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 ]المر ق[

مررن اتفاقيررة  99لجنررة مناىضررة التعررذيب بمواررب المرراهة اعتمدتررو قرررار   
مناىضرررة التعرررذيب وغرررريره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو 

  الدورة اللثرمنة واألر ع  ( إنسانية أو المهينةالال
  شأ 

 193/9009البالغ رقم   
ع. وآخرررررررر و    ررررررررلثهم  زلرررررررررم  ىرررررررر   رررررررر   م. أ. م.   :ادلقدم من

 أندرس  (
 أصحرب الشك ى :األشخرص ادلدعى أهن  ضحرير

 الس يد   :الدولة الط ف

 وىل( ترريخ ال سرلة األ 9006مت ز/ي ليو  4  :ترريخ تقدمي الشك ى
من اتفرقية منرىضة التعذيب وغ ه  04ادلنشأة مب جب ادلردة  إ  جلنة منرىضة التعذيب 

 من ض وب ادلعرمهة أو العق  ة القرسية أو الالإنسرنية أو ادلمينة 
   9009مري  /أيرر 92يف  وقد اجتمعت 

  ادلقردم إىل جلنرة منرىضرة التعرذيب 260/9006نظ ىرر يف الربالر رقر   وقد اختتمت 
مررن اتفرقيررة منرىضررة  99مب جررب ادلررردة  وآخر ينع.  م. أ. م.نير ررة عررن مرن السرريد  رر  أندرسرر   

 التعذيب وغ ه من ض وب ادلعرمهة أو العق  ة القرسية أو الالإنسرنية أو ادلمينة 

  وزلرررميم الشررك ى أصرحربمجيررا ادلعه مررت الررح أترامرر ذلررر اعتبررىرر يف  وضررعتوقرد  
 والدولة الط ف 

 مر يهي: تعتمد 

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 99من الماهة  7بمواب الفقرة قرار   
(  وزوجترررو 0623ازي ا /ي نيرررو  92.  مرررن م اليرررد ع م. أ. ىررر  م. الشرررك ىأصرررحرب  0-0
 02.  ع م. أ. م. (  وأ نرؤمهررررر السررررتة   .0630نيسررررر /أ  ي   01ي.  مررررن م اليررررد  س. س.

    ( 0654آب/أغسررررررط   92 مررررررن م اليررررررد  .ع م. أ. م. .د(  أ0651تشرررررر ين األوب/أ ترررررر    
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 4 مرررررررن م اليرررررررد  ع. م. أ. م. .خ(  0660شررررررربرط/  اي   03.  مرررررررن م اليرررررررد ع م. أ. م. .ش
. ع م. أ. م. .ع( و 0661ازي ا /ي نيررررو  3.  مررررن م اليررررد ع م. أ. م. .ي ( 0662شررربرط/  اي  
ب. يف  عررا ال ئرررئق ادلقدمررة  .ا لقررب (. وحتمرر  العرئهررة أيضرررً 0662مت ز/ي ليررو  01 مررن م اليررد 

مجررريعم  مرررن اجلنسرررية  الشرررك ى  اذل ررر ة. وأصرررحرب و إىل رلهررر  اذل ررر ة السررر يدي وزلكمرررة شررر  
 (1 يف السرر يد. وىرر  يرردع   أ  إنفرررذ األوامرر  الصررردرة  رارريهم  إىل مصرر  ادلصرر ية ويقيمرر   ارليرررً 

مرن ضر وب ادلعرمهرة أو مرن اتفرقيرة منرىضرة التعرذيب وغر ه  03و 2ينط ي عهى انتمرر  لهمرردت  
 احملرمي    أندرس  . الشك ىالعق  ة القرسية أو الالإنسرنية أو ادلمينة. و لث  أصحرب 

     مرررن نظرممرررر الرررداخهي  إىل الدولرررة الطررر ف  001وقرررد طهبرررت اله نرررة مب جرررب ادلرررردة  0-9
 نرررة إىل مصرر  أئنررررء قيرررم الهالشررك ى   االمتنرررع عرررن ت ايرر  أصرررحرب 9006مت ز/ي ليررو  5يف 

  أ هغررت الدولررة الطرر ف اله نررَة  ررأ  9006 رررن   األوب/ديسررم    00 رررلنظ  يف  الغمرر . ويف 
إىل الشررك ى   وقررإ إنفرررذ قرر ار طرر د أصررحرب 9006مت ز/ي ليررو  5رلهرر  اذل رر ة قررد قرر ر يف 
 مص  اىت إشعرر آخ . 

 بيا  الوقائع  

 .  صراب الشك ى األوب(ع م. أ. قضية م.  
األوب أ  جده اظَي  هقب أمر  مرن مهرص مصر  آنرذا   وأ   يدعي صراب الشك ى 9-0

. وقررب صرراب الشرك ى أ نرءه ورئ ا ىذا الهقب لكن ال ئي  مجرب عبد النرص  قرم  إلغرئو رمسيرً 
جرمعررة القرررى ة. و ررر  أ رر اد أسرر تو مررن أشررد ادلنرصرر ين لهرر ئي  عبررد يف اذلندسررة  تعهرر األوب إنررو 

يف   ارردة الع  يررة. وصررنا صررراب الشررك ى األوب لنفسررو امسرررً الق ميررة وال ترر ع عهررىالنرصرر . وقررد 
ال سريمر أشرعرره ذات الطرر ا السيرسري والنقردي. وشرغ  أ ر اد و العرمل العر   مرن خرالب  تر رترو  

وزلمررد أنرر ر السررردات. ويف   منرصررب ر يعررة يف اك مرررت ال ئيسرر  عبررد النرصرر  الكبرر ة أسرر تو 
يف احتررررد الطهبرررة   تررر ىل  جرررداً  نشرررطرً  وب عنصررر اً مطهرررا اللثمرنينيررررت   رررر  صرررراب الشرررك ى األ

وشررررر  يف مظررررى ات وخطرررب يف اجتمرعررررت. و رررذلص  اسررررعى انتبرررره  .رئرسرررتو  ررررة مرررن الرررزمن
مررن أجرر   الشر طة   رسررُتدعَي واسرت ِ ب لكنررو  رر  يشررع   رألمرر . إذ  ررر  يعتر  نفسررو منرضرالً 

شرررع  وىررر  ادل يرررد ادلخهررر   سرررية. وقرررديف األارررزاب السير االرتقررررء مبصررر  لكنرررو مل يكرررن منخ طررررً 
لث  النرص ية. و عنله ئي  عبد النرص   أ  ال ئي  السردات ارد يف سيرسرت

ُ
 ادل

  اغتي  ال ئي  السردات عهى يد ا ن ع  صراب 0650تش ين األوب/أ ت     3ويف  9-9
 سرالمب    اسربمر قير    رنقهرب اررب صرراب الشرك ى األوب وأسر تو رأسررً اإلالشك ى خرلد 

عهرى عقرب. و رر  أق  ررؤه شلررن  ررن ا يشررغه   منرصرب اك ميررة ر يعرة مررن مصر  وتعرر ض مرن  قرري 
  0650أ ترررر      تشرررر ين األوب/ 09. ويف الدولررررة أمررررنمبرارررر  مررررنم  لالضررررطمرد عهررررى يررررد 

__________ 

لكنمررررر مل ت ا ررررق عهرررررى اختصرررررص اله نررررة  تهقررررري  0653ازي ا /ي نيرررررو  92انضررررمت مصرررر  إىل االتفرقيررررة يف  (1 
 من االتفرقية. 99لهمردة  البالغرت والنظ   يمر و قرً 
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سالمب    اإلصراب الشك ى األوب أئنرء زيررة عمتو  والدة خرلد مبرا  أمن الدولة اعتقهت 
ة مخسة أيررم تعر ض خالذلرر لهضر ب ادلر ح والتعرذيب. واسرُت ِ ب صرراب ز دلد دل اسرهتر. وااتُ 

سررالمب   ومررر لديررو مررن معه مرررت عررن اغتيرررب الرر ئي  السررردات اإلالشررك ى األوب  شررأ  خرلررد 
 سالمب   ينتمي إليمر.اإلواجملم عة اإلرىر ية الح يُعتقد أ  خرلد 

  نظرر  صررراب الشررك ى األوب و عررد مرر ور  ضررعة أشررم  عهررى اغتيرررب الرر ئي  السررردات 9-2
مظررررى ة طال يرررة لهمطرلبرررة  تحسررر  اخلررردمرت الصرررحية  وإجررر اء إصرررالارت اجتمرعيرررة  وتغيررر  
السيرسررة اخلررجيررة ادلتبعررة رررره إسرر ائي   رعتبررىررر عرمرر  انقسرررم يف العرررمل العرر   مررن وجمررة نظرر  

ذلررر اوات وال صررررص الطرررالب. ورغررر  سرررهمية ادلظررررى ة اسرررتعمهت الشررر طة الغررررز ادلسررري  لهررردم ع وا
 ي مرً  12صراب الشك ى األوب مث ااُت ز دلدة  وألقي القبا عهىادلطرطي لتف يق ادلتظرى ين. 

تعرر ض خالذلررر لشررىت ضرر وب التعررذيب مبررر يف ذلررص تعهيقررو مررن اليرردين  برر  مشرردود يف السررقإ 
االعترداء وتع ضرو لالعترداء اجلنسري وغر ه مرن أنر اع  سررعة ي ميررً  01وإجبرره عهرى ال قر ف دلردة 

اجلسردي واإلىرنررت الهفظيررة. و رر  عهررى ارد زعمررو  يبضرا لفحرر  طر  منررتظ  لتحديرد مرردى 
 قدرتررو عهررى حتمرر  ادلزيررد مررن التعررذيب. ويرردعي صررراب الشررك ى األوب أ  معذ يررو  رررن ا دائمرررً 

سرربي  ادللثرررب  يق مرر       .  كرررن ا عهررى عنرر   يف تعذيبررو إىل أ  يفقررد قدرتررو عهررى التحمرر  مترمرررً 
مر تع ض لو عهى          ز يده ليسي  الدم يف طرسة وينرول هنر لكهب ليهعقمر. غ  أ  أشد  خ

وعصي وأجسرم معدنية يف ش جو  وشده من اخلصيت  وشع   زجرجرتيد معذ يو ى  إيالجم  
سررالمب   ومجرعررة ااإلخرر ا  ادلسررهم  ا. و رنررت الشرر طة ت يررد اإلخرلررد عررن  مرر اراً  وسرر  العرنررة. 
إذا  ر  ينتمي إىل التيرر اإلسالمي وتط ح عهيو األس هة ذاهتر مر ة تهر  األخر ى. وعنردمر مع  ة مر 

  أاردأطهق س اح صراب الشك ى األوب يف هنرية ادلطرف  ُمنا من احلدي  عمرر جر ى لرو إىل 
هب منو وقإ أنشطتو السيرسية. ويق ب صراب الشك ى األوب إ  الك ا ي  مر زالت تنتر و وطُ 

 سنة عهى ذلص.  90ه من تعذيب رغ  م ور  شأ  مر عرنر
ي مرررر قضررررىر صرررراب الشرررك ى األوب يف االات ررررز عررررد إىل اجلرمعرررة  12و عرررد مررر ور  9-1

مرن السرف  ارىت  و رر  شلن عررإل مرب دراستو. وأوقإ أنشطتو السيرسية وخ ج مرن احتررد الطهبرة. 
  وجررب عهررى 0659ة عرررم ادللثرر ب أمرررم الشرر طة  صرر رة دوريررة. ويف هنريررو ررر  عهيررو  البهرردداخرر  

صراب الشك ى األوب تأدية اخلدمة العسك ية اإللزامية. ويدعي أ  أ نررء الف رة االجتمرعيرة الرح 
 01عسك ية عرلية يف ا  ُأج  ى  عهى تنظيإ ادل اايا دلدة  ينتمي إليمر ُ نح   عردة  رتبرً 

ديترو لهخدمرة العسرك ية اإللزاميرة  ر  والن م  ر  ليهرة يف زنزانرة انف اديرة مغهقرة. وخرالب  ررة تأ شم اً 
 والداه إىل ادلمهكة الع  ية السع دية. 

اخلدمررررة العسررررك ية  تررررزوج صررررراب الشررررك ى األوب واسررررتق  يف العرررر ي  انتمرررررء و عررررد  9-2
  ج ى است  ا و وتعذيبو م ة أخ ى  عد مر ور شرم ين عهرى 0651 رلق ب من سينرء. ويف عرم 

 والدة ا نتو البك .
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  نقرر  صررراب الشررك ى األوب  سرريررتو أاررد ادلسررر  ين 0654  اللثرين/ينررري  ويف  رررن   9-3
إىل احلرردود مررا إسرر ائي  و عيررد ذلررص قرمررت الشرر طة  رعتقرلررو. وأخرر ه ضرربرط الشرر طة أهنرر    رلرنرررً 

 رررن ا عهررى عهرر  مب قفررو ادلعررررض مررن احلك مررة. ويف ىررذه ادلرر ة  اات ررز صررراب الشررك ى األوب 
و إليرو أيرة هتر   صر رة رمسيرة. وأئنررء  ررة اات ررزه  تعر ض لهتعرذيب دو  أ  ت جرأشم  دلدة أر عة 

 سالمب   ومجرعة ااإلخ ا  ادلسهم  ا. اإلواالست  اب  شأ  خرلد 
سرت مر ات يف اجملمر ع  والتعرذيب ويدعي صراب الشك ى األوب أنو تع ض لالعتقرب 9-4

. وعنرردمر  طنررت الشرر طة يف 0654قبرر  أ  يهرر ذ  رررلف ار إىل ادلمهكررة الع  يررة السررع دية يف عرررم 
. وقرم صراب الشك ى األوب منزلومص  إىل ى و و إىل ادلمهكة  ج ى است  اب زوجتو وتدم  

عهرى احلردئرة.  شرم اً  02  ضا الرتيبرت الالزمة لتهتحق  و زوجتو وأ نرؤه يف السع دية  عد مر ور 
. ويررردعي  ترررر يف اخلرررررجلررر ال   ويف غضررر   ذلرررص  عررررد والرررداه إىل مصررر   عرررد أ  طعنرررر يف السرررن

لكررن صررراب الشررك ى األوب أ  والررده اعتقرر  واسررُت  ب. وىرر  ال يعهرر  مررر جرر ى لررو  رلضررب  
 ا. وال يسررتبعد صررراب الشررك ى األوب أ جبرر وح  رلغررة مصررر رً ادلستشررفى إىل انتمررى  ررو األمرر  ا

 يك   والده قد تع ض لهتعذيب. 
. وأ ررد 0664سرع دية ارىت عررم ومك  صراب الشك ى األوب وزوجتو وأ نررؤه يف ال 9-5

 أنو أنشأ أئنرء عمهو يف ادلمهكة منظمرة لهرد رع عرن اقر ع العمررب ال ا ردين  األمر  الرذي جهرب 
األسبرب وراء عردم رديرد عقرده ىذا أاد لو  يمر يبدو  مشر   ما السهطرت السع دية. و ر  

. 0664يف عررم  البهرديف السع دية وت اي  أس تو. وُأج  صراب الشرك ى األوب عهرى مغرردرة 
  اي  0666 رنتق  يف  داية األم  إىل اإلمررات الع  ية ادلتحدة مث إىل ُعمر  يف ازي ا /ي نيو 

. وأئنرررء  رررة عمهررو يف ُعمررر  أنشررأ صررراب الشررك ى األوب 9004عرررش مررا أسرر تو اررىت عرررم 
ادل قررا عهررى   ُنشرر. وعنرردمر البهررديتضررمن معه مرررت عررن االشخصرريرت ادل م قررةا يف  شرربكيرً  م قعرررً 

وصررردرت احل اسريب وال ئرررئق واظرر ت ادل قررا.  عمررر  السررهطرنيةشربكة اإلنرنررت  اعتقهتررو شر طة 
وزعرررر  صررررراب الشررررك ى األوب أ  شرررر طة األمررررن ىددتررررو وقرلررررت لررررو إ  االشخصررررية ادل م قررررةا 

ين ادل اقبررة ومل ُدرردهد لررو عقررد العمرر  شلررر يعررحتررت الشرر طة  ووضررعتوىرري السررهطر .  البهرردال ايرردة يف 
. واسررتدعتو الشرر طة السررت  ا و  رنتر ررو خرر ف شررديد و رر  مررن عمررر  مررا البهرردت ايهررو مررن  ضررمنرً 

 ادللث ب أمرممر.  من أس تو  دالً 

 .  صرابة الشك ى اللثرنية(ع م. أ. م.  .قضية   
.  يف القررررى ة وانتقهرررت إىل السرررع دية مرررا ع م. أ. م. ولررردت اال نرررة البكررر  ل سررر ة   . 9-6

. وتهقرت تعهيممرر عهرى مر  السرن  يف  ر  مرن السرع دية ومصر  وعمرر . 0655والردهتر يف عررم 
  لررردخ ب اجلرمعرررة إذ مل يتسرررن ذلرررر االلتحررررع  رررر يف عمرررر . 9009وعرررردت إىل مصررر  يف عررررم 

. وخرررالب الفررررة الدراسرررية تنقهرررت صررررابة 9003وتر عرررت دراسرررتمر اجلرمعيرررة ارررىت صررريإ عررررم 
إىل غ  رررة  اقتيررردتمصررر   همرررر دخهرررت ؛ و رنرررت  الشرررك ى اللثرنيرررة عررردة مررر ات  ررر  مصررر  وُعمرررر 

إىل السرع دية وعرن  البهرداست  اب خرصة  وُتسرأب عرن والردىر واألسربرب الرح دعترو إىل مغرردرة 
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 ط يقة ممينة  يتهفظ    عبررات  ذي ة  يمر إىرنة  عالقرتو يف مص . و ر  احملقق   يعرمه هنر دائمرً 
يرهترر وسرالمتمر. وقرد اسرتدعتمر قر ات األمرن ئرالث ذلر وألس هتر. و لث ا يف نفسرمر اخلر ف عهرى ا

اسرررت  اب صررررابة  أ ررر اد مبراررر  أمرررن الدولرررةمررر ات السرررت  ا ر. ويف ادلررر ة اللثرللثرررة  تررر ىل أارررد 
   شرأ  والردىر   أخرذ الضرر    طرقرة ى يتمرر  9003الشك ى اللثرنية م ة أخ ى  يف ر يرا عررم 

م    ررت  ررج ة  يمررر امتمرر  ذلرر وحل مررة وأغهرق البررب وأطبرق  قبضررتيو عهرى صردرىر وسرر ءهتر وقرر
 عررد صرر  حت شررو دلرردة ال تقرر  عررن سرررعة. و . وواإغضررر وجسرردىر.  رنتر ررر الررذع  وارولررت عرردم 

يف معمررررر  لثرررر ةا   اتصرررررالتذلررررص  أخ جمررررر مررررن الغ  ررررة ورمررررى  بطرقررررة ى يتمررررر وىررررددىر  عقررررد ا
شرررقيقتمر الصرررغ ى أصررريبت صررررابة الشرررك ى اللثرنيرررة  رلرررذع  وغرررردرت مصررر     قرررة  ادلسرررتقب . 

  يد. لتهتحق  أىهمر يف ُعمر . وىنر  أقرمت يف منزب والديمر إىل أ  سر  ت األس ة إىل الس

 .  صراب الشك ى اللثرل (ع م. أ. م. .دأقضية   
 ادلمهكرررررة الع  يرررررة .  يف القررررررى ة وسرررررر   إىلع م. أ. م. .دولرررررد اال رررررن اللثررررررين ل سررررر ة  أ 9-00

. وتهقرررى تعهيمرررو عهرررى مررر  السرررن   يف  ررر  مرررن السرررع دية 0655السرررع دية مرررا والدترررو يف عررررم 
لاللتحررع  رجلرمعرة إذ  9001ومص  وُعمر . وعرد صراب الشك ى اللثرل  إىل مص  يف عررم 

عنرررد نقطرررة م اقبرررة اجلررر ازات يف أُلقررري القررربا عهيرررو مل يتسرررن لرررو ذلرررص يف ُعمرررر . ولررردى وصررر لو 
 ده ومت أخرذ  عرا األغر اض الشخصرية ادلطرر  وج ى است  ا و  شأ  أنشرطة والرده ومكرر  وجر

وصرر  صرررراب قررد مررن اقيبتررو. وطهبررت منررو شررر طة احلرردود إ الغمررر  همررر قرررم  تغيررر  عن انررو. و 
الشرررك ى اللثرلررر  إىل ادلطررررر يف الصررربرح ومل يُبرررَ  سررربيهو إال يف ادلسررررء. وزعررر  أ  شررر طة احلررردود 

  وطهبرت منرو أ  يبر  والرده أ هغتو لدى إخالء سبيهو   أ  لقرءاهت   رو سرتكلث  مرن اف   صررعداً 
وأ هر  الشر طة  عن انرو  خرصررً   ذلص. و عرد مر ور ار ا  شرم ين  اذرذ ىرذا األخر  لنفسرو مسركنرً 

 نرررء عهررى طهبمررر. و عررد  ضررعة أيرررم اسررتدعتو الشرر طة. وىنررر  مت تكبيهررو ووضررا  رري  عهررى رأسررو 
وصررح مسرت    ه يف  واقتيد إىل مكر  آخر . و عرد ير م ونصرإ ُشر ع يف اسرت  ا و  شرأ  والرده.

وجمررو  كررالم  ررذيء وشررتم ه وأىرررن ه. و عررد اسررت  ا و لبضررا سرررعرت أخهرري سرربيهو يف الشررررع 
 الذي يقطن  يو.

واعُتقررر  صرررراب الشرررك ى اللثرلررر  خرررالب عرمرررو الدراسررري األوب السرررت  ا و مخررر  أو  9-00
دو   سرررت مررر ات. ويف إارررردى ىرررذه ادلررر ات  وضررررا يف زنزانرررة مظهمرررة دلرررردة يررر م  مث أ ررر ج عنررررو

است  ا و. و عد عرمو الدراسي األوب عرد صرراب الشرك ى اللثرلر  إىل أسر تو يف عمرر  لقضررء 
عطهة الصريإ. و عرد ع دترو إىل مصر   فررة قصر ة اسرُتدعَي لهتحقيرق. و عرد ذلرص  ااُت رز دلردة 
أسب ع واسُت  ب  شأ  والده طيهة ال قت. ومن مجهة مر ُس   عنو صراب الشك ى اللثرل  مرر 

لهتعرذيب اجلسردي والنفسري    . وأئنررء اات ررزه تعر ضمبرار  أمرن الدولرة  قد مسا عن إذا  ر
مبر ج ى. و عد مدة تراوح  أادمبر يف ذلص االغتصرب. و عد اإل  اج عنو طهب منو عدم إخبرر 

 رر  أر عررة ومخسررة أيرررم  قرربا عهيررو مرر ة أخرر ى وتعرر ض لالغتصرررب والتعررذيب  شررك  متكرر ر  
  اررروب 9003د مرردة تررراوح  رر  أر عررة ومخسررة أيرررم. ويف نيسررر /أ  ي   عرر وأخهرري سرربيهو أيضرررً 
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عرن ذلرص  سربب  اضط  إىل التخهريصراب الشك ى اللثرل  استكمرب االمتحر  النمرئي لكنو 
نرو مل صصر  ادلغردرة لكنو مل يتمكن مرن ذلرص ألإصر تو  ر راب شديد ترب لهصدمة. و ر  ي يد 

  رلسف .  تص يح عهى 
. وعهر  أنرو ال  رد مر اتصر  صرراب الشرك ى اللثرلر   ق يرب لرو يعمر  زلرميررً  ويف وقت 9-09

مرررن احلصررر ب عهرررى شرررمردة طبيرررة  رررذىب إىل مستشرررفى اكررر مي  عرررد اررر ا  شرررم  مرررن تع ضرررو 
لالغتصرررب يف آخرر  مرر ة. وأخرر ه الطبيررب أ  إئبرررت ارردوث االغتصرررب أمررٌ  شلكررن لكررن مرر ور 

  ادلمهة الزمنية الح تسمح  رسرتخدام السررئ  وقت ط ي  ال يسمح  رلتع ف عهى ى ية اجلرين أل
إال  نرررء      ادلنرر ي يف حتديررد اذل يررة ىرري أسررب عر . وال يسررتطيا ادلستشررفى الشرر وع يف التحقيررق
الشرر طة عررن عهرى أمرر  مرن الشرر طة شلررر يعرين أنررو ينبغري أ  يقرر م صررراب الشرك ى اللثرلرر   رإ الر 

عررن ذلررص  جلررأ إىل مستشررفى خرررص  مررر. وع ضرررً   وىرر  مررر مل درر ؤ عهررى  عهررو خشررية مناحلردئررة أوالً 
أ رردى اسررتعداده إلجرر اء التحقيررق. و عررد ذلررص نصررح أاررد احملرررم  صررراب الشررك ى اللثرلرر   ررإغالع 

عهيرررو. وعمررر   تهرررص النصررريحة واسرررتعر   طبيرررب   بررر اً   مهرررإ التحقيرررق أل  ادلضررري  يرررو يشرررك  خطررر اً 
تقررربا عهيرررو مررر ة يف األسرررب ع  نفسررررين يررر  يرررردد عهيرررو  رنتظررررم. ويف غضررر   ذلرررص  يهرررت الشررر طة
نفرر  األسرر هة السررر قة. ومل   وحتت ررزه دلرردة سرررعت  إىل ئررالث سرررعرت  رر  مرر ة. و رنررت ت جررو إليررو 

يتعرر ض لالغتصرررب لكنررو تعرر ض لالعتررداء والشررت  واإلىرنررة. ومتكررن صررراب الشررك ى اللثرلرر  مرررن 
. ومل 9003ر/مرري  أير 02 سرف  عرن ط يرق ال شر ة وغرردر مصر  إىل ُعمرر  يف تصر يحاحلص ب عهى 

 يستطا إخبرر أس تو عمر تع ض لو من تعذيب يف مص . 

 إج اءات منح اله  ء يف الس يد  
سررر   صررراب الشررك ى األوب وأسرر تو  رلسرريررة مررن عمررر  إىل قطرر  ومررن ىنررر  سررر  وا  9-02
و  . ويف الير م نفسر9004أيه ب/سبتم   02ودخه ا الس يد   اًّ يف  مل ُيكشإ عنوإىل  هد  ج اً 

قدمت األس ة طهب اله  ء إىل ال ادة ادلعنية  رلنظ  يف طهبررت اله ر ء التر عرة جملهر  اذل ر ة يف 
 . ومشهت طهبرهت  احلص ب عهى تصرريح اإلقرمة والعم .  ير ال
مرررا أصرررحرب قصررر ة   أجررر ى رلهررر  اذل ررر ة مقرررر الت 9004أيه ب/سررربتم   01ويف  9-01

ر هررة تقرردمي الطهررب لرردى رلهرر  اذل رر ة روى صررراب الشررك ى  شررأ  الطهبرررت. وأئنرررء إجرر اء مق
أعرراله. وذ رر   5-9و 0-9الشررك ى األوب قصررتو عهررى النحرر  الررذي ورد تهخيصررو يف الفقرر ت  

يف اجلرمعررة مبصررر  عنررردمر طهرررب منرررو والرررده يف اتصررررب  صررراب الشرررك ى اللثرلررر  أنرررو  رررر  طرلبررررً 
ة مضرط ة دلغرردرة ُعمرر  ىرتفي ا رز ترذ  ة سرف  عهرى وجرو السر عة. وأوضرح لرو األب أ  األسر  

يف أقر ب وقررت شلكررن. وذ رر  صررراب الشررك ى اللثرلر   ررذلص أ  والررده  ررر  ي اجررو مشررر   يف 
يف مصرر   إنررو  ررر   رردوره مطه  رررً  مصرر  و ررر  يتعررذر عهيررو العرر دة إىل ذلررص البهررد. وأضرررف قرررئالً 

ة التحقيرق يف ادلطررر واقتيرد إىل غ  رأُلقري القربا عهيرو  سبب والده. و رر   همرر ذىرب إىل مصر  
  ب  شأ  والده. و ر  يُعتردى عهيرو أئنررء جهسررت االسرت  اب ويبهرى سربيهو ويسرمح لرو واستُ 

ادلشررر   الررح ي اجممرر والررده يف مصرر  رد  رررلق ب عرن . وعنرردمر سرألو رلهرر  اذل رر ة البهررد ردخ ب 
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إ  والررده تعرر ض لالعتقرررب عرردة مرر ات ألنررو  ررر  مررن أنصرررر اقرر ع اإلنسررر  الررذين دا عرر ا عررن 
نرس ور أوا عهى ال ق ف يف وجو احلك مة وأصحرب السهطة. وذ  ت صرابة الشك ى اللثرنيرة ال

أئنرء مقر هة تقردمي الطهرب لردى رلهر  اذل ر ة  أ  األسربرب الرح دعتمرر إىل طهرب اله ر ء تر تب  
  رألسبرب الح تقدم  ر والدىر.  

لتقرردمي  أندرسر   زلرميرررً    عرر ه رلهر  اذل رر ة  رر 9004تشر ين األوب/أ ترر     95ويف  9-02
  قررردم احملررررمي 9004 ررررن   األوب/ديسرررم    93ادلسررررعدة القضررررئية جلميرررا أ ررر اد األسررر ة. ويف 

دلرررنح مجيرررا أ ررر اد األسررر ة م  رررز الالجررر   رإلضرررر ة إىل وئررررئق  التمرسررررت تضرررمنت إ رررردات وطهبررررً 
سر ة  مجريعم  مرر   استدعى رله  اذل  ة سبعة من أ  اد األ9005ازي ا /ي نيو  2السف . ويف 

.( إلجرر اء مقررر الت جديرردة  شررأ  الطهررب مررا  رر  وااررد عهررى ع م. أ. م. .عرر عرردا األصررغ   
 دلسرعدهتر.شف ي ادة. واض  زلرمي األس ة ومرج  

  ر ا رله  اذل ر ة طهبررت أصرحرب الشرك ى لهحصر ب 9005مت ز/ي ليو  91ويف  9-03
و يمررر يتعهررق      ر ترر ايهم  إىل مصرر . عهررى تصرر يح اإلقرمررة وم  ررز الالجرر  ووئرررئق السررف  وقرر  

 صراب الشك ى اللثرل   أقر  رلهر  اذل ر ة  تع ضرو لهتعرذيب لكنرو أعر ب عرن اعتقررده  أنرو مل 
إىل مصررر  وخ وجرررو منمرررر يف الفررررة مرررن  إىل أ  دخ لرررو مررر اراً  يُعرررذهب  سررربب والرررده. وأشررررر أيضررررً 

الارررذ  رررذلص أ  صرررراب . و و  لثررر اً  ررر  يررردب عهرررى أ  السرررهطرت ال تأ رررو 9004إىل  9001
 الشك ى اللثرل  مل يستنفد سب  االنتصرف احملهية ادلتراة يف مص   يمر يتعهق  رلتعذيب ادلزع م.  

ت  يرر    اصرر  زلرررمي ادلسرررعدة القضرررئية  رر  أندرسرر    عهررى 9005مت ز/ي ليررو  96ويف  9-04
 ة.  صررابع م. أ. م. .شي. و  س. واللثرنيرة واللثرلر   ومرن س. رمسي من أصحرب الشك ى األوب

   ى  ادلملث  القرن ين أل  اد األس ة.  (. و عد ذلص الترريخ  أصبح أيضرً ةالشك ى ال ا ع
زلكمرة شر و   أمررم  جر ى الطعرن يف قر ار رلهر  اذل ر ة 9005آب/أغسرط   3ويف  9-05

  طهررب  يررو عقررد 9005تشرر ين اللثرررين/ن  م   00اذل رر ة. وشررفا احملرررمي الطعررن  رلتمرررس يف 
عمررن احملرررمي حترردث   9005 رررن   األوب/ديسررم    5مرع. ويف طهررب آخرر  مرر رخ جهسررة اسررت

سيخضررا لالسررت  اب يف جهسررة االسررتمرع واألسرر هة الررح سرري يب عهيمررر.  أشرررر  عهررى سرربي  
مبراررر  أمرررن ادللثررررب  إىل اسرررت  اب صرررراب الشرررك ى األوب  شرررأ  مرررر اررردث عنررردمر اعتقهترررو 

يف مصر  ادلبرا  ئنرء التعذيب ومر إذا  ر  يعتقد أ  يف مص  واألس هة الح ُوجمت إليو أالدولة 
ال تررزاب تكرررث ألمرر ه. و رإلضررر ة إىل ذلررص  أشرررر إىل سرر الو عررن أسرر تو وتقرردمي شرر  ة العرئهررة 

االجتمرررعي. وم اسررالتو عهررى م قررا  يسررب   لهت اصرر   geni.comوشرر امر عرر  ادل قررا اإللكررروين 
ذىررب    رأيرررً 9006  رررن   اللثرين/ينررري   09 رر ة يف وقبرر  انعقرررد جهسررة االسررتمرع  أصرردر رلهرر  اذل

 يررو  ضررمن مجهررة أمرر ر  إىل ااتمررررب عرردم قبرر ب األدلررة الررح ذ  هترررر األسرر ة أمرررم زلكمررة شررر و  
لهصررفحرت ادلسررتقرة مررن م قررا  يسررب   اللثب تيررة . ود ررا  ررأ  القيمررة عد ررة األئرر اذل رر ة  رعتبررىررر 
  عررن قيمررة ادلعه مرررت الررح يقرردممر الشررخ  ادلعررين ال تزيررد وال تقرر geni.comوادل قررا اإللكررروين 

 شررك  مبرشرر . وأ رردى اجملهرر  اسررتعداده لهقرر ار  ررأ  ىنررر  ىي رررت يف الشرر طة ادلصرر ية ت تكررب 
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انتمر رت وقرب إ  ادلشمد العرم ي اي  راتمرب وج د اررالت تعرذيب يف مصر . غر  أنرو أشررر 
أصرحرب  رط  الف دية الرح  كرن أ  ي اجممرريف تقييمو لهمخ إىل أ  ىذه ادلعه مرت ال تغ  شي رً 

 الشك ى يف ارب ع دهت . 
. 9006  رررن   اللثرين/ينرررري   94وانعقرردت جهسررة االسررتمرع يف زلكمرررة شرر و  اذل رر ة يف  9-06

 رإلضرررر ة إىل احملررررمي الرررذي  رررلثهم .  ةواضررر  صرررراب الشرررك ى األوب واللثرنيرررة واللثرلررر  وال ا عررر
 يمرر     شرروا إىل أهن  صر ظ   عهى سر ية  عرا ادلعه مررت والاظت احملكمة أ  أ  اد األس ة أ

 يرررنم    ررر ى االسرررتمرع إلررريم   ررر  عهرررى اررردة. وقررردم احملررررمي نسرررخة مرررن شرررمردة طبيرررة تتعهرررق 
وم رخرة       شريهيفتي   صرردرة عرن عيرردة طرب األطفررب وادلر اىق  يف ةالشرك ى ال ا عر ة صراب
مرررن  تُعررررج ةالشرررك ى ال ا عررر ةدة أ  صرررراب. وجررررء يف الشرررمر9005 ررررن   األوب/ديسرررم    05

شررررمردة تتعهررررق  صررررراب  احملرررررمي أيضرررررً  وقرررردمترررررج إىل إجرررر اء عمهيررررة ج اايررررة. حت رررر ط الدرقيررررة و 
نفسررين يعمر  يف   وصرردرة عرن طبيرب 9005تشر ين اللثررين/ن  م   4الشك ى اللثرل   م رخة 

دة إىل أ  صررراب الشرررك ى م  ررز الصررهيب األعررر  دلعرجلررة ضررحرير احلررر ب والتعررذيب. وتشرر  الشرررمر
. وشررر ح صرررراب 9004 تشررر ين األوب/أ تررر    05اللثرلررر   رررر  يرررردد عهرررى ادلعررررج النفسررري منرررذ 

ادلص ية أئنررء  ررة مبرا  أمن الدولة الشك ى اللثرل  تفرصي  االعتداء الذي تع ض لو عهى يد 
 ح . وتتضرررررمن الشرررررمردة يف اجملمررررر   شررررر9004و 9001دراسررررتو جبرمعرررررة القررررررى ة  ررررر  عرررررمي 

صررراب الشررك ى اللثرلرر  لالعتررداء وإ ررردة  أنررو اتصرر  مبحرررم مصرر ي اللتمرررس اجلرر . وأشررررت 
إىل ضرر ورة خضرر ع صررراب الشررك ى اللثرلرر  لهعررالج النفسرري لكرري يررتمكن مررن  الشررمردة أيضرررً 
 متر عة ايرتو.  

  ر ضررت زلكمررة شرر و  اذل رر ة يف أر عررة أاكرررم الطعررَن 9006شرربرط/  اي   04ويف  9-90
أصررررحرب الشررررك ى. وأقرررر ت احملكمررررة  راتمرررررب تعرررر ض صررررراب الشررررك ى األوب  الررررذي قدمررررو

لهتعذيب عهى يد السهطرت لكنمر رأت أ  األاداث م  عهيمر زمن ط ي  واستبعدت أ  تكر   
السهطرت ممتمرة  رأم  األسر ة ارىت اف . وأشرررت  رذلص إىل أهنرر ال تسرتطيا إئبررت ى يرة أ ر اد 

  الررح أ ررردوا  ررأهن  ت   ىررر لهممرر هلب لرردى وصرر ذل  إىل األسرر ة يف يرر  عرردم وجرر د جرر ازات سررف ى
 رأ  تقرد م  لطهرب احلصر ب عهرى جر ازات سرف  مرن السرفررة ادلصر ية يف  الس يد. ود عت أيضررً 

ل سررر ة. و يمرررر يتعهرررق  صررررابة  ُعمرررر  دومرررر مشرررر   ي  رررد  ررردوره أ  السرررهطرت ال تهقررري  ررررالً 
مل ترتمكن مرن إئبررت     مجهرة أمر ر  إىل أهنرر يف  الشك ى اللثرنية  أشرررت زلكمرة شر و  اذل ر ة

صررحة روايتمررر مررن خررالب ال ئرررئق أو غ ىررر مررن األدلررة مررا أ  ادلعه مرررت الررح أدلررت  ررر جرررءت 
 ما ال قرئا ادلع و ة.   تتنرقا متمرسكة ومل 

زلكمررة االسررت نرف اخلرصررة أمرررم يف األاكرررم الصررردرة  وقرردم أصررحرب الشررك ى طعنرررً  9-90
ل سرربرب الررح ترردع  زلكمررة  مفصررالً    قرردم زلرررميم  تعهرريالً 9006آذار/مررررس  5 رررذل  ة. ويف 

االست نرف اخلرصة  رذل  ة إىل قبر ب الطعرن. ود را  يف مجهرة أمر ر   رأ  صررا  الشرك ى األوب 
لتعرذيب شرديد وإسررءة  رلغرة. وقررب إ  زلكمرة شر و  األسر ة مل تفسر  عهرى  ر   واللثرل  تع ضرً 
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يررة عنرردمر ذىبررت يف تقرردي ىر إىل أ  ادلخرررط  احملدقررة  صررراب الشررك ى صرررئب الق اعررد القرن ن
األوب قد انتفت مبر أنو م  زمن ط ي  عهرى اردوث اإلسررءة. وأشررر احملررمي إىل أ  ىرذا التقردي  
ال ت يده ادلعه مرت ادلتعهقة مبص  وطهب من زلكمة االست نرف اخلرصرة  ررذل  ة تقردمي ت جيمررت 

. وادعررررى أصررررحرب الشررررك ى أ  التمديرررردات السررررر قةا  ىررررر لتنتفرررري  شررررأ  ال قرررررئا ادلطهرررر ب ت  
 ؛  حرلة الط ارئ ادلعهنة منذ اللثمرنينيرت ال تزاب قرئمة. عرمرً  90الظ وف يف مص  مل تتغ  منذ 

 رررأ  مررررر شررررمدتو اللثمرنينيررررت مررررن أاررررداث ال يرررزاب صكرررر  سرررره    ود رررا احملرررررمي أيضرررررً  9-99
اشررُتبو يف ارتبرررطم   رإلسرررالمي . وقررد اهُترر  صرررراب السررهطرت ادلصرر ية رررره األشرررخرص الررذين 

الشك ى األوب  ررتبرطو  رذه اجلمرعرة شلرر ع ضرو لهتعرذيب وسر ء ادلعرمهرة. وذلرص  سربب صرالتو 
سرررررالمب    الرررررذي قيررررر  إنرررررو اغتررررررب الررررر ئي  السرررررردات  وزلمرررررد اإلال ئيقرررررة  رررررر ين عمرررررو  خرلرررررد 

يف تنظررري  القرعررردة. وقررررب إ  صرررراب  مع و ررررً  سرررالمب    الرررذي  ررر  مرررن مصررر  وأصررربح وجمررررً اإل
الشررك ى األوب مررن أسرر ة نبيهررة  رنررت تنتمرري إىل النخبررة احلر مررة يف عمررد  رر  مررن عبررد النرصرر  

أم ه. وعرررالوة عهررى ذلرررص   ررهترررت   مبراررر  أمررن الدولررةوالسررردات  وىرر  مرررر يعررزز اال رررراض  ررأ  
عررم     يف صر  أسقطت زلكمة ش و  اذل  ة من اعتبررىر أ  صراب الشك ى األوب    مرن م

الشر طة ورغر  منعرو مرن السرف . ولرذلص   مرن احملتمر    رردللث ب أمررم و  ر  مطرلبررً رغ  أن 0654
يف لهنظر  إنرو مرن الال رت  أ  تلث  ع دتو اىتمررم السرهطرت  رو مرن جديرد. وأضررف احملررمي قررئالً 

عهرررى  ال اقررا  أ  ذهررر  زلكمرررة شرر و  اذل ررر ة إىل أ  صرررراب الشرررك ى اللثرلرر  مل يقررر  الررردلي 
ت جيح تع ضرو لسر ء ادلعرمهرة  سربب أنشرطة والرده. ود را  أنرو  رر  ينبغري تفسر  الشرص دلصرهحة 
صراب الشك ى اللثرل  مبر أ  ادلعه مة ال ايدة الح ع  ت ىري أنرو تعر ض لالعتقررب والتعرذيب 
 سرربب والررده. و رإلضررر ة إىل ذلررص  دعررر احملرررمي زلكمررة االسررت نرف اخلرصررة  رررذل  ة إىل تقيرري  

 ضا السرئد يف مصر   يمرر يتعهرق  طر  التعر ض لهتعرذيب وادلعرمهرة الالإنسررنية. وأشررر احملررمي ال
 األم  الذي يسمح  رله  ء إىل التعذيب يف  عا احلرالت.    إىل س ير  ق ان  الط ارئ يف مص 

  أصدرت زلكمرة االسرت نرف اخلرصرة  ررذل  ة أر عرة قر ارات 9006أيرر/مري   90ويف  9-92
مرررر     لقضررريةامال سررررت يف  مل يسرررت د عررردم قبررر ب الطعرررن. وخهصرررت احملكمرررة إىل أنرررو تقضررري 

  .(2 لقب ب الطعن يشك  أسرسرً 
إىل رلهر  اذل ر ة لدراسرة    قدم أصحرب الشك ى طهبرً 9006ازي ا /ي نيو  00ويف  9-91

مرة وم  رز إنفرذ أوام  الط د وطهب ا يف مجهة أم ر  احلصر ب عهرى تصررريح اإلقرحت ب دو  مع قرت 
الالج  ووئرئق السف .  مر طُهب من رله  اذل  ة إيقرف إنفرذ أوام  الط د وتعي  زلرم ل سر ة 
يه   تقنيرت اإلنرنت. ومن    األسبرب الح تعه   ر أصحرب الشك ى لطهب إج اء الدراسرة 

يعتقدو  أ  وإيقرف اإلنفرذ  ادعرء انتمرء صراب الشك ى األوب إىل مجرعة من ادللثقف  الذين 
__________ 

من قرن   األجرنب الس يدي الذي ين  عهى ج از قبر ب زلكمرة  03من الفص   09دة إىل ادلر ي جى ال ج ع (2 
االسررت نرف اخلرصررة  رررذل  ة لهطعرر   إذا  ررر  النظرر   يمررر مررن قبرر  زلكمررة االسررت نرف مممرررًّ لتطبيررق القرررن   أو  

 . رنت ىنر  أسبرب استلثنرئية أخ ى تدع  إىل النظ  يف الطعن
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م ام ة اغتيررب الر ئي  السرردات. إذ يعتقرد أنرو مل يلثبرت  واال ئي  اسين مبرر  وزم تو ى  من د   
سررالمب   ىرر  القرترر . وقررد قرررم صررراب الشررك ى األوب منررذ قدومررو إىل اإلأ  ا ررن عمررو خرلررد 

ردات الس يد  مهرة مرن أجر  أ  تضرطها منظمرة األمر  ادلتحردة  ررلتحقيق يف اغتيررب الر ئي  السر
وت ئة ا ن عمو. وأنشأ صراب الشرك ى األوب عردة مردونرت نشر  عهيمرر معه مررت غر  مترارة 
لغرر ه تتعهررق  عمهيررة االغتيررررب. واطهررا عهررى عنررروين ادلتصرررفح  يف   وت  رر ب اإلنرنررت   جرررد أ  
معظمم  من مص . وىنرر  رلم عرة مرن عنرروين   وت  ر ب اإلنرنرت قرد تعر د لهسرهطرت ادلصر ية. 

الررح تبحرر  عررن ادلنشررق  عرر   برارر  أمررن الدولررةصررراب الشررك ى األوب أهنررر تعرر د دلويرر جح 
شرربكة اإلنرنررت  مررر ىرر  معرر وف. ومبررر أ  ىررذه ادلعه مرررت تعرر د إىل صررراب الشررك ى األوب  

تعه  أنو ى  من نشر ىر عهرى شربكة اإلنرنرت. ولرذلص   إنرو مبرا  أمن الدولة  من ادل جح أ  
ولعق  ة قرسية ال تتنرسب ما  عهرو  لهمالاقة قد يع ضو   ب اً   ي اجو  نش  ىذه ادلعه مرت خط اً 

يكررن  إمكرنررو اإلدالء  ررذه ال اقعررة يف وقررت سررر ق أل   تكرر   عق  ررة اإلعرردام. وقرررب إنررو ملرمبررر 
  . 9006ذلص مل صدث إال يف عرم 

  ر رررا رلهررر  اذل ررر ة طهبررررت إيقررررف اإلنفررررذ وتعيرررر  9006ازي ا /ي نيرررو  92ويف  9-92
  قرر ر رلهرر  اذل رر ة عرردم إصرردار تصرررريح 9006مت ز/ي ليررو  2زلرررمي ادلسرررعدة القضرررئية. ويف 

من قرن   األجرنب السر يدي  القررن  ( وعردم إعرردة  09من الفص   05ادلردة اإلقرمة مب جب 
 .(3 مررن القرررن   09مررن الفصرر   06ادلررردة دلتعهقررة  تصرررريح اإلقرمررة مب جررب اسررتع اض ادلسررألة ا

ورأى اجمله  أ  شلررسة الشخ  لنشرط سيرسي يف البهد الذي  ر  إليرو ضرد نظررم  هرده األصرهي 
لطهرب اله ر ء إال إذا ئبرت  يف  ر  ارلرة عهرى اردة  وجر د ااتمررب  ال  كن أ  يشك  أسرسررً 

ضررطمرد وادلضرريقة عهررى يرد سررهطرت  هررده األصرهي عنررد العرر دة. لتع ضرو  جرر اء ىرذا النشرررط  لال
وقد قضت الس ا ق القضرئية  أنو إذا تب  أ  اإلجر اءات الرح اذرذىر مهرتم  اله ر ء يف السر يد 

ال واررردىر اقرررو يف البقررررء يف السررر يد   رررإ  ىرررذه اإلجررر اءات  يف صررررحال تتررر خى سررر ى الترررأئ  
احلرجة إىل احلمرية. وقرب عالوة عهرى ذلرص  إ  الشرخ   تستحق إيالءىر أمهية ارمسة يف تقيي 

الررذي ينخرر ط يف نشرررط سيرسرري يف البهررد الررذي  رر  إليررو قبرر  ارر  مسررألة تصرر يح اإلقرمررة  صرر رة 
 هي عهى أهنر سلرط  شديدة. هنرئية ال ينظ  إىل ادلخرط  الح ي اجممر لدى ع دتو إىل  هده األص

وجر د قنرعرة لردى صرراب الشرك ى األوب  رأ   عن ذلرص إ  وقرب رله  اذل  ة  ضالً  9-93
تصفح م قعرو اإللكرروين  لثر  معه مرة جديردة مل تر د ت ت رن  الحادلص ية ىي  مبرا  أمن الدولة

اإلشررررة إليمررر مررن قبرر .  يررد أ  اجملهرر  خهرر  إىل أنررو مل تظمرر  أسرربرب جديرردة تشررك  مع قرررت 
ن  . ورأى   رإلضررر ة إىل ذلررص  مررن القررر 09مررن الفصرر   05 ادلررردةحترر ب دو  اإلنفرررذ مب جررب 

 09مرن الفصر   2-0ادلر اد دلرر ورد يف  لهنفررذ و قررً  اجلديدة ال  كرن اعتبررىرر عرئقررً ال قرئا أ  

__________ 

ت الدائمة الح حت ب دو  تنفيرذ األوامر  الصرردرة  عردم السرمرح  ردخ ب البهرد والطر د ت د الق اعد ادلتعهقة  ردلع قر (3 
   ررالقرا  مرا ت  مقر وء09مرن الفصر   06و 05منو الح أصربحت هنرئيرة وغر  قر هرة لالسرت نرف يف ادلرردت  

 من القرن  . 09من الفص   2-0ادل اد 
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مررن القرررن    يمررر يتعهررق  رألسرر ة. وعهيررو  رأى اجملهرر  أنررو ال ت جررد أسرربرب ترردع  إىل النظرر  يف 
 القرن  .   من 09من الفص   06 ادلردةمسألة تصرريح اإلقرمة مب جب 

  طهررررب أصررررحرب الشررررك ى مررررن رلهرررر  اذل رررر ة 9006تشرررر ين اللثرررررين/ن  م   2ويف  9-94
م اجعررة القرر ار والتمسرر ا احلصرر ب عهررى تصرررريح اإلقرمررة وم  ررز الالجرر  ووئرررئق السررف . وتضررمنت 
أسبرب ادل اجعة مر يعيشو األطفرب  ص رة خرصة  و قية أ  اد األسر ة  مرن ير وف قرسرية لهغريرة. 

إىل جلنرررة منرىضرررة  األسررر ة يف الطهرررب الرررذي قدمترررو جملهررر  اذل ررر ة إىل أهنرررر ر عرررت طهبررررً  وأشرررررت
التعررذيب السررتع اض أوامرر  الطرر د وأ  اله نررة وا قررت عهررى اسررتع اض الرربالر. وأضرررف أصررحرب 
الشرررك ى أنرررو  كرررن سرررحب الررربالر ادلقررردم إىل اله نرررة يف اررررب اصرررهت األسررر ة عهرررى تصررر يح 

  رأى رلهرر  اذل رر ة أنررو ال ي جررد أي سرربب يرردع  9006/ن  م  تشرر ين اللثرررين 1اإلقرمررة. ويف 
 . إىل تغي  الق ار الذي صدر سر قرً 

 الشكوى  
أل  ا رن عر   مبرار  أمرن الدولرةيدعي أصحرب الشك ى أهن  مر زالر ا م ضرا اىتمررم  2-0

سرررالمب   اغتررررب الررر ئي  السرررردات   مرررر قيررر   وأ  مجرعرررة اإلصرررراب الشرررك ى األوب  خرلرررد 
صر ية وت  طمرر  ا  ادلسهم  ا ادلتممة  ذا االغتيررب تسرمى اف  مجرعرة اجلمررد اإلسرالمي ادلااإلخ

سالمب    ا ن الع  اللثرين لصرراب اإلصالت  تنظي  القرعدة  و سبب االشتبره يف انتمرء زلمد 
 .0662 عرم    الشك ى األوب  إىل ىذه اجلمرعة واالشتبره يف زلرولتو اغتيرب ال ئي  مبرر  يف

الررح أشرر  إليمررر  و رر   صررراب الشررك ى األوب ال ا طررة األسرر ية وي  ررد أصررحرب الشررك ى أ  
   يع ضم  شخصيرً متنفذةانرص يا معررض لهسهطرت ادلص ية و أنو أاد أ نرء أس ة   أنو مع و رً 

 نرررء عهررى ذلررص   ررأ  إنفرررذ    خلطرر  التعررذيب يف ارررب ُأجرر وا عهررى العرر دة إىل مصرر . ود عرر ا  
 من االتفرقية.        03و 2دى  إىل  هدى  األصهي  يو انتمر  لهمردت  أوام  ط  

نررو دررب معرررمهتم   أسرر ة  مبعررك أنررو إذا  رنررت ىنررر  إ مررر يقرر ب أصررحرب الشررك ى  2-9
عهرى  أسبرب  ر ية حلص ب صراب الشك ى األوب عهى اله ر ء   ينبغري أ  صصر  أ نررؤه أيضررً 

مرن التعر ض  مر راً  اللثرل    جو خرص  أ  لديممر خ  ررً اله  ء. وي  د صرابر الشك ى األوب و 
لالضررطمرد والنتمر رررت خطرر ة  سرربب النشرررط السيرسرري لصررراب الشررك ى األوب يف السررر ق 
وعالقة أس هتمر  رلقرت  ادلزع م له ئي  السردات. ويضيفر  أهنمر ال يتمتعر   أي عرية يف مصر  

الغتصررررب أو دلعرمهررة أو عق  رررة غررر  إنسررررنية أو ا وأهنمررر يبشرررير  التعررر ض لهقترر  أو التعرررذيب أو
 ممينة.  

 مالحظات الدولة الطرف بشأ  المقبولية واألسس الموضوعية  
  مالاظرهتررر 9000شرربرط/  اي   91الدولررة الطرر ف يف مررذ  ة شررف ية م رخررة  قرردمت 1-0

 أ  ىرذه القضرية  شأ  ادلقب لية واألس  ادل ض عية. و يمر يتعهق  ردلقب لية تش  إىل عدم عهممر 
الدوليرة. قد ج ى  لثمر أو د ي  لثمر مب جب أي إج اء آخ  مرن إجر اءات التحقيرق أو التسر ية 
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مررن االتفرقيررة  تقرر  الدولرررة الطرر ف  ررأ  مجيررا سرررب   99 ب( مررن ادلرررردة 2و رإلشررررة إىل الفقرر ة 
 االنتصرف ادلتراة قد اسُتنفذت يف ىذا البالر.   

 رإ  مسرألة األسر   أنو يف ارب اعت ت اله نة الربالر مقبر الً  وتش  الدولة الط ف إىل 1-9
ادل ض عية ادلع وضة عهيمر تتعهق مبرر إذا  رر  طر د أصرحرب الشرك ى ينطر ي عهرى انتمرر  اللترزام 

مررن االتفرقيررة  عرردم ت ايرر  أو إعررردة شررخ  إىل  هررد آخرر  يُ جررد  يررو  2السرر يد مب جررب ادلررردة 
طرر  التعررذيب. وتشرر  الدولررة الطرر ف  ررذا سرريتع ض خلنررو ىل االعتقرررد  أيرردع  إ (4 سرربب اقيقرري

مرر إذا  رنرت      الذي يقضي  أ  اذلدف مرن حتديرد (5  ص  إىل االجتمرد القرن ين له نةاخلص
من االتفرقية ى  إئبرت مر إذا  رر   2لهمردة  إىل  هد آخ  يشك  انتمر رً  إعردة شخ  مر قس اً 

إليرو. وعهيرو   رإ   سريعردعر ض لهتعرذيب يف البهرد الرذي الت (6 الف د ادلعين سري اجو شخصريرً خطر 
أو الصررخة أو اجلمرعية حلق ع اإلنسر  يف  هرد مرر ال  الفرداةوج د م  ئر ت من االنتمر رت 

يشك  يف ارد ذاترو سرببرً  ر يررً لهخهر ص إىل أ  شخصررً  عينرو سري اجو خطر  التعر ض لهتعرذيب 
   أسربرب إضرر ية تبرّ  اصتررج إىل تر   2مرر  لهمرردة عند ع دتو إىل ذلص البهد.  إئبرت وج د انت

 أ  الف د ادلعين سيتع ض ذلذا اخلط  شخصيرً. 
  مصرررررر   ررررررأالدولررررررة الطرررررر ف تررررررد ا قرررررر ع اإلنسررررررر   العرمررررررة حلرلررررررة رحلو يمررررررر يتعهررررررق   1-2

وقعت/صررردقت عهررررى مجيررررا معرىررردات األمرررر  ادلتحرررردة ال ئيسررررية حلقررر ع اإلنسررررر   مبررررر يف ذلررررص 
ادلقر ر اخلررص قرد ير  . و لالتفرقيرةمل ت قا أو تصدع عهى ال وت   ب االختيرري االتفرقية. لكنمر 

ادلعين مبسألة التعذيب وغ ه من ض وب ادلعرمهة أو العق  رة القرسرية أو الالإنسررنية أو ادلمينرة منرذ 
ذ   رلزيررة دو  أ  يفهح يف احلص ب عهيو. وتأسر  رلهر  وطرين حلقر ع يطهب اإل 0663عرم 

ال يررزاب ىنرر  الكلثر  شلرر يتعرر  أنرو رسرة  طر س  طر س غررر . وتضريإ الدولرة الطر ف اإلنسرر    ئ
ال سررريمر يف و الشررر طة سلرررر    عهرررو  يمرررر يتعهرررق مبعرمهرررة ادل قررر    واحملت رررزين وشلررسرررة التعرررذيب يف 

السيرسي  وتش  إىل عدد من التقرري  الرح تقري  احلرلرة العرمرة حلقر ع ادلتعهقة  رالعتقرب رالت احل
 . (7 نسر  يف مص اإل
وتقرر ب الدولررة الطرر ف إهنررر ال ت يررد التقهيرر  مررن شررأ  اذلرر اج  الررح رمبررر تكرر   مشرر وعة  1-1

ادلشرر إليمر يف التقرري  افنفة الذ   ليسرت   ظ وفإزاء ارلة اق ع اإلنسر  يف مص   غ  أ  ال
__________ 

 أضر تو الدولة الط ف. التأ يدىذا  (4 

  2-3  الفقررر ة 9000أيرر/مرررري   00  افراء ادلعتمررردة يف س. ب. ضرررد السررر يد  020/0666الررربالر رقررر   (5 
  9002 تشرر ين اللثرررين/ن  م  01  افراء ادلعتمرردة يف م. ضررد السرر يد ف. إ. ج.  902/9009والرربالر رقرر  

 .2-5الفق ة 

 أضر تو الدولة الط ف.التأ يد ىذا  (6 

 .U.S؛ وthe UK Border Agency, Arab Republic of Egypt (Home Office, 2009)ي جرى ال جر ع إىل  (7 

Department of State, 2008 Country Report on Human Rights Practices – Egypt (Bureau of 

Democracy, Human Rights and Labour, 2009)؛ وHuman Rights Watch, World Report 2009؛ وthe 

Swedish Ministry for Foreign Affairs report on human rights in Egypt in 2007 (2008.) 
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ى انتمررر  تنطرر ي عهرر إعررردة أصررحرب الشررك ى إىل مصرر  قسرر اً أ   ر يررة يف اررد ذاهتررر إلئبرررت 
مررن االتفرقيررة. ومررن ىررذا ادلنطهررق  ترر ى الدولررة الطرر ف أنررو ال  كررن القرر ب إ  ال ضررا  2لهمررردة 

السرررئد يف مصرر  يسررتدعي  شررك  عرررم عريررة طرررل  اله رر ء مررن مصرر . ولررذلص  ينبغرري أ  حترردد 
مررن خطرر  التعرر ض لهتعررذيب  عررد إ عرررردى  إىل  اله نررة مررر ي اجمررو أصررحرب الشررك ى شخصررريرً 

 من االتفرقية.  0ورد يف ادلردة  مرمص    سب 
وتفيد الدولة الط ف  أ  السهطرت واحملر   ادلعنيرة  قضررير اذل ر ة يف السر يد تطبرق  يف  1-2

تقييممر الاتمرب التع ض لهتعذيب لدى النظ  يف طهب اله ر ء مب جرب قررن   األجرنرب  نفر  
االتفرقيررة. وتضرريإ الدولررة االختبرررر الررذي تطبقررو اله نررة عنررد النظرر  يف شررك ى الاقررة مب جررب 

الط ف أنو دب أ  ي ضرا يف االعتبررر أ  السرهطة ال طنيرة الرح رر ي ادلقرر الت ادلتعهقرة  ررله  ء 
ىي خ  من  كنو تقيي  ادلعه مرت ادلقدمة من مهتم  اله ر ء وتقيري  مردى مصرداقية ادعرءاترو. 

أصرحرب الشرك ى وُعقردت  مرن ادلقرر الت مرا وقد أج ى رله  اذل  ة  يف ىذه القضية  عردداً 
جهسررة اسررتمرع شررف ية يف زلكمررة شرر و  اذل رر ة. وتررد ا الدولررة الطرر ف يف ضرر ء مررر تقرردم   أيضرررً 

 .  ب اً    أ  القرعدة العرمة تقضي  إعطرء آراء سهطرت اذل  ة الس يدية وزنرً 
وتشرر  الدولررة الطرر ف إىل أ  إ ررردات أصررحرب الشررك ى يف ىررذه القضررية  قررد اظيررت  1-3

رلقب ب من    من رله  اذل  ة وزلكمة اذل  ة  و رلتر    إنرو لري  ىنرر  مرر يردع  إىل   عم مرً 
إجرر اء تقيرري  سلتهررإ يف ىررذا الشررأ . ولررذلص  ينبغرري اذرررذ إ ررردات أصررحرب الشررك ى أنفسررم   

خطرررر  التعرررر ض   نقطررررة انطررررالع يف تقيرررري  مررررر إذا  ررررر  أصررررحرب الشررررك ى ي اجمرررر   شخصرررريرً 
مرن االتفرقيرة.  2لهمرردة  يشرك  انتمر ررً  ىل  هردى  األصرهي ارليررً لهتعذيب ومر إذا  ر  ط دى  إ

ويف ىررررذا الصرررردد  ت  ررررد الدولررررة الطرررر ف أنررررو ال ت جررررد أسرررربرب ترررردع  إىل التشرررركيص يف تعرررر ض 
صراب الشك ى األوب يف ىذا البالر لهمعرمهة الح وصفمر لسهطرت اذل  ة الس يدية وله نرة  

جب  رررة قترر  الررر ئي  السررردات. ويف ضررر ء ذلرررص  ال   رلشررخ  الرررذي أديررن را طتررو األسررر يةأو يف 
يبدو أ  من ادلستبعد استم ار اىتمرم السهطرت ادلص ية  و رغ  م ور زمن ط ي  عهى وقر ع ىرذه 

  نشرررطرتو عهررى شرربكة األاررداث. و رإلضررر ة إىل ذلررص  ينبغرري أ  ي اعررى يف ىررذا السرريرع أيضرررً 
 .  احلقيقي   قد أُدين ا وع قب ال ئي  السردات اقتهة  مر إذا  ر اإلنرنت يف الس يد وتشكيكو  ي

وعهيررو  تررر ى الدولررة الطررر ف أنررو ال  كرررن اسررتبعرد أ  يكررر    رررقي أ ررر اد األسرر ة م ضرررا  1-4
ادلصررر ية عرمهرررت صررررابة  مبراررر  أمرررن الدولرررة. وتشررر  إىل أ  اىتمررررم السرررهطرت ادلصررر ية أيضررررً 

و رإلضررر ة إىل ذلررص  أ رررد صررراب الشررك ى اللثرنيررة معرمهررة  ظررة وغرر  الئقررة عهررى اررد زعممررر. 
لالغتصررررب مرررن قبررر  ضررربرط الشررر طة أئنررررء االات ررررز لررردى  الشرررك ى اللثرلررر   أنرررو تعررر ض مررر اراً 

السرررهطرت ادلصررر ية. وقرررد أوضرررح أسررربرب عررردم متكنرررو مرررن تقررردمي أي شرررمردة طبيرررة تلثبرررت تع ضرررو 
 ررذه لعمهيرررت االغتصرررب تهررص.  مررر أوضررح أسرربرب عرردم ررر ؤه عهررى إ ررالر السررهطرت ادلصرر ية 

. وتش  الدولة الط ف إىل أ  ااتمرب تع ضو دلعرمهة شلرئهة يف ارب ع دتو إىل مص  ال األاداث
 .  كن أ  ُيستبعد مترمرً 
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يف ضرر ء اخلهفيررة الررح قرردممر صررراب الشررك ى األوب وطبيعررة   وذهرر  الدولررة الطرر ف 1-5
 رر  إنفررذ أوامر  الطر د ترر  له نرة أمر  تقردي  مرر إذا   رادعرءات  رقي أصحرب الشك ى  إىل أهن

  من االتفرقية. 03و 2لهمردت   يشك  انتمر رً 

 الشكوى على مالحظات الدولة الطرفتعليقات أصحاب   
إىل ادلالاظرررت    قرررب أصررحرب الشررك ى إهنرر   اسررتنرداً 9000ازي ا /ي نيررو  04يف  -2

قرررد  ممرررت قضررريتم   ادلتعهقررة  ردلقب ليرررة واألسررر  ادل ضررر عية  ي  ررردو   ررتيررررح أ  الدولرررة الطررر ف
. وذهررر  الدولرررة الطررر ف   جرررو خررررص  إىل أنرررو ال يبررردو مرررن ادلسرررتبعد أ  يكررر   صرررحيحرً   ممررررً 

هسرررهطرت ادلصررر ية وأ  ااتمررررب تعررر ض صرررراب الشرررك ى لأصرررحرب الشرررك ى م ضرررا اىتمررررم 
. وعهيرررو   رررإ  اللثرلرر  لهتعرررذيب أو دلعرمهررة شلرئهرررة إذا عرررد إىل مصررر  أمررر  ال  كررن اسرررتبعرده مترمرررً 

رب الشرررك ى ال ي يررردو  أ  يضررريف ا أي شررريء عهرررى مالاظررررت الدولرررة الطررر ف  رسرررتلثنرء أصرررح
تقرردمي عرردد مررن التقرررري  احلديلثررة الررح ترردع  ادعرررءاهت  وتلثبررت أ  ال ضررا يف مصرر  ينطرر ي عهررى 

ويبهرر   .(8 خطرر   رلنسرربة ل شررخرص الررذين يعتقررد أهنرر  ي تبطرر   جبمرعررة ااإلخرر ا  ادلسررهم  ا
دولة الط ف ت يد قضيتم  وأنو من ال اضح ادوث انتمر  لالتفرقية أصحرب الشك ى إىل أ  ال

 يف اقم .  

 أصحاب الشكوىالمقدمة من ضا ية اإلرسالة ال  
  يردعي أصرحرب الشرك ى 9000تش ين األوب/أ تر     93يف رسرلة إضر ية م رخة  3-0

ة.  رر غ  عهرريم  رغرر  ارردوث تغيرر ات سيرسرري شررديداً  أ  ال ضررا يف مصرر  ال يررزاب يشررك  خطرر اً 
مبرارر  الرر ئي  مبرررر  واك متررو عهررى التخهرري عررن السررهطة  ال تررزاب السررهطة العسررك ية و إجبرررر 

 رسرت  اب أصرحرب تقر م عهى مر  رنت عهيو قب  اللثر رة. ومبرر أ  الشر طة العسرك ية  أمن الدولة
   الشك ى وتعذيبم    مرن غر  ادلسرتبعد أ  يتع ضر ا دلعرمهرة شلرئهرة إذا عرردوا إىل مصر . ويضريف

 رجلمرعررررررت اإلسرررررالمية عهرررررى صرررررهة أ  السرررررهطرت ادلصررررر ية تعتررررر  أ  صرررررراب الشرررررك ى األوب 
 اإلرىر ية. ولذلص  قد يك   ى  وأس تو زل  اىتمرم السهطرت ادلص ية اىت اف . 

ويُذَ هل  أصحرب الشك ى  أ  صراب الشك ى األوب ى  من ادلردون  النرشرط  وقررم  3-9
ص . وقد نبو اجمله  األعهى لهقر ات ادلسرهحة ادل سسررت اإلخبرريرة  رنتقرد النظرم العسك ي يف م

__________ 

 Research Response prepared by the؛ وHuman Rights Watch, World Report 2009ي جرى ال جر ع إىل  (8 

Research and Information Services Section of the Refugee Review Tribunal (Australia) on the 

attitude of the Egyptian authorities towards the Muslim Brotherhood, dated 30 June 2009 ؛ ومنظمرة
(؛ والفدراليررة الدوليررة حلقرر ع اإلنسررر   9004 لنررد    مصرر : انتمر رررت منم يررة  رسرر  األمررنالعفرر  الدوليررة  

(؛ وم صررد اقرر ع اإلنسررر   ادررب اإل رر اج 9000  مصرر : مكر حررة اإلرىرررب يف إطرررر ارلررة طرر ارئ ال تنتمرري
 U.S. Department of؛ و9000شربرط/  اي   00أعضررء مجرعرة اإلخر ا  ادلسرهم  احملت رزين تعسرفرًا  عرن 

State, 2009 Country Report on Human Rights Practices – Egypt, (Bureau of Democracy, Human 

Rights and Labour, 2010.) 
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إىل أ  انتقررررد العسرررك  يف الصرررحإ يشرررك  سلرلفرررة لهقررررن  . واكمرررت زلكمرررة عسرررك ية عهرررى 
ادلدو  مريك  نبي   رلس ن ئالث سن ات  تممة سرب وقرذف القر ات ادلسرهحة. وانتقرد آخر و  

طبرء  إج اءااختبررات العذريرةا لهنسررء احملت رزات اجمله  األعهى يف تقرري  صحفية تفيد  قيرم األ
مررا احملت رر  شلررر إارردى ادلنرسرربرت الشرر طة العسررك ية يف  اشررتبكتيف السرر    العسررك ية. وقررد 
وعهيرررو  يرررد ا أصرررحرب  .(9 واعتقررررب ادل ررررت 9000نيسرررر /أ  ي   5أدى إىل سرررق ط قتيررر  يف 

 اررررب ع دترررو إىل مصررر  أمرررٌ  ال الشرررك ى  رررأ  تعررر ض صرررراب الشرررك ى األوب دلعرمهرررة شلرئهرررة يف
  كن استبعرده.  

ويف اخلترررم  شرردد أصررحرب الشررك ى عهررى أ  ا ررن عرر  صررراب الشررك ى األوب خرلررد  3-2
  وأ  ىرذه احلقيقرة واردىر  فيهرة 0659سالمب    قرد أديرن  قتر  الر ئي  السرردات يف عررم اإل

مبراررر  أمرررن اجلررري  و لررردى   يرررو طيهرررة ايرترررو ومع و ررررً  جبعررر  صرررراب الشرررك ى األوب مشرررتبمرً 
 ولذا   سيك   زل  اىتمرم ىرت  ادل سست  مىت دخ  مص .. الدولة

 الدولة الطرفالمقدمة من  ضا يةاإلرسالة ال  
 مرر  عر    تشر  الدولرة الطر ف   9009 رن   اللثرين/ينري    2م رخة  إضر يةيف رسرلة  4-0

ال  لكنمر قرلت إنو. 9000خالب عرم يف مص  ط رات  ب ة ادوث تأصحرب الشك ى  إىل 
 ىذه القضية.   إزاء ادل قإ  يف اً  كنمر أ  تعت  أ  ال ضا العرم يف مص  يستدعي تغي  

  رد طهب 9000أيه ب/سبتم   02وتضيإ الدولة الط ف أ  رله  اذل  ة ق ر  يف  4-9
مررن الفصرر   06و 05 ردلررردت   مقرردم مررن أصررحرب الشررك ى إلعررردة النظرر  يف قضرريتم  عمررالً 

. ود رررا أصرررحرب الشرررك ى   جررر د مع قررررت (10 مرررن قررررن   األجرنرررب السررر يدي  القررررن  ( 09
حت ب دو  إنفرذ األوام  الصردرة  ط دى  يف ض ء مجهة أم ٍر منمر ادوث تدى ر  ب  يف ال ضرا 
السرئد يف مص . لكن اجمله  رأى أ  ال ضا العرم يف اد ذاتو ال صر ب دو  إنفررذ أوامر  الطر د.  

عنررو إجرر اء تغيرر   برر   يمررر سرربق صرردوره مررن تقييمرررت   ديررة  شررأ  إمكرنيررة عرر دة   مررر ال ينشررأ
غرر  شرر وط ادل ا قررة عهررى إعررردة النظرر  يف قضرريتم  تكرر   أصررحرب الشررك ى إىل مصرر . وعهيررو  

تشررررر ين  4يف يررررر  عررررردم تررررر ا   ايررررر وف جديررررردةا  رررررردلعك ادلقصررررر د يف القررررررن  . ويف  مسرررررت  رة
 يفة شرر و  اذل رر ة الطعررن الررذي قدمررو أصررحرب الشررك ى   ر ضررت زلكمرر9000اللثرررين/ن  م  

 ي  ادلنطقي الذي قدمو اجمله .  إىل التعهأسرسرً ق ار رله  اذل  ة  واستندت يف ذلص 
  تشررر  الدولرررة الطررر ف إىل أ  ىنرررر  قضرررية منفصرررهة مع وضرررة عهرررى رلهررر  النمريرررةويف  4-2

إنفررررذ األمررر  الصرررردر ب دو  الرررح حتررر  ع قررررت ادل   شرررأ  9000 سررربتم /أيهررر ب 01اذل رر ة منرررذ 
 .ع م. أ. م. .ي ط د 

__________ 

 .Congressional Research Service, 17 June 2011ي جى ال ج ع إىل  (9 

 .2انظ  احلرشية  (10 
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 المسائل واإلاراءات المعروضة على اللجنة  

 النظ  يف ادلقب لية  
عهررى جلنررة منرىضررة التعررذيب أ   يتعرر قبرر  النظرر  يف أيررة ادعرررءات ترر د يف شررك ى مررر   5-0

تأ رررردت  مرررن االتفرقيررررة. وقررررد 99مررررر إذا  رنررررت الشرررك ى مقب لررررة أم ال مب جررررب ادلررررردة تبرررت  ي
تبحر   ملنفسرمر مرن االتفرقيرة  مرن أ  ادلسرألة  99 أ( مرن ادلرردة 2ه نة  و قرً دلر تقتضيو الفق ة ال

 وال د ي  لثمر يف إطرر أي إج اء آخ  من إج اءات التحقيق الدو  أو التس ية الدولية.
تنظررر  يف أيرررة مرررن االتفرقيرررة  ال  99 أ( مرررن ادلرررردة 2لهفقررر ة   هل  اله نرررة  أهنرررر و قررررً وتُرررذَ  5-9

 الغرررت يتقرردم  ررر أي  رر د مررر مل تتحقررق مررن اسررتنفرده جلميررا سررب  االنتصرررف احملهيررة ادلتراررة. 
وتش  اله نة إىل أ  الدولة الط ف يف احلرلة قيد النظر   أقر ت  رأ  أصرحرب الشرك ى اسرتنفدوا 

 مجيا سب  االنتصرف احملهية ادلتراة.  
ذرع ا  رنتمررر  اقرر قم  ادلكف لررة مب جررب وتالاررذ اله نررة أ  أصررحرب الشررك ى قررد ترر 5-2

تررردع  ىررررذا االدعرررررء. أدلررررة مررررن االتفرقيرررة دو  أ  يقرررردم ا مرررا ذلررررص  أي ا ررر  أو  03ادلرررردة 
وذه   نرء عهى ذلص إىل أ  ىذا االدعرء مل يدع   رألدلة ادلطه  رة ألغر اض ادلقب ليرة. و رلترر   

  إ  ىذا اجلزء من البالر غ  مقب ب.
ذهررر  اله نرررة إىل عررردم وجررر د ع ائرررق أخررر ى أمررررم ادلقب ليرررة وتعتررر  الررربالر   و نررررء عهيرررو 5-1

وأصرررحرب الشرررك ى قرررردم مالاظررررت  شررررأ  الطرررر ف مرررن الدولرررة  . و ررررلنظ  إىل أ   ررررالً مقبررر الً 
 يف    األس  ادل ض عية.    مبرش ة األس  ادل ض عية لهبالر  تش ع اله نة 

 النظ  يف األس  ادل ض عية  
نظ ت اله نة يف ىذا الربالر يف ضر ء مجيرا   من االتفرقية 99من ادلردة  1لهفق ة  و قرً  6-0

 ذلر األط اف ادلعنية.الح أتراتمر ادلعه مرت 
وتتملثرر  ادلسررألة ادلع وضررة عهررى اله نررة  يمررر إذا  ررر  طرر د أصررحرب الشررك ى إىل مصرر   6-9

ترو شخ  أو إعردط د أي من االتفرقية  عدم  2اللتزام الدولة الط ف مب جب ادلردة   لث  انتمر رً 
دع  إىل االعتقررد  أنرو سريتع ض خلطر  تراقيقيرة أسربرب مر يدإذا تر ا  ت لرإىل دولة أخ ى   رده(

 التعذيب. 
وتالاذ اله نة مر ذ  ه أصحرب الشرك ى عرن ضر ورة معررمهتم   أسر ة  مبعرك أنرو إذا   6-2

صصرر  عهيررو أ رر اد   رنررت ىنررر  أسرربرب  ر يررة دلررنح صررراب الشررك ى األوب اله رر ء   ينبغرري أ 
خطرر  التعرر ض لهتعررذيب إذا    يف االدعرررء  أنررو ي اجررو شخصرريرً   وتقرر ر أ  تنظرر  أوالً أسرر تو أيضرررً 
إىل مص   سربب نشررطو السيرسري يف ادلرضري وعالقرة القر ع الرح ت  طرو  قرتر  الر ئي   أعيد قس اً 

اقيقيررة أسربرب   ىنرر أ  تقردر مررر إذا  رنرتذلرذه الغريرة  يتعرر  عهرى اله نرة حتقيقررً السرردات. و 
خلطر  التعرذيب لردى ع دترو إىل  هرده األصرهي.  العتقرد  أنرو سريك   شخصريرً مع ضررً إىل اتدع  
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اله نة مجيا االعتبررات ذات الصهة  عماًل  رلفق ة  أ  ت اعيويف مع ض تقيي  ىذا اخلط   دب 
أو الصرررخة  الفردارةمن االتفرقية  مبر يف ذلص وج د م  ئر ت من االنتمر رت  2من ادلردة  9

أو اجلمرعية حلق ع اإلنسر .  يد أ  اله نة ُتذّ    أ  اذلدف من ىذا التحديد ى  إئبرت مرر إذا  
د ررلتع ض لهتعذيب يف البهد الذي سريع  اً مت قعرً واقيقيرً  ر  الف د ادلعين سي اجو شخصيرً خط  

و الصرررررخة أو اجلمرعيرررة أ الفردارررةوجررر د مررر  ئر رررت مرررن االنتمر ررررت ويسرررتتبا ذلرررص أ  إليرررو. 
سيتع ض حلق ع اإلنسر  يف  هد مر ال يشك  يف اد ذاتو سببرً  ر يرً الستنترج أ  شخصرً  عينو 

تبرر  أ  الفرر د إضرر ية أسرربرب ودررب أ  تكر   ىنررر  البهرد؛ ىررذا لتعررذيب عنرد ع دتررو إىل اطر  خل
 ررت مررن االنتمر رررت عرردم وجرر د مرر  ئر ررإ    ويف ادلقر رر ىررذا اخلطرر . سرري اجو شخصرريرً ادلعررين 
لهتعرررذيب يف يررر  الظررر وف احملرررددة لرررن يتعررر ض حلقررر ع اإلنسرررر  ال يعرررين أ  الشرررخ   الفردارررة

 اخلرصة  و. 
  الذي يقضي  أ  يُقريه  2( ادلتعهق  ردلردة 0663 0اله نة إىل تعهيقمر العرم رق   وتش  6-1

أ      يتحرت  ال و ينمرشص. إىل أس  تت روز رل د اال راض أو ال خط  التع ض لهتعذيب استنرداً 
تذ هل  اله نة  أ  عربء اإلئبررت يقرا   (11  ا قرً الختبرر مدى ااتمرب وق عومك   ىذا اخلط  ي

عم مررر  عهررى صررراب الشررك ى الررذي يتعرر  عهيررو تقرردمي ا رر   كررن الررد رع عنمررر تلثبررت أنررو 
   إىل أهنررر  و قرررً وتشرر  اله نررة عررالوة عهررى ذلررص. (12 طرر اً امت قعرررً واقيقيرررً وشخصرريرًاي اجررو خ

أجمرزة الدولررة ت صرهت إليمرر ال قرئعيرة الرح لالسرتنترجرت اوزنررً  بر اً  تقري   0لتعهيقمرر العررم رقر  
 تتمترا  إهنرر   ر  االسرتنترجرتلكنمر يف ال قت نفسو  غ  مهزمة  رلتقيد  رذه  (13 الط ف ادلعنية
ال قرررئا   يررة يف ضرر ء رلم عررة مررن االتفرقيررة   صررالاية تقرردي   99مررن ادلررردة  1مب جررب الفقرر ة 

 الظ وف الكرمهة احمليطة  ك  قضيةا. 
زاب  وتالاررذ اله نررة يف ىررذه القضررية أ  الدولررة الطرر ف أقرر ت  ررأ  ال ضررا يف مصرر  مررر 6-2

 سلرر  يتطهب  ذب ادلزيد من اجلم د  يمرر يبر  معرمهرة ادل قر    واحملت رزين وشلررسرة التعرذيب يف 
دواعري ىر. وما ذلرص  و ينمرر مل تقهر  الدولرة الطر ف مرن شرأ  الش طة  ووضعت ذلص يف اعتبرر 

 قررد الررح قررد يكرر   اإلعرر اب عنمررر مشرر وعر  يمررر يتعهررق  رلررة اقرر ع اإلنسررر  يف مصرر    القهررق
يف مصر  عنردمر  رنرت السرهطرت  د عت  أنو ال  كن القر ب إ  طبيعرة ال ضرا الرذي  رر  سررئداً 

عريررة مهتمسرري اله رر ء  رنررت تسررتدعي عم مرررً ال طنيررة تنظرر  يف قضررية صررراب الشررك ى األوب  
 من مص . 

__________ 

ال ئررئق ال مسيرة له معيرة العرمرة  الردورة مرن االتفرقيرة   2(  شرأ  تنفيرذ ادلرردة 0663 0تعهيق اله نة العرم رق   (11 
 .3(  ادل  ق الترسا  الفق ة Corr.1  وA/53/44  11اللثرللثة واخلمس    ادلهحق رق  

تشرررر ين  01  افراء ادلعتمرررردة يف ضررررد ى لنرررردا .ر أ.  902/9009الرررربالر رقرررر   . انظرررر  أيضرررررً ادل جررررا نفسررررو (12 
 .2-4  الفق ة 9002اللثرين/ن  م  

 أيررررر/ 3  القرر ار ادلعتمررد يف  . س. ضررد س يسرر ا  223/9005انظرر   ضررمن  الغرررت أخرر ى  الرربالر رقررر   (13 
 .2-4  الفق ة 9000مري  



CAT/C/48/D/391/2009 

19 GE.12-43976 

سريتع ض و يمر يتعهق مب قإ الدولة الط ف  شأ  تقيي  خطر  التعر ض لهتعرذيب الرذي  6-3
صراب الشرك ى األوب  تشر  اله نرة إىل أ  الدولرة الطر ف أقر ت  أنرو ال يبردو مسرتبعدا أ  لو 

هة الق ا ة الرح ت  طرو  رلشرخ  ادلردا  يك   ملثرر اىتمرم السهطرت ادلص ية اىت اف    سبب ص
جب  ة قت  ال ئي  السردات عهى ال غ  من م ور زمن ط ي  عهى األاداث. وعرالوة عهرى ذلرص  

مررر إذا    نشرررطرتو عهررى اإلنرنررت يف السرر يد  وتشرركيكو  يينبغرري أ  ت اعررى يف ىررذا السرريرع أيضرررً 
  أق ت الدولة الط ف  رأ  اىتمررم وأخ اً . احلقيقي   قد أدين ا وع قب اقتهة ال ئي  السردات  ر  

. وأشرررت   جرو خررص  إىل أ  برقي أ  اد األس ة أم  ال  كن استبعرده أيضرً  السهطرت ادلص ية 
 مبرارر  أمررن الدولررةصرررابة الشررك ى اللثرنيررة تع ضررت عهررى اررد زعممررر  دلعرمهررة  ظررة مررن قبرر  

أئنرررء  ة قرررم ا  رغتصررر و مرر اراً مررن الشرر ط ادلصرر ية  وأ  صررراب الشررك ى اللثرلرر  زعرر  أ  ضرربرطرً 
اات رزه يف مص . وعهيو   إ  ااتمرب تع ضو دلعرمهة شلرئهة إذا عررد إىل مصر  ال  كرن اسرتبعرده 

 .مترمرً 
وتقرر  اله نرررة  ررأ  الدولرررة الطررر ف   رررلنظ  إىل مرضررري صررراب الشرررك ى األوب وطبيعرررة  6-4

ر  تنفيررذ أوامرر  طرر دى   لثرر  ادعرررءات أصررحرب الشررك ى افخرر ين  تررر  له نررة تقرردي  مررر إذا  رر
لالتفرقيرررة. ويف ضررر ء إقررر ار الدولرررة الطررر ف   جررر د ااتمررررب أل  يلثررر  أصرررحرب الشرررك ى  انتمر ررررً 

األوب واللثررررين واللثرلررر  اىتمررررم السرررهطرت ادلصررر ية  إىل جرنرررب مرضررري صرررراب الشرررك ى األوب 
 ررن ا أئبتر ا أهنر    وطبيعة ادعرءاتو  ذه  اله نة إىل أ  أصحرب الشك ى األوب واللثرين واللثرلر 

أعيررردوا إىل مصررر  وقرررت مرررر تع ض لهتعرررذيب إذا  ررررل وشخصررريرً  واقيقيررررً  مت قعررررً  ي اجم   خطررر اً سرر
 تقدمي البالر. 

 رن     2وتالاذ اله نة  ذلص  أ  الدولة الط ف أق ت  يف رسرلتمر اإلضر ية ادل رخة  6-5
عررررم       مصررر  خرررالب   أنرررو عهرررى الررر غ  مرررن اررردوث تطررر رات  بررر ة يف 9009اللثرين/ينرررري  
   إ  ىذه التط رات ال تستدعي تغي  م قفمر   يمر يتعهق  ذه القضية. وعهيرو  ذهر  9000
أ  أصررررحرب الشررررك ى األوب واللثرررررين واللثرلرررر  أئبترررر ا وجرررر د خطرررر  مت قررررا واقيقرررري  إىلاله نررررة 

 إىل مص .اف  أعيدوا مر تع ض لهتعذيب إذا  رلوشخصي 
مرن  99مرن ادلرردة  4الفقر ة    إذ تعمر  مب جربرىضرة التعرذيبجلنة من و نرء عهيو   إ  -00

اتفرقية منرىضة التعذيب وغ ه مرن ضر وب ادلعرمهرة أو العق  رة القرسرية أو الالإنسررنية أو ادلمينرة  
إىل  هررردى   ع. م. أ. م. .د. وأع م. أ. م.  ..  و ع م. أ. ذهرر  إىل أ  إنفرررذ قرر ار ت ايرر  م.

 من االتفرقية. 2ة األصهي يشك  انتمر رً لهمرد
القرن نيررة السررن دو  . وأ نرئممررر األر عررة  الررذين  رررن ا ع م. أ. ومبررر أ  قضرررير زوجررة م. -00

عندمر قدمت األس ة طهب اله  ء يف الس يد  تر تب   قضريتو   رإ  اله نرة ال تر ى ضر ورة لهنظر  
 يف    قضية من ىذه القضرير عهى ادة.
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اله نرررة الدولرررة تررردع  مرررن النظررررم الرررداخهي له نرررة  005مرررن ادلرررردة  2وعمررراًل  ررررلفق ة  -09
ي مرً من ترريخ إارلة ىذا القر ار   ررخلط ات الرح اذرذهتر  60الط ف عهى أ  تبهغمر  يف غض   
 است ر ة لهمالاظرت افنفة الذ  . 

]اعُتمررررد  رإلسرررربرنية واإلنكهيزيررررة والف نسررررية  عهمرررررً  ررررأ  الررررن  اإلنكهيررررزي ىرررر  الررررن  األصررررهي. 
اقرررً  رلهغرررت ال وسررية والصررينية والع  يررة أيضرررً   ررزء مررن تق يرر  اله نررة السررن ي إىل وسيصرردر ال

 اجلمعية العرمة.[

    


