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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

االختياري، بشأأأ ن ( من البروتوكول 4)5آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة   
 ** *3000/2017البالغ رقم 

، من ريز ااا  ماحماااياي ف ف )يمثلااال حاميااايم  يوككي كااايك  ااا   بالغ مقدم من:
 مركز كيل م شيم  ايقوق حإلنسين(

 صيحب حابالغ  حاشخص حامدعى منل ضي ة:

  قيرغيزستين حادواة حاطرف:

 واى(حألرسياة تيريخ حا) 2017آذحر/ ميرس  10 تيريخ تقديم حابالغ:

من حانظاايم حااادحلل  ال نااة،  92حاقرحر حامتخااع عمالب لااياماايا   حاوثيئق حامرجع ة:
 2017تموك/يوا ااااال  6وحامياااااي  لاى حاااااادوااااااة حاطرف    

 يصدر    شكل وث قة( )ام

 2020حاثين /نو مبر  تشرين 6 تيريخ حعتميا حآلرحء:

عاادم  و حاتعااعيااب على مياادي موكلين مكللين لااقنلاايذ حاقااينون    حاموضوع:
 لجرحء تيقيق  عي   وحالحت يك حاتعسل 

 وحستنليا سبل حالنتصيف حاميل ة  لثبيت حالاعيءحت لأااة حامسيئل حإلجرحئ ة:

حالعتقي  و وحايق    سااابيل حنتصااايف  عي     حظر حاتععيب حامسأاة حاموضوع ة:
 رحه على حالعترحفوحالحت يك حاتعساف ين  وحإلك

 ()ك(3)14(، و2( و)1)9، و7()م(، و3)2 موحا حاعهد:

 ()ب(2)5و 2و 1 موحا حابروتوكو  حاللت يري:

__________ 

 (.2020تشرين حاثين /نو مبر  6 -تشرين حألو /مكتو ر  12) 130حعتمدتهي حال نة    اورتهي  *
شاير     ارحساة اعح حابالغ معءايء حال نة حاتيا ة مسامي ام: تين ي ميريي عبدو روتشاو ، وع يع بن عيشاور، وعيرف بلقين، ومحمد  **

رتزيس، ممين  تح هللا، و ورويي شاااويتشااا ، وكريساااتوف ايينز، وايليد ب. مور، و يمريم كويتي، وانوين الك  مواوموكح، و وتين  ليكح
وايرنين كيزحاح كيبريرح، و يسااايلوي ساااينساااين، ولوسااا ل مينويل ساااينتوس ليي س، ويو ي  شاااين ، ونيلين ت يرواجي، ومندرييس كيمرمين، 

 وجينت ين كيبيري.
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. واو يّدع  1973عيم   ، مواوا   ، موحطن قيرغيزسااااااتين كيك    يوككي فصاااااايحب حابالغ او  -1
  ()م(3) 2ااي و يالقترحن مع حاميا  من حاعهد، مقروء  لملر   7من قيرغيزساااااااتين حنتهك  حقوقل حات  توللهي حاميا  

. وقااد الاال حابروتوكو  حاللت اايري حيز حانلاايذ لاايانساااااااااااااابااة لاى ل()ك( مناا 3)14حاماايا  و  (2( و)1)9وحاماايا  
 حابالغ مييم. . ويمّثل صيحب  1995كينون حاثين /ينيير  7قيرغيزستين    

 صاحب البالغالوقائع كما عرضها   

، ُقبض على صايحب حابالغ 2010كينون حألو /ايسامبر   27م    حاسايعة حاخيمساة من مسايء يو  2-1
  تشاااارين حاثين / 30ومل ل وعد  مشااااخير آلرين االشااااتبيه    تنظ مهم ا وميب لرايب يب    ب شااااك      يوم 

م موعة ضاابيم مسااليين  على ميدي    منز  شااقيق صاايحب حابالغ حاقبضعمل ة  . ونلعت2010نو مبر 
على ركوب   ه حاءاااااااابيم، مجبر ى صاااااااايحب حابالغقبض علادى حاحاعسااااااااكري حامموه. و يرتدون حازي ومقنعين 

مد  ساايعتين،  حابقيء    حاشاايحنةلى عصاايحب حابالغ  وُمجبرلاى جهة م هواة.   حنطلقوح بهي  شاايحنة صاايير 
 .جيرية حابيث عن مشخير آلرينبينمي كين  منشطة 

حب حابالغ لاى مكتب حال نة حايكوم ة حايوم نلسااااااال، حقتيد صاااااااي من تقريبيب  30/19  و   حاسااااااايعة 2-2
حامقنعين حاعين ءااااااابيم  من حام موعة   تعرع  يهي الءااااااارب على ميدي ةاألمن حاوطن . وُوضاااااااع    غر 

صايحب  ويليد   مييواة إلجبيره على حالعترحف ليامشايركة    حاعمل حإلرايب .  ،يرتدون حازي حاممّوهكينوح 
ن  يمثبتت تين و مقيد مثنيء ذا    يدحه   لاى تساااع سااايعيت، كين ثمين  حساااتمرت منحاءااارب   لأن عمل يت حابالغ

ل لا ل حاءاااابيم، منل  لاى حنتزحع حعترحف يب . وسااااعمقعداى لن ي مقيدت   ورجالهللف كهره      عديد   اوميت  وجَّ
ورمساااااال ومساااااالل   ورجل للطنل وذرحع ل      لأيديهم ومقدحمهم    قد ضاااااار وه، تيديدحب،مجزحء مختللة من جسااااااده

، ممي تسااابب    عد  مرحت  رمسااال علىوضاااع حاءااابيم ك سااايب بالسااات ك يب و  ميءااايب. لياوهر يء وهكهره  وصاااعق
    ه، تركو من صاااايحب حابالغ  حعترحف  شاااال حاءاااابيم    حايصااااو  علىحاوع . و عد من  لو قدحن   لحلتنيق

 . 2010كينون حألو /ايسااامبر   29من يوم  17حاسااايعة    حامكتب اون ميء ا شااار ل لاى حين ُم رن عنل    نيو 
لع على تعهد لط  لعدم تقديم مي شااااااااكيوى. مجبروه على حاتوق  وقبل حإل رحن عنل،       ححت يكه  وام ُيساااااااا َّ

حاقبض على    غءااون ثالس ساايعيت من   بتيرير ميءاار حاعي يقءاا ، رغم حاشاارم حاقينون  حاساا الت
 .حاقبض عل ل لأسبيب صيحب حابالغ قط، وام ُيبلَّغ مي شخص

احلل يب  يب طب   يب صااااااااااااايحب حابالغ عالج تلقى،  2011كينون حاثين /ينيير  12ى لا 4و   حالتر  من  2-3
كدميت    صااااا  اديل خشاااااُ و حاعظيم    ب شاااااك  . ممرحع و  الصااااادميت حانلسااااا ة   مركز حابيوس حاعلم ة 

  .( 1) منطقة مسلل حاظهر وحاصدر وكدميت وسي يت    حألطرحف وحا عع

لاى مركز كيل م شاااااااااااااايم  ايقوق  يب صاااااااااااااايحب حابالغ طلب ، قدم  2011كينون حاثين /ينيير  4و    2-4
 جرى معيملتل. و   حاتيريخ نلساال،  قساايء حإلنسااين    ب شااك   اليصااو  على مساايعد  قينون ة ل مي يتعلق ل 

، قدم صاايحب حابالغ 2011كينون حاثين /ينيير  4لصاايليتل. و    تثب تصااويره بهدف حايصااو  على مااة  
. وُمسااااااندت لمييم    عمالب بنصاااااا يةمعيملتل،  لساااااايء لجرحءحت جنيئ ة لشااااااأن  التخيذطلبيب لاى حامدع  حاعيم 

   ب شك  .  حإلاحرية حاتيلعة اوكحر  حادحلل ة بير وميي    منطقة 7حاشكوى لاى وحد  تيق قيت حاشرطة رقم 
إلصاايليت حات  ا ،لبيرعلى يد  ،، ممر محد حاميققين لقجرحء  يص طب 2011كينون حاثين /ينيير  6و   

من  2011كينون حاثين /ينيير  10حامؤرخ  12اوحظ    تقرير حاخبير حاطب  رقم و ق  لصااااايحب حابالغ. اي
وكدميت وسااي يت  ،حاصاادرو   ليروق    كهره، وكدميت    منطقة مساالل حاظهر  مصاايبصاايحب حابالغ 

__________ 

 حاصيار عن مركز حابيوس حاعلم ة. 292مر ق صيحب حابالغ ببالغل تقرير حامستشلى رقم  (1)
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نل    حألطرحف وحا عع.   ساتنتين وقد تأكد اعح حال .( 2)  شادحإلصايليت لأنهي ذحت مساتوى منخلض من حا وصاُ
 .( 3) 2012تشرين حألو /مكتو ر  22 حامؤرخ، 372الحقيب    تقرير  ريق لبرحء حاطب حاشرع ، رقم 

، قدم صاايحب حابالغ شااكوى لاى رئ س جمهورية قيرغيزسااتين  2011كينون حاثين /ينيير   26و    2-5
 معيملتل. لسيء لشأن عدم حتخيذ حاسلطيت حاتدحبير حاالكمة التيقيق    

 تلمعيمل قساااايء ق  الحق،    تيريخ غير ميدا، محيل  شااااكوى صاااايحب حابالغ حامتعلقة ل و   و  2-6
حاميقق ، ر ض 2011  شاابيم/ برحير 14لاى مكتب حامدع  حاعيم حاعسااكري إلجرحء مزيد من حاتيقيق. و   

نظرحب اعدم تو ر ركن حا ريمة. وجيء    حاقرحر،    حايياس  لقيمة اعوى جنيئ ةحاتيلع امكتب حامدع  حاعيم 
شااااااااااااااكوى صاااااااااااااايحاب  بنايءب علىاحلل  مجرتال حال ناة حايكوم اة األمن حاوطن   و قايب اتيقيق   جملاة ممور، 

اى حسااااتخدحم لحاءاااابيم    ما أت  شااااديد مقيومة  ميحاقبض عليه مبديي عندصاااايحب حابالغ وشااااق قل   منحابالغ، 
مي تساااااااابب    حروق    كهر صاااااااايحب حابالغ. و عد لاقيء حاقبض عليهمي،  ، محاتقييدحاقو  حابدن ة وتدحبير 

صاااااااايحب حابالغ  من حازوحر  ساااااااا ل ويبينحقتيدح لاى مكتب حال نة حايكوم ة األمن حاوطن  اتيديد اويتهمي. 
  2010كينون حألو /ايسااامبر  29 من يوم  50/9 حاسااايعة لاى 20/9حيضااارحب    حامكتب من حاسااايعة  كين 

لال   2011شااااااااااااابيم/ برحير   14وام ُيبلَّغ صااااااااااااايحب حابالغ لقرحر حاميقق حامؤرخ   ق  الحق.وُم رن عنل    و 
 ، لعد من مرسل مييم ل طلبين لاى حامدع  حاعيم حاعسكري. 2011حزيرحن/يون ل  3   

 14   قرحر حاميقق حاصاااااااااااااايار     طعنيب  صاااااااااااااايحب حابالغ  قدم، 2011حزيرحن/يون ل  30و    2-7
من حاساااالطيت ام تيقق على حانيو  حاعى ل ليكمة حيم ة ب شااااك   حاعسااااكرية، مميم م  2011شاااابيم/ برحير  

 وثَّقغير حاممعيملتل مثنيء حسااات وحلل    مكتب حال نة حايكوم ة األمن حاوطن  وححت يكه   لسااايء حاوحجب    
أن حاميقق ام يقتصاااااااار على عدم وا ع ميءاااااااايب ل . 2010كينون حألو /ايساااااااامبر   29لاى  27   حالتر  من 

حاقءاااااااااااااا ااة، باال ام يخطره    حاوقاا  لطااير اااعه     رحه لبيرليص حاطب  حاااعي مجحاعلى نتاايئ   لعاا الط  ل
غير . واكعح كل صاايحب حابالغ على 2011شاابيم/ برحير   14حامنيسااب لياقرحر حامطعون ل ل حاصاايار     

حاصاااااااايار  قرحرحا، ماي  حاميكمة  2011ميلو /ساااااااابتمبر  2لسااااااااير حإلجرحءحت حامتعلقة لشااااااااكوحه. و     ارحية
من صااااايحب  يثب اايل  عدم تقديمللصااااا  لاى  حيثليعتبيره سااااايلقيب ألوحنل،  2011شااااابيم/ برحير    14   

كين من حاممكن من يؤكد عدا من حاشهوا حاعين ل  . وللص  حاميكمة كعا  لاى من حاقبض عل لحابالغ قيوم  
 27حالتر  من  حاوطن     صاااااااااااااايحاب حابالغ    مكتاب حال ناة حايكوم اة األمن ام يقايبلهم حاميقق ححت ايك  

    حاعساااااااااااكرية، ميدت حاميكمة 2011 ميلو /سااااااااااابتمبر 27. و   2010كينون حألو /ايسااااااااااامبر  29 لاى
 حاقء ة لاى حاميقق إلجرحء مزيد من حاتيق قيت. ملف . ومعيدحاييم ة حاعسكريةقيرغيزستين قرحر ميكمة 

 1    وحأللرى  2011عااايم  من   تااايريخ غير ميااادا مواهاااي لمساااااااااااااااااة قرحرحت،  وقاااد حتتخاااعت 2-8
  ، 2012تشاااارين حاثين /نو مبر   14، و 2012تموك/يوا ل   18، و 2012ن سااااين/مبريل   13، و 2012شاااابيم/ برحير 

تيديد اوية حاءااااااااااااابيم حاعين شااااااااااااايركوح    ححت يك  اتععراعوى جنيئ ة   لقيمةر ض  حنطوى كٌل منهي على
ممثل حالاعيء حامشارف  مايىب حابالغ، مييم  صايح قدمهيصايحب حابالغ ونسايء  معيملتل. وعقب شاكيوى 

 حزيرحن/ 26، و2012ن ساااااااااااااااين/مبرياال  2، و2012كااينون حاثااين /يناايير  21حاقرحرحت    على حاقءاااااااااااااا ااة 
  كااينون حاثااين / 18، و2012كااينون حألو /ايساااااااااااااامبر  21، و2012آب/مغسااااااااااااااطس  27، و2012 يون اال
   كل حياة ممر صاادر لاى مسااس قينون ة. و تسااتند ال ساايلقة ألوحنهي و  ليعتبيراي، على حاتوحا ، 2013 ينيير

 تيقيق لضي  . قجرحء ل 

__________ 

 عح حاتقرير، رغم حاطلبيت حاعديد  حات  مرسلهي مييم ل لاى مكتب حامدع  حاعيم.ام يتلق صيحب حابالغ نسخة من ا (2)
 .372مر ق صيحب حابالغ ببالغل نسخة من حاتقرير رقم  (3)
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لقيمة ، و عد حسااتومي  تيقيق لضااي   آلر، ر ض حاميقق مر  ملرى  2013شاابيم/ برحير   1و    2-9
عليهي من ضااابيم حاشااارطة حاعين شااايركوح    لاقيء حاقبض على حصااال  حب لاى معكرحت  حساااتنياجنيئ ة،  اعوى 

مكد جم ع حاءاااااابيم من صاااااايحب  قد صاااااايحب حابالغ وححت يكه    مكتب حال نة حايكوم ة األمن حاوطن . 
حاشاااااااااارطة  غير منهم منوروح  حات  نلعتهي عمل ة حامثنيء  2010كينون حألو /ايساااااااااامبر  27 ز     حابالغ ححتُ 

 وحست وحلل.  حاقبض عل لمثنيء  معلحاقو  حابدن ة  حستخدحم

، قدم مييم  صاااايحب حابالغ 2013ميير/مييو  3ومر  ملرى      ،2012ر  شاااابيم/ برحي   24و    2-10
الع على ملليت حاقءاااا ة وحسااااتيياة حايصااااو  على شااااكوى لاى حامدع  حاعسااااكري لشااااأن عدم لمكين ة حالطّ 

، على حاتوحا ، ورات 2013ميير/مييو  16و 2012آذحر/ميرس   15. و   مورحق حاقءاا ةمن  ة ضااوئ نسااخ 
    واون ال ي وك ذا ملتوحة   حا نيئ ة حا ضاااااااااوئ ة من مورحق حاقءاااااااااييينساااااااااخ ملع راوا توضاااااااااح لمكين ة 

  يهي حاتيقيق حألوا  لاى ر ض حامقيضي .  للصحاييالت حات  

   حاقرحر  حاعسااااااااااااااكرياة صاااااااااااااايحاب حابالغ ممايم ميكماة حايايم اة، طعن 2013مياير/ماييو  14و    2-11
، ر ءااااااااااا  2013ميير/مييو  24اعوى جنيئ ة. و     لقيمةبر ض  2013شااااااااااابيم/ برحير   1حاصااااااااااايار    

خعت ومن حاتيقيق حألوا  حكتمل. ميكمة حاييم ة حاشااااكوى، حيث للصاااا  لاى من جم ع حاتدحبير حاالكمة حتت 
، ماي  حاميكمة حاعسكرية حاقرحر حاصيار 2013تموك/يوا ل   29و      اعح حاقرحر.     صيحب حابالغ  وطعن

حاميكمة لاى  مشاايرت. ونذ قينون مساايس   مي ليعتبيره ساايلقيب ألوحنل وال يسااتند لاى  2013شاابيم/ برحير   1   
حاتيقيق، مثل عدم حتخيذ حاميققين حاخطوحت حألسااااايسااااا ة اتيديد   حات  شااااايب عدا من حاعيوب حاموضاااااوع ة  

شااااااااااهوا على لجرحءحت حاعثور على حاهي لصاااااااااايليت صاااااااااايحب حابالغ، لمي    ذا  عن  ن م ات  حاظروف ح
 حاقء ة لاى حاميقق إلجرحء مزيد من حاتيقيق.  ملفلقعيا  حاميكمة ححت يكه ونسيء  معيملتل، ممرت 

من شكوى   رمىقء ة جنيئ ة، حيث    لقيمة، ر ض حاميقق مر  ملرى  2013ميلو /سبتمبر  3و     2-12
  حساااتنياحب لاى حإل يا  حات  حصااال عليهيللص حاميقق،  . و مقنعةغير  تلمعيمل  لسااايء حابالغ لشاااأن صااايحب  

قو  الحساااتخدحم مي منوروح و  مثنيء حاتيقيق حألوا  جرت مقيبلتهممن حاءااابيم وحاشاااهوا حآللرين حاعين   حاميقق
. اايلدعمهي ي  ال تلمعيمل حامتعلقة لقسااااايء  بدن ة ضاااااد صااااايحب حابالغ، لاى من حاعيءحت صااااايحب حابالغحا

حا ني  مو  من ُيدعى منهم    حاقرحر من صاااااااااااااايحب حابالغ ام يتمكن من تيديد اوية جيءوعالو  على ذا ، 
ام منل تقديم معلوميت عن اوحة تس يل حاس ير  حات  حقتيد  يهي لاى مكتب حال نة حايكوم ة األمن حاوطن   و 

ام يقدم  حيث،  مبيشاار دعى وقوعهي على حاساالطيت لعد حألحدحس حامء  حامعيملة  شااكوحه حامتعلقة لقساايعرع ي 
ومشاااااااااير حاقرحر كعا  لاى شاااااااااقيق  دعى.طلبل لاى حامدع  حاعيم لال لعد مرور عشااااااااار  مييم على حايياس حام

هم ليامشااايركة    منشاااطة لرايب ة بوصااالل عءاااوحب    منظمة لرايب ة. وقد قوضااا  صااايحب حابالغ، حاعي حتُ 
 إلقيمة مبررحت  عدم وجوااظروف مصااااادحق ة روحية صااااايحب حابالغ األحدحس، ممي ماى لاى حساااااتنتين اعه ح
 جنيئ ة. اعوى 

، طعن صاااااااايحب حابالغ مميم ميكمة حاييم ة    حاقرحر حاصاااااااايار 2013ميلو /ساااااااابتمبر  9و    2-13
ت  قدمهي حابيب  نلس حألسااااا ا، ُر ءااااا  شاااااكوحه 2013ميلو /سااااابتمبر   17. و   2013ميلو /سااااابتمبر   3   

، ميدت حاميكمة حاعساااااااااااكرية قرحر ميكمة حاييم ة لشاااااااااااأن 2013تشااااااااااارين حألو /مكتو ر  11حاميقق. و   
كينون  4اعوى حاطعن      ر ءاااااااااا ، حات  حاعل يميكمة  حا. وطعن صاااااااااايحب حابالغ    حاقرحر مميم حاطعن

 .2013حألو /ايسمبر 
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 الشكوى   

و ااايالقترحن مع  لملراااااي، مقروء  اعهااادمن ح 7 يااادع  صاااااااااااااااايحاااب حابالغ حااادوس حنتهاااي  المااايا  3-1
غير حاقينون    لوحرمين  تلمعيمل  لسااااااايء ، لسااااااابب  ل()ك( من 3)14وحاميا  ( 2( و)1)9 وحاميا ()م( 3)2 حاميا 

 موكل  حادواة حاطرف وعدم لجرحء تيقيق ميل   عي     اعه حامسأاة. على ميديمن حايرية 

  ()م( 3) 2من حاعهد، مقروء  لملرااي و يالقترحن مع حاميا    7ويد ع صاااايحب حابالغ، حسااااتنياحب لاى حاميا   2- 3
إلساايء   2010كينون حألو /ايساامبر  27()ك( من حاعهد، لأنل تعرع     3)14، و يإلشااير  لاى حاميا  لمن 
 كعا  يدع و يملة على ميدي م رحا حاشاااارطة حاعين ضاااار وه بهدف لجبيره على حالعترحف ليرتويب جريمة. مع

ام ت ر ساااااااااالطيت حاتيقيق تيق قيب كيمالب    اعه حامسااااااااااأاة، و معيملتل.   لساااااااااايء لجرحء تيقيق  عي     عدم 
ع حاسااااالطيت لى ذا ، ام ُتطل  وعالو  ع .( 4) حاوثيئق حاطب ة هيحابدن ة، حات  مكدت  لليساااااتمرحر لصااااايليت  وت يال 

 صيحب حابالغ ومييم ل على مسير حاتيقيق حألوا  وحاقرحرحت حإلجرحئ ة حارئ س ة حامتخع     حاقء ة.

أن ححت يكه ل ( من حاعهد 2( و)1)9لموجب حاميا   قدمهي  شاااااكوى ملرى     صااااايحب حابالغ  ويليد 3-3
 كاينون حألو / 29 من يوم 5عاة وحاساااااااااااااااي 2010كاينون حألو /ايساااااااااااااامبر  27من يوم  16 بين حاسااااااااااااااايعاة

قدم ال تُ وام ُيبلَّغ لأساااااااابيب حرمينل من حريتل، وام  حاقبض عل لساااااااا ل  غير قينون . وام يُ  2010 ايساااااااامبر
 قينون ة طوح   تر  ححت يكه. حامسيعد  حا

، مقروء  ليالقترحن من حاعهد 7ويطلب صاااااايحب حابالغ لاى حال نة من تثب  حدوس حنتهي  الميا   3-4
حاادوااة  حال ناة لاأن تو ر ، ومن توصاااااااااااااا ل()ك( منا 3)14حامايا  ( و 2( و)1و) 9 وحامايا ()م( 3)2مع حامايا  

 ال ي وتقدمحامساااااااااؤواين عنه وتعيقب لسااااااااايء  معيملتل    يب تيق ق لأن ت ري  حاطرف سااااااااابيل حنتصااااااااايف  عيالب 
حتخيذ تدحبير امنع حدوس حنتهيكيت  صااااااااايحب حابالغ ميءااااااااايب . ويطلب  ال حعتبيره وتعيدحاتعويض حامنيساااااااااب  

من وضااامين  ،آا ة تيقيق مساااتقلة و قيب التشاااريعيت حاميل ة وحامعييير حادوا ة تو يرمميثلة    حامساااتقبل، مع 
  يك. حت الحرمين من حايرية منع ايظة ححياة كل  ُتوثَّق لشكل رسم 

 مقبولية البالغ وأسسه الموضوعية بش نمالحظات الدولة الطرف   

حات   ، مالحظيتهي2018كينون حاثين /ينيير  17 مؤرلةقدم  حادواة حاطرف،    معكر  شاااااااالوية  4-1
معلوميت عن شااااااقيق صاااااايحب   حامعكر  تقدمو . تسااااااتند لاى مااةمن حاعيءحت صاااااايحب حابالغ ال  مكدت  يهي

منشااااااااطتل. وتالحظ حادواة حاطرف من       جميعة لجرحم ة منظمة وعن تيقيق جنيئ مشاااااااايركتل  و  حابالغ
. 2010كينون حألو /ايساااااامبر  29    كين يق م    نلس منز  شااااااق قل، حاعي ُقبض عل لصاااااايحب حابالغ 

 عل لاعوى جنيئ ة  وُمق م عد  جرحئم. حتتهم شاااااقيق صااااايحب حابالغ ليرتويب ، 2011ن ساااااين/مبريل  7و   
 . 2011ن سين/مبريل  15اميكمة    ح مميم

 كااينون حألو / 27عل اال     ُقبضمناال     لخّ ص حااادواااة حاطرف حاعاايءحت صااااااااااااااايحااب حابالغت و  4-2
معيملة    مكتب حال نة حايكوم ة األمن حاوطن ، وتشااااااير لاى تقيرير    ساااااايء ثم تعرع إل  2010 ايساااااامبر

لصااااايليتل. وتالحظ حادواة حاطرف من صااااايحب حابالغ ام يقدم شاااااكوى لاى مكتب  تبينحاطب حاشااااارع  حات  
 سااااااااااااايء إل حامدعىمييم من تعرضااااااااااااال  عشااااااااااااار ، مي لعد 2011كينون حاثين /ينيير  6 لال   حامدع  حاعيم 

صاااااااااااااايحاب حابالغ  منساااااااااااااا ال مكتاب حال ناة حايكوم اة األمن حاوطن ، ، من وحقع اادوااةحامعايملاة. وتالحظ ح
وُم رن عن صاااايحب  20/9   حاساااايعة  2010كينون حألو /ايساااامبر  29لاى حامكتب       ُمحءاااارح وشااااق قل

 تلق  لظال  حاش  على حاعيءحت صيحب حابالغ.حاوقيئع واعه . 50/9حابالغ    حاسيعة 

__________ 

، مصااادرتل ا نة 2012تشااارين حألو /مكتو ر    22قدم صااايحب حابالغ تقرير حامساااتشااالى حاعي عوا  ل ل، وتقريرحب طب يب شااارع يب مؤرليب  (4)
 لبرحء.
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حان يلة حاعسااااااااااااكرية عن حتخيذ قرحرحت لعدم مكتب اي  ح حاعديد  حات  مجر  ومساااااااااااالرت عمل يت حاتلت   4-3
كينون    2شاااااااااااااابيم/ برحير و 14رحت    ح. وقد حعُتمدت حاقر النتليء حاركن حامياي ال ريمةاعوى جنيئ ة   لقيمة

  تشاااااااارين حاثين / 14تموك/يوا ل، و  18ن سااااااااين/مبريل، و 13شاااااااابيم/ برحير، و 1، و2011حألو /ايساااااااامبر 
 ميلو / 3آلر اعه حاقرحرحت     حعُتمد. و 2013شاااااااااااااابيم/ برحير    1كينون حاثين /ينيير و 4، و2012 نو مبر

 ييم ةحاميكمة  وقءااااا  لأن حاقرحر قينون . وُر ض طعن صااااايحب حابالغ    ذا  حاقرحر،  2013سااااابتمبر 
  ، 2013 تشاارين حألو /مكتو ر   11، وحاميكمة حاعسااكرية     2013ميلو /ساابتمبر   17حاعسااكرية    ب شااك       

 . 2013كينون حألو /ايسمبر  4وحاميكمة حاعل ي    

مشاااااايرت ، 2018ميلو /ساااااابتمبر  18   معكر  شاااااالوية مؤرلة كررت حادواة حاطرف مالحظيتهي و  4-4
حاميكمة  من ق بل  2013تشاااااارين حألو /مكتو ر  11قرحر حاميكمة حاعسااااااكرية حامؤرخ   جوحك مرحجعةلاى   يهي

ام يساااااااتنلد صااااااايحب حابالغ سااااااابل حالنتصااااااايف  و عا عة حاقءااااااايئ ة حارقيب ة، لجرحءحت حامرحج  لموجبحاعل ي 
 حاميل ة. 

 مالحظات الدولة الطرف بش ن مقبولية البالغ وأسسه الموضوعيةتعليقات صاحب البالغ على   

ف مي  على مالحظيت حادواة حاطرف.   ل، قدم صاااااااااااايحب حابالغ تعل قيت 2018آذحر/ميرس   20    5-1
، يدع  منل كين ليئليب ومن ضاابيم حال نة تلمعيمل  لساايء  لشااأن  لاى حاساالطيت يتعلق لياتألر    تقديم شااكوحه 

مشااااااااايرت حادواة . و اديل  شاااااااااكيوى   مليااي عدم وجواع على وث قة مجبروه على حاتوق  حايكوم ة األمن حاوطن  
كااينون   6    وا س كااينون حاثااين /يناايير 4اى حاماادع  حاعاايم    قاادم شااااااااااااااكوحه حألوا ااة لحاطرف لاى مناال 

اواة حالاتزحم لقجرحء تيقيق مساااتقل ألي . وعالو  على ذا ، تشااامل حالاتزحميت حإلي يب ة 2011حاثين /ينيير 
حاءاااااااااي ة. وام يألع مكتب حامدع  حاعيم    شاااااااااكوى و وري وشااااااااايمل، لصااااااااارف حانظر عن توقي  تقديم 

حاموجوا  من حايروق وحاودميت وعالميت حاساااي يت  ، واو تقيرير حاطب حاشااارع  لمي للصااا  لا  حالعتبير 
. وحاوحقع من حادواة حاطرف ام حاعيه حاعي  وق حا     حدث توون  من حاممكن منعلى كهر صااايحب حابالغ 

 مصدر لصيليت صيحب حابالغ. مطلقيب توضح 

ام و ير لايهم صاااايحب حابالغ، وام يساااات وب مكتب حامدع  حاعيم قط حاشااااهوا حاخمسااااة حاعين مشاااا  5-2
ام تألع حاساااااااااااااالطيت و لاى منزال لعد يومين من لاقيء حاقبض عل ل،  منل عياتأكيد  يمكنهم حاعين كينجيرحنل  

صااايحب     حالعتبير طلب صااايحب حابالغ حسااات وحب محد حامدح عين عن حقوق حإلنساااين، حاعي حتصااال لل
ام  ااقنهااي لجرحء تيق قاايت،  حااادواااة حاطرف لااقمكااين ل كااين. ورغم مناا 2011كااينون حاثااين /يناايير  4    حابالغ

 تيدا اوية حاشهوا وام تيدا مكين وجواام وام تسأ  صيحب حابالغ عن مكين وجواام. 

لاى مكتب  وحقتياوهم رحا حاشاااااااارطة حاعين حعتقلوح صاااااااايحب حابالغ  وام يتم حتى حآلن تيديد اوييت 5-3
خادما  مثنايء حاقبض على حات  حسااااااااااااااتُ  تقييادحاحال ناة حايكوم اة األمن حاوطن . وام تيادا حاساااااااااااااالطايت تادحبير 

وطلب  ،حال نة حايكوم ة شااااايركي    حسااااات وحلل  ضااااابيمصااااايحب حابالغ حثنين من  وساااااّمىصااااايحب حابالغ. 
ة األمن حاوطن  قايئماة  ا يكومل ناة حاحامكتاب حامادع  حاعايم من يطلاب من  ميءاااااااااااااايب من وحاتمسماي. تهموحجه

. وحقتصاااااار مكتب حامدع  حاعيم على ال غيرايتل  حاطلبيت و   وام ُت بلأسااااااميء حاءاااااابيم حاعين حساااااات و وه. 
 قط تيق قيب كيمالب    شكيوى صيحب حابالغ. ُي رلجرحء تيقيق موا  وام 

، 2011بيم/ برحير شاااا   14وام ُيبلَّغ صاااايحب حابالغ لياقرحر حألو  لعدم لجرحء تيقيق جنيئ ، حامؤرخ  4- 5
. وام ُيبلَّغ قط بتقرير حاخبير حاطب  من صااااااااااااااادوره لعاد مر عاة مشااااااااااااااهر، مي 2011حزيرحن/يون ال  3   لال 
 (. 4-2)حنظر حالقر   2011كينون حاثين /ينيير  10 حامؤرخ 12 رقم
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 14ل  حاقرحر حامؤرخ  جنيئ ة على تنيقءاااااااايت.  لقيمة اعوى عدم حات  قءاااااااا  ل   قرحرحتحا وتنطوي  5-5
يليد لأن صااااااااايحب  حايكوم ةل نة  مجرتل حالاى تيقيق احلل    ممثل حالاعيء، يشاااااااااير 2011بيم/ برحير  شااااااااا 

(. و   6-2عل ل لاى حساااااااتخدحم حاقو  )حنظر حالقر    وححابالغ قيوم حالعتقي ، ممي ا ع حاءااااااابيم حاعين قبءااااااا 
منز  صاااااايحب حابالغ  ايب تلت شاااااا  مجروحلاى من رجي  حاشاااااارطة حاعين  ممثلو حالاعيءالحقة، يشااااااير حاقرحرحت  حا

 (. 9-2حاتيقق من اويتل )حنظر حالقر   كينمي مقيومة ومن سبب ححت يكه  يبدام  م ياوح لأنل وقبءوح عل ل

وق  حاقبض عل ل، ومن حاقبض عل ل     ه منل ام توجل لا ل مي تهم ءويكرر صاااايحب حابالغ حاعي 5-6
 ( من حاعهد.2( و)1)9نته  حاميا  ي ححت يكه  ، ومن ثم،  قنلس َّ ام يُ 

جنايئ اة ومن  اعوى  تق محآلن من  لادوااة حاطرفل ينبي  اأنا  ا و  لاأاااة كايل اةأنال مثبا  حاعايءحتال ويلياد لا  5-7
 معيملة. لسيء ت ري تيق قيب ومن تثب  عدم حدوس مي 

 القضايا واإلجراءات المعروضة على اللجنة  

 حانظر    حامقبوا ة  

من  97يرا    بالغ ماااي، ي اااب على حال ناااة من تقرر، و قااايب المااايا  قبااال حانظر    مي حاعااايء  6-1
 نظيمهي حادحلل ، مي لذح كين حابالغ مقبوالب مم ال لموجب حابروتوكو  حاللت يري.

دت حال ناااة، و قااايب اماااي تنص عل ااال حامااايا   6-2 ()م( من حابروتوكو  حاللت ااايري، من من 2)5وقاااد تاااأكاااّ
 طير لجرحء آلر من لجرحءحت حاتيقيق حادوا  مو حاتسوية حادوا ة.حامسأاة نلسهي ا س  قيد حابيث    ل

وتي ط حال نة علميب لياعيء حادواة حاطرف من صاااايحب حابالغ ام يسااااتنلد جم ع ساااابل حالنتصاااايف  6-3
حاميكمااة حاعل ااي اقرحر حاميكمااة ق باال مرحجعااة قءااااااااااااااايئ ااة من  يطلااب لجرحءحاميل ااة حالعااياااة حامتاايحااة ألناال ام 

. وتالحظ حال نة من حادواة حاطرف تشاااااااااير    2013تشااااااااارين حألو /مكتو ر  11   حاعساااااااااكرية حاصااااااااايار  
مرحجعاة من لءااااااااااااااع الاى من حاقرحر حاماعكور  2018كاينون حاثاين /ينايير  17مالحظايتهاي حألوا اة حامؤرلاة 

ال نة و عا   قن ح.  2013كينون حألو /ايسااااامبر  4حاميكمة حاعل ي حات  ر ءااااا  طعن صااااايحب حابالغ     
صااايحب حابالغ حساااتنلد جم ع سااابل حالنتصااايف حاميل ة حامتيحة ال. وعلى اعح، ترى حال نة  لأن على قنيعة

 ()ب( من حابروتوكو  حاللت يري ال تمنعهي من ارحسة اعح حابالغ.2)5من محكيم حاميا  

 حال نة حايكوم ة األمن حاوطن   مييواة ضااااااااابيمياعيء صااااااااايحب حابالغ من علميب ل حال نة   وتي ط 6-4
حامايا   ااعه ()ك( من حاعهاد. بياد من حال ناة تالحظ من3)14المايا   تشااااااااااااااكال حنتهايكايب لاياقو  منال عترحف حنتزحع ح 

شاااخص مي. و مي منل ام توجل  لاىتنطبق على حاشاااهياحت وحالعترح يت ادى حاب     مي تهم جنيئ ة موجهة  
()ك( 3)14حاميا    نطيق يخرن عنمي تهم جنيئ ة لاى صاااااايحب حابالغ    اعه حاقءاااااا ة،  قن اعح حالاعيء 

 من حابروتوكو  حاللت يري. 1وغير مقبو  لموجب حاميا  من حاعهد 

 7لموجب حاميا  حات  تطرح مسااااايء   أااة كيل ة حاعيءحتل مثب  ل  وترى حال نة من صااااايحب حابالغ 6-5
( منال، ألغرحع حامقبوا اة. و نايءب  2)و (1)9حامايا  ()م( و 3)2  من حاعهاد، مقروء  منلرا ب و ايالقترحن مع حامايا

 سس حاموضوع ة. حألمن حابالغ وتنتقل لاى حانظر     اعه حألجزحء قبو على ذا ، تعلن 

 حانظر    حألسس حاموضوع ة  

( من 1)5نظرت حال نة    حابالغ    ضااااااااااوء جم ع حامعلوميت حات  قدمهي حاطر ين، و قيب الميا   7-1
 .حابروتوكو  حاللت يري 
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 ز    بض عل ال وححتُ من حاعهاد منال قُ  7الحظ حال ناة حاعايء صاااااااااااااايحاب حابالغ لموجاب حامايا  وت  7-2
 كااينون حألو / 29كااينون حألو /ايساااااااااااااامبر لاى  27 حامااد  من مكتااب حال نااة حايكوم ااة األمن حاوطن    

 27 يوم ، ومنل تعرع اني  الءاااااااااااارب وحاتععيب على ميدي موكل  حال نة حايكوم ة   2010 ايساااااااااااامبر
 ذا . و   مي حرتوب جريمةلأنل حإلكرحه منل تي    حعترحف النتزحع   مييواة   2010حألو /ايساااااامبر  كينون 

ي   تعرع اهت حا حامختللة نوحع حاتععيبألحابالغ ال يقدم سااااراح ملصااااال   صاااايحبحاصاااادا، تالحظ حال نة من 
تقرير حاصاااااورح حاتقطهي مركز كيل م شااااايم  ايقوق حإلنساااااين    ب شاااااك   ونساااااخة من  لنل قدم ، بل يساااااب

واو    ب شااااااااك  ، حاعظيم رضااااااااي يت و المصاااااااادره مركز حابيوس حاعلم ة حاعي ، 292شاااااااارع  رقم حاطب  حا
ححت يكه    مكتب ممن حادواة   وق  تل وحاوق  حاميتمل اوقوعهي، حاعي يتزحمن معييؤكد لصاااااايل  حاتقرير حاعي

   قرحراي   رمت، ب شاااااااااااك    حاعساااااااااااكرية     ييم ةحا(. وتالحظ حال نة ميءاااااااااااي من ميكمة 4-2حالقر    )حنظر
، من  تر  ححت اايك صااااااااااااااايحااب حابالغ    مكتااب حال نااة حايكوم ااة األمن 2011ميلو /ساااااااااااااابتمبر  2 حامؤرخ

، كاين من حاممكن من يؤكادااي عادا من 2010كاينون حألو /ايساااااااااااااامبر  29لاى  27من    حاماد  حاوطن ، 
ومن تيق قيب الحقيب مجرتل سلطيت حادواة حاطرف مكد  ،(7-2ام يست و هم حاميقق )حنظر حالقر   حاعين اشهواح

  (. 9- 2)حنظر حالقر    2010كينون حألو /ايساامبر   27ليالعل من صاايحب حابالغ ححُت ز ليالعل، كمي يدع ،     
إلصايليت حامعكور ، حيث تشاير لاى وتالحظ حال نة    اعح حاصادا من حادواة حاطرف تنل  مساؤوايتهي عن ح

لعد حإل رحن عن صاايحب حابالغ من مر ق حال نة حايكوم ة. بيد   لمكين ة من توون اعه حإلصاايليت قد حدث 
، 2011كينون حاثين /ينيير  10من حادواة حاطرف تقر بوجوا اعه حإلصاااااااااااايليت، حات  مكداي لبير طب     

  تقاادم اون من(، 4-2ء حاطااب حاشاااااااااااااارع  )حنظر حالقر  لبرحمن  ريق     وقاا  الحق  يص مجرحه مكااداااي و 
  .( 5) لمصدر حادقيق اإلصيليت حامعن ةا مقنع توض حمي  حادواة حاطرف

يتعين على حادواة  وتعكّ ر حال نة لأن حادواة حاطرف مساااااااؤواة عن ممن مي شاااااااخص تيت زه، ومنل 7-3
عن اعه  يألااة عدم مساااااؤوايتهيتثب  ل على مي شاااااخص ميت ز عالميت لصااااايلة، من  لذح كهرت،  حاطرف

من يقع على  وك وقد رمت حال نة    مرحت عديد  من عبء حإلثبيت    اعه حاييالت ال ي  .( 6) حإلصااااااااااااايليت
يمكنهي عيا ب حايصااااااو   ا  منعيتق صاااااايحب حابالغ وحده، وال ساااااا مي ليانظر لاى من حادواة حاطرف  قط 

حاعيءحت صااااايحب  يدحض مقنعمي اايل حادواة حاطرف   تقديمونظرحب اعدم  .( 7) على حامعلوميت ذحت حاصااااالة
حألااة حات  قدمهي اعميب الاعيءحتل، يدحض  حال نة حايكوم ة و   ضبيم على ميديمعيملتل    لسيء حابالغ لشأن  

تقرر حال نة منل ي ب ليالء حالعتبير حاوحجب الاعيءحت صااااايحب حابالغ حاملصااااالة لشاااااأن سااااابب لصااااايليتل. 
حدوس حنتهي  ايقوق صاااااااااايحب  عن  ة من حاوقيئع حامعروضااااااااااة عليهي توشاااااااااافحال ن  تقررو نيء على ذا ، 

 .من حاعهد 7حاميا   حات  توللهيحابالغ 

ول مي يتعلق لياتزحم حادواة حاطرف لياتيقيق على حانيو حاوحجب    حّاعيءحت صااااااايحب حابالغ منل  7-4
يقيق حا نيئ  ومي يترتب عل ل من حات  قءااااااااا   يهيتعرع التععيب، تعّكر حال نة ليجتهياحتهي حاسااااااااايلقة حات  

 7من حنتهيكيت حقوق حإلنسين، مثل حايقوق حات  تيميهي حاميا   ن ضروريين االنتصيفمن مقيضي  سبيال

__________ 

، من صااايحب حابالغ مصااايب ليروق    كهره، 2011كينون حاثين /ينيير   10، حامؤرخ  12حساااُتخلص من تقرير حاخبير حاطب  رقم  (5)
 وكدميت    منطقة مسلل حاظهر وحاصدر، وكدميت    حاصدر وكدميت وسي يت    حألطرحف وحا عع.

  ضاد سايرحي ف وقءا ة  8-9(، حالقر  CCPR/C/99/D/1225/2003) موك كساتينليشاونوف ونيشاونوف ضاد حنظر، مثالب، قءا ة  (6)
 كياااااكاااااوف ضاااااااااااااااااااااد حالتااااايااااااايا حااااااروساااااااااااااااااا   وقءاااااااااااااااااا اااااااة 2-6(، حاااااالاااااقااااار  CCPR/C/85/D/907/2000) موك اااااكسااااااااااااااااااتاااااااين

(CCPR/C/86/D/889/1999  حالقر ،)2-7. 
ال نة حامعن ة ليقوق حإلنسااااااااين،   وح2-9(، حالقر   CCPR/C/51/D/458/1991)  موكونغ ضااااااااد حاويميرون حنظر، مثالب، قءاااااااا ة  (7)

 .3-13، حالقر  30/1978، حابالغ رقم بليير ضد موروغوحيقء ة 
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شاااكوى تتعلق لقسااايء  معيملة  ادى تقديماواة طرف،   ميوتعكّ ر حال نة ميءااايب لأنل يتعين على  .( 8) من حاعهد
 .( 9) سبيل حالنتصيف  عيالب و  يكون حاشكوى ا ونزيهيب    تيق قيب سريعيب ت ري  ورحب ، من 7حاميا   تتني ى مع

 ، قدم2011كينون حاثين /ينيير  4     ،و   اعه حاقءااااااااااااا ة، تالحظ حال نة من صااااااااااااايحب حابالغ 7-5
تعرع التععيب  ومنل لءااااااااع اليص طب  إلصاااااااايليتل    حايوم حاعى  يهي منل  شااااااااكوى لاى حامدع  حاعيم 

   ب شاااااك  . وتالحظ وحاعظيم رضاااااي يت  ال   مركز حابيوس حاعلم ة   حادحلل  حاطب ل العالن حي نلسااااال ومُ 
، عندمي صااااااااااادر ممر لقجرحء 2011كينون حاثين /ينيير  6    كينحتخعتل حاسااااااااااالطيت  لجرحءحال نة من مو   

. غير من 2011شبيم/ برحير    14 يص طب  شرع  إلصيليت صيحب حابالغ. وحنتهى حاتيقيق حألو      
 حضااااااااطرحر عنعلى حألرجح   ن مالحظ حألثر حاساااااااالب  على ساااااااارعة و عيا ة حاتيقيق حا نيئ  حاعي حال نة ت 

قءااااا  حات    حاقيئمة على مسااااااس   حاقرحرحت حاساااااايلقة ألوحنهي وغير   عد  مرحتحاطعن  لاىصاااااايحب حابالغ 
  (.11- 2و   8- 2 لاى  7- 2لقغالق حاتيقيق، ممي ا ع حامييكم لاى لاييء تل  حاقرحرحت مرحرحب )حنظر حالقرحت من 

 لجرحءحتطلاب  يهاي حتخايذ و لاى حامادع  حاعايم وحاميايكم  حات  قدمهاي صاااااااااااااايحب حابالغورغم حاطعون حاعاديد  
س مي  ، والام يلق جوحليب تيقيق،  قن حاعديد من طلبيتل حامتعلقة لقجرحء تيقيق  عي  وشيمل  نيو  تح  ملموسة  

وترتيب موحجهة بينل و ين موكل  حال نة حايكوم ة حاعين شااااااااااااايركوح     معينين طلبل حسااااااااااااات وحب شاااااااااااااهوا
 . حدا مسميءام نحاعي و حست وحلل، 

اعوى جنايئ اة مثبا  من  لقايماة لعادم 2011شاااااااااااااابايم/ برحير  14وتالحظ حال ناة من حاقرحر حامؤرخ  7-6
م حاقو  ألن روح لاى حساااااتخدححضاااااطُ   حيثلصااااايليت صااااايحب حابالغ مايقهي لل حاءااااابيم حاعين قبءاااااوح عل ل، 

(. وللص حاقرحر لاى من حاقو  حات  حسااااااااتخدمهي حاءاااااااابيم 6-2صاااااااايحب حابالغ قيوم حالعتقي  )حنظر حالقر  
وساااااااايئل حاتقييد حات   تيديدحب قيوم صاااااااايحب حابالغ حالعتقي  ومي ا   واونل ام ييدا ك فضاااااااارورية، كين  

لاى من صااااايحب حابالغ ام   شااااايرتحيث محالساااااتنتين،  ذا حاتيق قيت حاالحقة   ليال ل. وقد  حساااااُتخدم  مع
(. وام يييو  مي 9-2وال مثنيء ححت يكه )حنظر حالقر   لحعتقيا عندحاقو  ال  ام ُتسااااااااتخدم معليقيوم حالعتقي  و 

من حاتيق قيت حاثمين ة حامتتيا ة تيديد مصدر لصيليتل حاموثقة طب يب. و   ضوء حالعتبيرحت حامعكور  معاله، 
   كروف تععيب صايحب حابالغ،   و عيالب  يب ونزيه يب  وري  يب تيق ق ت رحاطرف ام تخلص حال نة لاى من حادواة 

مع لايالقترحن ، مقروء  من حاعهاد 7امايا  ح مماي ينتها لاياتايا  ام تو ر اال ساااااااااااااابيال حنتصاااااااااااااايف  عايالب، منهاي و 
 .ل()م( من 3)2 حاميا 

 نون حألو /كااي 29لاى  27حامااد  من  وتالحظ حال نااة حاعاايء صااااااااااااااايحااب حابالغ من ححت اايكه    7-7
( من حاعهد. وتالحظ 2( و)1)9نته  حاميا  منل ي كين تعساااااف يب وغير موثق وغير قينون ، و   2010 ايسااااامبر

 من وحقع، وتيت  لأن صاايحب حابالغ، ه حامد حال نة من حادواة حاطرف تنل  ححت يك صاايحب حابالغ    اع
من  50/9  لاى حاسااااااااايعة 20/9سااااااااا ل مكتب حال نة حايكوم ة األمن حاوطن ، ام ُييت ز لال من حاسااااااااايعة  

 بال مكاد. غير من حاادوااة حاطرف ال تقادم مي وثايئق تادعم موقلهاي، 2010كاينون حألو /ايساااااااااااااامبر  29 يوم
ححُت ز  ، على حاعكس من ذا ،من صاااااااايحب حابالغ  ساااااااالطيت حادواة حاطرف  مجرتلتيقيق وححد على حألقل  

(. واعا ، تقرر حال نة منل ي ب ليالء 9-2)حنظر حالقر    2010كينون حألو /ايسااااااااااامبر   27كمي يدع     
حامد    حعتقيال وححت يكه     تساااااااا يلحالعتبير حاوحجب الاعيءحت صاااااااايحب حابالغ حاملصاااااااالة حات  تليد لعدم 

لأسااااابيب حعتقيال. وتالحظ   قطأنل ام ُيبلَّغ   و  لشاااااكل رسااااام ، 2010كينون حألو /ايسااااامبر   29لاى  27 من
لقوحعاد  امتثاي  لايالمن حاادو  حألطرحف ملزماة  (،2014)35من تعل قهاي حاعايم رقم  23حال ناة، لموجاب حالقر  

__________ 

 .18(، حالقر  2004)31  وحاتعليق حاعيم رقم 14(، حالقر  1992)20حنظر تعليق حال نة حاعيم رقم  (8)
 نبروجن ف ضااااااااااااااااااااد حالتيااااااايا حاروساااااااااااااا   وحنظر، مثالب، قءاااااااااااااا اااااااة 14(، حالقر  1992)20حنظر تعليق حال ناااااااة حاعااااااايم رقم  (9)

(CCPR/C/116/D/1941/2010  حالقر ،)4-8. 
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و    .( 10) حعتقي عمل ة لأي األشاخير حاميت زين، مثل تيرير ميءار   مهمةحاميل ة حات  تو ر ضامينيت  
 حات  توللهيحنتهي  ايقوق صاااااايحب حابالغ   حدوسلاى ضااااااوء حامعلوميت حاوحرا     حاملف، تخلص حال نة  

ه لأسااابيب لييوححت يكه، وعدم لبالغ حادواة حاطرف   عدم تسااا يل حعتقيال( من حاعهد لسااابب 2( و)1)9حاميا  
 حعتقيال.

ترى من حاوقاايئع  ااقنهااي ( من حابروتوكو  حاللت اايري، 4)5ونذ تتصاااااااااااااارف حال نااة لموجااب حاماايا   -8
مقروء  لملرااي و يالقترحن مع  من حاعهد، 7 حنتهي  حادواة حاطرف الميا  حامعروضااااااااااااة عليهي توشااااااااااااف عن

 . منل( 2( و)1)9حاميا  و )م( (3)2 يا حام

()م( من حاعهااد، يقع على عاايتق حااادواااة حاطرف حاتزحم بتو ير ساااااااااااااابياال 3)2وعمالب لااأحكاايم حاماايا   -9
  حات  يكللهيامن حنُته ك  حقوقهم   تقديم تعويض كيملحابالغ. ويقتءاااا  منهي ذا    اصاااايحبحنتصاااايف  عي   

مي يل : ل  لق يمة احاعهد. وعل ل، يكون ازحمي على حادواة حاطرف حاق يم لأمور منهي حتخيذ حاخطوحت حامنيسااااااااااااااب 
، ومقيضاااااااااي  صااااااااايحب حابالغ)م( لجرحء تيقيق  وري و عي  وشااااااااايمل ومساااااااااتقل ونزيل وشاااااااااليف    تععيب 

ك من  صاااااايحب حابالغ  )ب( للقيء لن ثبت  لاحنتهم حامسااااااؤواين عن ذا  ومعيقبتهم احئميب على علم لمي ُيير 
، من معيني  وحنتهيكيت ايقوقل عمي تعرع ال  صاااااااااااااايحب حابالغتقدم    حاتيقيق  )ن( ا ع تعويض كيٍف ا

. ويقع ميءااااايب على عيتق حادواة حاطرف حاتزحم ليتخيذ جم ع حاخطوحت الارا حالعتبير منيسااااابة وحتخيذ تدحبير 
 حاالكمة امنع حدوس حنتهيكيت مميثلة    حامستقبل. 

لت يري، ونذ تءاع حال نة    حعتبيراي من حادواة حاطرف، عندمي مصابي  طر يب    حابروتوكو  حال -10
ومنهي قد تعهدت،  ،قد حعتر   ليلتصااااير حال نة    تيديد مي لذح كين قد حدس حنتهي  ألحكيم حاعهد مم ال

من حاعهد، لأن تءااااااااااامن تمتع جم ع حأل رحا حاموجواين    لقل مهي مو حاخيضاااااااااااعين اواليتهي   2عمالب لياميا  
ت حدوس حنتهي ،  قنهي تعرب و    حياة ثب ليايقوق حامعترف بهي    حاعهد ومن تو ر ساابيل حنتصاايف  عيالب  

يوميب، معلوميت عن حاتدحبير حامتخع  اتنليع   180عن رغبتهي    من تتلقى من حادواة حاطرف،    غءاااااااون 
 على نطيق وحسع بلييتهي حارسم ة. اعه حآلرحء وحادواة حاطرف مدعو  ميءيب لاى نشر .ءرحاعه حآل

    

__________ 
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