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 اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره
 من ضروب المعاملة أو العقوبة

 أو الالإنسانية أو المهينةالقاسية 

 لجنة مناىضة التعذيب

 564/3122البالغ رقم   

 7 المعقرروهة  ررر الفترررة مررن واألربعررين  الثامنررةلجنررة  ررر هورتهررا القرررار امتمهتررو   
 3123 يونيو/حزيران 2إلى  مايو/أيار

 تفاحملتمصػػ ميثلػػو) أوسػػرتر غ التتسػػ صود وػػ د  ب اؼبقدـ من:
 (السصد ج لن أرزواالت والسصدة إرا رس أور غار

 البالغوتحب  ضحصة:الشخص اؼبدعى أنو 
 إسبتنصت الدولة الطرؼ:
) ػػػػتر خ  قػػػػدًن  0222  نػػػػت رالثتين/ كػػػػتن ف 02 :الشر ى تر خ  قدًن 

 الرستلة األوىل(
 0220 مت  /أ تر 02  تر خ ودور القرار:

 ان غاع األق اؿ ربت ال عذ ب اؼب ض ع:
 ت   جد اؼبستئل اإلجرائصة:
ربقصق سر ع ونغ و وعػدـ اتس شػدتد قػاق اؿ  ػدىل  :اؼبستئل اؼب ض عصة

 واغبق يف اتن صتؼكدلصل هبت ربت ال عذ ب  
 21و 21و 20 م اد ات فتقصة:
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 المر ق

ناىضررة مررن اتفاقيررة م 33قرررار لجنررة مناىضررة التعررذيب بموةررب المرراهة   
التعررذيب وغيررره مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية 

 (الثتمنة واألرقع ف)الدورة  أو المهينة
 قشاف

 564/3122البالغ رقم   
  أوسرتر غ التتس صود و د  ب اؼبقدـ من:

 البالغوتحب  ضحصة:الشخص اؼبدعى أنو 
 إسبتنصت الدولة الطرؼ:
) ػػػػتر خ  قػػػػدًن  0222  نػػػػت رالثتين/ ن فكػػػػت 02 :الشر ى تر خ  قدًن 

 الرستلة األوىل(
ا فتقصػػػة منتىاػػػة ال عػػػذ ب مػػػن  23، اؼبنشػػػاة دب جػػػب اؼبػػػتدة عبنػػػة منتىاػػػة ال عػػػذ بإف  

 ،والريه من ضروب اؼبعتملة أو العق قة القتسصة أو الالإنستنصة أو اؼبدصنة
 ،0222 مت  /أ تر 02يف  وقد اج معت 
إلصدػػت مػػن أوسػػرتر غ  ة، اؼبقدمػػ112/0222رقػػم  ىالشػػر  مػػن الن ػػر يف  وقػػد غرالػػت 

منتىاة ال عذ ب والػريه مػن ضػروب اؼبعتملػة  من ا فتقصة 00دب جب اؼبتدة  التتس صود و د  ب
 ،أو العق قة القتسصة أو الالإنستنصة أو اؼبدصنة

وؿبتمصػػػو  وػػػتحب الشػػػر ىدػػػت ؽبػػػت الػػػت أ تحصبصػػػع اؼبعل مػػػتت  اغبسػػػبتفيف  أخػػػذتوقػػػد  
 والدولة الطرؼ،

 :من ات فتقصة 00من اؼبتدة  3القرار ال تيل عماًل قتلفقرة  ع مد  

 من اتفاقية مناىضة التعذيب 33من الماهة  7قرار بموةب الفقرة   
 3 ، وىػ  مػ ا ن إسػبتين مػن م الصػدأوسرتر غ التتس صود و د  بى   وتحب الشر ى -2

 21و 21و 20تنصت للمػ اد و ضػحصة ان دػتؾ إسػبأنػ . و دعد وتحب الشػر ى2540حغ راف/  نصو 
والػػػريه مػػػن ضػػػروب اؼبعتملػػػة أو العق قػػػة القتسػػػصة أو الالإنسػػػتنصة أو  منتىاػػػة ال عػػػذ ب مػػػن ا فتقصػػػة

 .السصدة إرا رس أور غار والسصد ج لن أرزواالت تفاحملتمص وتحب الشر ى ثلميو  .اؼبدصنة

 الشكوى صاحب مرضهاكما   الوقائع  
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يف  التتسػ صود وػ د  بالقبض على السػصد  اؼبس قلة( كالبتس )ق ات شر ةألقت إر غ ن غا  0-2
خػػػالؿ عملصػػػة يف قريانوػػػ  )قصغكت ػػػت(  سػػػنة 02عمػػػره ، عنػػػدمت كػػػتف0220 /أك ػػػ قر شػػػر ن األوؿ 01

تل خر ػػػب وإغبػػػتؽ الاػػػرر قطبسػػػة شػػػبتف بخػػػر ن قػػػ دم م صػػػلة علػػػى  أ اػػػتً  ألقػػػد غصدػػػت القػػػبضللشػػػر ة 
 قتؼبم لرتت العتمة.

يف منغلػو مػن  وػبتحتً  اػبتمسةالستعة يف قطر قة عنصفة  الشر ىوتحب  علىلقد القبض أ  و  0-0
، وجػػػػرى  ف ػػػػصمل منغلػػػػو ؼبػػػػدة  ػػػػالث وال لػػػػت  ػػػػداهقػػػػو علػػػػى األرض  ألقػػػػدو . مقنعػػػػنشػػػػر ة أغػػػػراد قبػػػػل 

مربػل ونقل ػو الشػر ة وىػ  عالمػتت الشػر ة.  وػورية ت ربمػلقصاتء  شتحنةمث وضع يف  .(1)ستعتت
 .قارك يت ؼبركغيالصد ن وراء ظدره إىل مركغ الشر ة ا

 قػػػع ضػػػمن نطػػػتؽ قػػػ انن  وػػػتحب الشػػػر ىو قػػػرر يف مركػػػغ الشػػػر ة أف الػػػ دم اؼب جدػػػة إىل  0-2
 اغراد األسػرةقػمػن ات صػتؿ  و، وقتل تيل حرمتنوضعو يف اغببس اتنفراديمرتغحة اإلرىتب، وأنو  نبود 

 تعلػى الػرالم مػن أ ػ. و ؤكػد وػتحب الشػر ى أف ىػذه اتتتمػتت، احمل جػغ  ثق غصوؿبتـ أو  بصب أو 
أي  لػػػصس ؽبػػػت، وقتل ػػػتيل مصػػػن عة يف اؼبنػػػغؿ  اد قتقلػػػة لالشػػػ عتؿدبػػػ ػػػدمري فب لرػػػتت عتمػػػة ق إت  صػػػل ت 

 تأل ػ اإلرىػتب قع ضمن نطتؽ قػ انن مرتغحػة  تع رب أ  انشطة اعبمتعتت اؼبسلحة، قعالقة مبتشرة 
نفػػػػرادي. و لػػػػب ؿبػػػػتمد وػػػػتحب اتبس اغبػػػػإىل وضػػػػعو يف   لقتئصػػػػتً  فبػػػػت  ػػػػؤديذات دواغػػػػع سصتسػػػػصة، 

مػػن ال ػػداقري  "، وىػػ  ؾبم عػػة"قرو  كػػ ؿ الػػترزوف مػػت  عػػرؼ قتسػػم أمػػتـ القتضػػد  طبصػػق اؼبت ػػلالشػػر ى 
علػػى خػػدمتت اغبصػػ ؿ  عػػن  ر ػػق السػػمتح ق مرتنصػػة نػػع سػػ ء اؼبعتملػػة أو ال عػػذ ب، مػػثالً اؼبصػػممة ؼب
علػػػى  ل شػػػتور مػػػع ؿبػػػتـلػػػو قتسػػػمتح وال ،وومرتنػػػ  ػػػوتلحبسػػػرة األوإقػػػالغ أغػػػراد  احمل جػػػغ،  ثػػػق غصػػػو بصػػػب 
 أف الطلب رغض. وتحب الشر ى. و دعد انفراد
وأجػػػرب علػػػى البقػػػتء يف . أركػػػ يتسػػػ ء اؼبعتملػػػة يف مركػػػغ شػػػر ة  إىل وػػػتحب الػػػبالغ عػػػرض و  0-1

ن اغػػذ أو قػػدوف ، مػػن ن أم ػػتر يف 1اح جػػغ يف زنغانػػة مسػػتح دت و إىل حػػد اإل ػػتؾ.  ةالػػري مر ػػ أوضػػتع
علصػو أف كػتف ،  ت الغنغانػةالشػر ة عنػد البػتب أو دخلػ حاػرتكلمػت و . نػتإلظبمػن اأ تث س ى سػر ر 

اػػرقتت و عػػرض وػػتحب الشػػر ى ل. وأف  ولػػق عصنصػػو ةع الػػري مر ػػت وضػػأيف  ووجدػػو إىل اغبػػتئ  قػػ  
لسػػوه وللركػػل يف األعاػػتء ال نتسػػلصة. دصبصػػع أجػػغاء جسػػ يف ققمػػتش و وطػػد رأسػػو  وكتنػػت الشػػر ة ذب 
ػػػـرحػػػف  فقػػػد الػػػ عد. و اػػػرقو  و  و شػػػوصل اإلضػػػتءة اؼب سػػػصقى الصػػػتخبة قسػػػبب  شػػػوصل مػػػن النػػػـ   ح 

 و ولػقفػض رأسػو كػتف علصػو أف خإىل الرغػة ال حقصػق،   قػلعنػدمت كػتف   ن . وعالوة على ذلػك،قتس مرار
 اؼبعتملػػػة أ نػػػتءالنػػػ ع مػػػن ىػػػذا نفس لػػػ أ اػػػتً    عػػػرضاؼبمػػػر. وكػػػتف  حبػػػتئ  صصػػػطدـ؛ وإت دغعػػػ ه لعصنصػػػو

 قػتـوكػتف  على شرب اؼبتء، حػف عنػدمت  كتف جيرب أو غقد وعصو،  األرض  علىاس ج اقو. وكلمت سق  
وكػػػتف . أخػػػرب قػػػاف أسػػػر و سػػػ  عرض ل  ػػػذاءقتلق ػػػل و  ىػػػددل عػػػذ ب نفسػػػد و  عػػػرض  كمػػػت أنػػػو. ذلػػػك

، أ اػػتً  اح جػػغف شػػقصقو أ قلػػب قػػااجملػػتورة، و  الغنغانػػتت ن يف احمل جػػغ سػػمع وػػرختت وػػتحب الشػػر ى  
__________ 

دون سػ صت سػتف سصبتسػ صتف  الشػر ة يف  ةوػتحب الشػر ى إىل ؿبرمػ وقدمػ خطػدلبصتف   الحظ اللجنة أنو وغقتً  (1)
علػػػى أمػػػر  أ لعػػػولشػػػر ة، و اعملصػػػة  أ نػػػتءرمػػػة احملسػػػجل غقػػػد ظدػػػر أمػػػن ، 0222 / نػػػت ركػػػتن ف الثتين  05يف 

 .نغؿاؼب  ف صمل، قدأ ويف وقت تحق. صةار رتب جرمية إرىتق س  جو إلصو تمةوأخربه قانو  علصوالقبض 
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 ال ػػة أ ػػتـ، حبسػػو اتنفػػرادي ؼبػػدة ، قتإلضػػتغة إىل ذلػػككػػل وقػػد أدى   نفس اؼبعتملػػة قسػػببو.لػػ و  عػػرض
 .(2)تلة خطرية من القلقحب إىل إوتق و

، أركػػ يتيف مركػغ شػر ة  تح جػػتزهالصػـ  ال ػتيل  وىػػ ، 0220 /أك ػ قر شػر ن األوؿ 01ويف  0-1
ومل  قػم . ؽبػتس ء اؼبعتملة الػت   عػرض الذي أقلوو عن  لشر ىتً لصتحب ا بصب شرعد غحصأجرى 
 قشػافالشػر ى عػن كثػب أو إظدػتر قلػق غحص وتحب دوف ق ؼبعل متتقتمذكرة  إت قر تقةالطبصب 
 إنػػػػو، قػػػػتؿ وػػػػتحب الشػػػػر ى مػػػػرة أخػػػػرى للطبصػػػػب 0220 /أك ػػػػ قر شػػػػر ن األوؿ 02يف و حتل ػػػػو. 

 .(3)ذلك يف  قر ره إىل   عرض لل عذ ب، ولرن مل  شر الطبصب
تسػػػػ ج اب  خاػػػع، انفراد ػػػػتً  وػػػتحب الشػػػر ى دػػػػتغص غاح جػػػخػػػالؿ األ ػػػتـ الثال ػػػػة الػػػت و  0-2

قػاف  عػنؼ، أحػد ضػبتط الشػر ة وأمػره تل دم اؼب جدػة إلصػو. قػ ؤكد أنو كتف مػذنبتً   أق اؿ تن غاعمصمم 
يف  عػػرض للاػػرب وال دد ػػد و شػػدتد و. حفػػظ أقػػ اؿ  د نػػو، وعلػػى ال ػػدرب علػػى اإلدتء قعلػػى وأ جػػرب 

علػى  أجػربوهه مػن شػعره و   رغعػو أدائو. عن  راضن  ن ار مل ضبتط الشر ة ألف إحدى ىذه ال در بتت 
 أمػتـربػت اإلكػراه يف  ػالث منتسػبتت  أخذت أق الوذلك قشرل وحصح. و قراءة األق اؿ إىل أف قتـ ق

احملػػتمد  وجػػ دالػػرالم مػػن علػػى دغػػتع سػػلصم، ألنػػو علػػى وػػتحب الشػػر ى  صػػل مل و ؿبقػػق الشػػر ة. 
 علػػػىصػػػل وػػػتحب الشػػػر ى مل  اإلجػػػراءات و يف  إجيػػػتي غػػػ ف احملػػػتمد مل  شػػػترؾ قشػػػرل، اؼبعػػػن لػػػو

 .(4)للشر ة إدتئو قاق الوأحت ت عملصة تل روؼ الت على انفراد وإقالالو ق غروة لل شتور معو

__________ 

 00ي قدمػػػػػو وػػػػػتحب الشػػػػػر ى إىل احملرمػػػػػة الدسػػػػػ  ر ة يف ذالػػػػػاغبمت ػػػػػة القاػػػػػتئصة الدسػػػػػ  ر ة  شػػػػػري  لػػػػػب  (2)
 .تتع داء اعبنسدو ىدد أ اتً قأنإىل  0221 /أقر لنصستف

دون سػ صت سػتف سصبتسػ صتف، يف شػر ة الإىل ؿبرمػة اؼبقدـ  0222 نت ر كتن ف الثتين/ 05 اػبطد اؼبؤرخ ويف قصتن (3)
ؼبػرة األوىل قسػبب حصػ  كتنػت اب الشػرعد، الطبصػللعػرض علػى مػر ن  ن قلػت: "مت  لد  روي وتحب الشر ى

لرػػػن مل و ين إىل اؼبس شػػػفى، ونا م سػػػصاخذوأخػػػربوين قػػػوػػػتقة يف الركبػػػة  ... . إقسػػػبب  ةال دػػػر، والثتنصػػػيف بتـ 
 بعضيف سػالـ لػ نكػ نين و ىل اؼبس شػفى إ دلنقلػإلوػتقة قتلوػة دبػت  رفػد  عرضػ نين  ذلػك. وكنػت بمػل أف  دث

مػػع و يف أي وقػػت معػػن. ، وكػػتن ا  عرغػػ ف كصػػ    صػػرغ ف ومػػف ومػػتذا  فعلػػ ف ءكػػل شػػددم دقػػروا  ال قػػت. ولرػػن
مػن نتحصػة أخػرى، علصدػت. و كنػت الػت  تلػة اغبكتن ا  شعروف قػتلقلق قشػاف أ م  ذلك، أدركت يف قعض اؼبنتسبتت 

جػتء ، 0221غربا ر شػبتط/ 22غص  ر ػت التسػ صغ يف  لل حقصقػتت يفقدـ إىل ؿبرمة الصلح الثتنصة  خطديف قصتف 
أركػػػ يت قتؼبعتملػػػة الػػػت   عػػػرض ؽبػػػت يف   الطبصػػػب الشػػػرعد الػػػذي غحصػػػو يفربخػػػمل التتسػػػ صود سػػػصد المػػػت  لػػػد: "

م نػػتوؿ أ ػػد دم، علػػى أف عػػن  قعصػػداً يف وقػػت تحػػق، عنػػدمت كػػتف . ومل   جػػرأ إت شػػر ة البتسػػكاتح جػػتز لػػدى 
الشػر ى اؼبقدمػة إىل ت   جػد إشػترة يف و لمحرمػة العلصػت ال  نصػة". لالقتضد والطبصػب الشػرعد  أمتـفعل ذلك  

 لمحرمػػػة العلصػػػتغبرػػػم الػػػدائرة الثتنصػػػة للقاػػػت ت اعبنتئصػػػة ال تقعػػػة ل وغقػػػتً و . األخػػػريالطػػػ  إىل ىػػػذا الفحػػػص  اللجنػػػة
 الشػػػر ى للمػػرة الثتلثػػة مػػن قبػػل  بصػػب شػػػرعدغ حػػص وػػتحب ، 0222 /د سػػمربكػػتن ف األوؿ  1الصػػتدر يف 

 شػػػػػر ن  04محرمػػػػػة العلصػػػػػت ال  نصػػػػػة يف لل حقصقػػػػػتت ال تقعػػػػػة للألوىل اؼبركغ ػػػػػة االصػػػػػلح ؿبرمػػػػػة  مع مػػػػػد لػػػػػدى
و ت  عػػتين الشػر ى رغػض خلػػع مالقسػو، وذكػر أنػ ػػغعم أف وػتحب يف  لػك اؼبنتسػبة، و . 0220 /أك ػ قراألوؿ

 شدء.من أي 

 إىل ؿبرمػػة شػػر ة دون سػػ صت سػػتف سصبتسػػ صتف،اؼبقػػدـ  0222 نػػت ر كػػتن ف الثتين/ 05و اػبطػػد اؼبػػؤرخ يف قصتنػػ  (4)
 ".لل عذ ب ت عرض إنين ت، حف عندمت قلتً أف احملتمد اؼبعن "ظل وتم إىل الشر ى   شري وتحب
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واتر بػتط  دمري فب لرػتت عتمػة ق ل عذ ب، اعنؼ وتحب الشر ى قانو كتف مذنبتً ان صجة و  0-3
قلبػتو، خ سػصو اإلقلصمصػة يف  قتضػد احملرمػة العلصػت صة اال صػتؿقعمل، غصمت   صل وعا   دت إرىتقصة ةن مدب

 شػػػر ن  3 يف  سػػػرتدي  ػػػت أسرت تسػػػ نت )إ  ػػػت( أعاػػػتء من مػػػة  ىتنفػػػذالػػػت ، لصػػػدوف كػػػ ري متر ػػػت
ن اؼبسػؤولن اغبرػ مصن، دبػ عػدداً مػن كػتف  راقػب . وذكر وتحب الشر ى أنو0222 /ن غمربالثتين
ل متت إىل اؼبن مة قنتء على  لب من أحػد أعاػتء من مػة إ  ػت مع و نقل، لصدوف ك ري القتضدغصدم 

 . وود ق  ف لى  و 
ة ؿبرمػة الصػلح الراقعػ أمػتـ وػتحب الشػر ى مثػل، 0220 /أك ػ قر شر ن األوؿ 04يف و  0-4

أنػػو  إىل وػػتحب الشػػر ى أشػػتر، اعبلسػػتتسػػري  وأ نػػتءللمحرمػػة العلصػػت ال  نصػػة. لل حقصقػػتت ال تقعػػة 
 أوضػتعاغبػتئ  ويف  ووجدػو إىلال قػ ؼ  لػىع أ جػرب، أركػ يتمركػغ شػر ة أ ػتـ يف خالؿ اح جتزه لثال ػة 

 قتسػػ ثنتء، ءالطعػػتـ واؼبػػتالنػػـ  و وحػػـر مػػن  ،فقػػد وعصػػوكػػتف  عنػػدمت   عػػرض للاػػرب حػػف و ، ةالػػري مر ػػ
سػػػ ء ق، و عػػػرض ل دد ػػػدات. وأضػػػتؼ أنػػػو أقلػػػب الطبصػػػب الشػػػرعد اؼبػػػتء رب علػػػى شػػػربكػػػتف جيػػػعنػػػدمت  
أدىل هبػت أ نػتء اح جػتزه لػدى الشػر ة،  قػد الت كػتف صبصع األق اؿالشر ى  وتحب وسحب.  ومعتمل

لصػػدوف  السػػصد  اال صػػتؿ  ػػت قوصػػة ؼبن مػػة إ، وىػػد صبػػع معل مػػتت هبػػت اتػػم الػػتعمػػتؿ األونفػػى   ر ػػو يف 
مل وأنػو  ،" غقػ ميرػن أف   عػرؼ علصػو. وذكر أنو كػتف  عػرؼ أحػد أعاػتء من مػة إ  ػت، ولرػن "ك ري
 .أقداً  متت أي معللو   نقل
يف اتح جػػتز السػػتقق للمحتكمػػة يف سػػجن سػػ    د ػػل    وػػتحب الشػػر ى وأ ققػػد علػػى 0-5

مدر ػػػد( منطقػػػة . ونقػػػل يف وقػػػت تحػػػق إىل سػػػج ف الرػػػتت مصرػػػ  )شػػػد ر)يف منطقػػػة مدر ػػػد( لعػػػدة 
عػػػن  كصلػػ مناً   242الػػذي  بعػػػد ح جػػغ يف سػػػجن كتسػػ ص ف، امدر ػػد( و منطقػػػة ) وغتلػػدمي رو وألصرػػتنت

 إىل اللجنة. هاشر    قدًنإقتم و، وقت  ؿبل
 يفشػر ى أمػتـ ؿبرمػة الشػر ة وػتحب الػبالغ ، قػدـ 0222 / نػت ركتن ف الثتين  05ويف  0-22

 وواسػػ ج اقواح جػػتزه  القػػبض علصػػودون سػػ صت سػػتف سصبتسػػ صتف ضػػد ضػػبتط الشػػر ة الػػذ ن شػػترك ا يف 
الصػػتدرة عػػن ال قػػتر ر    ػػتحوػػتحب الشػػر ى قػػاف لػػب تل عػػذ ب وسػػ ء اؼبعتملػػة. و قسػػبب  عرضػػو ل
التسػػ صغ ومدر ػػد،  يف غص  ر ػػت نلشػػر ة الػػ  نصا يقصػػد اتح جػػتز، يف مركػػغ  غحصػػ ه وىػػ األ بػػتء الػػذ ن 

دتء قشدتد و ق وػفو الطػرؼ اؼب اػرر، وأف إلقتأف  سمح لو و ، قشدتداتمف   األ بتء الشرعص  ديلوأف 
الػػذ ن  ال حقصقػػتت أو  أجػػروااػػبتط الػػذ ن ى  ػػة العػػن رشػػ  قتلاؼبد ر ػػة العتمػػة لشػػر ة البتسػػك   ػػؤمر

. وأحصلت القاػصة قعػد ذلػك إىل ؿبرمػة الصػلح اح جتزهخالؿ غنة    عتمل ف معوالؼ ذلك كتن ا خب
احملرمػػػة اؼبخ صػػػة يف الن ػػػر يف الشػػػرتوى يف اؼب قػػػع ق وػػػفدت غص  ر ػػػت التسػػػ صغ، لل حقصقػػػتت يف الثتنصػػػة 
، أمػػػػرت احملرمػػػػة ق قػػػػ  0222 /أك ػػػػ قراألوؿ شػػػػر ن  2يف و ال قػػػػتئع اؼبغع مػػػػة. حػػػػد ت غصػػػػو الػػػػذي 

 دوف إجراء أي ربقصقتت أخرى.ق قتر ر الطب الشرعد و  اس الـاغبرم قعد  أودرتو  ،اإلجراءات
طعػن والإلعػتدة الن ػر  ، قػدـ وػتحب الشػر ى  لبػتً 0222 /أك ػ قر شر ن األوؿ 03يف و  0-22

مل  الػػت  لػػب صبػػع األدلػػةو التسػػ صغ.  غص  ر ػػتلل حقصقػػتت يف الثتنصػػة الصػػلح ؿبرمػػة نفػػس أمػػتـ الفرعػػد 
اؼبشػػتركن يف القػػبض وػػتحب الشػػر ى وضػػبتط الشػػر ة  أخػػذ أقػػ اؿحػػف ا،ف، دبػػت يف ذلػػك    عػػرض
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أمػػتـ الشػػر ة. وادعػػى أف  األقػػ اؿ الػػت أدىل هبػػت تسػػبقالػػت ، معػػو حقصػػق ال اتإجػػراءو  هواح جػػتز  علصػػو
وقتل ػتيل  ، ناحمل جػغ وزارة العػدؿ لفحػص   ووضػعسب ثل للربو  ك ؿ الطػ  الػذي  ت قتر ر الطب الشرعد 

مل وأنػػو الػػري مػػدعـ  قشػػرل وػػحصح قادلػػة أف قػػرار احملرمػػة  أشػػتر إىل. و أو منتسػػبةمل  رػػن كتغصػػة غ  ػػت 
، رغاػػػػت 0221غربا ر شػػػػبتط/ 2 ويفق قػػػػ  اإلجػػػػراءات.  أمػػػػرأسػػػػبتب إوػػػػدار إىل ق ضػػػػ ح   شػػػػر

أف  قػػدـ  مػػن وػػتحب الشػػر ىت  لبػػ، و الفرعػػدت قبلػػت الطعػػن لرندػػو احملرمػػة  لػػب إعػػتدة الن ػػر 
، والػ قشػافف الشػر ى أ: "إىل احملرمػة أشػترتيف حرمدػت، و .  لبتً رظبصتً   إذا  ب ػت تال عػذ ب اؼبغعػـ 
 أي، ون ػػتئا ال حقصقػػتت، قػػذاتت مسػػالة  ع ػػرب،  دمومعػػتقب وؤدي إىل ؿبتكمػػة اؼبسػػؤولن عنػػ ػػ نبوػػد أف 

 جيػػب أف  رػػ ف. و سبتمػػتً  أخػػرى مسػػالةب،  عػػذ  عػػدـ وقػػ عغحػػ ص الطػػب الشػػرعد، الػػت  شػػري إىل 
علػػى اتػػتـ ت   جػػد  ىػػ  الوتلػػب، اؼب دمػػن اغػػناض الػػرباءة، وىػػ  مػػت  نطبػػق علػػى أعاػػتء قػػ ات األمػػن

 .اتدعتءات"بخر يف ربقصق  أيإجراء   ربردىن دلصل أعلصو 
، الطعػػػن، قػػػدـ وػػػتحب الشػػػر ى رسػػػتلة خطصػػػة لػػػدعم ىػػػذا 0221غربا ر شػػبتط/ 22ويف  0-20

 مع األدلة الالزمة إل بتت ال قتئع.جبلسمتح وا مرحلة ال حقصقإىل جراءات اإلف  ع د و لب أ
قػدوف  الطعػن  لػبأتغػت يف اإلقلصمصػة ، رغات احملرمػة العلصػت 0221 /مترسبذار 22ويف  0-22

إجػراء ال حقصقػتت الالزمػة  وػدر قعػدأمر وق  اإلجػراءات  قافقات احملرمة و غ د من األدلة. اؼبصبع 
الػػذي أف  قػػتر ر الطػػب الشػرعد، وحػػف و  ؛األدلػػة ال رغصػة  ؤكػدىتالاػػحصة  كتنػت أقػػ اؿفبػػت إذا   لل حقػق
وأف عػػػدـ  ؛سػػ ء اؼبعتملػػػة أو ال عػػذ ب كمػػػت زعػػم  شػػػري إىلرشػػ  عػػػن أي دلصػػل  مدر ػػػد، مل  يف أ عػػد  

 مػة العلصػتقصم دت الثب  صة. ون صجػة لػذلك، حرمػت احملرقمل ميس  ال  جصدصة وزارة العدؿ ؼببتدئاتم ثتؿ 
اؼبشػنكن يف إلقػػتء عػػن ى  ػة األشػختص قتلرشػ  الشػر ة إىل مطتلبػة حتجػػة و ت   جػد انػق اإلقلصمصػة

قػػتلن ر إىل أف سػػالمة الاػػبتط أنفسػػدم ميرػػن وخص وػػتً ، هواح جػػتز  وػػتحب الشػػر ى القػػبض علػػى
  عرض للخطر. أف 
اغبمت ػػػػػة للحصػػػػػ ؿ علػػػػػى  ، قػػػػػدـ وػػػػػتحب الشػػػػػر ى  لبػػػػػتً 0221 /أقر لنصسػػػػػتف 00يف و  0-21

للحصػػ ؿ و  ،والبدنصػةتلسػالمة العقلصػػة اػبتوػة قن دتكػتت حق قػػو إزاء االقاػتئصة أمػتـ احملرمػػة الدسػ  ر ة 
وػػتحب  وكػػررسػػ خداـ األدلػػة ذات الصػػلة. تو  ،ؿبتكمػػة عتدلػػةعلػػى و فعتلػػة القتن نصػػة المت ػػة اغبعلػػى 

 رت قػ الالؽ ملػ  القاػصةأمػالتسػ صغ  غص  ر ػت لل حقصقػتت يفة الصػلح الثتنصػة ف ؿبرماق الق ؿالشر ى 
أ نػػتء اح جػػتزه.  جػػرتفحػػ ص الطػػب الشػػرعد الػػت ل مػػ جغة قػػتر ر واسػػ الـ  علػى أسػػتس ربقصػػق واحػػد

القصمػػة الثب  صػػة ل لػػك ال قػػتر ر الطبصػػة، وذكػػر أنػػو ت احملرمػػة وت احملرمػػة  يفوػػتحب الشػػر ى  وشػػرك
الاػػبتط الػػذ ن  عػػن ى  ػػة يتأركػػ  مركػػغ شػػر ة أف  رشػػ  أو  لبػػت  أخػػذت أق الػػوقػػد  اإلقلصمصػػة العلصػػت

 .مدتء قشدتدتحبص  ميرن اس دعتؤىم ل  واس ج اقإلقتء القبض علصو واح جتزه و شترك ا يف 
إىل  مشػرية، صػة الطلػبمقب ل عػدـ، أعلنت احملرمػة الدسػ  ر ة 0221 حغ راف/  نصو 02يف و  0-21

 25و حغ راف/  نصػػػػػو 2/أقر ل ونصسػػػػػتف 04يف  الصػػػػػتدرة ثػػػػػل ؼب طلبتتػػػػػت، ميأف وػػػػػتحب الشػػػػػر ى مل 
وػػػػتحب ل مثصػػػػل  بػػػػ   اىصلػػػػو  قػػػػدًن أوراؽ اع مػػػػتد قالقػػػػتن ين قػػػػاف  قػػػػـ  فبثلػػػػو ، 0221 /  لصػػػػوسب ز
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   ضػػصح مقنػػعدوف  قػػدًن قػػ، ال اجصػػلخطصػػة  طلػػب و مل  قػػدـ إت قصتنػػتت يف احملرمػػة، ولرنػػ الشػػر ى
 لطلب احملرمة. وام ثتللسبب عدـ 

 ل  جصػواحملرمة العلصت ال  نصػة  أمتـ وتحب الشر ى مثل، 0221ن غمرب  شر ن الثتين/يف و  0-22
األقػ اؿ الػت الشػر ى وسػحب وػتحب . ىت إرىػتقص فجرميػة ق ػل نفػذيف شػر ك إلصػو كاتتمتت جنتئصة 
واإل ػذاء اػو  الإىل الشر ة وادعى أنو قد مت اغبص ؿ علصدػت ن صجػة ل دد ػدات نفسػصة و أدىل هبت أوالً 

علػى ال قػػ ؼ  جيػػرب عػرض للاػرب و كػػتف  ضػػبتط الشػر ة،   همػت  ر ػدمل  قػػل  عنػدمتادعػى أنػػو و . البػدين
وأضػػتؼ مل  ػػنؾ أي عالمػػتت علػػى جسػػده. ىػػذه األغعػػتؿ  يف أوضػػتع الػػري مر ػػة، علػػى الػػرالم مػػن أف

قتت صػػتؿ أي منتسػػبة ومل  سػػمح لػػو يف  والد ػػو وشػػقصقو ق لقػػتء القػػبض علػػى هىػػددو أف ضػػبتط الشػػر ة 
غقػػد كػػتف  ػػديل قػػاي أقػػ اؿ ربمػػل اؼبغ ػػد،  مل  رػػن  سػػ طصع عنػػدمتإنػػو حػػتـ. وقػػتؿ وػػتحب الشػػر ى دب

.  سػػ مر سػػ ء اؼبعتملػػة وال دد ػػدات يف ىػػذه اغبػػتتت غقػػد كتنػػت، ولرػػن حػػف ضػػبتط الشػػر ة ر ػػدىت 
مل   ػػدؿ  اكصػػدات   اػػمن للشػػر ة قػػتألق اؿ الػػت أدىل هبػػت   علػػق الػػت   ػػتئق غػػ ف الوعػػالوة علػػى ذلػػك، 

ضػػبتط الشػػر ة الػػذ ن اسػػ ج ق ه يف مركػػغ الشػػر ة  أقػػ اؿصة يف مصػػداقوػػتحب الشػػر ى . وشػػرك هبػػت
يف إجػػراءات احملتكمػػة ربػػت أرقػػتـ قطتقػػتت   اشػػترك مأل ػػ ن ػػراً  عػػذ ب،  ألغعػػتؿار رػػتهبم   انفػػ نوالػػذ 
ى ىػػػ   دم  ؼبدنصػػػة، وقتل ػػػتيل حتلػػػت دوف ال عػػػرؼ علػػػأرقػػػتـ شػػػتراتم ات   فػػػق مػػػع  الػػػري وػػػحصحةى  ػػػة 
كت ػب احملرمػة     اكػد دب جبدػت لػ ائح ضبت ػة الشػد د، والػت  فػنض أفلمي ثػل  تىذا ال ػدقري و د د. كش
 02إىل أف  قر ػػر  وػػتحب الشػػر ىو شػػري العالقػػة قػػن أرقػػتـ قطتقػػتت اؽب  ػػة اغبقصقصػػة والغائفػػة. مػػن 

وحػػػدة اؼبعل مػػػتت وال حلصػػػل ال تقعػػػة لقػػػ ات شػػػر ة البتسػػػك  أعد ػػػوالػػػذي  0221 نػػػت ر كػػػتن ف الثتين/
، علػػى الػػرالم لصػػدوف كػػ ريتال صػػتؿ السػػصد قصبػػع اؼبعل مػػتت  ػػرق  النصتقػػة العتمػػة، رة دائػػقدم ػػو و اؼبسػػ قلة، 
صػتحب  رقطػو قمعل مػتت نفػى وجػ د أي عالقػة أنو حصل على غعم   ت الذي    إمن مة  عا من أف 

 الشر ى.
 الشػػػر ى وحرػػػم علصػػػو قتلسػػػجنوػػػتحب  أد ػػػن، 0221د سػػػمرب كػػػتن ف األوؿ/ 20يف و  0-23
ضػػبتط اسػػ ندت إىل أقػػ اؿ ذبرميػػو لذا ػػو وشػػدتدة الشػػر ى أف اإلدانػػة حب وػػت. و ػػرى سػػنة 02 ؼبػػدة

ومل  مػػذنب ػػرؼ  إجيػػتدإىل أف السػػلطتت كتنػػت حر صػػة علػػى  أ اػػتً الشػػر ة الػػذ ن اسػػ ج ق ه. و شػػري 
، وشػػر صة معصنػػةة صسصتسػػوسػػتط أالربػػري يف  أل رىػػت ن ػػراً  ػػرؾ ىػػذه اعبرميػػة دوف عقػػتب،   رػػن ق سػػعدت

قػػد ، تدوف ربر ػػ  سػػري العدالػػة أو اؼبسػػتس قتسػػ قاللص دوردبػػت  رػػ ف احملرمػػة، قػػعػػن الػػرأي العػػتـ.  غاػػالً 
 .صتً إىل أف ضحصة ىذه اعبرمية النرراء كتف قتض قتلن ر، مع أحد الغمالءشع ر قتل اتمن ل اس سلمت

ان دػػتؾ حقػػو مندػػت ملػػة أمػػ ر، عب، نقض أمػػتـ احملرمػػة العلصػػتللػػالشػػر ى  لػػب قػػدـ وػػتحب و  0-24
 األستسػػػػػدالقػػػػػتن ف  للخطػػػػػا يف  طبصػػػػػق ن ػػػػػراً دغػػػػػتع وؿبتكمػػػػػة عتدلػػػػػة،  ؿ علػػػػػى اغبصػػػػػاألستسػػػػػد يف 

أنػػو مت ان دػػتؾ حقػػو  أ اػػتً قشػػاف ضبت ػػة الشػػد د واػبػػرباء يف القاػػت ت اعبنتئصػػة. وادعػػى  25/2551 رقػم
ي قػدـ ذالشػر ة الػ وؿباػرإىل الشػر ة  تأدىل هبػأق الو الت  -أدلة اتدعتء  ن راً ألفيف اغناض الرباءة، 

 لامتنتت الدس  ر ة.ال اجبة لراعتة اؼبوف دمت اغبص ؿ علصدت  - ء احملتكمةأ نت
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، رغاػػػػػت احملرمػػػػػة العلصػػػػػت الطلػػػػػب وأ ػػػػػدت حرػػػػػم 0222 د سػػػػػمربكػػػػػتن ف األوؿ/ 1يف و  0-25
 احملرمػة العلصػت ال  نصػة اسػ ن تجلصػتحب الشػر ى، أ ػدت احملرمػة العلصػت  وغقػتً و احملرمة العلصت ال  نصة. 

يف اغبػػػبس عنػػػدمت اح جػػػغ  الػػػت أدىل هبػػػت، ؿ وػػػتحب الشػػػر ى اجملرمػػػة للػػػذاتأقػػػ ااف الػػػذي  فصػػػد قػػػ
 أقػػ اؿوػػحة  علػػى احملرمػػة العلصػػت يف قرارىػػتو ؤكػػد  .(5)كتغصػػة  شػػرل أدلػػة يف مركػػغ الشػػر ة، اتنفػػرادي 

تل عػػػػذ ب وسػػػػ ء اؼبعتملػػػػة، ق وػػػػتحب الشػػػػر ىف احملػػػػتكم حققػػػػت يف ادعػػػػتء أل ن ػػػػراً ذبػػػػرًن الػػػػذات، 
وػػػتحب الػػػت أدىل هبػػػت ذبػػػرًن الػػػذات أقػػػ اؿ أف  قتإلضػػػتغة إىلأي جرميػػػة،  ار رػػػتب إىل عػػػدـ وخلصػػػت
احملرمػػػة العلصػػػت ال  نصػػػة  وأمػػػتـال حقصػػػق مػػػن اإلجػػػراءات مرحلػػػة  أ نػػػتءاألدلػػػة اؼبقدمػػػة   ؤكػػػدىت الشػػػر ى
ضبتط الشر ة الػذ ن شػترك ا يف اسػ ج اقو يف  :والت مشلت، على وجو اػبص ص، شدتدة من نفسدت،

 ،  ػتمن مػة إوعاػ   ؛غحصوالذي الشرعد  صبوالطب؛ تمد وتحب الشر ى اؼبعنؿب؛ و مركغ الشر ة
مل ذبػػػد و . وف كػػػ ريدلصػػػ الػػػذي أكػػػد أنػػػو  عػػػرؼ وػػػتحب الشػػػر ى، وأرملػػػة القتضػػػد ،اؼبػػػ دمشػػػر ك 

إىل أف شػد د الشػر ة قػد  توأشػتر  ،25/2551احملرمة أي ـبتلفة يف  طبصق القتن ف األستسد رقم 
الشػػر ة اؽب  ػػة قػػدم دت  عر ػػ  مؤق ػػة لارقػػتـ قالنصتقػػة العتمػػة دائػػرة  لػػب مػػن قنػػتء علػػى أدلػػ ا قشػػدتداتم 

 ػػداقري اغبمت ػػة علػػى  احملرمػػة العلصػػت ال  نصػػةمػػع م اغقػػة  لشػػر ة وسبشػػصتً ا ؿباػػرلوػػرض ن ػػر احملرمػػة يف 
اغبػػق يف  وػػتحب الشػػر ىللقػػرار، مػػترس ؿبػػتمد  وغقػػتً و مت ػػة حقدػػم يف اغبصػػتة. اؼبصػػممة غبالقتن نصػػة 
ي ذوالػػ سػػ قلةعػنؼ قصػػحة ال قر ػر الػػذي أعد ػو شػػر ة البتسػك اؼباالشػػد د قطر قػة عتد ػػة و اسػ ج اب 
 األدلة ال رغصة.  دعمدت وتحب الشر ى أق اؿأظدر أف 

يف مػػدى وؿ العاػ  األ شػػركبراء ـبتلفػة. و  عػػن مػػن أعاػتء احملرمػػة العلصػت وأعػرب عاػ اف 0-02
ال حقػق مندػت ت مل جيػر كػدلصل جػتئغ، حصػ  شر ة  لل ؿبار اردة يف الذات الذبرًن  أق اؿ ؿ إمرتنصة قب

و ت جيػػػ ز  قػػػدًن إىل أنػػػ وأشػػػتر العاػػػ  األوؿ يف رأ ػػػوخػػػالؿ إجػػػراءات احملرمػػػة وت عنػػػد ظبػػػتع األدلػػػة. 
 نمػن قبػل ضػبتط الشػر ة الػذ  ،إغػتداتيف شػرل إىل احملرمػة مراكػغ الشػر ة األق اؿ الت  ػدىل هبػت يف 

ضػػد نفسػػػو أو يف ال ػػغاـ الصػػػمت.  أت  شػػػدد يفحػػػق اؼبػػ دم  ن دػػكذلػػػك   ، ألفاألقػػ اؿ لػػػك  واأخػػذ
إذا كػػػتف ىػػػذا قػػػتألق اؿ الشػػػخص الػػػذي أدىل أف   رلمػػػ ا قتسػػػم اػػػبتط الشػػػر ة و ت جيػػػ ز لوذكػػػر أنػػػ
مركػػغ الػػت   ػػديل هبػػت قتن نػػتً يف ذبػػرًن الػػذات  إىل أف أقػػ اؿرأي وخلػػص الػػيف احملرمػػة.  حتضػػراً الشػػخص 
  ػػ م اغبصػػػ ؿاؼبعل مػػػتت الػػت وأف  ،جيػػػب ال حقصػػق غصدػػترػػن و مي  اجدػػػ ف اتتمػػتت  أشػػختصللشػػر ة 
رػم    لل قػتئع الػت أف ؽبت وفة اإل بتت دوف أف  ؤخذ على قكمصدر لألدلة،   ميرن اس خدامدت علصدت
لشػػر ة   قػػدًن أقػػ اؿ   ػػديل هبػػت اؼبػػ دم إىل اأنػػو ت جيػػ ز إىل  أ اػػتً خلػػص الػػرأي اؼبخػػتل  الثػػتين و . قشػػا ت

معتملػػة ىػػذه الشػػدتدة علػػى أ ػػت ت جيػػب و . أخػػذوا ىػػذه األقػػ اؿالشػػر ة الػػذ ن  كػدلصل مػػن قبػػل ضػػبتط
، ولرػن كػدلصل غقػ  علػى اؼبعل مػتت واغبقػتئق الػت شػددىت ىػؤتء الاػبتط، مثػل حقصقػة أف ذبػرًنأدلة 
 .أديل غصدت قتألق اؿوال روؼ الت  أديل قوعناؼ ات

__________ 

ػػػجل"  شػػػتر يف ىػػػذا القػػػرار إىل أنػػػو: (5) قتضػػػد سػػػحب اؼبػػػ دم أق الػػػو أمػػػتـ قامتنػػػة يف اغبرػػػم اؼبسػػػ ان ،  حسػػػبمت س 
قػذلك أقلػب الطبصػب الشػرعد وأنػو  أ نػتء القػبض علصػوالبػدين أنو  عرض للعن  النفسد و  مدعصتً )...(  تتال حقصق
 ."الت اعنؼ هبت قتئع ال احملتكمة أ اتً وأنرر يف  ...  
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  تعنػتً قاتئصة أمػتـ احملرمػة الدسػ  ر ة للحص ؿ على اغبمت ة ال وتحب الشر ى  لبتً  وقدـ 0-02
قعػػػػدـ مقب لصػػػػة ، حرمػػػػت احملرمػػػػة الدسػػػػ  ر ة 0224مػػػػترس بذار/ 22يف و حملرمػػػػة العلصػػػػت. ايف قػػػرار 
 .قرار قشاف األسس اؼب ض عصةالذي  ربر ازبتذ لمام ف لألنو  ف قر قشرل واضح الطلب 

 الشكوى  
مقػروءة قػتتقناف مػع اؼبػتدة ، 20ة أف الدولػة الطػرؼ ان درػت اؼبػتد وتحب الشر ى دعد  2-2
رػػن  ل عػػذ ب وسػػ ء اؼبعتملػػة مل قػػتل عرض لادعتئػػو علػػى رد غعػػل احملػػتكم  و ػػرى أفمػػن ات فتقصػػة.  22
الن ػػػر يف  احملػػػتكم اؼبخ صػػػة سبتمػػػتً  ورغاػػػت. ونغ ػػػومل جيػػػر ربقصػػػق سػػػر ع ومسػػػ قل وأضػػػتؼ أنػػػو . تً مرضػػػص

فبػػت جعػػل مػػن  نفػػرادي،اتبس اغبػػيف  أ نػػتء اح جػػتزهسػػ ء اؼبعتملػػة وال عػػذ ب قػػتل عرض لمغاعمػػو اؼب رػػررة 
مل  صػدر دوف ربقصػق. وقتؼبثػل، قػشػر اه  تاؼبس حصل  سلص  الا ء على اغبػ ادث اؼببلػب عندػت، ورغاػ

 عرضػػو لسػػ ء الػػت  فصػػد ققػػ جراء ربقصػػق يف مغاعمػػو أوامػػر  احملرمػػة العلصػػت ال  نصػػةقتضػػد ال حقصقػػتت يف 
لجنػػة الو وجدػػت عبنػػة منتىاػػة ال عػػذ ب قػػد . و نفػػرادياتبس اغبػػيف اؼبعتملػػة وال عػػذ ب أ نػػتء اح جػػتزه 

 ػػتـ أ ان قػػتدات لن ػػتـ اغبػػبس اتنفػػرادي ؼبػػدة طبسػػة أخػػرى مػػراراً قػػ ؽ اإلنسػػتف وىصوػػتت دولصػػة اؼبعنصػػة حب
 لوتئػػو. قأووػػت و  ،(6)م ح قػػو دب جػػب قػػتن ف الدولػػة الطػػرؼسػػاؼبشبتنصػػة أ ػػتـ أخػػرى،  ؼبػػدةقتقلػػة لل مد ػػد 

كػل أ ػتء اإلقلػصم ة الطػرؼ اػبطػ ات الاػرور ة ؼبنػع أعمػتؿ ال عػذ ب علػى  ػ  غعػتؿ يف  الدولومل   خذ 
 .(7)ات فتقصة من 22تل غامتتت دب جب اؼبتدة  مل سب ثلل ت  دت القاتئصة، وقتل تيل اػبتضع 

تل عػػذ ب وسػػ ء اؼبعتملػػة و لبت ػػو اؼب رػػررة إىل قعلػػى الػػرالم مػػن ادعػػتءات وػػتحب الشػػر ى و  2-0
أي إجػػراء أو  مل   خػػذ حصػػ  تل حقصققػػواجبدػػت  تذبتىلػػغ  ػػت ، يف األمػػر ربقصقػػتت ذبػػريقػػاف احملػػتكم 
 ألنػو كػتف جيػب علػى ن راً من ات فتقصة،  21 لبت و. ون صجة لذلك، كتف ىنتؾ ان دتؾ للمتدة  ترغا

 عػػدـ حػػدوثخطػػ ات لاػػمتف وازبػػتذ  الػػذي عػػتىن منػػو كاػػحصة لل عػػذ ب جػػرب الاػػررالدولػػة الطػػرؼ 
 شػمل صبصػع األضػرار اتن صػتؼ   ػداقري غػ فلصػتحب الشػر ى،  وغقػتً و تؿ مرة أخػرى. غعاألىذه مثل 

ورد اتع بػػػػتر،  ،ال عػػػػ  ضو  ،إعػػػػتدة اغبتلػػػػة إىل مػػػػت كتنػػػػت علصػػػػوتلاػػػػحصة، دبػػػػت يف ذلػػػػك قالػػػػت غبقػػػػت 
 نع وال حقصق ومعتقبة اؼبسؤولن.اؼب غاالً عنقعدـ ال ررار، والنضصة، والامتنتت 

أف احملتكمػػة الػػت أدت إىل  وػػتحب الشػػر ىمػػن ات فتقصػػة،  ؤكػػد  21تؼبػػتدة وغصمػػت   علػػق ق 2-2
يف مركػػغ  ربػػت ال عػػذ بذبػػرًن الػػذات، الػػت مت اغبصػػ ؿ علصدػػت  أقػػ اؿ ذلػػك أفإدان ػػو مل  رػػن عتدلػػة. 

وػػػتحب رىتقصػػػة. و ؤكػػػد إأدت إىل إدان ػػػو ق دمػػػة ار رػػػتب جرميػػػة ق ػػػل و كػػػدلصل اسػػػ خدمت  للشػػػر ة، 
دت السػػلطتت  جػرًن الػذات، الػت قػدم إىل  لػك األقػػ اؿ اؼب علقػة ق تان ػو اسػ ند أف ؿبتكم ػو وإدالشػر ى 

اعناغػو يف مركػغ اع بػتر احملرمة يف شرل شدتدة ضبتط الشر ة الػذ ن شػترك ا يف ال حقصػق. وميرػن  إىل

__________ 

 شػػػػري وػػػػتحب الشػػػػر ى إىل اؼبالح ػػػػتت اػب تمصػػػػة للجنػػػػة قشػػػػاف ال قر ػػػػر ن الػػػػدور ن الراقػػػػع واػبػػػػتمس إلسػػػػبتنصت  (6)
(CAT/C/CR/29/3 وCAT/C/ESP/CO/5.)على ال  ايل ، 

قػػ ؽ اإلنسػػتف قشػػاف ال قر ػػر ن الػػدور ن الراقػػع اؼبعنصػػة حبصػػة للجنػػة  شػػري وػػتحب الشػػر ى إىل اؼبالح ػػتت اػب تم (7)
 ، على ال  ايل(.CCPR/C/ESP/CO/5و CCPR/C/79/Add.61واػبتمس إلسبتنصت )
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دلػػػة ت جيػػػ ز اسػػػ خداـ األخلػػػص إىل أنػػػو و مػػػن عنتوػػػر األدلػػػة ال رغصػػػة.  عنصػػػراً كحػػػد أقصػػػى الشػػػر ة  
 جنتئصة. يف إجراءات ،غبق ؽ األستسصةقاسل ب  ن دك االت مت اغبص ؿ علصدت  ، رغصةال أو بتشرةاؼب
ف  لػػب أل ن ػػراً أنػػو مت ان دػػتؾ حقػػو يف اغبمت ػػة القتن نصػػة الفعتلػػة،  وػػتحب الشػػر ىو ػػدعد  2-1

اسػػ عراض   ن ػػب علصػػوشػػرل جلسػػة اسػػ متع  تنصػػة ألنػػو ت  أمػػتـ احملرمػػة العلصػػت ت  ي رغعػػوذالػػنقض الػػ
  ادللمػ تان دتكػتحػدوث  وػتحب الشػر ىعػالوة علػى ذلػك،  ػدعد و . اؼبثب ةلألدلة وال قتئع  شتمل
 والسصتسصة. ( من العدد الدويل اػبتص قتغبق ؽ اؼبدنصة0و 2)الفقر تف  21( و2)الفقرة  5و 3
 قػػدًن صبصػػع األضػػرار، دبػت يف ذلػػك  جػربالدولػػة الطػػرؼ دبػت  لػػد:  وػػتحب الشػر ىو طتلػب  2-1

 وسػ ء لل عػذ ب قػتل عرضادعتءا ػو  يف ونغ ػو سػر ع ربقصػق إجػراءو  ؛ ػ رو 22 222قػدره  ع  ض متيل 
أت  وضػػػمتف ؛ال عػػػذ ب ربػػػت ان غعػػػت اعناغػػػتت إىل تاسػػػ ند تالػػػ إدان ػػػو، وإعػػػتدة الن ػػػر يف ؛اؼبعتملػػػة

 .قتن نصة إجراءات أي يف صلكدل ال عذ ب ربت  ن غع أق اؿ قاي  س شدد 
ت قػػػدـ  لبػػػت وقتسػػػ نفتد سػػػبل اتن صػػػتؼ احمللصػػػة،  ؤكػػػد وػػػتحب الشػػػر ى أنػػػوغصمػػػت   علػػػق  2-2

دبػػت يف ذلػػك أمػػتـ احملػتكم احمللصػػة دب جػػب القػػتن ف اإلسػػبتين، الػ مس غصدػػت صبصػػع سػػبل اتن صػػتؼ اؼب تحػػة 
 حصػػػ  قػػػدـ الطلػػػب األوؿ قوصػػػة  سػػػ  ة ادعتئػػػولحصػػػ ؿ علػػػى اغبمت ػػػة القاػػػتئصة الدسػػػ  ر ة، ل  لبػػػتف

 .الثتين من أجل الطعن يف إدان و عبرمية الق ل اإلرىتقصةالطلب  عذ ب، و قتل عرض لل

 الهولة الطرف مالحظات
 .0222 سب مرب/أ ل ؿ 1 مؤرخةقدمت الدولة الطرؼ مالح تتت يف مذكرة شف  ة  1-2
أمػػتـ احملػػتكم  الالحقػػةلل عػػذ ب واإلجػػراءات ق عرضػػو  وػػتحب الشػػر ىوغصمػػت   علػػق قتدعػػتء  1-0

حملرمػة الدسػ  ر ة اؼبقػدـ إىل اغبصػ ؿ علػى اغبمت ػة القاػتئصة ا لبػو  ة الطػرؼ إىل أف شري الدولػاحمللصة، 
مػػن رالم الػػ علػػى، احملػػتمد ميثػػل حباػػ رالشػػر ى مل وػػتحب ألف  0221 حغ راف/  نصػػو 02يف رغػػض 

عبنػػػة إىل لجػػػا إىل أي ىصوػػػة دولصػػػة أو  أف وػػػتحب الشػػػر ى مل و ػػػذكر الطلبػػػتت اؼب رػػػررة للمحرمػػػة. 
احملرمػػة الدسػػ  ر ة  لبػػو للحصػػ ؿ إت قعػػد أف رغاػػت لك ومل  قػػم قػػذقعػػد ذلػػك،  منتىاػػة ال عػػذ ب

إىل العدػد  وػتحب الشػر ىإشػترات  أفأ اػتً الدولػة الطػرؼ على اغبمت ة ضد إدان ػو اعبنتئصػة. و ػرى 
 .الري م صلة قتؼب ض عالدويل اػبتص قتغبق ؽ اؼبدنصة والسصتسصة 

 اؼبسػػػ خدمة أ نػػػتء إلقػػػتءالقػػػ ة  أف ذلػػػكئق. دقصػػػق للحقػػػتالػػػري ىل عػػػرض إالشػػػر ى و سػػػ ند  1-2
الطبصعػد.  وغقػتً إلجػراء ال  قصػ للسصطرة علصػو،  اؼبطل قةلدرجة كتنت قتالقبض على وتحب الشر ى  

 اغبػػبسن ػػتـ و جػػراءات. اإلشػػراؼ مسػػؤويل احملرمػػة  ػػ اؿ إربػػت وػػدر أمػػر قػػتلقبض علصػػو وظػػل غقػػد 
حقػو يف اخ صػتر ؿبػتـ ؼبسػتعد و يف البدا ػة يف  قصػد إتت  لقػتن ف الدولػة الطػرؼ  وغقػتً اؼبنطبق  اتنفرادي

 أغػراد األسػرةومػع ذلػك كػتف القػبض علصػو.  ألقػدانػو أشػختص خ ػترىم قمركغ الشر ة واغبػق يف إقػالغ 
 04إىل  01لفػنة قصػرية مػن الػغمن، مػن نفرادي إت تبس ااغبومل   جغ يف . قتلقبض علصوعلى علم 

ػػػػل، 0220أك ػػػػ قر  شػػػػر ن األوؿ/ وت   جػػػػد أي أسػػػػتس إىل السػػػػلطتت القاػػػػتئصة. قعػػػػد ذلػػػػك  موس 
ققاػص و اتى مػتـ  كتنػت قػداغعاإلجػراءات اعبنتئصػة وإدان ػو   الت  فصػد قػافعتءات وتحب الشر ى تد
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مل انػػػو قمػػػع العلػػػم ، مػػػع الػػػغمالءتل اػػػتمن قيف األوسػػػتط السصتسػػػصة ولػػػدى اعبمدػػػ ر، وشػػػع ر القاػػػتة 
 تركة أي من القاتة اؼبسؤولن عن ؿبتكم و. عنض يف أي وقت من األوقتت على مش

حػػف الشػر ى  غلػػم  قػدـ وػػتحبمػن ات فتقصػة،  21وغصمػت   علػق قتتن دػػتؾ اؼبغعػـ  للمػػتدة  1-1
أف الدولػة الطػرؼ مل ربقػق  اد عػى غحسػبو ، ولرنػربػت ال عػذ ب  فصػد قػاف أق الػو ان غعػتأدلة ظرغصػة 

  عرض لل عذ ب.قتلادعتئو يف على النح  ال اجب 
وػتحب الشػر ى كتنػت أقػ اؿ غصمػت إذا   لمحرمػة العلصػت ال  نصػةلالشعبة اعبنتئصة  وقد ن رت 1-1

أف وػػػتحب الشػػػر ى سػػػحب  وأشػػػترت إىل. ربػػػت ال عػػػذ بان غعػػػت لشػػػر ة البتسػػػك الػػػت أدىل هبػػػت 
  جػد مػت  و تأنػ تإىل أنو قد مت إجراء ربقصػق قاػتئد يف ال قػتئع، وأكػد تأمتـ احملرمة. وخلص أق الو
 ،حػدةكػل علػى   ،قشػدتدتمطبسػة مػن ضػبتط الشػر ة وقػد أدىل إىل ار رػتب مثػل ىػذه اعبرميػة.   شري
 أق الػوق قػو، دبػت غصدػت اغبػق يف وػصتالة أو إمػالء حبؿبتـ وأقلب كتف ميثلو الشر ى   وتحباف  فصد ق الت

وؿبتمصػو   جػغىػت احمل، الػت قرأاألقػ اؿمن س ء اؼبعتملة أو ال عذ ب غصمػت قػن   ك شومل أو قعض ردوده. 
إجػراءات احملتكمػة ربػت "أرقػتـ  أ نػتء أدل ا قشػدتدتمأف ضبتط الشر ة كمت مت ال اكد من دوف  علصق.  

قشػػاف  25/2551رقػػم األستسػػد مػػن القػػتن ف  2-1"، علػػى النحػػ  اؼبنصػػ ص علصػػو يف اؼبػػتدة ةوقتئصػػ
تحب الشػػر ى يف مركػػغ ضبت ػػة الشػػد د واػبػػرباء يف القاػػت ت اعبنتئصػػة. وأشػػتر احملػػتمد الػػذي سػػتعد وػػ

 وإتأنػػػو مل  شػػػدد أي ـبتلفػػػتت، إىل  إغػػػتداتأك ػػػ قر يف  ال ػػػة  شػػػر ن األوؿ/ 03و 02الشػػػر ة يف 
 أف وػػتحب الشػػر ى قػػدـ ردوداً و رد حبر ػػة و لقتئصػػة علػػى األسػػولة؛  احمل جػػغ أفو  أقلػػب عندػػت؛لرػػتف قػػد 
لصػػػدوف   رو صنصػػػة للقتضػػػدالتت  حركػػػالالػػػت مت صبعدػػػت حػػػ ؿ إغتد ػػػو الثتلثػػػة قشػػػاف اؼبعل مػػػتت مفصػػػلة يف 
 شػػػػر ن  01. وأشػػػتر ال قر ػػػر الطػػػ  اؼبػػػؤرخ األقػػػ اؿ ووقػػػػع علصدػػػتقػػػرأ مندمػػػت  ، أف كػػػالً وأخػػػرياً  كػػػ ري؛
، إلقػػػتء القػػػبض علصػػػوانػػػو يف وقػػػت الػػػذي  فصػػػد ق وػػػتحب الشػػػر ىإىل ادعػػػتء  0220 /أك ػػػ قراألوؿ

الػػري مر ػػة جعل ػػو  شػػعر  وظػػل يف أوضػػتع رأس عػػدة مػػراتالػػ يفلركػػل  عػػرض لألقػػد قػػو علػػى األرض و 
اعبػغء اػبلفػد مػن  يفؽبذا ال قر ر، مل  ػ م العثػ ر علػى أي عالمػتت علػى ركػالت  وغقتً الري أنو قتلوثصتف. 

 شػػػػػر ن  02 اؼبػػػػػؤرخ قر ػػػػػر الطػػػػػب الشػػػػػرعد  رشػػػػػ  الرقبػػػػػة أو أي ضػػػػػرقتت أخػػػػػرى يف اعبسػػػػػم. ومل 
رغػػض غقػػد يف ال اقػػع، و تت. وػػتقإلسػػ ء اؼبعتملػػة أو  شػػري إىل  عرضػػو لعػػن أي أعػػراض  /أك ػػ قراألوؿ

 ،و ت  عػتين مػن أي شػدءوقػتؿ إنػقدا ىتدئتً وػتيف الػذىن و الشر ى خلع مالقسو للفحص، وتحب 
لمحرمػة الصػلح اؼبركغ ػة األوىل لل حقصقػتت ال تقعػة لالطبصب الشرعد حملرمة  أجراهغحص  أ نتءوذلك 

و من اتح جتز لػدى الشػر ة. قعد إ الؽ سراح 0220 أك  قر / شر ن األوؿ 04يف  العلصت ال  نصة
 .احملرمة العلصت ال  نصةيف مشتركة كتملة   اؿ اإلجراءات شترؾ ؿبتمد وتحب الشر ى قد و 
 0222 /د سػػمربكػػتن ف األوؿ  1قػػرار احملرمػػة العلصػػت اؼبػػؤرخ قغصمػػت   علػػق  تفاؼبختلفػػ والرأ ػػتف 1-2

ان غعػػت  تحب الشػػر ىوػػ شػػرياف إىل أف أقػػ اؿ تلنقض ت اؼب علػػق قػػ وػػتحب الشػػر ى لػػب  قشػػاف
رأ صدمػت مػت إذا كػتف ميرػن اع بػتر األقػ اؿ قصػفة  تضػصتف يفالق نػتقمل مػن ذلػك،  قػدتً و . ربت ال عذ ب

يف احملرمػػة كػػدلصل قػػت ع دبػػت غصػػو عتمػػة الػػت  ػػدىل هبػػت يف مراكػػغ الشػػر ة والػػت  سػػحب يف وقػػت تحػػق 
 الرفت ة إلدانة اؼب دمن.
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مػػػػػن  21اؼبػػػػػتدة مقػػػػػروءة قػػػػػتتقناف مػػػػػع ، 20ة للمػػػػػتدة وغصمػػػػػت   علػػػػػق قتتن دتكػػػػػتت اؼبغع مػػػػػ 1-3
. ومػع منػذ اح جػتز اؼبػ دمالطبصة ال قتر ر  ن رت يفاحملتكم احمللصة ال حقصقتت الالزمة و  أجرتات فتقصة، 
احملرمػػػة العلصػػػت حتكمػػػت عنػػػدمت و . قػػػد ار ربػػػت اعبرميػػػة اؼبغع مػػػةكتغصػػػة  فصػػػد قػػػاف د أدلػػػة  ذبػػػذلػػػك، مل 
. وكػػتف ؿبػػػتمد غصدػػت ن ػػرت مػػرة أخػػػرى يف ال ػػروؼ الػػت اسػػػ ج بت وػػتحب الشػػر ى، غ  ػػػ ال  نصػػة

دعم  ػػ دلصػػلأي  و مل  قػػدـأ نػػتء اتسػػ ج اب ولرنػػ ، حتضػػراً قنفسػػووػػتحب الشػػر ى، الػػذي اخ ػػتره 
 عرضػو لل عػػذ ب ادعتئػو قوػتحب الشػر ى قػػدـ وذبػػدر اإلشػترة إىل أف ادعػتءات وػتحب الشػر ى. 

دان ػػو قتر رػػػتب إقعػػػد  إتإىل أي ىصوػػػة دولصػػة   لجػػانػػو مل ، وأإلقػػػتء القػػبض علصػػػومػػن  شػػػد رقعػػد  ال ػػة 
 .صةجرمية إرىتق

أقػػػداً   طتلػػػب وملمػػػن ات فتقصػػػة.  21كصػػػ  ان درػػػت اؼبػػػتدة   وػػػتحب الشػػػر ىوت   ضػػػح  1-4
، اإلجػراءات اعبنتئصػة ت مينػعوقػ   تعبرب أو ال ع  ض من سػلطتت الدولػة الطػرؼ، علػى الػرالم مػن أفق

اؼبدنصة أو اإلدار ة للمطتلبػة ق عػ  ض. وعػالوة علػى ذلػك، غ نػو مػن ضػمن  اإلجراءات دب جب القتن ف،
 لال فتقصة. تً ان دتك إذا وجدتوالحصتت اللجنة منح  ع  ض لصتحب الشر ى، حف 

 ملى مالحظات الهولة الطرف صاحب الشكوى تعليقات  
 شػػػػػػػر ن  05علػػػػػػى مالح ػػػػػػػتت الدولػػػػػػة الطػػػػػػػرؼ يف  تتقػػػػػػدـ وػػػػػػػتحب الشػػػػػػر ى  علصقػػػػػػػ 1-2

 .0222 /ن غمربالثتين
مػن ات فتقصػة  21و 20ؼبػتد ن اان دتكػتت  الن ػر يف نبود وأشتر وتحب الشر ى إىل أنو  1-0

ف تاؼبتد ػو . ال عػذ ب لػصس ؾبػرد مسػالة إجػراء وت حتلػة عترضػةذلك أف عدـ ال حقصق يف ادعتء كرل. 
 على ال  ايل.ان در ت  21و 20
انػو اسػ نفد صبصػع  ػدغع وػتحب الشػر ى قفتقصػة، من ات  20ؼبتدة اتن دتكتت وغصمت   علق ق 1-2

 غعػػػػتؿاؼبسػػػػؤولن عػػػػن أ معتقبػػػػةل حقصػػػػق يف ادعتءا ػػػػو و لاػبصػػػػترات القتن نصػػػػة اؼب تحػػػػة يف الدولػػػػة الطػػػػرؼ 
 ثبػػػت  كتغصػػػةأدلػػػة   أف زبلػػػص إىل أف عػػػدـ وجػػػ دلدولػػػة الطػػػرؼ علػػػى ا نبوػػػد  وأضػػػتؼ أنػػػوال عػػػذ ب. 

ومل  قبػل ل حقصق يف ادعتءا ػو. قػتتكم احملػعػدـ قصػتـ  بقسبميرن  فسريه إت ت ال عذ ب  أغعتؿب تار ر
قنػتء علػى  لػب  قػتر ر الطػب الشػرعد كػدلصل إت يف غص  ر ػت التسػ صغ لل حقصقتت ؿبرمة الصلح الثتنصة 
ى  ػة دتء قشػدتد و وربد ػد قػتإللسػمتح لػو قت ال متسػو. ومع ذلػك، رغاػت احملرمػة وتحب الشر ى

. يف وقػت تحػقالقاػصة  وأاللقػت ،تإلدتء قشػدتداتمومطتلب دم قػ اؼبسالةضبتط الشر ة اؼب  ر ن يف 
أمػتـ الشػر ة ؾبػرد إجػراء شػرلد.  عنػدمت أدىل قاق الػوالدولػة الطػرؼ حاػ ر احملػتمد الػذي كلف ػو وكتف 

 سػػػمح  قػػػ انن مرتغحػػػة اإلرىػػػتب ت ألفوقػػػت إلقػػػتء القػػػبض علصػػػو  ؿبػػػتـ  ثػػػق غصػػػواخ صػػػتر ومل  سػػػ طع 
أنػػػو جيػػػب  ا صػػػد ادعػػػتءات وػػػتحب الشػػػر ى يف أتغػػػت اإلقلصمصػػػة لعلصػػػت ذكػػػرت احملرمػػػة اقػػػد قػػػذلك. و 
ؿبرمػػػة الصػػػلح الثتنصػػػة  قصػػػتـيف أي وقػػػت مػػػن األوقػػػتت   طلػػػبالػػػري أ ػػػت مل ادلػػػة داعمػػػة. قتل عػػػذ ب ق
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وػػػػتحب ادعػػػػتءات   ػػػػدعميف أدلػػػػة قػػػػد  الن ػػػػرىػػػػذه األدلػػػػة أو  جبمػػػػعغص  ر ػػػػت التسػػػػ صغ  لل حقصقػػػػتت يف
 .(8)الشر ى

ذ ن لػػال القتضػػصنمػػن ات فتقصػػة، وػػحصح أف  21ن دتكػػتت اؼبغع مػػة للمػػتدة وغصمػػت   علػػق قتت 1-1
ن صجػة  تذبػرًن الػذات كتنػ أقػ اؿأف  خلصتف إىلقرار احملرمة العلصت ت قعربا عن براء ـبتلفة غصمت   علق 

مل إىل أف إدان ػػو   شػػريافذلػػك. و  ا سػػ بعد مل دمػػتوػػتحب الشػػر ى، ولرن عػػرض لػػو لل عػػذ ب الػػذي 
وأف األقػػػ اؿ ميرػػػن أف  رػػػ ف ، الػػػت أدىل هبػػػت ذبػػػرًن الػػػذات خبػػػالؼ أقػػػ اؿدلصػػػل بخػػػر  أي  سػػػ ند إىل
يف احملرمػػة    قػػدميدت، وأنػػو ت ميرػػن قصػػد الن ػػر قػػد ار ربػػتاعبػػرائم ولرندػػت ت  ثبػػت أف لألدلػػة  مصػػدراً 

 ودب جػػػػب. أ نػػػػتء اإلدتء هبػػػػت  ىػػػػتظبعىػػػػذه األقػػػػ اؿ أو الشػػػػر ة الػػػػذ ن أخػػػػذوا  ضػػػػبتط كشػػػػدتدة مػػػػن
 شػػرل يف حػػد  يف مراكػػغ الشػػر ة ت األقػػ اؿ الػػت  ػػدىل هبػػت غػػ فلمحرمػػة العلصػػت، ل  دػػتد القاػػتئداتج

وػػتحب الشػػر ى  إىل أف أقػػ اؿ احملرمػػة العلصػػتزبلػػص ف أ أ اػػتً نطقػػد اؼبالػػري  ومػػن. كتغصػػتً   ذاتػػت دلػػصالً 
معل مػػتت حػػ ؿ أف وػػتحب الشػػر ى نقػػل إلصػػو فػػنض    ػػت الػػذي من مػػة إعاػػ  قغع مػػة اؼبصػػالت الو 

 الشخص. ذلكالري كتغصة كدلصل إلدانة لصدوف ك ري  ربركتت القتضد
 ان صػػػتؼاغبصػػػ ؿ علػػػى  يفق اغبػػػ أف ربرػػػم قػػػاف لػػػواللجنػػػة و لػػػب وػػػتحب الشػػػر ى إىل  1-1

 من ات فتقصة. 21للمتدة  وغقتً عتدؿ، دبت يف ذلك  ع  ض، 

 المسائل واإلةراءات المعروضة ملى اللجنة  
 الن ر يف اؼبقب لصة

لن ػػر يف أي ادعػػتءات  ػػرد يف قػػالغ مػػت، جيػػب أف  قػػرر عبنػػة منتىاػػة ال عػػذ ب مػػت إذا  قبػػل ا 2-2
علػى النحػ  اؼبطلػ ب من ات فتقصػة. وقػد  اكػدت اللجنػة،  00كتف البالغ مقب تً أـ ت دب جب اؼبتدة 

دػت يف جيػري حبث من ات فتقصػة، مػن أف اؼبسػالة ذاتػت مل   بحػ  وت 00)أ( من اؼبتدة 1للفقرة  وغقتً مندت 
 أو ال س  ة الدولصة. ء بخر من إجراءات ال حقصق الدويلإ تر أي إجرا

من ات فتقصة، غ ف اللجنػة ت  ن ػر يف أي شػر ى إت إذا  00ؼبتدة من ا)ب( 1لفقرة ل وغقتً و  2-0
اغبتلػة، ىػذه يف و احمللصػة اؼب تحػة.  سػبل اتن صػتؼ اكدت من أف وػتحب الشػر ى قػد اسػ نفد صبصػع 

، 0222  نػت ر /كتن ف الثػتين  05شر ى ال عذ ب الت رغعدت وتحب البالغ يف ق لمتً ربص  اللجنة ع
يف  يف أتغػػتاإلقلصمصػػة وقػرار احملرمػػة العلصػت  ،الالحقػة ضػػد ىػذا القػػرار الطعػػ فاإلجػراءات، و  وقػػ وقػرار 
قطلػػػب اغبمت ػػػة القاػػػتئصة  . كمػػػت ربػػػص  اللجنػػػة علمػػػتً الفرعػػػدقػػػرغض  عنػػػو  0221مػػػترس بذار/ 22

يف  وػػتحب الشػػر ى قدمػػوي ذ، الػػالبدنصػػةحقػػو يف السػػالمة العقلصػػة و  دػػتان دتكػػتت، منملػػة جب اؼب علػػق
__________ 

جيػب  ا صػد ، ولرن إىل أنو ميرن اع بتر أق اؿ الاحصة كدلصل للمحتكمةأتغت  اإلقلصمصة يفأشترت احملرمة العلصت  (8)
 قػػتر ر الطػػب  ػػت اسػػ بعدت يف قػػل إ م ػػ غرة غحسػػب،الػػري مل  رػػن يف ىػػذه اغبتلػػة الػػت ادلػػة داعمػػة، و قادعتءا ػػو 

يف  اؼبشػػتركناألشػػختص ى  ػػة  حد ػػد ق شػػر ة البتسػػكمطتلبػػة مػػن الاػػروري  مل  رػػنالشػػرعد. ون صجػػة لػػذلك، 
جيػػب علػػى سػػالمة ىػػؤتء الاػػبتط، الػػذ ن لالشػػر ى، وختوػػة قػػتلن ر إىل ال دد ػػد احمل مػػل  وػػتحباسػػ ج اب 

 أ اتً. سالم دمرمة أف  امن احمل
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 02يف قعػػػػدـ مقب لصػػػػة ىػػػػذا الطلػػػػب حرمػػػػت احملرمػػػػة الدسػػػػ  ر ة وقػػػػد . 0221 /أقر لنصسػػػػتف 00
محػػتمد أوراؽ اع مػػتده ك  قػػدًن ثػػل لشػػرط ميوػػتحب الشػػر ى مل  ؿبػػتمد، ألف 0221 حغ راف/  نصػػو

 اؼبطلب. أي  فسري لعدـ اتم ثتؿ ؽبذا وتحب الشر ىمل  قدـ و وتحب الشر ى. عن 
الػػت  قتإلدانػػة وغصمػػت   علػػق قػػتإلجراءات اعبنتئصػػة ضػػد وػػتحب الشػػر ى، ربػػص  اللجنػػة علمػػتً  2-2

 وحرػػم احملرمػػة العلصػػت الصػػتدر 0221 /د سػػمربكػػتن ف األوؿ  20يف  احملرمػػة العلصػػت ال  نصػػةأوػػدرتت 
 شػػػػري إىل أف وػػػػتحب ي ذالػػػػتلنقض، اؼب علػػػػق قػػػػ لبػػػػو قشػػػػاف  0222د سػػػػمرب كػػػػتن ف األوؿ/ 1 يف

 لمحرمػػة العلصػػت ال  نصػػةلل حقصقػػتت ال تقعػػة ل ةالراقعػػيف ؿبتكم ػػو أمػػتـ ؿبرمػػة الصػػلح اد عػػى الشػػر ى 
ن صجػػة  عرضػػو لل عػػذ ب علػػى  ػػد الشػػر ة. قػػد جػػـر ذا ػػو لنقض أمػػتـ احملرمػػة العلصػػت اؼب علػػق قػػت لبػػو يف و 
اػػػت احملرمػػػة الدسػػػ  ر ة  لػػػب اغبمت ػػػة القاػػػتئصة اؼبرغػػػ ع اسػػػ جتقة ، رغ0224مػػػترس بذار/ 22يف و 

 لقرار احملرمة العلصت.
و الحظ اللجنة أف وتحب الشر ى مل  س نفد سبل اتن صػتؼ احمللصػة غصمػت   علػق قتدعتئػو  2-1

رمػة إىل احملاؼبقػدـ طلػب اغبمت ػة القاػتئصة اؼب علقػة قلل عذ ب، ألنػو مل مي ثػل للشػروط القتن نصػة  ال عرض
أقلػب احملػتكم اؼبخ صػة خػالؿ اإلجػراءات  وػتحب الشػر ىالدس  ر ة. ومع ذلك،  الحػظ اللجنػة أف 

حبرػم علصدػت  قػتلن ر إىل أف ال عػذ ب  ع ػرب جرميػة جيػب أف  ػتكمو  عرض لل عػذ ب.  أنواعبنتئصة ضده 
رة ب الفقػػػمػػػن ات فتقصػػػة، غػػػ ف اللجنػػػة  ػػػرى أنػػػو ت   جػػػد أي عػػػتئق، دب جػػػ 20للمػػػتدة  وغقػػػتً نصػػػب، اؼب
لمقب لصػة، لشػروط األخػرى ال تسػ صفتء ن ػراً مقب لصػة الػبالغ. و  مينػعمػن ات فتقصػة  00اؼبػتدة من )ب( 1

 صة. ض عأسسو اؼب رى اللجنة أف البالغ مقب ؿ و شرع يف الن ر يف 
 الن ر يف األسس اؼب ض عصة

، اؼبعنصػتف دمدت الطرغػتفالبالغ بخذة يف اع بترىت صبصع اؼبعل متت الػت قػىذا ن رت اللجنة يف  3-2
 .من ات فتقصة 00من اؼبتدة  1ألحرتـ الفقرة  وغقتً 
  قػدـمػن ات فتقصػة ألف اؼبػغاعم الػت  20وتحب الشر ى أنػو ضػحصة ان دػتؾ للمػتدة و دعد  3-0

مل  ػػؤد إىل إجػػراء  نفػػرادياتبس اغبػػيف لل عػػذ ب وسػػ ء اؼبعتملػػة أ نػػتء اح جػػتزه  و عرضػػقهبػػت إىل احملػػتكم 
الدولػػػػػػة الطػػػػػػرؼ إىل أف احملػػػػػػتكم أجػػػػػػرت ال حقصقػػػػػػتت الالزمػػػػػػة و شػػػػػػري .  ػػػػػػونغ سػػػػػػر ع ومسػػػػػػ قل و ربقصػػػػػػق 
اف ال عػػػذ ب قػػػد  فصػػػد قػػػلرندػػػت مل ذبػػػد أدلػػػة كتغصػػػة و ، الصػػػتدرة منػػػذ اح جػػػتزهطبصػػػة ال قػػػتر ر ال توغحصػػػ

ن ػػرت و ل عػػذ ب وسػػ ء اؼبعتملػػة، ل ق عرضػػوشػػر ى  قػػدـ قوقػػع. و الحػػظ اللجنػػة أف وػػتحب الشػػر ى 
علػى أسػتس  قػتر ر الطػب الشػرعد، الػت مل و غص  ر ػت التسػ صغ. لل حقصقتت يف صلح الثتنصة الؿبرمة  دتغص

اإلقلصمصػػة  احملرمػة العلصػتورغاػت ادعػتءات وػتحب الشػػر ى، أمػرت احملرمػة ق قػ  اإلجػػراءات.   ؤ ػد
وػػػتحب الشػػػر ى أ اػػػتً علػػػى أسػػػتس  قػػػتر ر الطػػػب الشػػػرعد. و الحػػػظ اللجنػػػة   عػػػنتحقػػػتً أتغػػػت يف 

حصػػ  رأت أف  لبػػو، ت احملػتكم غ ػػد مػن األدلػػة، ولرػن رغاػػاؼب أخػذوػػتحب الشػر ى  لػػب  أ اػتً أف
أنػػو، أ نػػتء إجػػراءات اإلحتلػػة ضػػد وػػتحب الشػػر ى مػػن  كػػذلك. و الحػػظ اللجنػػة  ذلػػك الػػري ضػػروري

الحقػػػة يف ىػػػذه التكمػػػة احملال  نصػػػة و العلصػػػت لمحرمػػػة ة لل حقصقػػػتت ال تقعػػػة لقبػػػل ؿبرمػػػة الصػػػلح الراقعػػػ
. مػت عػرض ؽب اللػذ نن صجػة لل عػذ ب وسػ ء اؼبعتملػة  ذا ػوجػـر  إىل أنووتحب الشر ى  أشتراحملرمة، 
اللجنػػػػة وت مالح ػػػػتت الدولػػػػة الطػػػػرؼ إىل أف  أمػػػػتـاؼبعل مػػػػتت الػػػػ اردة يف اؼبلػػػػ  اؼبعػػػػروض وت  شػػػػري 
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قصػػفة ، ال  نصػة احملرمػػة العلصػتوقتمػت احملػتكم ازبػذت  ػػداقري لل حقصػق يف ادعػتءات وػػتحب الشػر ى. 
 البػػت يفذبػػرًن الػػذات، مػػن أجػػل  أقػػ اؿاألدلػػة اؼبعروضػػة علصدػػت، دبػػت يف ذلػػك الن ػػر يف جػػرد دب، ختوػػة

ي ذال عػػػذ ب الػػػ ادعػػػتء قػػػم احملرمػػػة العلصػػػت أ اػػػتً قتزبػػػتذ إجػػػراء قشػػػاف ومل مسػػػؤولصة وػػػتحب الشػػػر ى. 
 لنقض.لوتحب الشر ى كجغء من  لبو  قدمو
تققة  شػػػري إىل وجػػػ د قصػػػ ر يف ال حقصػػػق مػػػن و ػػػرى اللجنػػػة أف النقػػػتط الػػػ اردة يف الفقػػػرة السػػػ 3-2

 ن ات فتقصػػةمػػ 20دب جػػب اؼبػػتدة   فػػق مػػع ال ػػغاـ الدولػػة ت الفقػػرة جتنػػب السػػلطتت اؼبػػذك رة يف  لػػك 
أسػػبتب معق لػػة  ػػدع   كتنػػت ىنػػتؾاػػمتف قصػػتـ سػػلطتتت اؼبخ صػػة قػػ جراء ربقصػػق سػػر ع ونغ ػػو كلمػػت  ق

يف اؼبلػػػ  اؼبعػػػروض  أي شػػػدءلجنػػػة ال وت ذبػػػد. قػػػد ار رػػػب ال عػػػذ ب غعػػػل مػػػن أغعػػػتؿلالع قػػػتد قػػػاف 
 ػرى اللجنػة أف مثػل و  قػتر ر الطػب الشػرعد.  إىل جتنػبدلػة أخػرى ألاحملػتكم  عػدـ أخػذل رب ػر  أمتمدت

مػػت إذا  عم مػػتً للبػػت غص قػػتر ر الطػػب الشػػرعد  كتنػػت مدمػػة ن ػػراً ألنػػو قػػرالم أ صػػةىػػذه األدلػػة اإلضػػتغصة  
مصػتدر أخػرى مت  ر ف الري كتغصة ورب تج إىل مقترنة مع  دةعتقعت، غ  ت قد و تؿ ال عذ ب غعكتنت أ

 رشػػػ  عػػػن ان دػػػتؾ الدولػػػة  أمتمدػػػتزبلػػػص اللجنػػػة إىل أف اغبقػػػتئق اؼبعروضػػػة ولػػػذلك  .(9)للمعل مػػػتت
 من ات فتقصة. 20الطرؼ للمتدة 

 أقػػػ اؿف إحصػػػ  مػػػن ات فتقصػػػة،  21 ػػػدعد وػػػتحب الشػػػر ى أنػػػو ضػػػحصة تن دػػػتؾ اؼبػػػتدة و  3-1
إىل إدان ػو. و الحػظ  ىالشر ة اسػ خدمت كػدلصل أد مركغيف  ربت ال عذ بأدىل قو الت ذبرًن الذات 

الدولة الطرؼ أف  اػمن أف أي أقػ اؿ  ثبػت أنػو مت اإلدتء  علىجيب اللجنة أنو دب جب ىذا اغبرم، 
اللجنػػة، غػػ ف أحرػػتـ ومػػن وجدػػة ن ػػر كػػدلصل يف أي إجػػراءات. هبػػت    سنشػػدت هبػػت ن صجػػة لل عػػذ ب 

 م نحػػت أ صػػة جػػرًن الػػذات قوػػتحب الشػػر ى أقػػ اؿ   بػػن أفواحملرمػػة العلصػػت  ة العلصػػت ال  نصػػةاحملرمػػ
قػػدـ معل مػػتت، مثػػل  مل  وػػتحب الشػػر ىجػػراءات ضػػده. ومػػع ذلػػك،  ػػرى اللجنػػة أف اإليف  ةكبػػري 

شػػػد د، مػػػن شػػػا ت أف أو أقػػػ اؿ قنفسػػػو غحػػػ ص  لبدػػػت وػػػتدرة علػػػى أسػػػتس  بصػػػة إضػػػتغصة شػػػدتدات 
ن صجػػة الػػت أدىل هبػػت كتنػػت ذبػػرًن الػػذات  أقػػ اؿ و مػػن اؼبػػرجح أف  رػػ فأنػػ لػػص إىلزب سػػمح ؽبػػت قػػاف 

ت  رشػ  عػن وجػ د ان دػتؾ  أمتمدػتأف اؼبعل مػتت اؼبعروضػة إىل اللجنة  زبلصوقتل تيل  .(10)لل عذ ب
 من ات فتقصة. 21للمتدة 

كػػػتف ف الدولػػة الطػػرؼ  إ حصػػ ، 21 ػػدعد وػػتحب الشػػر ى أنػػو ضػػحصة تن دػػػتؾ اؼبػػتدة و  3-1
غصمػػت و كاػػحصة لل عػػذ ب.   لألضػػرار الػػت غبقػػت قػػو جػػربصػػل علػػى  ضػػمتف أف   نبوػػد أف  عمػػل علػػى
 علػى النحػ  الػ اردأف اؼبعل متت الػت قػدمدت وػتحب الشػر ى،  أ اتً اللجنة   رى  علق هبذا اتدعتء، 

ذبػػػرًن  ؿأقػػ ا و مػػػن اؼبػػرجح أف  رػػػ فأنػػ زبلػػػص إىلاف قػػ تيف الفقػػرة السػػػتققة، لصسػػت كتغصػػػة للسػػمتح ؽبػػػ
 أمتمدػتأف اؼبعل مػتت اؼبعروضػة إىل اللجنػة  ولػذلك زبلػصن صجػة لل عػذ ب. الت أدىل هبػت كتنػت الذات 

 .من ات فتقصة 21ت  رش  عن وج د ان دتؾ للمتدة 
__________ 

، الفقػػػرة 2554أ تر/مػػػت    21 الصػػػتدر يف قػػػرارال، ضػػػد إسػػػبتنصتأقػػػتد قالنرػػػ  ، 15/2552ان ػػر الػػػبالغ رقػػػم  (9)
قػ ؽ اإلنسػتف قشػاف اغبػق يف اؼبسػتواة أمػتـ اؼبعنصػة حب( للجنة 0223) 20. وان ر أ اتً ال علصق العتـ رقم 4-4

الرظبصػػة للجمعصػػة العتمػػة، الػػدورة  ال  ػػتئقمػػن العدػػد( ) 21)اؼبػػتدة  ة عتدلػػةيف ؿبتكمػػو القاػػتئصة احملػػتكم واؽبصوػػتت 
 .12الستدس(، الفقرة  اؼبرغق ، A/62/40 (vol. I)، اجمللد األوؿ  12رقم  اؼبلحقالثتنصة والس  ف، 

 ،0222أ تر/مػػػػػػػػػػػػػػت    3 الصػػػػػػػػػػػػػتدر يف قػػػػػػػػػػػػػػرارال، غ. ؾ. ضػػػػػػػػػػػػػػد س  سػػػػػػػػػػػػػرا، 025/0220الػػػػػػػػػػػػػبالغ رقػػػػػػػػػػػػػم  (10)
 .22 - 2 الفقرة
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مػن ا فتقصػة منتىاػة  00مػن اؼبػتدة  3إف عبنة منتىاة ال عذ ب، إذ   صرؼ دب جب الفقػرة  -4
 ػػػػرى أف ال قػػػػتئع لػػػػة أو العق قػػػة القتسػػػػصة أو الالإنسػػػػتنصة أو اؼبدصنػػػة، ال عػػػذ ب والػػػػريه مػػػن ضػػػػروب اؼبعتم

 .من ات فتقصة 20ؼبتدة ا ان دتؾاؼبعروضة أمتمدت  رش  عن 
قػػاف  قػػػدـ إىل مػػن ات فتقصػػة،  ػػرى اللجنػػة أف الدولػػة الطػػرؼ ملغمػػة  20ؼبػػتدة قت وعمػػالً  -5

. ادعتءا ػػو يفتمػػل وشػػتمل الشػػر ى وسػػصلة ان صػػتؼ غعتلػػة، دبػػت يف ذلػػك إجػػراء ربقصػػق كوػػتحب 
 نع حدوث ان دتكتت فبت لة يف اؼبس قبل.دبالدولة الطرؼ ملغمة كمت أف 

الدولػػػة  إىلمػػػن ن تمدػػػت الػػػداخلد،  طلػػػب اللجنػػػة  224اؼبػػػتدة  مػػػن 1تلفقرة قػػػعمػػػاًل و  -22
تإلجراءات الػػت ازبػػذت قػػىػػذا القػػرار،  تمػػن  ػػتر خ  بلصودػػ   مػػتً  52الطػرؼ أف  بلودػػت، يف الاػػ ف 

 ذلك.ة لاس جتق
النسػػػخة  قػػػاف النسػػػخة اإلسػػػبتنصة ىػػػد ، علمػػػتً الفرنسػػػصةو  والروسػػػصةواإلنرلصغ ػػػة قتإلسػػػبتنصة  اع  مػػػد 

 قتلصػػػػػصنصة والعرقصػػػػػة كجػػػػػغء مػػػػػن  قر ػػػػػر اللجنػػػػػة السػػػػػن ي اؼبقػػػػػدـ إىل تحقػػػػػتً  وس صػػػػػدر .األوػػػػػلصة
  العتمة. اعبمعصة

    
 


