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آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المااة  )4(5ما الروتتوواو االختياار،
بشأن الرالغ رقم ** *2013/2245

__________

*
**

املقدم من:

بورنا مايا (ميثلهاا فلاا افاد اع  -نيباا ،ممظمةا
إنصاف افضحايا)

افشخص املدعى أنه ضحي :

صاحب افبالغ

افدمف افطرف:

نيبا،

تاريخ افبالغ:

 19كانون األم/،ديسةرب 2012

افوثائق املرجعي :

افق ا ا ارار املالخ ا ااة عة ا ااال بامل ا اااد  97م ا اان افظم ا ااام
افا ا ا اادا لا فل ظ ا ا ا ا مافا ا ا ااة أحيا ا ا ااا إ افدمف ا ا ا ا
افطرف يف  23أيار/ماايو ( 2013مل يصادر يف
شكا مثيق )

تاريخ اعالةاد اآلراء:

 17آذار/مارس 2017

موضوع افبالغ:

االعالداء اجلظسا من جانب رجا ،اجلاي علاى
املشالبه يف أهنا مؤيد فلةاميني

املسائا اإلجرائي :

عدم اسالظلاد سبا االنالصاف احمللي

اعالةدهتا افل ظ يف دمرهتا  6-29( 119آذار/مارس .)2017
شارك أعضاء افل ظ افالافي أمساؤهم يف حبا هاةا افابالغ :افسايد تانياا مارياا عبادم رمشاو ،مافسايد عياان بان
عاشور مافسيد إفاي برانادس كيهاريو مافسايد ساار كليلالناد مافسايد أفاد أماني االي اأ مافسايد أمفيليياه
د رم يا مافسايد كريساالوف هاايظو مافسايد ياوجا إماسااما مافسايد باا مارو كويالاا مافسايد مارسايا ف. .
كران مافسيد دنكان الكا موهوموزا مافسيد وتيين باازارتييو مافسايد ماامرم باوفيا مافسايد وسايه مانوياا
سانالوس باييو مافسيد أنيا زايبريت  -ور مافسيد يو ا ،شاين مافسيد مارغو ماتر ا.،
ِ
ممر ق هبةه اآلراء نص رأ رد فعضو افل ظ افسيد آنيا زايبريت  -ور (رأ موا ق).
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املسائا املوضوعي :

املعامل ا ا افقاسا ااي مافالإنسا اااني ماملهيظ ا ا مإفقا اااء
افق ا اابح ماالحال ا اااز افالعس ا االيان مافالةيي ا ااي عل ا ااى
أساس اجلظو مسبا االنالصاف افلعاف

مواد افعهد:

املا ا ا ا ا ا اااد  )1(2م( )3مامل ا ا ا ا ا ا اواد  3م 7م9
م )1(10م26

مواد افربمتوكو ،اال اليار :

املاد ()2(5ب)

 1-1صاااحب افاابالغ هااا بورنااا مايااا( )1مهااا مواةظا نيبافيا ماان موافيااد عااام  .. 1969مهااا
تاادعا أهن ااا ض ااحي الناله اااك فلة اااد  )1(2م( )3مفلة اواد  3م 7م 9م )1(10م 26م اان
افعهااد .مق ااد د ااا افربمتوك ااو ،اال اليااار حي ااي افظلاااذ بافظس ااب إ افدمف ا افط اارف يف  14أي ااار/
مايو  .1991مصاحب افبالغ ميثلها فام.
 2-1ميف  2تش ارين األم/،أكالااوبر  2013قااررت افل ظ ا عاان ةريااق مقررهااا ا ااا املعااين
بافبالغات اجلديد مافالدابري املؤقال معةال باملاد  92من نمامها افادا لا ر اح ةلاب افدمفا
افطرف حب مسأف مقبوفي افبالغ مبعي ،عن أسسه املوضوعي .
الوقائع وما عوضتها صاحرة

الرالغ

ُ 1-2مفدت صاحب افبالغ يف مقاةعا دايلايخ يف أماساغ غارب نيباا .،مبعاد زماجهاا مإهباهباا
ابظا انالقلااُ األُساار إ مقاةع ا جااومال افقريبا  .مبعااد زماجهااا بعااامني تاايم زمجهااا ماان زمج ا
ثاني معادت صاحب افبالغ إ مقاةع دايليخ مع ابظالها.
 2-2معظاادما ب اادأ افص اراع املس االي اف اادا لا يف نيبااا ،يف ع ااام  1996ب ااني ا اايب افش اايوعا
افظيبااا( (املااام ) محكوما نيبااا ،املدعوما ماان اجلااي افظيبااا( امللكااا( )2كانااُ صاااحب افاابالغ
الخدم أيضاا ضمشاربا فلشاا  .مكاان املااميون قاد
تعي مع ابظالها يف دايلايخ يف كاوص صاكري كاان يُسا ض
اعالااادما علااى تل ااري قظابااا يف افكاب ا افقريب ا ماان قري ا صاااحب افاابالغ مكااان أ اراد اجلااي افظيبااا(
امللكا يقومون على حنو مالواتر بييار مشرهبا فلشا ميسأفون عةا إذا كان أ ماميني قد توقلاوا
عظد مال رها .مقد اعالادما على تأنيبها ماهتامها بأهنا "جاسوس تعةا ساب املاميني".
 3-2ميف أيلو/،س ابالةرب  2004جاااء "  .ت ".مهااو مااالزم باااجلي افظيبااا( امللكااا إ
مظااي ،صاااحب افاابالغ ماساللساار مظهااا عاان زمجهااا معاان صااالته املاادعا باملاااميني .مردت صاااحب
افاابالغ قائلا إن زمجهااا يعةااا يف مقاةعا جااومال ميعااي مااع زمجالااه افثانيا  .مةُلااب ماان صاااحب
افاابالغ أن تطلااب زمجهااا متبلكااه با ضااور إ دايلاايخ يف غضااون شااهر ماحااد مإال " هنااا ساالعاين
ماان افعواقااب" .مهاتلااُ صاااحب افاابالغ زمجهااا مفكظهااا مل تااظ ي يف إقظاعااه بااا اء إ دايلاايخ.
__________

( )1تسالخدم صاحب افبالغ امسا مسالعارا ألغران هةا افبالغ.
( )2تالحااص صاااحب افاابالغ أن افصاراع افاادا لا قااد تصاااعد يف تشارين افثاااين/نو ةرب  2001عظاادما أعلاان امللا حافا
افطوارئ على افصعيد افوةين .مجرى عظدئاة نشار اجلاي افظيباا( امللكاا يف فامفا فلسايطر علاى معاقاا املااميني يف
غاارن نيبااا .،مأ اادت افالقااارير أن ق اوات األماان افظيبافي ا ا اضااع فلقياااد املوحااد فل ااي قااد ارتكبااُ افعديااد ماان
حاااالت افقالااا فلةاادنيني ااار نطاااه افقضاااء فالش االباه يف ارتباااةهم باملاااميني أم يف تعاااةلهم معهاام .ميف افوقااُ
نلسه قام املاميون با الطاف مقالا أشخا مدنيني يُشالبه يف مجود صالت هلم با كوم .
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ماساللساار اجلااي افظيبااا( امللكااا عاان مكااان مجااود زمجهااا ممجااه إفيهااا هتدياادات يف ثااال مارات
أ اارى .ميف تلا ا املظاس اابات ك ااان "  .ت ".مص ااحوبا ب ا ا  40إ  60جظ ااديا .ميف ك ااا م اار
مل تكن صاحب افبالغ تو ق يف إقظاع زمجها با ضور إ دايليخ.
 4-2ميف  23تشا ا ارين افث ا اااين/نو ةرب  2004يف حن ا ااو افس ا اااع افثافثا ا ا بع ا ااد افمه ا اار د ا ااا
مجرهاا مان غر الهااا مالهةاا إياهاا بأهنااا ماميا ماقالادهاا إ ثكظااات
"  .ت ".مظاي ،صااحب افاابالغ م
اجلي يف ‘هباماين باكاش‘ إلجراء مييد من االسال واب هلا .مفدى مصوهلا إ افثكظاات كاناُ
صاحب افبالغ معصوب افعيظني ماقاليدت إ إحادى افكارف .مقاام ضاابغ مان اجلاي باساال واهبا
ملد ساع تقريبا عن افصالت املدعا فيمجها ماع املااميني مأعلظاُ  -ردا عليهاا  -أهناا ال تعارف
ش ااي ا ع اان ذف ا  .اس اال وهبا "  .ت ".مل ااد س اااع أ اارى اهال ااا بع اادها "  .ت ".مب اادأ يف
ض اربُ بشاااء سهااو ،تساابب يف حاادم إدماااء
إهانالهااا .معظاادما حامفااُ ناايع عصاااب افعيظااني ُ
باإلصبع افوسطى فيدها افيةىن محباجبهاا األيسار .مركلهاا حبةائاه مفكةهاا مارارا يف بطظهاا م هرهاا
جردهااا ماان فباااس افسااار افااة كانااُ ترتديااه .مةلبااُ صاااحب افاابالغ
مساااقيها م خااةيها .م
كأسااا ماان املاااء علااى أمااا أن يالاايي هلااا ذف ا افلرص ا فلهاارب طلااب مظهااا "  .ت ".أن تالبا ماو،
جرهاا علاى أرضاي افكر ا
متشارب بوهلاا .مأمساكها بقاو محاام ،اغالصااهبا مفكظهاا ركلالاه .معظدئاة م
مضرب رأسها يف افباب ما تسبب يف أن تظايف جبهالهاا بكايار  .نايع "  .ت ".عظهاا معطلهاا
مد ااع مجههااا يف أرن افكر ا ماغالصاابها م ارتني .مضاارب "  .ت ".صاااحب افاابالغ أيضااا علااى
أنلهااا م اادها مكالليهااا األماار افااة لاام ناادمبا دائةا  .مبعااد أن غااادر "  .ت ".افكر ا د ااا
ثالثا جظااود آ اارمن علااى األقااا ماغالصاابوها ماحادا بعااد اآل اار إ أن قاادت افااوعا .ماساالعادت
صاااحب افاابالغ معيهااا بيظةااا كانااُ ال ت ايا ،مس االلقي علااى أرضااي افكر ا ممسعااُ افباااب يُل االضي.
ممتكظااُ مبساااعد ماان أحااد اجلظااود ماان املشااا ما اارم ماان افثكظااات متُرضكااُ ااار مال اار ألحااد
اجلريان يف حنو افساع افثامظ مساء مها تبكا بأمل مغري قادر على املشا .م لُ هظاك إ أن
جاء صاحب املال ر مةلب سيار إسعاف فالأ ةها إ مسالشلى مقاةع دايليخ.
 5-2ممل ياالة مكن افعاااملون افطبيااون يف مسالشاالى مقاةع ا دايلاايخ ماان مقاام افظيياام ماان رحاام
صاحب افبالغ منُقلُ إ مسالشالى مقاةعا ساور يُ حيا لاُ هظااك ملاد أسابوع .بياد أن
افظييم قد اساالةر يف رفهاا .مأُحيلاُ إ مسالشالى الكظاام يف اهلظاد مفكان مل يكان فاديها ماوارد
الوجه إ هظاك .ممل تالة مكن صاحب افبالغ من افسلر إ مسالشلى الكظام يف
مافي تسةي هلا باف م
اهلظد ما ضوع جلراح السال صا ،افرحم إال يف أيلو/،سبالةرب  2005بعد أن باعاُ قطعا أرن
كانااُ قااد مرثالهااا عاان مافااديها .متركالهااا هااةه افعةلي ا تعاااين ماان عاادمى طااري أُد لااُ بسااببها
مسالشلى مقاةع سور يُ ملد عشر أيام أ رى عظد عودهتا من اهلظد.
 6-2معظدما مسع زم صااحب افابالغ هباةه األحادا املالعلقا باغالصااب زمجالاه توقام عان
إرسااا ،صصصااات افطعااام هلااا مالبظالهةااا .منم ارا إ أن صاااحب افاابالغ كانااُ تعاااين ماان ش اريغ
ذكريات املاضا بسبب مجودها باافقرب مان املكاان افاة جارى تعاةيبها ياه انالقلاُ ماع ابظالهاا
الأجر يف كااوص بضاظضالااه صاااحب
إ مقاةع ا سااور يُ ح(ي ا )3عاش االا يف بااادئ األماار يف غر ا مس ا ض
افبالغ على أرن زمجها .

__________

ممظحاُ ا اق يف
( )3قدمُ صاحب افبالغ ةلبا فلحصو ،علاى افطااله ما قاُ علياه احملكةا يف أما ار عاام ُ .2009
ا صو ،على نصم مماللكات زمجها مإن كان ذف قد ا أمرا مالظازعا عليه.
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 7-2ميف آذار/ما ا ا ا ااارس  2006ذهبا ا ا ا ااُ صا ا ا ا اااحب افا ا ا ا اابالغ إ مكالا ا ا ا ااب إدار املقاةع ا ا ا ا ا
فالقاادو مطافب ا بااافالعويح باعالبارهااا شخصااا ماان املشااردين دا ليااا .معظاادما مصاالُ إ املكالااب
ك ااان "  .ت ".حاض ارا أيض ااا .مأش ااارت إفي ااه ماهتةال ااه عالني ا مبةارس ا افالع ااةيب ماالغالص اااب.
مساأفه أحااد املااو لني مبكالاب إدار املقاةعا عاان افسابب يف قيامااه بالعااةيب شاخص باار ء .مقااا،
رئاايو مكالااب املقاةع ا افااة كااان حاض ارا هااو اآل اار "مل يكاان يظبكااا أن يع ا مةهبا إال بعااد أن
يعاارف ةبيعالهااا مشخصايالها" مفكاان "  .ت ".ااا صااامالا ميظماار إ األرن .أصاادر رئاايو
مكالااب املقاةع ا رساااف يوصااا يهااا حبصااو ،صاااحب افاابالغ علااى "إعان ا مؤقال ا " باعالبارهااا أحااد
األشخا املشردين دا ليا .بيد أنه مل جير اختاذ أ إجراء بشأن ادعاءات افالعةيب.
 8-2ميف تشرين افثاين/نو ةرب  2010حضرت صااحب افابالغ برناساا إلعااد افالأهياا ياديره
مظالادى افاد اع مان أجاا افظسااء املالاأثرات بافصاراع .متل مقاُ أيضاا عان ةرياق هاةه املظمةا عالجااا
ةبيااا منلساايا( .)4مبعااد ساال أشااهر ماان افعااال باادأت صاااحب افاابالغ يف افالعااايف تاادرجييا منلساايا
مأمضااحُ رغباله ااا يف ر ااع دعااوى قانوني ا ب اادأت تالل مقااى بش ااأهنا املس اااعد افقانوني ا م اان مظال اادى
افد اع.
 9-2ميف  30أيلو/،س ابالةرب  2011قاادمُ صاااحب افاابالغ بااالغ معلومااات أمفيااا  -مهااو
شكوى تُقدم إ افشرة فبدء افالحقيقات اجلظائي  -إ مكالب شرة املقاةع يف دايليخ يالعلاق
جبرمي االغالصااب ماأل عاا ،األ ارى افالإنسااني ماملهيظا  .مذكارت صااحب افابالغ يف شاكواها أناه
مل يكاان ب مكاهنااا تقاادو بااالغ إ افشاارة حااب ذفا ا ااني بساابب ا القارهااا إ افالةثيااا افقااانوين
مبسبب افصدم افظلسي افشديد ماالعالال ،افبدين افلةين عانُ مظهةا نالي فلالعةيب .مر ح
نائااب املشاارف علااى مكالااب شاارة املقاةع ا تس ا يا شااكواها مالااةرعا باملاااد  11ماان افلصااا
املالعلااق باالغالصاااب يف مدمن ا افقااانون افااوةين افظيبااا( فعااام  )Muluki Ain( 1962افااا تااظص
على مهل  35يوما يسقغ بعدها بافالقادم ا ق يف تقدو بالغ عن جرمي االغالصاب .ذهبُ
صاااحب افاابالغ عظدئااة إ مكالااب إدار مقاةع ا دايلاايخ ماان أجااا تقاادو بااالغ معلومااات أمفي ا
مبوج ااب امل اااد  )5(3م اان ق ااانون قض ااايا افدمف ا ( )5()1992مفك اان ه ااةا املكال ااب أ مك ااد اف اار ح
اف صاادر عاان مكالاب شاارة املقاةعا بار ح تسا يا شاكواها .مقابااا ممثلااو صااحب افاابالغ رئاايو
مكال ااب املقاةع ا شخص اايا يف مكال ااب إدار املقاةع ا مأبلك ااوه هب ااةه ا اف ا  .مأ مك ااد رئ اايو مكال ااب
املقاةع شلويا افقرارين افصادرين عن مكالب شرة املقاةع ممكالب إدار املقاةع .
 10-2مب ا ااافظمر إ ر ا ااح مكال ا ااب إدار املقاةعا ا ا تسا ا ا يا ش ا ااكوى ص ا اااحب اف ا اابالغ ك ا ااان
س اابيا االنالص اااف افوحي ااد املال اااال فص اااحب اف اابالغ ه ااو احملكة ا ا افعلي ااا فظيب ااا .،ميف  21ك ااانون
األم/،ديسةرب  2011ق مدمُ صاحب افبالغ افالةاساا إ احملكةا افعلياا إلصادار أمامار قضاائي
مثااا أماار لويااا افاادعوى فلةراجع ا مأماار االمالثااا ،مذف ا مبوجااب املااادتني  32م )2(107ماان
افدساالور املؤقاُ فظيباا )2007( ،مدعيا أن افقارارات افشيارةي باار ح تسا يا باالغ املعلومااات
__________

( )4تُر ق صاحب افبالغ بشكواها عد تقارير ةبي منلسي من املسالشالى افالعليةاا افالاابع جلامعا تريبهو اان يف كامتانادم
بشأن افعال افة تل مقاله يف عام .2011
( )5م قا فلةاد  )5(3من قانون قضايا افدمف ( )1992نه إذا ر ضاُ افشارة تسا يا باالغ معلوماات أم( يقاوم
افشاااكا بالقاادو بااالغ افشاارة هااةا إ رئاايو مكالااب املقاةع ا أم إ ضااابغ مكالااب افشاارة األعلااى مرتب ا م اان
افضابغ افة ر ح يف افبداي تس يا افشكوى.
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األم( تشكا انالهاكا قوقها افدسالوري يف كا من املساما أمام افقانون محمار افالةيياي محمار
االحال اااز افالعساالا محماار افالةييااي ضااد املارأ مافعظاام ضااد املارأ ما ااق يف افعاارن ساريعا علااى
قا ااان محما اار افالعا ااةيب مغا ااريه ما اان ضا اارمب املعامل ا ا افقاسا ااي أم افالإنسا اااني أم املهيظ ا ا ضا ااد
األشاخا احملارممني ماان حاريالهم محااق ضاحايا افالعااةيب يف ا صاو ،علااى تعاويح( .)6مةلبااُ
صاحب افبالغ إ احملكة افعليا أن تُبطا افقرارات املالخاة علاى صاعيد املقاةعا بار ح تسا يا
ش ااكواها مأن ت ااأمر تل ا اف اادمائر بافب اادء يف إج اراء لقي ااق يف اجل ارائم امل اادعا  .مر ااح رئ اايو قل اام
احملكة ا افعليااا ةلااب صاااحب افاابالغ علااى أساااس أن هااةه األ ااري مل تل االةو "ساابيا انالصاااف
بااديال" ماان رئاايو مكالااب املقاةع ا علااى حنااو مااا تقالضاايه املاااد  )5(3ماان قااانون قضااايا افدمف ا
فعاام  .1992ميف  22كاانون افثاين/يظااير  2012أصادر قاضاا احملكةا افعلياا براكااش ماساا
أمرا يؤيد ر ح رئيو قلم احملكة تس يا شكوى صاحب افبالغ.
 11-2مت اديعا صاااحب افاابالغ أهنااا اس االظلدت نيااع ساابا االنالصاااف افدا لي ا  .مقااد حامفااُ
تقدو بالغ معلومات أم( كةا ةعظُ يف افقرارات املالخة على مساالوى املقاةعا بعادم تسا يا
ب ااالغ املعلوم ااات ه ااةا أم ااام احملكةا ا افعلي ااا فظيب ااا .،مر ااح رئ اايو قل اام احملكةا ا افعلي ااا تسا ا يا
اسال ظا ها على أساس أنه مل جير تقدو هةا االفالةاس أمال إ رئيو مكالب املقاةع رغم أنه قد
ذُكار بوضااوال يف األماار أن هااةا قاد حااد  .معلااى أيا حااا ،عظادما يالعااني افالحقيااق يف جرميا مااا
بصااور تلقائي ا يكااون م اان افواجااب عل ااى افدمف ا افط اارف أن تباشاار افالحقي ااق ماان م ا تل مقيه ااا
معلومات موثوه هبا تشري إ ارتكاب اجلرمي  .مقد أبلكاُ صااحب افابالغ مكالاب إدار املقاةعا
مبس ااأف احال ازه ااا افالعس االا متع ااةيبها مذفا ا يف حض ااور رئ اايو مكال ااب املقاةعا ا م"  .ت".
افلااةين مل يعرتضااا علااى تقريرهااا .مفكاان مل يُالخااة بعااد أ إج اراء فلالحقيااق يف ادعاااءات صاااحب
افاابالغ .م ضااال عاان ذف ا ا ن ساابا االنالصاااف احمللي ا غااري عاف ا مغااري مالاح ا بااافظمر إ أن
افالعااةيب مل ُجياارم بصاال فاادد يف نيبااا )7(،كةااا أن مهل ا افالقااادم احملاادد با ا  35يومااا يف حاف ا
()8
جرمي ا االغالصاااب لااو ،دمن إمكاني ا افل ااوء إ افعداف ا األماار افااة يالعااارن مااع افعهااد
مال يظبكااا أن يُؤ ااة ذف ا يف االعالبااار عظااد لديااد مااا إذا كانااُ صاااحب افاابالغ قااد جلااأت إ
االساالخدام افعاااد فساابيا االنالصاااف هااةا .مباإلضااا إ ذفا ا ن ساابيا االنالصاااف املالةثااا
يف ب ااالغ املعلوم ااات األم( ك ااان غ ااري ع ااا ،مغ ااري مال اااال هل ااا ب ااافظمر إ أهن ااا كان ااُ ف ااديها ص اال
افش ااخص املش اارد دا لي ااا املص اااب ب ص ااابات بدني ا منلس ااي ش ااديد نان ا ع اان افالع ااةيب اف ااة
تعرضااُ فااه .مأ اريا ا ن ثقا ا اإل ااالت ماان افعقاااب علااى اجلارائم املرت ضكب ا يف حقبا افص اراع يف
نيبااا ،عااا ماان أ ساابيا ماان ساابا االنالصاااف افظمري ا عدمي ا افلعافي ا  .م ااال ،افص اراع كااان
__________

( )6تقالض ااا امل اااد  )2(107م اان افدسا االور املؤق ااُ فظيب ااا )2007( ،م اان احملكةا ا افعلي ااا أن تص اادر األمام اار افض اارمري
ماملظاسب من أجا إنلاذ أم تاو ري ُسابا انالصااف يةاا يالعلاق باالنالهاكاات افدساالوري أم افقانونيا  .متكلاا املااد 32
ا ق يف االساللاد من سبا انالصاف دسالوري يف حاف حدم انالهاكات دسالوري مذف م قا فلةاد .)2(107
معرتف به ك رمي يف افدسالور املؤقُ فظيبا ،ال يوجد حكم فادد جيايرم هاةه اجلرميا يف
( )7على افرغم من أن افالعةيب ض
افق ااانون احملل ااا .متسالش ااهد ص اااحب اف اابالغ ب ااافبالغ رق اام  2009/1863قض ااي ماهارج ااان ض ااد نيب ااا ،اآلراء
املعالةد يف  19متوز/يوفياه  2012افاا الحماُ يهاا افل ظا أن افالعاةيب مل ُجيارم يف افقاانون احمللاا مأناه يف اا
عدم مجود أحكام قانوني عا افالعةيب جرمي ال ميكان فلدمفا أن تاو ر سابا انالصااف مظاساب مان أجاا افالحقياق
ماملعاقب  .مفةف ال يوجد سبيا انالصاف عا ،مالاال.
( )8انمر :قضي مهاراجا ن .ضد نيبا ،افلقر .6-7
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اجلي مافشرة خيضاعان هليكاا قيااد موحاد حبيا أناه كاان مان افصاعب علاى افضاحايا إباالغ
افشرة جبرمي ارتكبها اجلي .
 12-2متالحااص صاااحب افاابالغ أن أ عااا ،افعظاام اجلظسااا مبااا يف ذف ا االغالصاااب املرت ضكب ا
ضد افظساء مافلاليات من جانب اجلاي ماملااميني علاى افساواء أثظااء افصاراع كاان يُبلاأ عظهاا بأقاا
مما حياد مهاو ماا يرجاع يف نلا أماور إ اجلاو افساائد املالةثاا يف إ االت اجلظاا مان افعقااب
افوصم افثقايف فلضحايا مانعدام األمن ما وف من االنالقام من جانب اجلظا مها نيعها
مإ
ْ
()9
أمور تثبمغ افضحايا عن اإلبالغ  .متشري صاحب افبالغ إ أن افدمفا افطارف مل تالخاة أ رد
عااا اااه أ انالهاكااات قااوه اإلنسااان ارتُكبااُ أثظاااء افصاراع بوجااه عااام م اااه افعظاام اجلظسااا
بوجااه ااا  .مقااد دأبااُ افشاارة افوةظي ا علااى ر ااح تس ا يا بالغااات املعلومااات األمفي ا أثظاااء
افصاراع حب ا أن هااةه مسااأف سياسااي  .مرغاام أن بعااح بالغااات املعلومااات األمفيا قااد ُس ا لُ
مظااة انالهاااء افص اراع مُالحااُ لقيقااات يةااا يالعلااق جب ارائم قالااا ارتُكبِااُ أثظاااء افص اراع لاام ياُ ضادن
إال شخص ماحد حب تارخيه .م يةا يالعلق جبرميا االغالصااب مل تُسا ا أ بالغاات معلوماات
أمفي ا بساابب قاعااد افالقااادم احملاادد با ا  35يومااا افااا تلرضااها مدمن ا افقااانون افااوةين .مفااةف
بافظمر إ عدم افقيام أثظاء افصراع بالس يا أ بالغاات معلوماات أمفيا بشاأن االغالصااب اال
توج ااد أم ااام ض ااحايا االغالص اااب أ احالة اااالت ملقاض ااا ما ارتكذ ه ااةه اجلرميا ا مبوج ااب افق ااانون
ا ا( .مرغم أن احملكة افعلياا فظيباا ،قاد أمارت يف مارتني اثظالاني بالظقايي نماام افالقاادم يةاا يالعلاق
جبرميا االغالصااب علاى أسااس أن انالشاار جارائم االغالصاااب ال يايا ،جياد تربيارا فاه بلعاا سااكوت
افدمف متسافها إزاء هةه اجلرمي افا ال جير حاب اآلن اإلباالغ عان معمام ماا يقاع مظهاا ا ن
افشرة كثريا ما تر ح افشكامى أم جير إجبار افضحايا على تسوي قضاياهم مع اجلظا .
 13-2متشااري صاااحب افاابالغ إ أن ا كوم ا قااد أتاحااُ ا ااا ،فالقاادو مااد وعات صصص ا
افكرن على سبيا اهلب إ ضحايا انالهاكات حقوه اإلنسان افا ارتُكبُ أثظاء افصراع .غري أن
هةه افسياسات قد اسالبعدت ضحايا االغالصاب مغريه من أشكا ،افعظم اجلظسا.

الشكوى


 1-3ت ا اديعا صا اااحب اف اابالغ أهنا ااا ضا ااحي فلالع ااةيب افبا اادين مافظلسا ااا مب ااا يشا ااكا انالهاكا ااا
فلةاد  7من افعهد نالي فأل عا ،افا تعرضُ هلا يف  23تشرين افثااين/نو ةرب  2004مافاا
تشااةا عصااب عيظيهااا مضارهبا مركلهااا متسااديد افلكةااات إفيهااا ماغالصاااهبا اغالصااابا ناعيااا مهااا
أ عا ،مورسُ عليهاا فعادد مان األساباب مباا يف ذفا النالاياع معلوماات أم ملعاقبالهاا علاى شااء
ياُ اادعى أن زمجها ااا علا ااه مفرتهيا ااب غريها ااا يف ا الةا ااع احمللا ااا مإلذالهلا ااا ها ااا مإهانالها ااا .ميضرقا ااى
االغالصاب يف حد ذاته مبشكا قطعا إ مرتب افالعةيب .ميف حافالها ها كان هلةه األحدا
__________

( )9تسالشهد صاحب افبالغ بعدد من افالقارير مبا يف ذف تقارير :ملوضي األمم املالحد افسامي قاوه اإلنساان
افالقرير املالعلق بافظياع يف نيبا( ،تشرين األم/،أكالوبر  )2012مصظدمه األمام املالحاد فلساكان ممظمةا األمام
املالحااد فلطلوفا (افيونيساايم) تقرياار افالقياايم "ضااةان االعارتاف بااافعظم اجلظسااا كااأدا ماان أدمات افصاراع يف
نيبااا ،عةلي ا بظاااء افس ااالم ع اان ةريااق توثي ااق متقاادو ا اادمات افش ااامل إ افظساااء مافلالي ااات افظاجيااات" (تش ارين افث اااين/
ناو ةرب  )2012ممظمةا افعلاو افدمفيا "( "Nepal: human rights violations in the a Maoist ‘peoples’ warنيباا:،
انالهاكات حقوه اإلنسان يف ساياه ا ارب افاا تشاظها حركا ‘شاعبي ‘ ماميا ) (آذار/ماارس  )1997مافاة يوثاق حااالت
افعظم اجلظسا ضد افظساء مافلاليات أثظاء رت افصراع كأدا من أدمات ا رب.
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تأثري كبري على حياهتا بادنيا منلسايا علاى افساواء .هاا ال تايا ،تعااين مان أمل يف هرهاا مبطظهاا
ممان إ ارازات مهبليا مالكاارر كةااا يالعااني عليهاا افااةهاب إلجاراء حااو ةبيا ماارتني يف افشااهر.
مقااد ُشخصااُ حافالهااا علااى أهنااا تعاااين ماان اضااطرابات اكال ابي ا شااديد مماان اضااطراب افكاارب
افالا( فلصدم مأُجربت على أن تصبي أحد املشردين دا ليا .كةا أهنا ُر ضُ من جاناب جايء
ماان ا الةااع ألهنااا ضااحي اغالصاااب متواجااه عراقيااا مافي ا ألن زمجهااا قااد توقماام عاان تيمياادها
باملخصصات افكةائي هلا مالبظالهةا نالي فالغالصاب.
 2-3مت اديعا صاااحب افاابالغ أهنااا ضااحي فلالةييااي علااى أساااس نااوع اجلااظو مهااو مااا خيااافم
املاد  )1(2باالقرتان مع املاد  7من افعهاد .مهاا تاديعى أن افوقاائع يف حافالهاا ترقاى إ مرتبا
ره االفاليام بضةان املساما يف ا قوه بني افرجاا ماملارأ علاى افظحاو افاة تكللاه املااد  3مان
افعهااد .قااد انطااوى االغالصاااب علااى غاارن متييااي أساسااا يقااوم علااى نااوع اجلااظو .ةظااة ما
افبدايا اةبهااا اجلظااا بعبااارات مهيظا جظساايا (عاااهر ماومو اااجر ) .متشااري صاااحب افاابالغ
إ أن االغالصاااب هااو شااكا ماان أشااكا ،افعظاام افقااائم لدياادا علااى نااوع اجلااظو ميهاادف ماان
حي ا ش ااكله أم افك اارن مظ ااه إ تأكي ااد أم إداما ا هيةظ ا افرج ااا عل ااى امل ارأ ( .)10ماالغالص اااب
اجلةاعا هو أيضا شكا من أشكا ،افالعةيب اساالُخدم بصال غافبا ضاد افظسااء مافلالياات أثظااء
افص ا اراع املس االي ب ااافظمر إ أن اجلظ ااا ك ااانوا يعلة ااون أن االغالص اااب يف افس ااياه االجالة اااعا
افظيبا( تكون فه عواقب طري بصل اص على املرأ أم افبظُ بسبب نوع جظسها.
تعرضُ هلا أثظاء االحال از ها أيضا
 3-3متديعا صاحب افبالغ أن انالهاكات املاد  7افا م
ماان نااوع انالهاكااات املاااد  )1(10ماان افعهااد .العصاايب عيظيهااا ملااد ساااعالني منصاام افساااع
متعةيبها مما ذُكر عان اغالصااهبا علاى حناو مالكارر مان جاناب ماا ال يقاا عان أربعا أ اراد صالللاني
ها أمور ختر بوضوال عن حدمد املعامل اإلنساني فألشخا احملرممني من حريالهم.
 4-3متؤمكااد صاااحب افاابالغ أن سلساال افالهدياادات افااا تل مقالهااا ماان مااو لني تااابعني فلدمف ا
ال ،افشهور افسابق فلقابح عليهاا ترقاى إ درجا انالهااك قهاا يف األمان افشخصاا مبوجاب
املا اااد  )1(9ما اان افعها ااد( .)11كا ااةف ا ا ن افقا اابح عليها ااا ماحال ازها ااا يف  23تش ا ارين افثا اااين/
نو ةرب  2004كانا تعسليني ميالعارضان مع أحكام املاد  )1(9م( )2م( )3باافظمر إ أناه قاد
أُفقا افقبح عليهاا بادمن أمار باافقبح ممل جيار إبالغهاا باأ ُهتام ضادها أُةلاق ساراحها بعاد
ن إحضار  40إ  60جظديا مسلمحا من أجاا افقابح
ذف بلرت مجيي  .معالم على ذف
عليه ااا ب اادمن لدي ااد أ جرميا ا ارتكباله ااا إ ا اا يشا ا مكا أيض ااا عظصا ارا م اان عظاص اار افمل اام مانع اادام
املالءم  .متديعا صاحب افبالغ أن عدم قياام ا كوما بالقادو تعاويح إفيهاا رغام افسابا افعدياد
افا ةرقالها يف هةا افصدد يرقى إ درج انالهاك فلةاد  )5(9من افعهد.
 5-3متشري صاحب افبالغ إ أنه رغم إدراك سلطات افدمف افطرف فل رمي املبلأ عظهاا لام
محرمااُ م ارارا حساابةا ذُكاار ماان
يُباادأ حااب اآلن يف إج اراء لقيااق يف ادعاءاهتااا املالعلق ا بافالعااةيب ُ
افل وء إ سبيا انالصاف أمام سلط قضائي صالص مبا يشكا انالهاكا فلةاد  )3(2من افعهد.
__________

( )10انمر افوثيق .A/HRC/7/3
( )11انماار افاابالغ رقاام  1993/542تشيشاايةذ ضااد زائااري اآلراء املعالةااد يف  25آذار/مااارس  1996مافاابالغ
رقم  2004/1250راجاباكسا ضد سر النكا اآلراء املعالةد يف  14متوز/يوفيه .2006
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 6-3متد ع صاحب افبالغ بأن مهل افا  35يوما احملدد فالقادم جرمي االغالصاب ماملظصاو
عليهااا يف املاااد  11م اان مدمن ا افقااانون اف ااوةين فعااام  1962تشااكا انالهاك ااا فلحااق يف افالةال ااع
بسبيا انالصاف عا ،املظصو علياه يف املااد  )3(2مان افعهاد مقارمء بااالقرتان ماع املااد .7
لارت افالقاادم قصااري بشاكا غااري معقاو ،بااافظمر إ طاور مةبيعا اجلرميا املعظيا مساياه افصاراع
ماملوقم افضعيم افبائو فضحايا افالعةيب .مباإلضضاا إ اساالحاف تقادو باالغ معلوماات أم(
أثظاء افصراع توجد حواجي دائةا ما تكون شخصاي مباا يف ذفا مشااعر افعاار مافاةنب معادم
افثقا ا يف افظم ااام افقض ااائا مافش اارة ما ااوف م اان االنالق ااام مأمج ااه افقل ااق املالعلقا ا با صوص ااي
افوصاام مهااا نيعااا لااو ،قيااام ضااحايا االغالصاااب باااإلبالغ عاان هااةه اجلرمي ا بوجااه عااام.
أم ْ
اجه افظساء يف نيبا ،حبواجي ثقا ي إضا ي تيداد تعقيادا بلعاا األميا مافلقار مهاا أماور عاا
متُو ض
نيعها من افصعب إ أبعد حاد اإلباالغ عان االغالصااب م اصا اال ،هاةه افلارت افقصاري
علاى افظحاو افاة سالمةُ باه احملكةا افعلياا فظيباا .)12(،ميف ضاوء االفالياماات افواقعا علاى افدمفا
افطرف مبكا ح اإل الت مان افعقااب علاى اجلارائم ا طاري مافالياماهتاا اإلجيابيا بافالصاد فلعظام
اجلظساااين مبااافظمر إ افصااعوبات املثبضال ا افااا يواجههااا ضااحايا االغالصاااب يف اإلبااالغ عاان هااةه
اجلرمي ا ا ن اارت افالقااادم احملاادد يف افقااانون افظيبااا( قصااري بشااكا ال مااربر فااه مجيااب اعالبارهااا
حاجيا يالعارن مع افالايام افدمفا باافالحقيق يف افعظام افقاائم علاى ناوع اجلاظو ممبقاضاا مرتكبياه.
ميالعاني علاى افدمفا افطارف مان أجاا افو ااء بافالياماهتاا مبوجاب افعهاد مافالصا مد فالنالهاكااات يف
هةه ا اف أن تلكاا أ تقاادم يف حافا افشاكامى املالعلقا بافالعاةيب مباا يف ذفا االغالصااب
يف ضوء ةبيع افالعةيب املعرتف بأهنا تشكا انالهاكا فلقواعد اآلمر (.)13
 7-3متا اديعا ص اااحب اف اابالغ أن مهلا ا افالق ااادم احمل اادد ب ا ا  35يوم ااا تش ااكا أيض ااا انالهاك ااا
فلةادتني  3م 26من افعهد ألهنا لد من إمكاني افل وء إ افعداف بشأن جرمي تُرت ضكاب بصال
غافب ا ضااد افظساااء مفااةف هنااا ذات تااأثري غااري مالظاسااب علااى افظساااء .مال تظطبااق مهل ا افالقااادم
هااةه عل ااى اجل ارائم األ اارى مثااا افقال ااا (احملاادد اارت افالقااادم املالعلق ا بااه بعش ارين عامااا) مافين ااا
(ع ااام ماح ااد) ما ري ااق افعة ااد (ع ااام ماح ااد) ماالعال ااداء املالس اابب يف ض اارر ب اادين ط ااري (ثالثا ا
أشاهر) مافظهاب (ثالثا أشاهر) ماال الطااف (ساال أشاهر) مقالاا بقار (ساال أشاهر) .مال يوجااد
هدف أم سبب معقو ،مراء معامل هةه اجلرمي ا طري معامل صاللل  .مباإلضا إ ذف يقع

__________

املوجااه ماان احملكة ا افعليااا بالاااريخ  11متوز/يوفيااه  2008إ حكوم ا
( )12تسالشااهد صاااحب افاابالغ بااأمر االمالثااا ،م
نيبااا ،ممزار شااؤمن افقااانون مافعاد ،مافشااؤمن افربملانيا ماألمانا افعاما لااو افااوزراء مسلااو افظاواب ما لااو
افااوةين مهااو األماار افقضااائا رقاام  .3393ماس االظدت احملكة ا افعليااا إ ا القااار ضااحايا االغالصاااب إ افالعلاايم
مإ اسالبعادهن من ا الةع فكا تشرال افسابب يف نقاص اإلباالغ عان جارائم االغالصااب .مالحماُ كاةف أن
تقدو بالغ معلومات أم( هو أمار يلضاي "افضاحايا يف مراكاي افشارة ميف احملااكم أثظااء املادامالت افاا تالطلاب
حض ااور افض ااحايا أم ااام احملكة ا مافش اارة م اان أج ااا تسا ا يا ش ااهاداهتن م ح ااص ح ااافالهن افص ااحي مأعض ااائهن
افالظاسلي  .م هاا افضاحايا مهلا افالقاادم احملادد ب ا  35يوماا فبباالغ  ...مبسابب ذفا متضاا كثاري مان جارائم
االغالصاب دمن إبالغ با محاب يف ا ااالت افاا جيار اإلباالغ عظهاا تُلكضاى هاةه افادعامى إماا بسابب افالاأ ري
يف اإلبالغ عن ا ادث بعد مهل افا  35يوما أم بسبب قدان األدف ".
( )13انمر يف نل أمور اتلاقي عدم تقادم جارائم ا ارب ماجلارائم املرتكبا ضاد اإلنسااني ماحملكةا افدمفيا حملاكةا
األشااخا املس ااؤمفني ع اان االنالهاك ااات اجلسااية فلقااانون اإلنساااين افاادم( افااا ارتكبااُ يف إقلاايم يوغوسااال يا
افس ااابق مظ ااة ع ااام  1991افقا ارار اف ااة اختةت ااه يف قض ااي امل اادعا افع ااام ض ااد آنال ااو ورمن اادجيا ا ك اام امل ااؤرص 10
كا ا ا ا ااانون األم/،ديسا ا ا ا ااةرب  1998افوثا ا ا ا ااائق  CCPR/C/PAN/CO/3م CAT/C/CR/30/4مCAT/C/TUR/CO/3
م.CAT/C/MNE/CO/1
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علااى افدمف ا افطاارف افال ايام إجيااان مبوجااب املااادتني  3م 26بافالص ا مد فلعظاام ضااد امل ارأ مبااا يف
ذف االغالصاب افة يضر بالةالمع املرأ حبقوه اإلنسان ما ريات األساسي (.)14

 8-3م يةااا يالعلااق جباارب افضاارر تطلااب صاااحب افاابالغ أن تاادعو افل ظ ا افدمف ا افطاارف إ
اعالةاااد افالاادابري احملاادد افالافيا ( :أ) إج اراء لقيقااات كاملا م عاف ا يف اجل ارائم افااا مادعااُ صاااحب
افاابالغ أهنااا ارتُكبااُ متقاادو اجلظااا إ افعداف ا م(ب) إج اراء لقيقااات كامل ا م عاف ا يف امالظاااع
مكالب إدار املقاةع عن االسال اب فلشكوى املقدم من صااحب افابالغ م( ) تقادو تعاويح
مظاسااب إ صاااحب افاابالغ عاان ا سااائر املافي ا مغااري املافي ا افااا عانااُ مظهااا نالي ا فلالعااةيب
مبااا يف ذف ا املصاارم ات افطبي ا املالكبااد فعااال اإلصااابات افااا عانااُ مظهااا نالي ا فالغالصاااب
( 450 000رمبي ا نيبافي ا أم حنااو  5 300دمالر ماان دمالرات افواليااات املالحااد ) مافلح او
افبدنيا اجلاريا مافعااال افظلسااا بساابب األضارار افاا عانااُ مظهااا مافااا دماارت رصااها يف كسااب
معيش الئق هلا مالبظالها م(د) تو ري مسائا إعاد افالأهيا فصاحب افابالغ م()) تقادو اعالاةار
علين من حكوم نيبا ،عن االنالهاكات افا قُ بصاحب افابالغ .متطلاب أيضاا هاةه األ اري
أن تادعو افل ظا افدمفا افطاارف إ تظلياة افالادابري افعاما افالافيا ( :أ) إفكااء نماام افالقاادم يف حافا
جرمي ا ا االغالصا اااب م(ب) إصا ااالال عةلي ا ا تقا اادو بالغا ااات املعلوما ااات األمفي ا ا فضا ااةان إجيا اااد
ضااةانات كا ي ا ف االاليف افصااعوبات املالعلق ا بباادء افالحقيقااات يف اجل ارائم م( ) اارو افالعااةيب
مإفك اااء األحك ااام افقانوني ا اف ااا تس ااةي ب اااإل الت م اان افعق اااب يف حاف ا ارتك اااب ه ااةه اجلرميا ا
م(د) تيسااري إج اراء ح اوار مة ااين بشااأن افعظ اام اجلظسااا بكي ا لسااني إب اراز هااةه افقض ااي ممض ااع
افضحايا يف ا الةع افظيبا( م()) اعالةاد تدابري فضةان إمكاني مصاو ،ضاحايا االغالصااب إ
افعداف بوسائا من بيظها ضاةان افساري مفايا افضاحايا أثظااء تقادو افشاكامى مأثظااء افالحقياق
ماإلجراءات مزياد عدد افشرةيات ممكيالت افظياب ممضع سياسات من أحا افالخايين افس مار
فلس الت افطبي فضحايا افعظم اجلظسا يف املسالشليات متقدو إعان مؤقال إ ضحايا أ عا،
افعظم اجلظسا افا مقعُ أثظاء افصراع.
مالحظات الدتلة الطوف بشأن المقرولية
 1-4احال ا ااُ افدمف ا ا افط ا اارف يف مالحماهت ا ااا املؤر ا ا  15آب/أغس ا ااطو  2013ب ا ااأن
صاااحب افاابالغ مل تساالظلد ساابا االنالصاااف احملليا املالاحا يف نمااام افقضاااء اجلظااائا مكااةف آفيا
افعداف ا افالقليدي ا افااا هااا افساابيا املظاسااب أمااام افباااحثني عاان ا قيق ا يف حاف ا اجل ارائم املرت ضكب ا
أثظاء افصراع املسلي.
 2-4م يةا يالعلق بظمام افقضاء اجلظائا املعالاد تشري افدمف افطرف إ أن من افشائع افاظص
على قيود زمظيا معيظا يظبكاا افقياام أثظاءهاا بالقادو افادعوى مأن صااحب افابالغ مل تقادم دعواهاا
ااال ،اارت افالق ااادم افقانوني ا ممل تالب ااع اإلج اراءات املق اارر فالق اادو ب ااالغ املعلوم ااات بش ااأن جرميا ا
االغالصاااب .ميالاايي أيضااا قااانون افالعااويح املالعلااق بافالعااةيب ( )1996إمكانيا أن يقاادم ضااحايا
افالعةيب مطافب فلالعاويح يف غضاون  35يوماا مان ارتكااب عاا افالعاةيب أم مان تااريخ اإل ارا
عظهم مأن صاحب افبالغ مل تساللد من سبيا االنالصاف هةا أمام احملكة احمللي .
__________

( )14انماار :افل ظ ا املعظي ا بافقضاااء علااى افالةييااي ضااد امل ارأ افالوصااي افعام ا رقاام  )1992(19املالعلق ا بااافعظم ضااد
املرأ افلقر  7مافوثيق  CEDAW/C/NPL/CO/4-5افلقر .20
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 3-4م يةا يالعلق بظمام افعدافا االنالقافيا ا ن افدساالور املؤقاُ فظيباا )2007( ،يُلايم افدمفا
ب نشاااء آفي ا فلعداف ا االنالقافي ا بكي ا افالص ا مد النالهاكااات حقااوه اإلنسااان املرت ضكب ا أثظاااء افص اراع
املساالي .ميف  14آذار/مااارس  2013أصاادرت ا كوما افقااانون رقاام  )2013(2069املالعلااق
ب نش اااء جلظ ا ا افالحقي ااق يف ح اااالت األش ااخا املخالل ااني ما قيق ا ا ماملص ااا (ق ااانون املخالل ااني
ما قيق ماملصا ) مع تكليلها بوالي افالحقيق يف االنالهاكاات ا طاري املالصال بافصاراع مباا يف
ذف االغالصاب .مجيوز فل ظ يف نل أمور أن تقدم توصيات إ املدعا افعام من أجاا ر اع
دع ااامى .مف ااةف ة ااب ُش ااكلُ افل ظ ا ميك اان فص اااحب اف اابالغ أن تسا االليد م اان آفي ا افعدافا ا
االنالقافي هةه من أجا ا صو ،على إنصاف.
ادعم
 4-4متضيم افدمف افطرف أن ادعاءات صاحب افبالغ بشأن احال ازهاا متعاةيبها مل تُ ض
بأ أدف مأن هةه ا اف مل تُس ا فدى أ سلط صالص يف نيبا.،
تعليقات صاحرة الرالغ على مالحظات الدتلة الطوف بشأن المقرولية
 1-5تشااري صاااحب افاابالغ يف تعليقاهتااا املؤر ا  28آب/أغسااطو  2013إ أن افدمف ا
افطرف قدمُ ح الني مالظاقضالني فدعم افقو ،بعدم اسالظلاد سبا االنالصاف احملليا  :هاا تاةكر
أن صاااحب افاابالغ مل تس االلد ماان ساابا االنالصاااف يف غضااون املهل ا افيمظي ا املظصااو عليهااا يف
افقااانون بيظةااا تشااري يف افوقااُ نلسااه إ أن هااةا االنالهاااك بوصااله مالصااال بافص اراع جيااب أن
تالظامفه آفي افعداف االنالقافي مفيو نمام افقضاء اجلظائا افعاد .
 2-5متش ااري ص اااحب اف اابالغ إ أن نم ااام افقض اااء اجلظ ااائا س اابيا انالص اااف غ ااري ع ااا ،ألن
افالعةيب مل ُجيمرم يف افقانون اجلظائا فظيبا ،ميف قانون افالعويح املالعلق بافالعاةيب ( )1996افاة
يظص على إمكاني تقدو ةلب فلالعويح مببلأ يصا إ  000 100رمبيا نيبافيا ( 900دمالر
تقريب ا ااا) مذف ا ا ا يف غض ا ااون  35يوم ا ااا م ا اان ت ا اااريخ افالع ا ااةيب أم م ا اان ت ا اااريخ إة ا اااله افس ا ا اراال م ا اان
االحال اااز( .)15متكاارر صاااحب افاابالغ أن مهل ا افالقااادم احملاادد ب ا  35يومااا فالقاادو افشااكامى املالعلق ا
باالغالص اااب تالع ااارن م ااع افعه ااد ألهن ااا متيييي ا ميس االحيا عل ااى افض ااحايا افو اااء هب ااا مق ااد لص ااُ
احملكة افعليا فظيبا ،إ أهنا غري دسالوري كةا أهنا تالعارن بشكا صارص مع طور اجلرمي .
 3-5م ية ااا يالعل ااق بلفي ا افعدافا ا االنالقافي ا املظش ااأ مبوج ااب مرس ااوم جلظ ا ا قيق ا ماملص ااا
تالحااص صاااحب افاابالغ أن ساابيا االنالصاااف هااةا يطااو ،أمااده بصااور غااري معقوف ا نم ارا إ أن
ظشأ بعد مفيسُ مالاح هلا ألن احملكة افعليا قد أصدرت يف  1نيسان/أبريا 2013
افل ظ مل تُ ض
أمارا زجريااا ضااد تظليااة املرسااوم .مباإلضااا إ ذفا ا ن ساابيا االنالصاااف هااةا ال هااو مظاسااب
مال هااو عااا ،ألنااه ساابيا انالصاااف غااري قضااائا ال يرتتااب عليااه أثاار ملاايم( )16مإجراءاتااه معيب ا
بشااد مهااو يسااةي بااافعلو عاان م ارتكذ االنالهاكااات اجلسااية قااوه اإلنسااان ميش ا م ع علااى
بدمن موا ق افضحايا كةا أنه ال يعرتف با ق يف جرب افضرر.
املصا
__________

( )15انمر قضي ماهارجان ضد نيبا ،افلقر .5-7
( )16انمر OHCHR Comments on the Nepal Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth
( and Reconciliation Ordinance — 2069 (2013) of 3 April 2013ملوضاي األمام املالحاد افساامي قاوه
اإلنسااان تعليقااات بشااأن افل ظ ا افظيبافي ا فلالحقيااق يف مضااع األشااخا املخاللااني ما قيق ا ماملصااا  -فلقااانون
رقم  )2013(2069املؤرص  3نيسان/أبريا  2013مافابالغ رقام  2010/2018تشاامالغني ضاد نيباا ،اآلراء
املعالةد يف  28تشرين األم/،أكالوبر  2014افلقر .)3-6
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مالحظات الدتلة الطوف بشأن األُسس الموضوعية للرالغ
 -6يف  27تشا ارين افث اااين/نو ةرب  2013أش ااارت افدمفا ا افط اارف إ أن اجل ااي افظيب ااا(
امللكااا فاايو فديااه س ا ا ياُاةكر يااه احال اااز صاااحب افاابالغ مإ أن املااالزم امل االهم مل يكاان يف
ا دما يف افوقااُ ماملكااان املااةكورين يف افاابالغ مإ أن مصاام افوجااه ماجلسااد املبااني يف افاابالغ
ال يالطابق مع مصم افشخص املوجود يف ا دم يف ذف افوقُ.
تعليقات صاحرة الرالغ على مالحظات الدتلة الطوف بشأن األسس الموضوعية
 -7تالحص صاحب افبالغ يف تعليقاهتا املؤر  3شباط /رباير  2014أن افدمفا افطارف
تظكر ادعاءاهتا [صاحب افبالغ] بعبارات عام دمن أ تلسري ملاا هاا افالحقيقاات افاا أُجرياُ
أم ملن هم األ راد افةين جرى اسال واهبم أم فألدف افا جرى االسالظاد إفيها بشاأن أ سا الت
ض
يف هةا افصدد .مأمضحُ صاحب افبالغ أهنا ها علاى افعكاو مان ذفا قاد قادمُ بياناات
شاهود مسا الت ةبيا ممثااائق قانونيا تاادعم ادعاءاهتاا .مأن مااا قدمالااه ماان أدفا مادعاااءات يالسااق
أيضا مع أ اط االنالهاكات افا ارتُكبُ يف نيبا ،أثظاء افصاراع .مفاةف يظبكاا أن تعطاا افل ظا
مزنا الدعاءات صاحب افبالغ يف ا عدم مجود أدف تثبُ افعكو .معلى أي حا ،ا ن عادم
مجاود سا ا فالحال ااز ال معاىن فاه باافظمر إ أن اجلاي أثظااء افصاراع مل يكان بشاكا رمتيااين
()17
ميالث ااا فلةالطلب ااات افالش ا اريعي املالعلق ا ا ب فق اااء افق اابح ماالحال اااز حس اابةا ذك اارت افالق ااارير .
مبافظمر إ أهنا احالُ يت يف مكاان احال ااز غاري رمساا (ثكظاات اجلاي حيا ارتُكباُ ضادها
انالهاكات طري قوه اإلنسان) ليو من املسالكرب أنه مل ُحيالضلص بس ا الحال ازها .أما ما
يالعلااق ب نكااار افدمفا افطاارف أن املااالزم املعااين كااان يف ا دما يف املظطقا مقااُ مقااوع األحاادا
تشري صاحب افبالغ إ أنه مل تُقدم أدف تثبُ هةا افقاو ،أيضاا .مأمضاحُ أهناا قادمُ إ كاا
ماان افشاارة مافل ظا أدفا أساسااي مشاالوع بيةااني تثبااُ افقاابح عليهااا متعااةيبها .أمااا املعلومااات
ممان هام األ اراد
املالعلق بالحديد ضمن هم اجلظود افاةين كاانوا مالةركايين يف املظطقا يف ذفا افوقاُ ض
افةين كانوا مسؤمفني عن إعطاء األمامر يف إةار تل افعةلياات هاا معلوماات تاد ا بافكاماا
ضةن علم افدمف افطرف(.)18
معلومات إضافية قدمها

الطوفان

 -8يف  4متوز/يوفي ااه  2014أبلك ااُ ص اااحب اف اابالغ افل ظ ا ب ااأن افربمل ااان ق ااد أق اار يف 25
نيسا ا ا ااان/أبريا  2014قا ا ا ااانون جلظ ا ا ا ا افالحقيا ا ا ااق يف حا ا ا اااالت األشا ا ا ااخا املخاللا ا ا ااني ما قيق ا ا ا ا
ماملصااا ( )2014(2071قااانون جلظا ا قيقا ماملصااا ) .ميظطبااق هااةا افقااانون علااى حاااالت
االنالهاكااات ا طااري قااوه اإلنسااان املالصاال بافصاراع .ممااع ذف ا و قااا فالحليلااني هلااةا افقااانون
أجرهتةا امللوضي افساامي قاوه اإلنساان( )19مسةوعا مظمةاات غاري حكوميا مؤفلا مان فلاا
اف ا ااد اع ممظمةا ا ا إنص ا اااف ض ا ااحايا افالع ا ااةيب ماملظمةا ا ا افسويسا ا اري ملكا حا ا ا اإل ا ااالت م ا اان
__________

( )17انمر( OHCHR, Nepal Conflict Report (2012), p.155 :افالقرير املالعلق بافصراع يف نيبا.))2012( ،
( )18انمر افبالغ رقم  1977/11قضي موتا ضد أمرمغوا اآلراء املعالةد يف  29متوز/يوفيه  1990افلقر .14
( )19انمر OHCHR Technical Note: The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared
.Persons, Truth and Reconciliation, 2071 (2014) — as Gazetted 21 May 2014
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افعقاب( )20ن افقانون ال يالةشى مع افعهد ألنه يف نل أمور يالسم مبا يلا( :أ) يظص على
افعلااو عاان م ارتكذ االنالهاكااات اجلسااية قااوه اإلنسااان (ب) ميااظي فساالطات افدمف ا افساالط
افالقديري ا فالحديااد مااا إذا كااان يظبكااا إجاراء لقيااق جظااائا يف االنالهاكااات أم ال ( ) ال يعاارتف
حبق افضحايا يف اجلرب (د) ال يو ر فل ظ ضةانات كا ي باالسالقالفي ما يد  .معلى افرغم من
البعد ماان أحكااام مااظي افعلااو ا ن املصااا بااني افضااحايا ماجلظااا يف
أن جرمي ا االغالصاااب مس ا ض
حاف جرمي االغالصاب قاد ارى دمن موا قا افضاحي ميُقلاا افطرياق عظدئاة أماام املقاضاا  .مأماا
االنالهاكااات األ اارى افااا ادعااُ صاااحب افاابالغ أهنااا ارتُكبااُ مبااا يف ذفا االحال اااز افالعساالا
مافالعةيب ها ختضع فلعلو.
 -9ميف  7متوز/يوفيااه  2014م 11كااانون األم/،ديسااةرب  2014أشااارت افدمف ا افطاارف
إ أهنااا يف ةااور إنش ااء آفي ا فلعداف ا االنالقافي ا مأهنااا ملاليم ا متامااا ب ا جراء لقيااق كامااا يف افقضااي
ا افيا ا ع اان ةري ااق ه ااةه اآلفيا ا  .مقا ا مدمُ افدمفا ا افط اارف إ افل ظا ا معلوم ااات ع اان ع اادد م اان
افسياسات مافربامج املسالحدث فالو ري اإلعانات مإعاد افالأهيا مإعاد اإلدماا فضاحايا افصاراع.
متقااوم احملكةا افعليااا فظيبااا ،حافيااا ببح ا قااانون جلظ ا ا قيقا ماملصااا  .مال يااظص هااةا افقااانون
علااى علااو شاااما بااا حياادد باااألحرى شاارمةا ماضااح فلعلااو ميااظص علااى افال ايام افل ظ ا ب ا جراء
املظش ااأ مبوج ااب ه ااةا افق ااانون
مش ااامرات دقيقا ا م ااع افض ااحي قب ااا م ااظي افعل ااو .متالةال ااع افل ااان ض
باالساالقالفي محريا افالص امرف افكاااملالني هيكليااا مم يليااا مال جيااوز هلااا أن تظ ملااة عةليااات افالصااا
دمن موا ق افضحايا.
 1-10ميف  17آذار/ما ا ا ااارس  2015أشا ا ا ااارت صا ا ا اااحب افا ا ا اابالغ إ أنا ا ا ااه يف  26شا ا ا ااباط/
رباي اار  2015حكة ااُ احملكةا ا افعلي ااا ب ااأن ق ااانون جلظا ا ا قيقا ا ماملص ااا ص ااافم فلدسا االور
االنالقااا( مأفكااُ احملكة ا املاااد  26املالعلق ا بااافعلو مأمضااحُ أنااه ال ميكاان إق ارار املصااا إال
مبوا ق افضحايا.
 2-10متالحص صاحب افبالغ أن تقدو اإلعانات عان ةرياق افسياساات مافاربامج ال ميكان أن
يُعالرب سبيال من سبا االنالصاف افلعاف يةا يالعلق باالنالهاكات ا طري قوه اإلنسان(.)21
المسائل تاإلجواءات المعوتضة على اللجنة

افظمر يف املقبوفي
 1-11قبا افظمر يف أ ادعاء يرد يف بالغ ما جيب على افل ظ املعظي حبقوه اإلنسان م قا
فلةاااد  93ماان نمامهااا افاادا لا أن تقاارر مااا إذا كااان افاابالغ مقبااوال أم ال مبوجااب افربمتوكااو،
اال اليار فلعهد.
__________

( )20انمار

Advocacy Forum — Nepal, TRIAL (Track Impunity Always) and REDRESS, “Paying lip

service to justice: the newly adopted TRC Act breaches international law and flouts the decision of

).the Supreme Court of Nepal” (June 2014
( )21انما ا اار :افا ا اابالغ رقا ا اام  2010/2018قضا ا ااي تشا ا ااامالغني ضا ا ااد نيبا ا ااا ،اآلراء املعالةا ا ااد يف  28تش ا ا ارين األم/،
أكالااوبر  2014افلقرتااان  3-6م 6-11مجلظ ا مظاهض ا افالعااةيب افالعليااق افعااام رقاام  )2012(3بشااأن تظليااة
افدم ،األةراف فلةاد  14افلقر .37
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 2-11مم قااا ملااا تالطلبااه املاااد ()2(5أ) ماان افربتوكااو ،اال اليااار تالحااص افل ظ ا أن املسااأف
ذاهتا ال جير حبثها يف إةار أ إجراء آ ر من إجراءات افالحقيق افدم( أم افالسوي افدمفي .
م
 3-11مليغ افل ظ علةا بادعاء افدمف افطرف افقائاا باأن سابا االنالصااف احملليا مل تُساالظلد
ألن صاااحب افاابالغ ماان ناحي ا مل تل ااأ إ اس االخدام آفي ا افعداف ا االنالقافي ا املظشااأ مبوجااب
قاانون جلظا ا قيقا ماملصاا املعالةااد يف  25نيساان/أبريا  2014مألهناا ماان افظاحيا األ اارى
مل تقاادم شااكوى جظائي ا تالعلااق باالغالصاااب أم دعااوى بااافالعويح عاان افالعااةيب يف حاادمد املهل ا
افقانوني املقرر .
 4-11م يةااا يالعلااق بلفي ا نمااام افعداف ا االنالقافي ا لاايغ افل ظ ا علةااا حب ا صاااحب افاابالغ
ظشااأ حااب اآلن
افقائل ا بااأن هااةه اآلفي ا فيسااُ مالاح ا نم ارا إ أن جلظ ا ا قيق ا ماملصااا مل تُ ض
مال هااا ساابيا انالصاااف عااا ،يف ضااوء ةبيعالهااا غااري املليم ا مافعديااد ماان افعيااوب افااا حااددهتا
افالقااارير ماحملكة ا افعليااا نلسااها افااا حكةااُ بااأن قااانون جلظ ا ا قيق ا ماملصااا غااري دس االور
ميالعااارن مااع افقااانون افاادم(( .)22كةااا تااة يكر افل ظ ا باجالهاداهتااا افسااابق مملادهااا أن ماان غااري
افض ا اارمر اس ا ا االظلاد ُسا ا اابا االنالصا ا اااف أما ا ااام هي ا ا ااات غا ا ااري قضا ا ااائي فكا ا اارن افو ا ا اااء مبالطلبا ا ااات
املاااد ()2(5ب) ماان افربمتوكااو ،اال اليااار ( .)23متاارى افل ظ ا أن افل ظ ا املظشااأ مبوجااب قااانون
ال تشكا سبيا انالصاف عاال فصاحب افبالغ.
جلظ ا قيق ماملصا
 5-11م يةااا يالعلااق بساابا االنالصاااف املالاح ا يف إةااار نمااام افقضاااء اجلظااائا افظيبااا( تالحااص
افل ظ أن صاحب افبالغ قد حامفُ تقدو بالغ معلوماات أمفيا بشاأن جرميا االغالصااب مغاريه
من األ عا ،افالإنساني ماملهيظا إ مكالاب شارة املقاةعا ُار ح هاةا افابالغ اساالظادا إ مهلا
افالقادم احملدد ب ا  35يوماا يف حافا جرميا االغالصااب مأن صااحب افابالغ قادمُ ةعظاا يف هاةا
افقرار مصاوال إ احملكةا افعلياا فظيباا .،متالحاص افل ظا أن صااحب افابالغ قاد شارحُ يف باالغ
املعلومااات األم( ا طيااا املقاادم مظهااا مكااةف يف بالغهااا املقاادم إ افل ظا أنااه مل يكاان مبقاادمرها
تقاادو دعااوى ااال ،اإلةااار افاايمين احملاادد قانونااا بااافظمر إ اإلصااابات افبدنيا مافظلسااي افشااديد
اف ااا ق ااُ هب ااا نالي ا ا فلالع ااةيب مب ااافظمر إ ع اادم مج ااود مس اااعد قانونيا ا  .منما ارا إ افقي ااود
افقانونيا مافعةليا علااى تقاادو شااكوى بشااأن االغالصاااب يف افدمف ا افطاارف مبأ ااة اجلهااود افااا
باةفالها صاااحب افاابالغ فالقاادو مثااا هااةه افشااكوى يف االعالبااار تاارى افل ظا أن ساابيا االنالصاااف
هةا كان غري عا ،مكةف غري مالاال عليا فصاحب افبالغ.
 6-11م يةااا يالعلااق باالنالصاااف مبوجااب قااانون افالعااويح املالعلااق بافالعااةيب ( )1996تشااري
افل ظ إ أن افالعويح عن اجلرائم ا طري مثاا تلا املادعا يف افابالغ ا اا( ال حياا فاا افالايام
ساالطات افدمفا بااافالحقيق متوجيااه افاالهم إ األشااخا املاادعى أهناام جظااا ( .)24متالحااص افل ظا
أن مطافبات افالعويح هةه تقالصر على حد أقصى فلالعويح قدره  100 000رمبي نيبافي مأنه
__________

( )22املرجع نلسه.
( )23انماار :انماار افاابالغ رقاام  2010/2000قضااي كاااتوا ،ضااد نيبااا ،اآلراء املعالةااد يف  1نيسااان/أبريا 2015
افلقاار  3-6مافاابالغ رقاام  2008/1761قضااي جااري ضااد نيبااا ،اآلراء املعالةااد يف  24آذار/مااارس 2011
مافالصويب افلقر .3-6
( )24انمر علاى سابيا املثاا :،قضاي ماهارجاان ضاد نيباا ،افلقار  6-7مافابالغ رقام  2007/1588قضاي بان عيياي
ضد اجليائر اآلراء املعالةد يف  26متوز/يوفيه  2010افلقر .3-8
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خيضااع فلاارت افالقااادم احملاادد ب ا  35يومااا .متااة يكر افل ظا باجالهاداهتااا افسااابق افااا ذكاارت يهااا أن
ا اد افقااانوين افبااافأ  35يوماا فالقادو مطافبااات مبوجااب قااانون افالعاويح املالعلااق بافالعااةيب هااو يف
حد ذاته أمر يالعارن بشكا صارص مع طور اجلرمي ( .)25مفاةف ختلاص افل ظا إ أن سابيا
االنالصاااف هااةا مل يكاان هااو اآل اار عاااال أم مالاحااا عليااا فصاااحب افاابالغ .متبعااا فااةف تاارى
افل ظ أن أحكام املاد ()2(5ب) من افربمتوكو ،اال اليار ال متظعها من افظمر يف هةا افبالغ.
 7-11مب ااافظمر إ أن ني ااع مع ااايري املقبوفيا ا ق ااد اسا االُو يُ تعل اان افل ظا ا أن اف اابالغ مقب ااو،
متظالقا إ افظمر يف أسسه املوضوعي .

افظمر يف األُسو املوضوعي
 1-12نمرت افل ظ يف افبالغ يف ضاوء نياع املعلوماات افاا أتاحهاا هلاا افطر اان علاى افظحاو
افة تالطلبه املاد  )1(5من افربمتوكو ،اال اليار .
 2-12ملاايغ افل ظ ا علةااا بادعاااءات صاااحب افاابالغ بأنااه يف  23تش ارين افثاااين/نو ةرب 2004
بيظةا كاناُ فال ض اي يف افثكظاات افعساكري تعرضاُ فالغالصااب اجلةااعا مألشاكا ،أ ارى مان
افالعةيب على أيد أ راد من اجلي افظيباا( امللكاا مان أجاا انالاياع معلوماات مظهاا عان افادعم
املدعى املقدم من زمجها إ املاميني ممن أجا معاقبالها مترهيبهاا هاا مآ ارين يف ا الةاع احمللاا
ممن أجا إذالهلا مإهانالها .ممل تعارتن افدمفا افطارف علاى هاةه االدعااءات باا اكاللاُ باافقو،
إهنااا غااري مدعوم ا بااأ دفيااا .متااة يكر افل ظ ا بااأن عاابء اإلثبااات ال ميكاان أن يقااع علااى كاهااا
صاااحب افاابالغ محااده مال ساايةا بااافظمر إ أن صاااحب افاابالغ مافدمف ا افطاارف ال يالساااميان
دائةااا يف إمكانيا ا صااو ،علااى األدفا كثاريا مااا تكااون افدمفا افطاارف هااا محاادها افااا متاللا
املعلومااات ذات افصاال ( .)26متااظص املاااد  )2(4ماان افربمتوكااو ،اال اليااار ضااةظا علااى أن ماان
ماجب افدمف افطرف أن لقاق حبسان نيا يف نياع ادعااءات انالهااك افعهاد املقدما ضادها مضاد
ممثليهااا مأن تاوايف افل ظا باملعلومااات املالاحا فااديها .مجيااوز يف ا اااالت افااا يُقاديم يهااا صاااحب
افاابالغ ادعاااءات تعيزهااا أدف ا موثوق ا ميكااون يهااا تقاادو مييااد ماان اإليضاااحات مرهونااا بالقاادو
معلومااات ال توجااد إال يف حااوز افدمفا افطاارف أن ختلااص افل ظا إ اعالبااار ادعاااءات صاااحب
افبالغ قائة على أساس صحيي يف ا عدم تقدو افدمف افطارف ألدفا أم إيضااحات مرضاي .
ميف ضااوء افوصاام امللصااا ماملالسااق ماان جانااب صاااحب افاابالغ فالغالصاااب اجلةاااعا مفكااريه ماان
أ عااا ،افالعااةيب افااا كاباادهتا ماملدعوم ا بافالقااارير افطبي ا مافظلسااي املقدم ا مظهااا مافااا تاللااق مااع
افااظةغ افعااام فالنالهاكااات افااا ارتكبالهااا ق اوات األماان افظيبافي ا أثظاااء افصاراع افاادا لا علااى افظحااو
املوثاق يف تقاارير حكوميا دمفيا مغااري حكوميا شاب  -مباا يف ذفا بوجاه اا افعظام اجلظسااا
ضد افظساء املشالبه يف أهنن ماميات أم من أنصار املاميني يف سياه االسال وابات( - )27ميف ا
عدم مجود أ تلسري من افدمف افطرف يف هةا افصدد جيب إيالء االعالبار افواجب الدعاءات
__________

( )25انمر :قضي ماهارجان ضد نيبا ،افلقر .6-7
( )26انماار يف نل ا أمااور :افاابالغ رقاام  2005/1422قضااي ا اسااا ضااد اجلةاهريي ا افعربي ا افليبي ا اآلراء املعالةااد
يف  24تشا ارين األم/،أكال ااوبر  2007افلق اار  7-6ماف اابالغ رق اام  2004/1297قض ااي سظ ااون ض ااد اجليائ اار
اآلراء املعالةد يف  14متوز/يوفيه  2006افلقر .3-8
( )27انمر يف نل أمور.OHCHR, Nepal Conflict Report (2012), p. 158 :
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صاحب افابالغ .متالحاص افل ظا أيضاا عادم قياام افدمفا افطارف ببادء أ لقيقاات يف ادعااءات
صاحب افبالغ املالعلق بافالعةيب على افرغم من افسبا افعديد افا سلكالها هةه األ ري .
 3-12متاارى افل ظ ا أن االغالصاااب اجلةاااعا مغااريه ماان أ عااا ،افالعااةيب افااا قااُ بصاااحب
افبالغ على أيد أ راد اجلي أثظاء احال ازها مما تلا ذفا مان عادم إجاراء لقياق يف ادعاءاهتاا
معدم مقاضا األ راد املسؤمفني عن ذف معدم تقدو جرب إ افضحي ها أمور تشكا انالهاكاا
قوه صاحب افبالغ مبوجب املاد  7مقرمء مبلردها مباالقرتان مع املاد  )3(2من افعهد.
 4-12ملايغ افل ظا علةااا أيضااا حب ا صاااحب افابالغ افااا مل جياار افطعاان يهااا مافقائلا بااأن
االغالصاااب اجلةاااعا افااة تعرضااُ فااه ذم غاارن متييااي كةااا تااربهن علااى ذفا افعبااارات افااا
ُمجهُ إفيها مافطريق افا عوملُ هبا ضاال عان االساالخدام املعةام فالغالصااب اجلةااعا ضاد
افظساااء أثظاااء افص اراع مذف ا بساابب اآلثااار افالةيييي ا ا طااري بصاال اص ا افااا تلحااق بافظساااء
ضااحايا االغالصاااب يف ا الةااع افظيبااا( (انماار افلقارات  12-2م 13-2م 2-3أعاااله) .متااة يكر
افل ظا بااأن املارأ ضااعيل بوجااه ااا يف أمقااات افصاراعات املساالح افدا ليا أم افدمفيا مأنااه
ااال ،ه ااةه األمض اااع جي ااب عل ااى اف اادم ،أن تالخ ااة ني ااع افال اادابري افالزم ا ةايا ا افظس اااء م اان
االغالص اااب ماال الط اااف مغريأ ااا م اان أش ااكا ،افعظ اام افق ااائم عل ااى ن ااوع اجل ااظو( .)28ميف ض ااوء
()29
افسياه احمليغ باالغالصاب اجلةااعا افاة تعرضاُ فاه صااحب افابالغ (انمار افلقار )4-2
مكةف عدم قيام افدمف افطرف بشكا عام بافالحقيق مب قرار املساءف عن ارتكاب هةه اجلارائم
تاارى افل ظا أن افدمفا افطاارف قااد انالهكااُ حااق صاااحب افاابالغ يف عاادم افالعاارن فلالةييااي افقااائم
علااى نااوع اجلااظو مبوجااب املااادتني  )1(2م 3مقاارمءتني باااالقرتان مااع املاااد  7مكااةف مبوجااب
املاد  26من افعهد.
 5-12متالح ااص افل ظ ا ك ااةف أن األس ااباب اف ااا مادعاله ااا افس االطات افظيبافي ا ف اار ح تس ا يا
شا ااكوى صا اااحب افا اابالغ تس ا االظد إ مهل ا ا افالقا ااادم احملا اادد با ا ا  35يوما ااا املظطبق ا ا علا ااى جرمي ا ا
االغالصاااب مبوجااب افالش اريع احمللااا .متاارى افل ظ ا أن هااةه املهل ا افقانوني ا افقصااري بشااكا غااري
معقو ،فالقدو شكامى االغالصاب تالعارن بشكا صارص مع طور مةبيع هةه اجلرمي افا هلا
تأثري سلذ غري مالظاسب على افظساء افاليت هن يف أكثر األحيان ضحايا االغالصاب( .)30متبعاا
فااةف ختل ااص افل ظ ا إ أن مهل ا افالقااادم احمل اادد ب ا ا  35يوم ااا يةااا يالعل ااق جبرمي ا االغالص اااب
مبوجب افقانون افظيبا( قد حافُ دمن مت مكن صاحب افبالغ من افوصو ،إ افعداف مأهنا تشكا
انالهاكا فلةاد  )3(2مقرمء باالقرتان مع املادتني  7م 26من افعهد.
 6-12ميف ضااوء مااا تقاادم تقاارر افل ظا أال تظماار بشااكا مظلصااا يف ادعاااءات صاااحب افاابالغ
مبوجب املاد  )1(10من افعهد.
__________

( )28انمر افالعليق افعام فل ظ رقم  )2000(28بشأن املساما يف ا قوه بني افرجا ماملرأ افلقر .8
( )29انماار :افاابالغ رقاام  2007/1610قضااي  .،ن .ب .ضااد األرجظالااني اآلراء املعالةااد يف  18متوز/يوفيااه 2011
افلق ا اار  3-13ماف ا اابالغ رق ا اام  2013/2234قض ا ااي م .ت .ض ا ااد أمزبكس ا االان اآلراء املعالة ا ااد يف  23مت ا ااوز/
يوفيه  2015افلقر .6-7
( )30انمر افوثيق  CCPR/C/NPL/CO/2افلقر  13افا أعربُ يها افل ظ عن افقلق إزاء عدم إحاراز تقادم بشاأن
إفكاااء اارت افالقااادم احملاادد با ا  35يومااا فالقاادو افشااكامى املالعلق ا باالغالصاااب مقضااي ماهارجااان ضااد نيبااا،
افلقر .6-7
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 7-12ملا اايغ افل ظ ا ا علةا ااا بادعا اااءات ص ا ااحب افا اابالغ مبوجا ااب املا اااد  )1(9م( )2م()3
م( )5مملادها أنه كاان جيار باساالةرار هتديادها مجارى احال ازهاا مان جاناب أ اراد مان اجلاي
افظيباا( امللكاا كةاا احال يهتاا ملارز عساكري كباري دمن مجاود ماةكر إفقااء قابح مدمن إبالغهااا
بااأ هتاام موجها إفيهااا مبأهنااا قااد احالُ اايت يف افثكظااات افعسااكري فعااد ساااعات جاارى بعااد
ذف ا إةاااله س اراحها مأنااه مل جياار قااغ تعويضااها عاان هااةا االحال اااز علااى افاارغم ماان افساابا
افعديد افا سلكالها يف هةا افشاأن .مقاد أشاارت افدمفا افطارف إ عادم مجاود سا الت تلياد
باحال اااز ص اااحب اف اابالغ مفكظه ااا مل تق اادم أ توض اايحات تثب ااُ افعك ااو ممل ُ ا ا ِر افالحقيق ااات
افالزم ا بشااأن ادعاااءات صاااحب افاابالغ .متاارى افل ظ ا أن صاااحب افاابالغ قااد قاادمُ ادعاااءات
ذات مصااداقي بشااأن احال ازهااا مأن مطافب ا ضااحايا االحال اااز افالعساالا مغااري افقااانوين بالقاادو
افسا الت املالعلقا هبااةا االحال ااز هااو مبثابا مطافبالهاا بالقاادو إثبااات مساالحيا .متاارى افل ظا أن
عبء اإلثبات افاالزم فادحح األدفا افاا قادمالها صااحب افابالغ يقاع بوضاوال علاى عااتق افدمفا
افطرف .مفةف ترى افل ظ أن احال از صاحب افبالغ مان جاناب أ اراد اجلاي افظيباا( امللكاا
يف سياه افصراع افدا لا معدم تقدو افدمف افطرف تعويضا إفيها إ ا يشكالن انالهاكاا قوقهاا
مبوجب املاد  9من افعهد.
 -13مافل ظ ا إذ تالصاارف مبوجااب املاااد  )4(5ماان افربمتوكااو ،اال اليااار تاارى أن افوقااائع
املعرمض عليها تكشم عن حدم انالهاك من جانب افدمف افطرف فلةاد  7مقرمء مبلردهاا
مباالقرتان مع املاد  )3(2مفلةادتني  )1(2م 3مقرمءتني باالقرتان مع املاد  7مفلةاد 26
مفلةاد  )3(2باالقرتان مع املادتني  7م 26مفلةاد  9من افعهد.
 -14مم ق ااا ألحك ااام امل اااد ()3(2أ) م اان افعه ااد ا ا ن افدمفا ا افط اارف مليما ا ب تاحا ا س اابيا
انالص اااف ع ااا ،فص اااحب اف اابالغ .ميالطل ااب ذف ا تق اادو ج اارب كام ااا إ األ اراد اف ااةين انالُ ِهك ااُ
حقااوقهم املكلوف ا مبوجااب افعهااد مااع إتاح ا ساابيا انالصاااف عااا ،هلاام متقاادو جاارب كامااا إفاايهم.
متبعاا فاةف ا ن افدمفا افطارف مليما يف نلا أماور بافقياام مباا يلاا( :أ) إجاراء لقياق شاااما
م عاا ،يف افوقااائع املقدما ماان صاااحب افابالغ بورنااا مايااا مبوجاه ااا املعاملا افاا تعرضااُ هلااا
يف  23تشرين افثاين/نو ةرب ( 2004ب) مقاضاا مفاكةا املساؤمفني عان احال ازهاا افالعسالا
مع اان تع ااةيبها ممض ااايقالها ممع اااقبالهم ب اااجلياءات املظاس ااب ماإلع ااالن ع اان نال ااائج ه ااةه افال اادابري
( ) تقدو افالعويح افكايف إ صاحب افبالغ ماختاذ تدابري افرتضي املظاسب هلاا عان االنالهاكاات
افا تعرضُ هلا مبا يف ذف تسديد افظلقات افطبيا افاا تكبادهتا فعاال اإلصاابات افاا قاُ
هبااا نالي ا فلالعااةيب (د) ضااةان اختااذ نيااع افالاادابري افضاارمري ماملالئةا إلعاااد افالأهيااا افظلسااا
فصاااحب افاابالغ مفاليمياادها بااافعال افطااذ .معلااى افدمف ا افطاارف أيضااا افال ايام باختاااذ ا ط اوات
افالزم ملظع حدم انالهاكات مماثل يف املسالقبا.
 -15ميف ها ااةا افصا اادد يظبكا ااا أن تقا ااوم افدمف ا ا افطا اارف مبا ااا يالسا ااق ما ااع افالياماهتا ااا مبوجا ااب
املاد  )2(2من افعهد مبا يلا( :أ) إفكاء افالقادم احملدد مباد  35يوماا فالقادو افشاكامى املالعلقا
باالغالص ا اااب (ب) إزافا ا ا افعقب ا ااات اف ا ااا ل ا ااو ،دمن تق ا اادو افش ا ااكامى مدمن مص ا ااو ،ض ا ااحايا
االغالصاب إ افعداف مصوال عاال مبا يف ذف عن ةريق ضةان افسري ما ةاي فلضحايا أثظاء
إيااداع افشااكوى مافالحقي ااق مإج اراءات اف اادعوى مزياااد ع اادد اإلنااا يف ص االوف أ اراد افش اارة
ممكااالء افظياب ا مضااع سياسااات ماان أجااا افالخ ايين افساار فلس ا الت افطبي ا فضااحايا افعظاام
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اجلظسااا يف املسالشااليات متقاادو اإلعانا املؤقال ا إ ضااحايا أ عااا ،افعظاام اجلظسااا افااا حاادثُ
أثظاء افصراع ( ) رو افالعةيب مإفكاء األحكام افقانونيا افاا تالايي اإل االت مان افعقااب علاى
هةه اجلرمي (د) تيسري إجاراء حاوار مةاين بشاأن افعظام اجلظساا ضاد املارأ مان أجاا زيااد إباراز
هااةه املسااأف ممضااع افضااحايا يف ا الةااع افظيبااا( ()) تااو ري افالاادريب متظماايم فااالت إلذكاااء
افوعا بشأن افعظم ضد املرأ متو ري ا ةاي املظاسب فلضحايا(.)31
 -16مإن افل ظ ا ا ا إذ تضا ا ااع يف االعالبا ا ااار أن افدمف ا ا ا افطا ا اارف بانضا ا ااةامها إ افربمتوكا ا ااو،
اال اليار قد اعرت ُ با الصا افل ظ يف لديد ما إذا كان قد حد انالهاك ألحكام افعهد
أم ال مأن افدمف ا افطاارف قااد تعهاادت عةااال باملاااد  2ماان افعهااد بااأن تكلااا جلةيااع األ اراد
املوجااودين دا ااا إقليةيهااا أم ا اضااعني فواليالهااا ا قااوه املعاارتف هبااا يف افعهااد مأن تالاايي ساابا
انالصااف عافا مقابلا فبنلااذ عظاد ثباوت حاادم انالهااك تاود أن تاللقاى مان افدمفا افطاارف يف
غض ااون  180يوم ااا معلوم ااات ع اان افال اادابري املالخ ااة فوض ااع آراء افل ظا ا ه ااةه موض ااع افالظلي ااة.
متعةةها علاى نطااه ماساع بافلكاات افرمسيا
متطلب إ افدمف افطرف أيضا أن تظشر هةه اآلراء م
فلدمف افطرف.

__________

( )31انمر :افوثيق
GE.17-10307
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افلقرتان  13م.14
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الموفق
رأ ،فوة ،لعضو اللجنة السيد آنيا زايريوت  -فور (رأ ،موافِق)
 -1اتلا ُاق مااع افظالي ا افااا لصااُ إفيهااا افل ظ ا مملادهااا أن افدمف ا افطاارف قااد انالهكااُ
حقااوه صاااحب افاابالغ املظصااو عليهااا يف امل اواد  7م 9م 26ماان افعهااد .مإنااين أكالااب بشااكا
مظلصاا فشارال األسااس افاة يقاوم علياه االساالظالا افقائاا باأن ر اح افدمفا افطارف افالحقياق يف
االغالص اااب اجلة اااعا يش ااكا انالهاك ااا فلح ااق يف االس ا االلاد م اان س اابيا انالص اااف ع ااا( ،انم اار
افلقر  5-12من افبالغ).
عة ااال بامل اااد ()3(2أ) م اان افعه ااد تالعه ااد ك ااا دمفا ا ة اارف ب ااأن تكل ااا ت ااو ري س اابيا
-2
انالص اااف ع ااا ،أل ش ااخص انالُهك ااُ حقوق ااه أم حريات ااه .مش اارحُ افل ظا ا يف تعليقه ااا افع ااام
رق اام  20أن افش ااكامى املقدم ا ا بس اابب س ااوء املعامل ا ا احملم ااور مبوج ااب امل اااد " 7جي ااب قي ااام
افساالطات املخالص ا بااافالحقيق [ يهااا] بصااور عاجل ا مفايااد  ...بكي ا جعااا مساايل اإلنصاااف
عاف ا ا " .متبعا ااا فا ااةف س ا المةُ افل ظ ا ا يف قضا ااي ماهارج ااان ض ااد نيبا ااا ،با ااأن املهل ا ا افقانوني ا ا
افبافكا  35يومااا بعااد مقااوع حاااد افالعااةيب أم بعااد تاااريخ إةاااله افساراال افااا حيااددها افقااانون
فالقدو مطافبات مبوجب قانون افالعويح املالعلق بافالعةيب ها مهل تالعاارن بشاكا صاارص ماع
طور هةه اجلرمي (.)1
اازع يااه ا ن افدمفا افطاارف تااظص أيضااا
 -3مم قااا ملااا قدمالااه صاااحب افاابالغ علااى حنااو مل يُظا ض
على رت تقادم قادرها  35يوماا يف افلارع  11مان افلصاا املالعلاق باالغالصااب مان افقاانون افعاام
( )Muluki Ainفكرن اإلبالغ عن جرميا االغالصااب .مهاةه افلارت هاا باملثاا قصاري بشاكا غاري
معقو ،بافظمر إ طور اجلرمي مافصدم افا عانُ مظهاا افضاحي نالي ا فالغالصااب .مفاةف
هنا تش يكا انالهاكا فلحق يف سبيا انالصاف عا ،إزاء سوء املعامل افة لمره املاد  .7مرغام
أن ماان املشااكوك يااه أن مهل ا افا ا  35يومااا افااا تظطبااق علااى افالعااةيب ماالغالصاااب علااى حااد
سواء بكح افظمر عن نوع اجلظو تشكا أيضا يف حد ذاهتا متيييا قائةا علاى ناوع اجلاظو ا ن
تطبيقه اا علااى صاااحب افاابالغ يشااكا بوضااوال انالهاكااا قهااا يف ا صااو ،علااى ساابيا انالصاااف
عااا ،ضااد االغالصاااب اجلةاااعا افااا تعرضااُ فااه مافااة لصااُ افل ظ ا بشااأنه إ أنااه يشااكا
انالهاكا قوقها مبوجب املاد .26
 -4مبعبار أ رى بشكا عام فيو األثر افسالذ ملهلا افالقاادم (علاى حناو ماا أُشاري إفياه يف
افلقر  )5-12هو افة يؤد إ حدم انالهاك قوه صاحب افبالغ مبوجاب املااد )3(2
مقاارمء باااالقرتان مااع املاااد  26بااا هااو ر ااح افساالطات افالحقيااق يف اجلارائم افقائةا علااى نااوع
اجلااظو افااا ارتُكبااُ حبااق صاااحب افاابالغ (انماار افلقاار  .)4-12قبااا كااا شاااء ا ن افلاارت
افقصااري بشااكا ملاارط تظطبااق أيضااا علااى ج ارائم طااري رااالف االغالصاااب األماار افااة يط ارال
اعالبارها جرمي قائة على نوع اجلظو.
إشكافي رصو
__________

( )1انما اار اف ا اابالغ رق ا ام  2009/1863قض ا ااي ماهارج ا ااان ض ا ااد نيب ا ااا ،اآلراء املعالة ا ااد يف  19متوز/يوفي ا ااه 2012
افلقر .6-7
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 -5مهكااةا ا ن ا لااو إ مقااوع انالهاااك يف هااةه افقضااي يظبكااا أال يشااري إ أن آثااار
افالش اريع هااةه غااري املالظاسااب تكلااا يف حااد ذاهتااا فلخلااو إ أن افق اوانني يف حااد ذاهتااا تشااكا
انالهاكا فلةااد  26مقارمء مبلردهاا أم بااالقرتان ماع املااد  )3(2مان افعهاد .هاةا اال ارتان فان
يكااون سااابقا ألمان ااه حسااب ب ااا ساايكون أيضااا غ ااري ضاارمر ب ااافظمر إ أن عاادم افالحقي ااق يف
ادعاااءات صاااحب اف اابالغ يف هااةه افقضااي يكش اام بوضااوال عاان مج ااود اناله ااك فلة اااد )3(2
مقرمء باالقرتان باملاد  26من افعهاد .مهلاةا افسابب تُظصاي افل ظا بأناه يكاون مان األ ضاا أن
تركااي علااى كااا ضااحي علااى حااد باادال ماان افرتكيااي علااى افعبااارات افعاما افضااعيل افااا تلالقاار إ
ما يليم من إقظاع.
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