حتايبننه ألن
املننرتج :الوننور ،الننذ ،عينبننه الشننرطة كننان يعرفننه ويعننرف أ نرته .ويننمعي صنناح الننبالغ أنننه كننان
يبلدق ننى أثن ننا تلن ن العملي ننة ر ننائل هتمي ننم م ننن أش ننخاص جه نناز اال ننبخبارا الباكس ننباين مل
تسن ّنره :مغادرتننه البلننم .ويننمعي صنناح الننبالغ كننذل أن جهنناز اال ننبخبارا ننيلدقي الدقننبل
عليننه املطننار وذا ُرح نل وىل باكسننبان ،وأنننه خشننى علننى حياتننه وهننو رهننن االحبجنناز .و هننذا
الصننمد ،يننمعي صنناح الننبالغ أن الوكنناال اال ننبخباراتية ضننغطت عليننه لتنني يسننم ل نرئيد
مصننانت باكسننبان للوننوالذ با ننبغالل عملننه البجننار ،أغنران نني ة .ونبيجننة لننذل  ،فننءن هننناك
حتدقيدقا جارية بشأن صاح البالغ.
 7-٢وقم رفضت دائرة اهلجرة المامنركية 11 ،أيار/مايو  ،٢٠1٢طل اللجو الذ ،قممنه
صاح البالغ .وأيّم اجمللد المامنركي لطعنون الالج نو قنرار دائنرة اهلجنرة  1٠تشنرين األول/
أكبننوبر  ،٢٠1٢معب ن؛ا أن صنناح الننبالغ مل يدقننم توس نسا مبسنندقة ومدقنعننة للبحدقيدقننا الننر
فريها جهاز اال بخبارا بشأنه .وطل صاح البالغ من اجمللد المامنركي لطعنون الالج نو
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وعننادة فننب ملننف قضننية قوئننه م نرتو ،أوال ننا ببدقننممي وثننائق وضننافية ،والثانيننة باالحبجنناج باحلالننة
العامة السائمة باكسبان .ورفل اجمللد المامنركي لطعنون الالج نو وعنادة فنب ملنف الدقضنية،
مننرة أوىل  ٢1آذار/مننار  ،٢٠1٤مث مننرة ثانيننة  ٤حزيران/يونيننه  ،٢٠1٤علننى أ ننا أن
ص نناح ال ننبالغ مل يدق ننم أ ،معلوم ننا جمي ننم ذا ص ننلة ،وأك ننم اجملل نند ق نرار  1٠تش نرين
األول/أكبوبر .٢٠1٢
الشكوى
 1-٣ي ننمعي ص نناح ال ننبالغ أن ترحيل ننه وىل باكس ننبان ن ني د ،وىل ولدق ننا الدق ننبل علي ننه م ننن
جان جهاز اال بخبارا  ،و هناية املطاف ،وىل قبله أو تعذيبنه ،وأن المولنة الطنرف نبنبه
حدقه احلياة وحدقه عم البعرن للبعذي املتوولو جوج املادتو  ٦و 7من العهم ،على
البوا .
 ٢-٣وحيبج صاح البالغ أيضا بانبهاك املادة  1٤من العهم ،ألن قنرارا جملند الالج نو
تصننب قنرارا هنائيننة ال ميتننن الطعننن فيهننا أمننا احملنناك ،:وننا يشننتل رأيننه متيينزا ضننم األجانن
الذين يلبمسون اللجو المولة الطرف .وحينبج صناح النبالغ كنذل بانبهناك حدقنه احلرينة
السيا ية املتوول جوج املادة  18من العهم(.)٣
م حظات الدولة الط ف بش ن مقبولية الب

وأسس الموضوعية

 1-٤أبم المولة الطرف ،ر البها امل رينة  ٤كنانون األول/ديسنم؛  ،٢٠1٤مالحظاهتنا
بشأن مدقبولية البالغ وأ سه املوضوعية.
 ٢-٤وتمفت المولة الطرف بأننه ينبغني اعببنار النبالغ غنس مدقبنول ،ووذا اعب؛تنه اللجننة مدقبنوالا،
فءن المولة الطرف تمفت بأهنا لن تنبه أحتنا املنواد  ٦و 7و 1٤و 18منن العهنم وذا منا أُعينم
صاح البالغ وىل باكسبان.
 ٣-٤وتمفت المولة الطرف بأن صاح البالغ ديل المامنرك جبواز ور الباكسباين األصلي
وببأش ن ن ننسة ش ن ن نننغن ص ن ن ننادرة ع ن ن ننن الس ن ن ننوارة المامنركي ن ن ننة و ن ن ننال أب ن ن نناد وص ن ن نناحلة م ن ن ننن  1٦آب/
أغسطد  ٢٠٠9وىل  11تشرين الثاين/نوفم؛  .٢٠٠9و  19تشرين األول/أكبنوبر ،٢٠٠9
رفض ننت دائ ننرة اهلج ننرة المامنركي ننة طل ن ص نناح ال ننبالغ متمي ننم تأش نسته .و  19ك ننانون الث نناين/
ين نناير  ،٢٠1٢ق ننم ص نناح ال ننبالغ طلن ن ق ننو  .و الو ننرتة املمب ننمة ب ننو  1٢تشن نرين الث نناين/
نوفم؛  ٢٠٠9و 19كانون الثاين/يناير  ،٢٠1٢أقا صاح النبالغ النمامنرك وهنو ال يبمبنت
بق اإلقامة.
 ٤-٤و  11أيار/مننايو  ،٢٠1٢رفضننت دائننرة اهلجننرة المامنركيننة طل ن اللجننو الننذ ،قممننه
صنناح الننبالغ ،و  1٠تشنرين األول/أكبننوبر  ،٢٠1٢أينّنم اجمللنند الننمامنركي لطعننون الالج ننو

__________

()٣
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ق نرار ال ننرفل الص ننادر ع ننن دائ ننرة اهلج ننرة .و  ٢٢تش نرين األول/أكب ننوبر  ،٢٠1٢ق ننم ص نناح
الننبالغ طلب نا كبابي نا وىل جملنند طعننون الالج ننو بءعننادة فننب ملننف وج نرا ا اللجننو  ،وهننو طل ن
رفل  ٢1آذار/مار  .٢٠1٤و  ٢٦آذار/مار  ،٢٠1٤وبعم اال بوسار شخصنيا منن
أمان ننة جمل نند طع ننون الالج ننو ،طل ن ص نناح ال ننبالغ م ننرة أي ننر وع ننادة ف ننب مل ننف وج نرا ا
اللجو  ،وقم ُرفل طلبه  ٤حزيران/يونيه .٢٠1٤

 5-٤وت كم المولة الطرف أن اجمللد المامنركي لطعون الالج نو ا نذ قنرار املن ر  1٠تشنرين
األول/أكب ننوبر  ٢٠1٢واض ننع ا اعبب ننار املعلوم ننا ال ننر ق ننممها ص نناح ال ننبالغ ع ننن أنش ننطبه
السيا ية ،الر أد وىل جنه امانينا الدقرن املاضي ،وعن مشاركبه بعثنة نال وىل اهلننم
ع ننا  ٢٠٠5تلدق ننى أعدقاع ننا ع ننمة اتص نناال م ننن جه نناز اال ننبخبارا الباكس ننباين للعم ننل
عملنه البجنار ،بسنب رفضنه ذلن العنرن .وت كنم
حلسابه ،وعن تميل جهاز اال نبخبارا
المولننة الطننرف أهنننا ال ميتننن أن تسننل :بصننحة أق نوال صنناح الننبالغ فيمننا يبعلننق بأ ننباب طلبننه
اللجننو  ،وأن صنناح الننبالغ مل يدق ننم توس نسا معدقننوالا للسننب ال ننذ ،جعلننه ينبظننر ملننمة ع ننامو
ونصف العا قبل أن يطل اللجو .
 ٦-٤وت ننمفت المول ننة الط ننرف ب ننأن جمل نند طع ننون الالج ننو ا ننذ قن نرار واض ننعا اعبب ننار أن
ص نناح ال ننبالغ مل ي ننمل ب ننأقوال مبس نندقة ومدقنع ننة فيم ننا يبص ننل بالبحدقيدق ننا ال ننر فريه ننا جه نناز
اال ننبخبارا بش ننأنه ،وأن ع ننمد تلن ن البحدقيدق ننا خبل ننف ب ننايبالف أقن نوال ص نناح ال ننبالغ.
وال ميتن جمللد طعنون الالج نو أن يسنل :بصنحة قنول صناح النبالغ ون جهناز اال نبخبارا
مل فنر وال بضننعة حتدقيدقننا علننى مننم عننمة ننوا وقبإننل وجابننا صنناح الننبالغ الغامضننة وذا
كننان يريننم منننه فع نالا أن يبعنناون مع ننه ،ويالح ن جملنند طعننون الالج ننو أن صنناح ال ننبالغ مل
يبعننرن أل ،عمننل انبدقننامي .ووضننت جملنند طعننون الالج ننو أيضن ا اعببننار أن صنناح الننبالغ
ُمس لنه جغنادرة باكسنبان بصنورة قانونينة با نبخما جنواز نور النوطر وببأشنسة شننغن نياحية.
ولذل  ،يلص اجمللد وىل أن صاح البالغ لنن يواجنه يطنر اضنطهاد حدقيدقني يننمرج وطنار
الودقننرة  1مننن املننادة  7مننن قننانون األجان ن وال معامل نةا أو عدقوب نةا تنننمرج وطننار الودقننرة  ٢مننن
املادة  7من ذل الدقانون حال وعادته وىل باكسبان.
 7-٤وتنمفت المولننة الطننرف بننأن جملنند طعننون الالج ننو نظننر الر ننالة املدقممننة مننن صنناح
الننبالغ  ٢٢تشنرين األول/أكبننوبر  ٢٠1٣طالب ن ا فيهننا وعننادة فننب ملننف قضننيبه .وقننم جننا
تل الر الة ،الر يبمو أهنا موجهة من شخص يُمعى أ .ج ،.أن صاح النبالغ مع ّنرن بطنر
االضطهاد واملضايدقة حال عودته وىل باكسبان نظرا وىل اإلطاحة برئيسنة النوزرا  ،بنناوس بوتنو،
نموا منن أعمائنه .و طلبنه وعنادة فنب
وألن يلوها ،آصف علي زردار ،،يعب؛ صاح البالغ ع ّ
ملننف قضننيبه ،أضنناف صنناح الننبالغ أن الظننروف العامننة باكسننبان صننار صننعبة منننذ 11
أيلول /ببم؛  ،٢٠11بسب وجود حركة طالبان وتنظي :الدقاعمة.
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 8-٤وتن ن ننمفت المولن ن ننة الطن ن ننرف بن ن ننأن ق ن ن نرار جملن ن نند طعن ن ننون الالج ن ن ننو الصن ن ننادر  ٢1آذار/
مار  ٢٠1٤والدقاضي بعم وعنادة فنب ملنف الدقضنية ا نبنم وىل أن الر نالة مل تدقنم معلومنا
جميمة عن الصعوبا احملمدة الر تواجه صاح البالغ باكسبان خبالف املعلومنا املباحنة
من قبل الر نظر فيها اجمللد عنمما ا نذ قنرار  1٠تشنرين األول/أكبنوبر  ،٢٠1٢كمنا تنمفت
بأن صاح البالغ مل يثبت أننه نيبعرن بطنر اضنطهاد أو نو معاملنة حدقيدقني يننمرج ضنمن
املننادة  7مننن قننانون األجان ن وذا أعيننم وىل باكسننبان .ورأ اجمللنند كننذل أن صننعوبة الظننروف
عموما باكسبان ال ميتن أن ت؛ر حم ذاهتنا منن تصنري وقامنة جوجن املنادة  7منن قنانون
األجان .
 9-٤وت ن ن ننمفت المول ن ن ننة الط ن ن ننرف ب ن ن ننأن ص ن ن نناح ال ن ن ننبالغ طل ن ن ن م ن ن ننرة أي ن ن ننر  ٢٦ ،آذار/
مننار  ،٢٠1٤وعننادة فننب ملننف وج نرا ا قوئننه وقننم ثننال .وثننائق وضننافية .والوثيدقننة األوىل،
امل رينة  ٢7أيلول /ننببم؛  ،٢٠1٢هني فيمننا يبننمو ويطنار صننادر عننن نائن مننمير ينُنمعى  .أ.
بش ن ننأن قضن ن ننية مرفوعن ن ننة ضن ن ننم صن ن نناح الن ن ننبالغ فيمن ن ننا يبعلن ن ننق ببين ن ننت منبجن ن ننا مصن ن نننت الون ن ننوالذ
الباكسباين بسعر أقل من عر السنو  ،جنا فينه أن الدقضنية بُسنح وذا دفنت صناح النبالغ
مبلن ن  ٣ ٠8٢روبي ننة باكس ننبانية .أم ننا الوثيدق ننة الثاني ننة ،امل ري ننة  18ش ننبا /ف؛اير  ،٢٠11فه نني
فيما يبنمو ويطنار صنادر عنن متبن  Advocate M.G.D.للمحامناة ،جنا فينه أن علنى صناح
الننبالغ أن يننمفت مبلن  ٤٠٤ ٠5٢ 7٣روبيننة تعويضنا عننن يسننارة ماليننة تتبننمها مصنننت الوننوالذ
الباكسباين .وأما الوثيدقة الثالثة ،فهي مطابدقة للوثيدقة الر قممها صاح البالغ عنمما طل من
اجملل نند ال ننمامنركي لطع ننون الالج ننو ف ننب مل ننف وجن نرا ا قوئ ننه أول م ننرة .و ر ننالة ولترتوني ننة
م ريننة  7نيسننان/أبريل  ،٢٠1٤يضننيف صنناح الننبالغ أن تل ن الدقضننايا ُرفعننت ضننم شننركبه،
الر ا نبوىل عليهنا بنالدقوة منمير شن ون جتارينة يعمنل لنم مصننت الونوالذ الباكسنباين ،وأننه تعنرن
للبهمي ننم واالعبدق ننال ه ننذا الص ننمد .وذك ننر ص نناح ال ننبالغ ك ننذل أن جه نناز اال ننبخبارا
الباكسننباين أبلغننه ر ننالة تلدقاهننا يننالل وقامبننه الننمامنرك أن مغادرتننه باكسننبان بننمون ويطننار
اقهاز هي أمر غس مدقبول.
 1٠-٤وتننمفت المول ننة الط ننرف بننأن جمل نند طع ننون الالج ننو ا ننذ ق نرار الص ننادر  ٤حزي نران/
يونيننه  ٢٠1٤والدقاضنني بعننم وعننادة فننب ملننف وج نرا ا اللجننو واضننع ا اعببننار أن صنناح
الننبالغ مل يدقننم أيننة معلومننا أو آرا جميننمة ذا أ يننة خبننالف املعلومننا الننر كانننت مباحننة
يالل جلسة اال بماع األوىل الر عدقمها اجمللد .والح اجمللد أنه مل يدقبنت جنا ذكنر صناح
البالغ أقواله من أ باب لطل اللجو  ،ألنه مل يدقم توسسا معدقوالا لطل اللجو بعم مضي
عننامو ونص نف العننا مننن وصنوله وىل الننمامنرك وال وفننادة مبسنندقة ومدقنعننة بشننأن يالفننه مننت جهنناز
اال ننبخبارا  .والحن اجمللنند أيضنا أن أقنوال صنناح الننبالغ كانننت مبباينننة جوانن أيننر
وأنه غادر باكسبان بصورة قانونية جبواز ور النوطر .وأكنم اجمللند جمنمدا أننه مل يدقبننت جنا ذكنر
صنناح الننبالغ أقوالننه مننن أ ننباب لطل ن اللجننو  ،وأنننه يلُننص وىل أن الوثننائق املدقممننة تبننمو
مننزورة بننالنظر وىل توقيننت صننمورها وطبيعبهننا وحمبواهننا وأهنننا ال ميتننن أن تسننم ببدقينني :مصننماقية
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األ نباب الننر دفعبننه وىل طل ن اللجننو تدقييم ن ا بلو ن ا .وقننم أيننذ اجمللنند اعببننار املعلوم ننا
النواردة البدقريننر اإلعالمنني عننن البلننم األصننلي الننذ ،نشنرته وزارة المايليننة ال؛يطانيننة  9آب/
أغسننطد  ،٢٠1٣والننذ ،أشننار وىل انبشننار ا ننبخما الوثننائق املننزورة علننى نطننا وا ننت و ننهولة
احلصول عليها باكسبان(.)٤
 11-٤وفيما يبعلق باأل ا الدقانوين للدقرارا الر يبخذها اجمللد المامنركي لطعون الالج نو،
فنءن اجمللند عنادةا منا يعبن؛ أن شنرو وصننمار تصنري وقامنة جوجن الودقنرة  ٢منن املنادة  )5(7مننن
قننانون األجانن قننم ا ننبوفيت عنننمما تتننون هننناك عوامننل حمننمدة وفرديننة تثبننت أن طالن اللجننو
يطننر حدقيدقنني بننأن تطبننق عليننه عدقوبننة اإلعننما أو أن يبعننرن للبعننذي أو املعاملننة أو العدقوبننة
الالونسننانية أو املهينننة ح ننال عودتننه وىل بل ننم األصننلي .وي نننص قننانون األجان ن كننذل عل ننى
وجوب ورفا أ ،رفل لطل قو بدقرار يبعلق جا وذا كان فوز طرد األجن املعر من النمامنرك
وذا مل يغنادر البلنم طوعن ا ،كمنا يننص علنى أنننه ال فنوز وعنادة أ ،أجنن وىل بلنم يواجنه فينه يطننر
عدقوبننة اإلعننما أو البعننذي أو املعاملننة أو العدقوبننة الالونسننانية أو املهينننة ،أو حالننة عننم متبننت
ذل األجن باحلماية من وعادته وىل ذلن البلنم (املنادة  ٣1والودقنرة (أ) منن املنادة  .)٣٢وتنمفت
المولة الطرف أيض ا بأن جملد طعون الالج و ودائنرة اهلجنرة وضنعا ،كوالنة ال ناذ اجمللند قراراتنه
وفدق ن ا لاللبزام ننا المولي ننة لل ننمامنرك ،ع ننمدا م ننن م ننذكرا البو نناه :ال ننر تص ننف بالبوص ننيل احلماي ننة
الدقانونية املدقممة جوج الدقانون المو لطال اللجو  ،وال يما جوج االتواقية اباصة بوضنت
الالج و ،واتواقية مناهضة البعذي وغس من ضروب املعاملة أو العدقوبة الدقا نية أو الالونسنانية
أو املهينة ،واالتواقية األوروبية حلماية حدقو اإلنسان واحلريا األ ا ية ،والعهم النمو ابناص
باحلدقو املمنية والسيا ية.
 1٢-٤وتمفت المولة الطرف بأن املنادة  ٤٠منن قنانون األجانن تننص ،ألغنران تدقيني :األدلنة،
علننى أن يدقننم طال ن اللجننو مننا يلننز مننن معلومننا للبننت فيمننا وذا كانننت أحتننا املننادة  7مننن
ذل ن الدقننانون تنطبننق عليننه .ومننن مث ،يدقننت علننى عنناتق طال ن اللجننو أن يثبننت ا ننبيوا شننرو
احلصول على حق اللجو  .ووذا بنم أقنوال طالن اللجنو مبسندقة ومبنا ندقة ،فنءن جملند طعنون
الالج ننو عننادة مننا يدقبنننت ع نا .غننس أن تضننارب أق نوال طال ن اللجننو بشننأن األج نزا احلامسننة مننن
األ د الر يسبنم وليها طل اللجو ميتن أن يضعف مصماقيبه.
 1٣-٤وفيما خص ادعا ا صناح النبالغ وطنار املنادتو  ٦و 7منن العهنم ،تنمفت المولنة
الطننرف بننأن صنناح الننبالغ مل يثبننت أن هننناك دعننو ونناهرة الوجاهننة ألغنران مدقبوليننة بالغننه،
وأنننه ال توج ننم أ ننباب وجيه ننة ت ننمعو وىل االعبدق نناد بننأن ص نناح ال ننبالغ ننيتون معرض نا بط ننر
حرمانه منن حياتنه أو أننه نيبعرن للبعنذي أو غنس منن ضنروب املعاملنة الدقا نية أو الالونسنانية
__________

()٤
()5

8

قرار اجمللد المامنركي لطعون الالج و امل ر  ٤حزيران/يونيه  ،٢٠1٤الصوحة .٢
جوج ن الودقننرة  ٢مننن املننادة  7مننن قننانون األجان ن  ،ميننن األجن ن تص نري وقامننة وذا كننان معرض نا بطننر عدقوبننة
اإلعما أو وذا كان يبعرن للبعذي أو ملعاملة أو عدقوبة ال ونسانية أو مهينة وذا أُعيم وىل بلم األصلي.
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أو املهينننة وذا أُعيننم وىل باكسننبان .وتننر المولننة الطننرف أن هننذا اقننز مننن الننبالغ يسننبنم بوضننو
وىل أ د واهية وتطل اعببار غس مدقبول.
 1٤-٤وفيمننا يبعلننق بادعننا صنناح الننبالغ وطننار املننادة  ،1٤تشننس المولننة الطنرف وىل آرا
اللجنننة الننر ذهبننت فيهننا وىل أن اإلج نرا ا املبعلدقننة بطننرد األجان ن ال تنننمرج نطننا حتميننم
وطننار دعننو قضننائية" بنناملعمل املدقصننود الودقننرة  1مننن املننادة  1٤مننن
"احلدقننو والواجبننا
()٦
العهم وومنا ضت ألحتا املادة  1٣من العهم  ،وتنمفت المولنة الطنرف بأننه ينبغني اعببنار هنذا
اقز من البالغ غس مدقبول من حي ايبصاصه املوضوعي عمالا باملادة  ٣من ال؛وتوكول.

 15-٤وفيمننا يبعلننق باالدعننا الننذ ،قممننه صنناح الننبالغ وطننار املننادة  18حمبج ن ا فيننه بننأن
ق ن نرار ترحيل ن ننه وىل باكس ن ننبان "من ن نناف للح ن ننق احلرين ننة السيا ن ننية" ،تالح ن ن المول ن ننة الط ن ننرف أن
امل ننادة  18ت نننص عل ننى أن لت ننل ش ننخص احل ننق حري ننة الوت ننر والوج ننمان وال ننمين وت ننمفت ب ننأن
صنناح الننبالغ مل يدقننم أ ،تواصننيل عننن مس ن ولية المولننة الطننرف الوعليننة أو احملبملننة ه ننذا
الصننمد .وتننمفت المولننة الطننرف أنننه ينبغنني اعببننار هننذا اقننز مننن الننبالغ مسننبنما وىل أ نند واهيننة،
وم ننن مث ،غ ننس مدقب ننول ،ألن ص نناح ال ننبالغ مل يثب ننت وج ننود دع ننو و نناهرة الوجاه ننة وط ننار
املادة  18من العهم ومل يدقنم أدلنة كافينة تثبنت أن هنناك أ نباب وجيهنة تنمعو وىل االعبدقناد بنأن
حدقوقه ُ بنبه وذا أُعيم وىل باكسبان.
 1٦-٤وتالح المولة الطرف كذل أن صاح البالغ ال يمعي أن حدقوقه املتوولة جوجن
امل ننادة  18ق ننم انبهت ننت أثن ننا وج ننود وقل نني :المول ننة الط ننرف أو منطدق ننة ياض ننعة لس ننيطرهتا
الوعليننة أو بسننب ننلوك ننلطا المولننة الطننرف ،وأن صنناح الننبالغ يلننبمد بالغننه تطبيننق
االلبزامننا املنصننوص عليهننا املننادة  18مننن العهننم يننارج نطننا وقلنني :المولننة الطننرف .وتننمفت
المول ننة الط ننرف ب ننأن ايبص نناص اللجن ننة املبعل ننق باالنبه نناك ذ ،الص ننلة ال ينطب ننق عل ننى ال ننمامنرك،
وبننذل يتننون هننذا اقننز مننن الننبالغ غننس مبوافننق مننت أحتننا العهننم .وتننمفت المولننة الطننرف بأهنننا
ال ميتننن أن تتننون مس ن ولة عننن انبهاكننا املننادة  18الننر يبوقننت أن ترتتبهننا دولننة ط نرف أيننر
ي ننارج وقل نني :المول ننة الط ننرف وي ننارج نط ننا واليبه ننا الدقض ننائية .وت ننر المول ننة الط ننرف أن تس ننلي:
شخص أو طرد أو وبعاد بأ ،شتل آير يوفا منن انبهناك دولنة طنرف أينر حلدقوقنه املتوولنة
أذ ال ميتن ج؛ على غرار ما هو مدقصود املنادتو  ٦و7
جوج املادة  18لن يبسب
مننن العه ننم ،وتننمفت بأن ننه ينبغنني رف ننل هننذا اق ننز مننن ال ننبالغ علننى أ ننا االيبصنناص املت نناين
وااليبص نناص املوض ننوعي عم نالا ب ننالودقرتو (أ) و(د) م ننن امل ننادة  9٦م ننن النظ ننا ال ننمايلي للجن ننة
واملادة  ٢من ال؛وتوكول االيبيار.،

__________

()٦

GE.16-15375

انظن ننر الن ننبالغ رقن نن ،٢٠1٠/٢٠٠7 :ج .ج . .ضن ننم الن ننمامنرك ،اآلرا املعبمن ننمة  ٢٦آذار/من ننار ،٢٠1٤
الودق ننرة  ،5-8وال ننبالغ رق نن ،٢٠1٢/٢18٦ :الس ننيم  .والس ننيمة  .ض ننم ال ننمامنرك ،اآلرا املعبم ننمة ٢٢
تشرين األول/أكبوبر  ،٢٠1٤الودقرة .٣-٦
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 17-٤أم ننا ح ننال اعب نن؛ اللجن ننة ال ننبالغ مدقب ننوالا ،ف ننءن المول ننة الط ننرف ت ننمفت ب ننأن ص نناح
البالغ مل يثبت جا فيه التواية أن من شأن وعادته وىل باكسبان أن تشتل انبهاكا للمادة  7من
العهم .وتالح المولة الطرف أن البالغ مل يأ بأ ،معلوما جميمة وتبوق مت البدقيني :النذ،
أجنرا جملنند طعننون الالج ننو والننذ ،يلننص فيننه وىل أنننه ال ميتننن اعببننار أق نوال صنناح الننبالغ
فيما يبعلق باأل باب الر دفعبه وىل طل اللجو أقنوالا ذا مصنماقية .وتالحن المولنة الطنرف
أن نشننا صنناح الننبالغ حننزب الشننع الباكسننباين يرجننت وىل وقننت بعيننم وأن املعلومننا
املدقمم ننة ع ننن البحدقيدق ننا ال ننر فريه ننا جه نناز اال ننبخبارا الباكس ننباين تب ننمو غ ننس مبس نندقة وغ ننس
ممعومننة بأدل ننة .وتالح ن المول ننة الطننرف ك ننذل أن حص ننول وي ننوة صنناح ال ننبالغ عل ننى ح ننق
اللجو المامنرك امانيننا الدقنرن املاضني ال ميتنن أن ين د ،وىل تدقيني :حالنة صناح النبالغ
تدقييما بلوا ألنه ا بطاع البدقنا باكسنبان لسننوا عمينمة دون أن يواجنه أ ،مشناكل ناشن ة
عن انبمائه السيا ي أو عن أنشنطة ويوتنه .وتبونق المولنة الطنرف منت جملند طعنون الالج نو
اعببن ننار أن الظن ننروف العامن ننة السن ننائمة باكسن ننبان ال ميتن ننن أن توضن نني حن ننم ذاهتن ننا وىل من ننن
صاح البالغ وقامة جوج املادة  7من قانون األجان .
 18-٤وتالحن المولننة الطننرف أن جملنند طعننون الالج ننو ،وهننو هي ننة اعيننة ذا طننابت شننبه
قضننائي ،ا ننذ ق نرار الصننادر  1٢كننانون األول/ديسننم؛  ٢٠1٢علننى أ ننا وج نرا أتيحننت
يالله لصاح البالغ فرصة عرن آرائه يطيا وشوويا جساعمة حما  ،وأن اجمللد أجر درا نة
شاملة ومسبويضنة لددلنة املدقممنة قضنيبه .وتشنس المولنة الطنرف وىل أن صناح النبالغ ،بعنم
ويواقه تدقممي أ ،تواصيل حممدة جميمة عنن حالبنه ،حيناول ا نبخما اللجننة كهي نة ا نب ناف
لتنني تعيننم اللجنننة تدقينني :الظننروف الوقائعيننة الننر قننم فيهننا طلن قوئننه .و اببننا  ،تننمفت المولننة
الطننرف بننأن اللجنننة فن أن تننو أ يننة كنن؛ للنبننائج الننر يلننص وليهننا جملنند طعننون الالج ننو
ألنه أقمر على تدقيي :الوقائت قضية صاح البالغ.
تعليقات صاح الب

على م حظات الدولة الط ف

 15أيلول /ننببم؛  ،٢٠11قننم صنناح الننبالغ تعليدقاتننه علننى مالحظننا المولننة
-5
الطرف .وي كم صاح البالغ ،على أ ا املعلوما املعروضة بالغه املدقنم وىل اللجننة ،أن
وعادتننه وىل باكسننبان ننب د ،وىل انبهنناك احلدقننو املنصننوص عليهننا املننادتو  ٦و 7مننن العهننم.
وي كم صاح البالغ جممدا أنه معرن بطر حرمانه من حياتنه ،علنى النحنو املنذكور الر نالة
األوىل ،ويشس وىل تشتيل حماك :عسترية باكسبان اآلونة األيسة ورفت الوقنف االيبينار،
لعدقوبننة اإلعننما ووىل أن يا ننا ووار ننا باكسننبان تن ثر عليننه تننأثسا شخصنني ا ومباشنرا بصننوبه
عض نوا حننزب الشننع الباكسننباين .وباإلضننافة وىل ذل ن  ،يوض ن صنناح الننبالغ أنننه قصننم
االحبجاج باملادة  19من العهم وشارته وىل احلق احلرية السيا ية .ويمعي صاح النبالغ
أنننه يتنناد يت نون مبأكننما مننن أنننه ننيبعرن لالغبيننال لننم عودتننه وىل باكسننبان بسننب آرائننه أو
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معبدقمات ننه السيا ننية ب ننالنظر وىل أن "ثدقاف ننة االغبي ننال السيا نني
االجبماعية والسيا ية وما زالت قوية جما ومبجذرة اجملبمت".

باكس ننبان مبأص ننلة

النخب ننة

الم حظات اإلضافية المقدمة من الدولة الط ف
 1٣كننانون الثاين/يننناير  ،٢٠1٦دفعننت المولننة الطننرف بننأن املعلومننا الننر قننممها
-٦
صنناح الننبالغ  15أيلول /ننببم؛  ٢٠15ال تثننس أ ،تعليدقننا وضننافية مننن جان ن المولننة
الطننرف .وفيمننا خننص وشننارة صنناح الننبالغ اقميننمة وىل املننادة  19مننن العهننم ،تننمفت المولننة
الطرف بأنه ينبغي اعببار هنذا اقنز منن النبالغ أيضن ا غنس مدقبنول منن حين االيبصناص املتناين
واملوضننوعي عم نالا باملننادة  9٦مننن النظننا الننمايلي للجنننة واملننادة  ٢مننن ال؛وتوكننول االيبيننار.،
وبنننا علننى ذل ن  ،ت كننم المولننة الطننرف أنننه ينبغنني اعببننار الننبالغ غننس مدقبننول ،ولتننن وذا قننرر
اللجن ننة النظ ننر في ننه ،فءهن ننا ت ك ننم أن وع ننادة ص نناح ال ننبالغ وىل باكس ننبان ل ننن تن ن د ،وىل انبه نناك
ألحتا العهم.
المسائل واإلج اءات المع وضة على اللجنة

النظر مدقبولية البالغ
أ ،ادعا يرد بنالغ منا ،يبعنو علنى اللجننة أن تدقنرر ،وفدقنا للمنادة 9٣
 1-7قبل النظر
ّ
من نظامها المايلي ،ما وذا كان البالغ مدقبوالا أ ال جوج ال؛وتوكول االيبيار ،للعهم.
 ٢-7وقن ننم تأكن ننم اللجنن ننة ،وفدق ن نا ملن ننا تدقبضن ننيه الودقن ننرة (٢أ) من ننن املن ننادة  5من ننن ال؛وتوكن ننول
االيبي ننار ،،م ننن أن املس ننألة نوس ننها ليس ننت قي ننم النظ ننر وط ننار أ ،وجن نرا آي ننر م ننن وجن نرا ا
البحدقيق المو أو البسوية المولية.
 ٣-7وحتننيل اللجن ننة علم نا بادع ننا صنناح ال ننبالغ أن ترحيلننه وىل باكس ننبان يعرضننه بط ننر
انبهاك للمادتو  ٦و 7بسب اهبمنا جهناز اال نبخبارا بنه .وحتنيل اللجننة علمن ا أيضن ا بجنة
المولة الطرف وم داها أنه ينبغي اعببار ادعا ا صاح البالغ فيمنا خنص املنادتو  ٦و 7منن
العهم غس مدقبولة بسنب عنم كواينة األدلنة .وتالحن اللجننة أن نلطا المولنة الطنرف قيّمنت
ادعا ا صاح البالغ وطار املنادتو  ٦و 7منن العهنم تدقييمنا دقيدقنا ،وأهننا يلصنت وىل أن
املعلوم ننا املدقمم ننة م ننن ص نناح ال ننبالغ ع ننن األ ننباب ال ننر دفعب ننه وىل طلن ن اللج ننو و ننرد
لدحننما .الننر تسننببت يوفننه منن البعننرن للدقبننل أو البعننذي وذا أعيننم وىل باكسننبان يوبدقنران
وىل االتسا واملصماقية.
 ٤-7وتذ ّكر اللجنة ببعليدقها العا رق )7(٣1 :الذ ،تشنس فينه وىل البنزا النمول األطنراف بعنم
تسلي :أ ،شخص أو ترحيله أو طرد أو ندقله بأية طريدقنة أينر منن وقليمهنا حيثمنا تتنون هنناك

__________

()7

GE.16-15375

انظننر البعلي ننق العننا رقنن )٢٠٠٤(٣1 :بشننأن طبيعننة االلب نزا الدقننانوين العننا املو ننرون عل ننى الننمول األط نراف
العهم ،الودقرة .1٢
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أ ننباب وجيهننة تننمعو وىل االعبدقنناد بننأن امننة يط نرا حدقيدقي ن ا أن يبعننرن هننذا الشننخص ألذ
ال ميت ننن ج نن؛  ،مث ننل ذلن ن املبص ن ّنور امل ننادتو  ٦و 7م ننن العه ننم .وأش ننار اللجن ننة أيضن نا وىل
وجوب أن يتون ابطر شخصيا وأن تتون األ باب على درجة من ابطورة ت د ،وىل االعبدقاد
بوجننود يطننر حدقيدقنني للبعننرن ألذ ال ميتننن جنن؛ ( .)8وتننذ ّكر اللجنننة كننذل جننا ذهبننت وليننه
اجبهاداهتننا الس ننابدقة مننن أن ننه ينبغ نني وعطننا وزن كب ننس للبدقينني :ال ننذُ ،جتري ننه المولننة الط ننرف ،وب ننأن
ايبصناص مراجعنة الوقنائت واألدلنة أو تدقييمهنا لبحمينم منا وذا كنان هنذا ابطنر موجنودا أ ال يدقننت
عموما على عاتق أجهزة المولة الطرف( ،)9ما مل يببو أن ذل البدقيي :كان تعسويا بشتل جلي
أو أن ننه يص ننل وىل ح ننم ابط ننأ الب ننو أو ونت ننار العمال ننة( .)1٠وتالح ن اللجن ننة أن ص نناح ال ننبالغ
ال يوافق على ما يلصت وليه نلطا المولنة الطنرف منن نبنائج بشنأن الوقنائت ،لتنن املعلومنا
املعروض ننة علن ننى اللجنن ننة ال ت ننمل علن ننى أن تل ن ن اال ن ننبنباجا غ ننس معدقولن ننة بشن ننتل ب ن نو أو أن
السننلطا مل تأيننذ اعببارهننا علننى النحننو الواجن أ ،عامننل مننن عوامننل ابطننر .وعننالوة علننى
ذل  ،فءن صاح البالغ مل يشر وىل أ ،الوا وجرائية وجنرا ا ا ناذ الدقنرار منن جانن
دائرة اهلجرة المامنركية أو اجمللد المامنركي لطعون الالج و.
 5-7و ضو االعببارا املذكورة أعال  ،تر اللجنة أن صاح البالغ مل يدقم أدلة كافينة
ت يم ادعا اته وطار املادتو  ٦و 7من العهم ألغران املدقبولية .وبنا على ذل  ،تعب؛ اللجنة
هذ االدعا ا غس مدقبولة جوج املادة  ٢من ال؛وتوكول االيبيار.،
 ٦-7وحتننيل اللجنننة علم ن ا بادعننا صنناح الننبالغ أن ق نرارا جملنند طعننون الالج ننو تصننب
قرارا هنائية ال ميتن الطعنن فيهنا أمنا احملناك :وأن المولنة الطنرف ُ نل ،منن مث ،باملنادة  1٤منن
العهم .و هذا الصمد ،تشس اللجننة وىل اجبهاداهتنا السنابدقة النر قنرر فيهنا أن وجنرا ا وبعناد
وطننار دعننو قضننائية" بنناملعمل
األجان ن ال تنننمرج ضننمن نطننا حتميننم "احلدقننو والواجبننا
()11
املدقص ننود الودق ننرة  1م ننن امل ننادة  ،1٤وومن ننا ض ننت ألحت ننا امل ننادة  1٣م ننن العه ننم  .وت ننوفر
امل ننادة  1٣م ننن العه ننم بع ننل احلماي ننة ال ننر توفره ننا الودق ننرة  1م ننن امل ننادة  1٤من ننه ،ولتنه ننا اي ننة
__________

( )8انظ ننر ال ننبالغ رق نن . ،٢٠1٠/٢٠٠7 :ض ننم ال ننمامنرك ،الودق ننرة  ٢-9وال ننبالغ رق نن ،199٦/٦9٢ :أ .ر .ج.
ضم أ نرتاليا ،اآلرا املعبمنمة  ٢8متوز/يولينه  ،1997الودقنرة  ٦-٦والنبالغ رقن . ،٢٠٠8/18٣٣ :ضنم
السويم ،اآلرا املعبممة  1تشرين الثاين/نوفم؛  ،٢٠11الودقرة .18-5
( )9انظر البالغ رق ،٢٠1٠/1957 :لو ضم أ رتاليا ،اآلرا املعبممة  ٢1آذار/مار  ،٢٠1٣الودقرة .٣-9
ل ننة مراج ننت ،املرج ننت الس ننابق وال ننبالغ رق نن ،199٣/5٤1 :وي ننرول ننيمز ض ننم جامايت ننا ،ق نرار ع ننم
( )1٠انظ ننر،

املدقبولية املعبمم  ٣نيسان/أبريل  ،1995الودقرة .٢-٦
ل ننة مراج ننت ،ال ننبالغ رق نن ،٢٠1٢/٢18٦ :الس ننيم  .والس ننيمة  .ض ننم ال ننمامنرك ،الودق ننرة ٣-٦
( )11انظ ننر،
والبالغ رق ،٢٠٠٦/1٤9٤ :أ .ك .وآيرون ضم هولنما ،قرار عم املدقبولية املعبمم  ٢٢متوز/يوليه ،٢٠٠8
الودقرة  .٤-8والبالغ رق ،٢٠٠٣/1٢٣٤ :ب .ك .ضم كنما ،امل ر  ٢٠آذار/مار  ،٢٠٠7الودقرتان ٤-7
و.5-7
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ال تشمل احلنق الطعنن( .)1٢ولنذا ،تعبن؛ اللجننة ادعنا صناح النبالغ جوجن املنادة  1٤غنس
مدقبول من حي االيبصاص املوضوعي عمالا بأحتا املادة  ٣من ال؛وتوكول االيبيار.،

 7-7وفيمننا خننص ادعننا ا صنناح الننبالغ وطننار املننادة  19مننن العهننم ،تننر اللجنننة أن
هذ االدعا ا ال ميتن فصلها عن ادعا اته وطار املنادتو  ٦و 7منن العهنم ،وبالبنا  ،فهني
أيضا غس ممعومة بأدلة كافية وغس مدقبولة جوج املادة  ٢من ال؛وتوكول االيبيار.،
-8

__________

وبنا على ذل  ،تدقرر اللجنة ما يلي:
(أ)

عم مدقبولية البالغ جوج املادتو  ٢و ٣من ال؛وتوكول االيبيار،

(ب)

وحالة هذا الدقرار وىل المولة الطرف ووىل صاح البالغ.

( )1٢انظر البعليق العا رق )٢٠٠7(٣٢ :بشأن احلق
الودقرتان  17و.٦٢
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املسناواة أمنا احملناك :واهلي نا الدقضنائية و حماكمنة عادلنة،
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