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 لجنة مناهضة التعذيب

مررا اف قاق،ررةأ ااررالغ الرر     22 قررراا امتته ررل ال جنررة اتماررب التررا    
 ** *551/2013 اقم

اإلفقت  اعرابطق  اعووبوقرب  ملفيف ق  )متثلق  توفيق  اعايبةق   املقدم من:
اعامقققمل املوقققي ج مقققن ء قققمل اعق قققي   لققق  مقققن اعاققققي    

 .(فرنوي -اعتاذبب 
 اعشفوىصيحب  اعشخص املد   ءن  ض ي :

 تونس اعد ع  اعطرف:
 )تيربخ تقدمي اعرسيع  األ ىل( 2013 حزبران/بوني  11 تيربخ تقدمي اعشفوى:

 2016 ءبير/ميبو 6 تيربخ اختيذ اعقرار:
 مميرس  سلطي  اعد ع  علتاذبب  سو  املايمل  املوضوع:

 ال تو د املويئمل اإل رائي :
اعتإنوققققققيني   اعاقوبقققققق  اعقيسققققققي  ء  ء املايملقققققق  اعتاققققققذبب     املويئمل املوضو ي :

ملراقةقق  ا   تققدابم منققت ارتفققي  ءفاققيب اعتاققذبب   املهينقق  ء 
اعتقققققزام    ماقققققيملته    املنهجيققققق  عطربقققققق  حراسققققق  ا تجقققققزبن

اعوقلطي  املختةق  فقورا   إ را اعد ع  اعطرف بيعوهر  ل  
احلققق  ل احلةقققوب  لققق    احلققق  ل اعقققت ل     ت قيققق  نزبققق   ع

ح قققر اسقققتخدام اال اافقققي  املنتز ققق   ققق      اع قققرر  قققر
  اعتاذبب ل د وى ق يئي

 22  16-11  2  1 مواد االتفيقي :
__________ 

 (.2016 ءبير/ميبو 13 -نيوين/ءبربمل  18ا تمدت  اعلجن  ل د رهتي اعويبا   اخلموني ) *

ل اعوققادب  بلمققمل  ءعيوققيو بققر سل  فيلققيس  ققيبرشققيريف ل اعن ققر ل اققذا اعققةتا ء  ققي  اعلجنقق  اعتيعيقق  ء ققي ا :  **
 ينغ.  كينينغ  ميالل  آني راكول  سيةيستيين توزيل - كلود ايلر ر اسين ل   نس مودفيغل  سيبيني برادان 
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 11 كنقديل موعقود ل  -مقدم اعشفوى اقو اعوقيد توفيق  اعايبةق ل  اقو مقواسن تونوقج  -1
 16-11  2  1 ل تونس.  بد ج ءن   ققت ضق ي  انتهيكقي  تقونس علمقواد 1962 متوز/بوعي 

مققققن  22  ميثققققمل مقققققدم اعشققققفوى تققققيم.  ءصققققدر  تققققونس إ تنققققي   قت قققق  املققققيدة مققققن االتفيقيقققق .
تشقربن  23 تقونس ل  دخلق  االتفيقيق  حيقز اعنفقيذ ل. 1988 ءبلوب/سةتمر 23 االتفيقي  بوم
 . 1988 األ ب/ءكتوبر

 قهمها صاحب الاكمى المقائع كتا  
ل حقققققوا  2009 رءبلوب/سقققققةتم 1 ءعققققققج اعققققققة   لققققق  مققققققدم اعشقققققفوى ل منزعققققق  بقققققوم 2-1

اعقوس  ل اعاوبنق ل ل ضقواحج  احلقر  نةرا  بزي مقدس مقن  نيصقر  13 من قةمل 00/17 اعوي  
تفتققي .  ضققربوا مقققدم اعشققفوى ل  بققرز اققاال  اعانيصققر ءي ءمققر ا تقققيب ء  .  مل(1)تققونس اعايصققم 

اعفقرارل  منزع ل بيعةقفت  اعركقمل  اع قر  بيعاةقي  لق  كيمقمل  وقدم.   نقدمي حقي ب مققدم اعشقفوى
ءموققأ ءحققد اققاال  اعانيصققر بر لقق    ققرم  لقق  األرا فققور قطاقق  مققن اعقةققدبر مققن سققيي  اعةيقق ل 

بققزاب اعنقققد  مو ققودا   لققق  بطنقق .  ءخقققذ اقققاال   سقق  ل بطنققق .  ال 12 توقققةب ل  ققرل بطقققوب ممَققي
ل محَّققمل باقق   نيصققر احلققر  30/18 قرابقق  اعوققي   اعانيصققر  ئققيئ   ءمققواب  حيسققو. األسفققيب.  ل

ءخققذ م مققن املنققزب  انطلقققوا  ققيل ل حققني  ققيدر آخققر ن ل سققييرة  س  سققييرة مقققدم اعشققفوى  ققياعققو 
د ن تُردَّ ءي من اعوييرتني حىت اآلن.  اقتيد صيحب اعشفوى ل سقييرة  ز    مقدم اعشفوى.  مل

 إىل مركز احلر  اعوس  ل اعاوبن ل تونس اعايصم .   تم  مميزة
بومي  ل اعاوبن .  عقدى  صقوع  إىل مركقز احلقر  اعقوس ل  11 دة احتجز مقدم اعشفوى مل 2-2

بوم وا ع  بذعأ.  عتخوبف ل ءخرم ءحقد  ءخر  نيصر احلر  حبي ت  إىل د ا  اعقلبل  م ءهن  مل
حقققوا   اعانيصقققر ءنققق  عقققيس تيباقققي  عقققوزارة اعداخليققق ل بقققمل مةيشقققرة عققق   لقققجل رئقققيس تقققونس آنقققذايف.  ل

مفتب رئقيس اعقوق .  تاقرا خقتب االسقتجوا  عل قر  املقرل  لق  ل اقتيد إىل 00/21 اعوي  
ففيقق  برحقق  بققد ءحققد اعانيصققر. ر ءح ققر ا كرسققيي   نز ققوا متبوقق  بيعفيمققمل   ضققاوم  لقق   هققرم مققت 

كين ل اذم اعوضاي ل ضربوم ضربي  مرحي   ل  ءمخص قدمي  باةقي  ربلتي   ل  مقاد اعفرسج.  ملي
. بيعفلققق () اققو ءحقد ءشققفيب اعتاقذبب بُاققرف  ءن ءدميق  ر ققتم مطيسيق  خلمققس دققيئ  تقربةققي ل إىل

 مققن  قق   ضققاوا ر ليقق  ل سققطمل مققن املققي  اعةققيرد  ءمققر م بيملشققج. ر  ضققاوا خققوذة درا قق  نيربقق   لقق  
بقزاب مققدم اعشقفوى باقيسل  دقيقق .   قرَا  ذعقأل ال 15 رءس   ضربوا رءس    قر  بيوقةوب عقرابق 

تقربةقي ل إىل منزعق  ألخقذ باق   30/2 األذن.  اقتقيدم اعانيصقرل اعوقي  إىل بومني اذال من سنقني ل 
 األمتا  اخليص  ب  ر اقتيد من  دبد إىل مركز احلر  اعوس  ل اعاوبن . 

 نيصققر   تاققرا مقققدم اعشققفوى علتاققذبب عسبققيم اخلمققس اعتيعيقق . ففققج اعيققوم األ بل ربقق  2-3
احلر  ماةمي   رسغي  ل  جل  كةمة مثةت  ل احليئ   ءدار ا اعاجل  بور   كةقمة ل ااقيم  احقدل 

اعيققوم اعثققيسل رض اع ققةيء ء  ققي م اعتنيسققلي  بيعغققيزل  ر ل االاققيم اآلخققرل إىل ءن فقققد اعققو ج.  ل
__________ 

 اعشرس ل عوزارة اعداخلي .  مقدم اعشفوى ءن احلر  اعوس  تيبتل كميرى ب (1)
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قي  اعفهربيئيقق  مقققن األبققيم املواعيقق ل تاققرا مقققدم اعشققفوى علةققا   ققذبوم بيعفلققق  مققن  دبققد.  ل
تاقققرا عل قققر  مقققرارا   تفقققرارا   لققق  األصقققيبت   هقققيز مثةققق  ل  وقققم  بوقققلفني كهربقققيئيني. كمقققي

إحققدى األموققيي ل اقتلققت ءحققد  بققزاب ءحققد ءصققيبا ل إىل بومنققي اققذال متورمققي .  ل بققود ا   ققدة.  ال
 اعانيصر  فر إ يم قدم  بيستخدام كميش . 

برتققدي نفققس  ل شققر بومققي  اعققا ق ققياي ل اعوققجن كققين مقققدم اعشققفوىل خققتب األحققد  2-4
بفقققن ُبوقققما عققق  بيعقققذاي  إىل د رة امليققققيم  شقققطمة  احقققدة ل اعيقققوم  مل بفقققن بوكقققمل إال اعثيقققي   مل

حقققىت علجقققرل املفتقققول ل بطنققق  اعنقققي    قققن  بتلققق  ءي  قققت  سققق ل  ال مقققرة  احقققدة ل اعيقققوم.  مل إال
 .  بيإلضققققيف  إىل  لوققققي  االسققققتجوا  تارضقققق  عققققثل  بوققققةب اعقةققققدبر عققققدى إعقققققي  اعقققققة   ليقققق

كرسقج ل اعقر ار.  انطتققي  مقن اعيقوم اعوقيد ل سُلقب منق  إىل   اعتاذببل كين بق ج اعليقمل مربوسقي  
 ققدة مققرا  توقيققت تيضققر اسققتجواب  د ن قرا هتققي.   نققدمي سلققب قرا هتققيل تاققرا عل ققر   لقق  بققد 

جيقوز ءن  عقدى اعشقرس  ل ئتئق  ءبقيمل  ال حيدِّد اعقينون اعتونوقج فقاة االحتجقيز  نيصر احلر .  إذ
ُاَدد اذم اعفاة إاَل ملرة  احدة بقرار من املد ج اعايمل قيم ءحد  نيصر احلقر  بتز بقر تقربقر اعققة  
 1  ليقققققققق . ففققققققققج حققققققققني ءُعقققققققققج اعقققققققققة   ليقققققققق  ل منزعقققققققق  ل مدبنقققققققق  قققققققققر  تققققققققونس اعايصققققققققم  ل

 6 عشقققققيرع ل تققققققونس اعايصقققققم  بققققققومل بقققققذكر اعتقربققققققر ءنققققق  قُققققققة   ليققققق  ل ا2009 ءبلوب/سقققققةتمر
ءبلوب/سقةتمرل ءي باقد ئتئق  ءبقيم مقن اعتقيربخ اعر قج إلعققي  اعققة   9 .  ل2009 ءبلوب/سةتمر

 ءبلوب/سةتمرل د ن حىت ءن برام.  11  لي ل ءذن املد ج اعايم بتمدبد احتجيزم إىل بوم
يققققق  ءخقققققرم ءنققققق  ل مثقققققمل مققققققدم اعشقققققفوى ءمقققققيم قيضقققققج  ق2009 ءبلوب/سقققققةتمر 11  ل 2-5
ميفنقق  اسققتجواب   لقق  اعفققور بوققةب حيعقق  مقققدم اعشققفوى اعةقق ي  اعققا بُرئقق   ققي.  رافقق  مقققدم  ال

اعشقققفوى  قتهقققي ئتئققق  تقققيمنيل  كينققق  ز  تققق  حيضقققرة ل ا فمققق .   قققياه  الح قققوا اعفقققدمي  
.   صق  مققدم اعشقفوى عقيضقج اعت قيق  اعتاقذبب اعقذي (2)املو ودة  لق   وقد مققدم اعشقفوى

ءن برفقت شقفوى إىل املقد ج اعاقيم  ءمقر حبةوق  ل سقجن   ليق  إال را ع .  ءخرم اعقيضج ءن مقيتا
 املرنيقي . 

ل ف ص سةيب مقدم اعشفوى ل سجن املرنيقي .  خقتب 2009 ءبلوب/سةتمر 12  ل 2-6
اعف ص اعط ل  قد  مققدم اعشقفوى  قن اعتاقذبب اعقذي تاقرا عق .   الق  اعطةيقب بوققت  ئيقق  

__________ 

تيميققق  باكقققد فيهقققي ءن موكلققق  ءخقققر اعقيضقققج ءئنقققي  ا لوققق  بقققون بققققدم صقققيحب اعشقققفوى رسقققيع   قققم مارخققق  مقققن  (2)
صقرل مققدم  بُن قر فيهقي اعةتق . كمقي مل 2009 ا اافيت  انُتز      اعتاذبب  ءن  رفت شفوى ل ءبلوب/سقةتمر

اعشفوى ءن شفوى ءخرى رُفا  موضو هي إعقي  اعقة   قم اعققينوس  ليق   تاذبةق  ءئنقي  االسقتجوا .  سلقب 
بوخقققذ اقققذم  فوى مقققن اعقيضقققج اسقققتةايد اال اافقققي  اعقققا انُتز ققق   ققق  اعتاقققذبب  عفقققن اعقيضقققج ملمققققدم اعشققق

األقققواب باققني اال تةققير.  بيعتققي ل فققرن ا ققيمج بققرى ءن احلفقق  اعةققيدر  ققن ا فمقق   ققم منةقق    ققم قققينوس.  
 قن مقزا   مققدم بقدم صيحب اعشفوى رسيع  ءخقرى  قم مارخق  مقن تقيم آخقر تفيقد بقون ا قيمج  قد   كمي

اعشقفوى صةقوا اعتاقذبب مققت قيضقج اعت قيق   بققون مققدم اعشقفوى ءكققد  لق  سربقق  اعتايمققمل ماق   ءنق  حققىت 
 ء هر عقيضج اعت قي   تمي  اعتاذبب اعةيدب   ل   وم . 
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.  باقد ذعقأل  نقدمي قيبقمل مققدم (3)تارضق  علتاقذبب خقتب األبقيم اعاشقرة اعقا سقةق  حةوق تفيد ب
ل ءرام  تمقققي  اال تقققدا  ا وقققدي اعقققذي 2009 ءبلوب/سقققةتمر 18 اعشقققفوى قيضقققج اعت قيققق  ل

تاقققرا عققق   سقققرد مقققن  دبقققد ءفاقققيب اعتاقققذبب اعقققا خ قققت  قققي.  ءصقققر ءحقققد تيميققق   لققق  ءن بقققذكر 
بب ل تيضر االستجوا ل  م ءن اعقيضج رفق  ذعقأ.  ترا قت مققدم اعقيضج موضوع آئير اعتاذ

اعشفوى ل كمل  لو  من  لوي  ا فم  اعا برءسهي قيضج اعت قي   ن اال ااف اعقذي انتُقزع 
تشققققم إستقققققي  إىل مققققزا    منقققق   قققق  اعتاققققذبب.  ققققم ءن ا يضققققر اعققققا ء ققققداي قيضققققج اعت قيقققق  ال

ل رفقققت ءحقققد تقققيمج مققققدم اعشقققفوى شقققفوى إىل املقققد ج 2009 ءبلوب/سقققةتمر 26 اعتاقققذبب.  ل
تُتخققققذ ءبقققق  إ ققققرا ا  صةققققوا اققققذم  .  مل(4)اعاققققيم ل تققققونس اعايصققققم  صةققققوا تاققققذبب موكلقققق 

 اعشفوىل  ل  اعر   من توجيلهي. 
ل باد ءكثر من سنتني مقن إعققي  اعققة   لق  مققدم 2011 تشربن األ ب/ءكتوبر 31  ل 2-7

.  اسقتنفر مققدم اعشقفوىل (5)االبتدائيق  عتقونس اعايصقم  مققدم اعشقفوىاعشفوىل ءدان  ا فم  
ح ققور اعق ققية  تيمييقق  اعثتئقق ل اعتاققذبب اعققذي تاققرا عقق .  مققت ذعققأل حفمقق   مققرة ءخققرىل  ل

سن   ل  ءسي  اال ااف املنتزع من     اعتاذبب  بته   دبقدة منهقي  22 ا فم   لي  بيعوجن
سققنوا  ل ق ققي  ءخققرى تتالقق  بتهربققب  10    ليقق  بيعوققجنحفمقق تفققوبن  ةققيب  إ راميقق . كمققي

ل رفققققت ءحققققد تيميقققق  شققققفوى  دبققققدة 2011 كققققينون األ ب/دبوققققمر  22 سققققييرا  اعليمققققوزبن.  ل
صةققوا تاققرا موكلقق  علتاققذبب إىل املققد ج اعاققيم ل تققونس اعايصققم ل مشققما  إىل  ققدم اختققيذ ءبقق  

 لققق  ءسقققي  ا اافقققي  انُتز ققق   ققق   إ قققرا ا  صةقققوا اعشقققفوى اعوقققيبق   إىل ءن موكلققق  ءدبقققن
اعتاققذبب.  سلققب ا ققيمج إ ققرا   قيقق  ل ءفاققيب اعتاققذببل  إخ ققيع موكلقق  عف ققص سقق ل   ققدم 

 ءخذ قيضج االستئنيف عت اافي  ل اال تةير. 
ل استقةمل رئيس دبوان  زبر اعادب ز  ق  مققدم اعشقفوى  ءخراقي 2012  ل نيوين/ءبربمل 2-8

ل ا فمقق  االبتدائيقق  عتققونس اعايصققم  قققد فققتا  قيقققي  ل  15 فتققب رققق بققون قيضققج  قيقق  مققن امل
ل قلة  تفم  االستئنيف ل تقونس اعايصقم   قوبق  2012 ءبير/ميبو 10 مميرس  اعتاذبب.  ل

ةقق  .  باققد ذعققأ بيققومنيل قل(6)سققنوا  إىل اعوققجن سققن   احققدة 10 مقققدم اعشققفوى مققن اعوققجن
سققققنوا .  7 سققققن  إىل 22 ل احلفقققق  اآلخققققر مققققن اعوققققجننفققققس تفمقققق  االسققققتئنيفل  يئقققق  مغققققيبرة

ل  اسققتنفر مقققدم اعشققفوىل خققتب إ ققرا ا  االسققتئنيف ل ا لوققتنيل اعتاققذبب اعققذي تاققرا عققق 
كقينون   2  ل عفن اعق ية ايالوم  ءصقدر ا ءحفقيمه  بنقي    لق  ا اافقي  منتز ق   ق  اعتاقذبب.

 اذم املرحل  ءصة   إدانت  هنيئي .   لل رُف  سان مقدم اعشفوى بيعنق . 2013 اعثيس/بنيبر
__________ 

 اعا سلب اعطةيب من مقدم اعشفوى توقياهي مرفق  بيملل . ( اعوئيق  )بيعلغ  اعاربي  (3)
 فوى إىل اعشفوى املفتوب  بيعلغ  اعاربي  املرفق  بيملل .بشم مقدم اعش (4)

بقز   صقيحب اعشقفوى ءن    بشم مقدم اعشفوى إىل مقتطفي  بيعلغ  اعاربي  من حف  ا فم  املرفق  بقيملل . (5)
 اعقيضج ءشير إىل ا اافيت  كوحد ءسةي  اإلدان .

 11 )بيعلغققق  اعاربيققق ( املارخقققق بتقققونس اعايصقققم  بشقققم مققققدم اعشقققفوى إىل تيضقققر  لوقققي  ا فمقققق  االبتدائيققق   (6)
 .  2012 متوز/بوعي  23حزبران/بوني ل   15ءبير/ميبول  
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بزاب بايس من اآلئقير املاتةق  مةيشقرة  قن ءفاقيب اعتاقذبب   بةد  ءن مقدم اعشفوى كين ال 2-9
ل ذعقأ كوقر ل إ قيم قدمق  اعيوقرىل  آالم ل اع هقرل  شقوك  اعاققبل  كوقر  اعا تاقرا  قيل  قي

بتلقق   ت اعيققد اعيوققرىل  اآلئققير اعنفوققي  اعققا ملل اعفققأل  سنققني ل األذنل  تققورم ل ءصققةت مققن ءصققيب
 .(7)اعات  املتئ   ي حىت اآلن

 الاكمى  
 2  1 بققد ج مقققدم اعشققفوى ءن اعد عقق  اعطققرف انتهفقق  حقوققق  املففوعقق   و ققب املققواد 3-1
من االتفيقي  من ختب  دم اختيذ كمل اعتقدابم اعفايعق  اعتزمق  عل يلوعق  د ن تارضق  علتاقذبب  11 

 ءئني  االستجوا . 

__________ 

حقررم سةيقب سقجن املرنيقيق .  ءبلقغ اعطةيقب  2012 آذار/مقير  23 بقدم صيحب اعشقفوى تقربقرا  سةيقي  مارخقي   (7)
ل  ققققدم اعوقققمة 2009 ءبلوب/سقققةتمر 12 منقققذءن مققققدم اعشقققفوى كقققين  ققق  املراقةققق  اعطةيققق  ل  يقققيدة اعوقققجن 

مقت   قود تشقنع   قيئج ل اعشقربين اعتقي ج األميقن املهقيمن  2007 منقذمتتزمق  اعشقربين اعتقي ج اعطةي  اعتيعيق : 
ل  فققرء ضققغ  اعققدم  ارتفققيع شقق ميي  اعققدم ل اعفرع/اعشققربين اعقطققري األ ب ل امليئقق  45-40  تفلققس بنوققة 

ئققت  سققنوا .  قققيب اعطةيققب إن مقققدم اعشققفوى ءفققيد ل احلققيب خققتب  )ارتفققيع بققيعغ ل شقق ميي  اعققدم( منققذ
اعزبيرة تارض  علتاذبب ختب األبقيم اعاشقرة اعقا سقةق  حةوق .  كشق  اعف قص اعطق   قتهقي  قن   قود  ذمق  

ل ءمخققص اعقققدم.  كشقق  ف ققص بيألشققا  علقققدم  توقق يع)تققورم ل األنوققج ( ماملقق  ل إ ققيم اعقققدم اعيوققرى  
ل كشقق  اعف ققص اعطقق   ققن إصققيب  مقققدم 2010 كققينون اعثيس/بنققيبر  28 وققر ل اإل ققيم.  لاعيوققرى   ققود ك

اعشفوى ربو كيذ  )ضي  اعتنفس(  نُقمل إىل قو  اعطوارئ ل ءحد املوتشفيي ل حيث اسُتةاد  ءزمق  قلةيق . 
 ل كقققين ملققققدم اعشقققفوى مو قققد مقققت سةيقققب اعقلقققبل  كشقققف  نتقققيئع رسققق  كهربقققي 2010 نيوقققين/ءبربمل 16  ل

ل ء قققري ختطقققي  صقققون صقققدري كينققق  2010 حزبران/بونيققق  25 اعقلقققب  قققدم   قققود مشقققيكمل ل اعقلقققب.  ل
ل كققين ملقققدم اعشققفوى موا يققد مققت قوقق  2010 تشققربن اعثققيس/نوفمر 22متوز/بوعيقق    16 نتيئجقق  سققليم .  ل

ل خ ققت 2011 آذار/مققير  16 األمققراا اعقلةيقق ل حيققث كينقق  نتققيئع قطقق  رسقق  اعقلققب علجهققد سققلةي .  ل
عف وا ل قو  األمراا اعقلةي  بوحقد املوتشقفيي .  ُ قرا  لق  سةيقب  قدة مقرا  ل اعوقجن بوقةب آالم 

سققيمي ل اعقققدم اعيمققبل  بوققةب آالم ميفينيفيقق  ءسققفمل  اعفيحققمل )آالم متةققل  بيعتهققي  اعلفيفقق  األمخةققي (ل  ال
كقققمل مقققرةل ُ صقققف  عققق   م .  لاع هقققر.  كينققق  نتقققيئع ف قققوا بيألشقققا  علفاقققب  ءسقققفمل اعامقققود اعفققققري سقققلي

ل كققين عقق  مو ققد ل  يققيدة خير يقق  مققت سةيققب 2011 ءبير/مققيبو 3 موققفني  ءمل  ءد بقق  م ققيدة عتعتهققي .  ل
 20 ) يققققققب حيةققققققمل مققققققت اعنمققققققو(.  ل مَخَِةققققققيَّ  ) قَققققققَدمل  يعِيَققققققُ  اعتقََّقققققققو  ( ي  قَققققققَدماعر مققققققيتيزم  اكتشقققققق  ءن عدبقققققق  

 27 اعدم اعا ء رب  ع   ندمي كين مةيبي  باوقر اعتةقوب سقليم .  ل ل كين  نتيئع  ليمل2011 ءبلوب/سةتمر
ل ُ را مقدم اعشفوى  ل  متخةص ل  راح  األ ةقي  ل موتشقف  باقد  قدم  قيل 2012 شةيء/فرابر

اعاققت  اعطةياققج احلركققج  موققفني  األمل  األد بقق  امل ققيدة عتعتهققي  ل ختفيقق  آالمقق . فُقققدم عقق  حققزام مققد   
بققمل مققن اعةققند ر اال تمقي ج علوققجن.  ُخطقق  عزبققيرة متيباقق  عقدى سةيققب ءمققراا قلةيقق  خققير ج ل علا قيم بتمو 
 .  خُلص اعطةيب إىل ءن مقدم اعشفوى "ل ص    يدة  مومي ".2012 نيوين/ءبربمل

حقَررم سةيقب سقجن املرنيقيق ل بشقم  2013 نيوقين/ءبربمل 27 كمي قدم مقدم اعشفوى تقربرا  سةيي  مارخقي    
بقققزاب بفيمقققمل ققققوام   ال 2013 آذار/مقققير  23 ءن مققققدم اعشقققفوى دخقققمل ل إضقققرا   قققن اعطاقققيم منقققذفيققق  إىل 

اعاقليقق   اعنفوققي   ا وققدب .   فقققي  علتقربققرل فقققد تققداور  صقق   مقققدم اعشققفوى متققداورة  احتققي  إىل املتيباقق  
  اعات  ل املوتشف . 
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 باكققققد مقققققدم اعشققققفوى كقققققذعأ ءن اعد عقققق  اعطققققرف انتهفققققق  حقوققققق  املففوعقققق   و قققققب  3-2
يئق  ق قيئي ل كقين بومقي  قةقمل  رضق   لق  ا 11 من االتفيقي  بيحتجيزم عفاة مطوعق  دامق  11 امليدة

 تتجزا  سرا  ل األبيم اعوت  األ ىل منهي   رى تز بر تيربخ إعقي  اعقة   لي . 
 بققققد ج مقققققدم اعشققققفوى كققققذعأ ءن اعد عقققق  اعطققققرف انتهفقققق  حقوققققق  املففوعقققق   و ققققب  3-3

إنوققيني   مهينقق   مققن االتفيقيقق  مققن خققتب إخ ققي   ع ققر ف احتجققيز قيسققي   ال 16  11 املققيدتني
 مي  ل مركز احلر  اعوس  ل اعاوبن . بو  11 ملدة
 كققققذعأل بققققرى مقققققدم اعشققققفوى ءن اعد عقققق  اعطققققرف انتهفقققق  حقوققققق  املففوعقققق   و ققققب  3-4

مققن االتفيقيقق  مققن خققتب  ققدم إ ققرا   قيقق  سققربت  موققتقمل  حقيقققج  قققب  14  13  12 املققواد
االستئنيف  اعشفوى اعقا االد ي ا  اعا ءدىل  ي ءميم قيضج اعت قي   ا فم  االبتدائي   تفم  

 .(8)رفاهي تيموم  ز  ت 

 بد ج مقدم اعشفوى كذعأ ءن رف  اعد ع  اعطرف  ر اع رر اعذي حل  ب   تاوب ق   3-5
من االتفيقيق    ءن إدانتق   14 تاوب ي  كيفيي   ل  ءفايب اعتاذبب اعا تارا  ي باتر انتهيكي  علميدة

مقن  15 عتاذبب تشفمل انتهيكقي  حلقوقق  املففوعق   و قب املقيدةاستنيدا  إىل ا اافي  انُتز      ا
 االتفيقي . 

مققن االتفيقيق  مققن  16  15  ءخقما ل بقته  مقققدم اعشقفوى اعد عقق  اعطقرف بينتهققييف املقيدتني 3-6
حيققث إنقق  ءُدبققن  لقق  ءسققي  ا اافققي  انُتز قق   قق  اعتاققذبب  احُتجققز  قققب تيكمقق   ققم  يدعقق . 

ير اعتاقققذبب  ءحلقققق   ققققدم اعشقققفوى ماينقققية  قليققق  متثقققمل ضقققربي  مقققن  ءسيعققق  اقققذم اإل قققرا ا  آئققق
ضققققر   املايملقققق  اعقيسققققي   اعتإنوققققيني   املهينقققق ل ت ققققيف إعيهققققي املاينققققية ا وققققدب  املتزمقققق  علوققققجن 

  حرمين  من اعر يب  املتئم  ملاي   آئير اعتاذبب. 

 م حظات اله لة الطرف ااالغ األسس التم مم،ة  
ل  لق  2013 كينون األ ب/دبومر  10 اعد ع  اعطرفل ل متح يهتي املارخ مل تااا  4-1

ل تشققم اعد عقق  اعطققرف إىل ءن قيضققج اعت قيقق  ل بتالقق  بيألسققس املوضققو ي   فيمققيمقةوعيقق  اعققةتا. 
 104 ل ا فمقق  االبتدائيقق  ل تققونس اعايصققم  قققد فققتا  قيقققي   و ققب املققيدتني 15 املفتققب رققق 

ءحفققيم اققيتني املققيدتني بيعت قيقققي  ل ءفاققيب   ققرا ا  ا زائيقق  اعتونوققي .  تُاققبمققن ةلقق  اإل 106 
.  ُسققجِّل  اعق ققي  باققدمي قُققدم  اعققا برتفةهققي مو فققون  موميققون ءئنققي  مميرسقق    ققيئفه اعتاققذبب 

 شفوى نييب   ن مقدم اعشفوى إىل املد ج اعايم ل ا فم  االبتدائي  عتونس اعايصم . 
__________ 

 ج اعاققققيم علجمهوربقققق  إىل مققققدبر سققققجن املرنيقيقققق ل برفقققق  مقققققدم اعشققققفوى بققققيملل  رسققققيع  بيعلغقققق  اعاربيقققق  مققققن املققققد (8)
.  بز   مقدم اعشفوى ءن املد ج اعايم بقرد ل اقذم اعرسقيع   لق  رسقيعت  اعقا 2011 ءبلوب/سةتمر 16 مارخ 

 26 ل مشققققققما  إىل اعشققققققفوى اخليصقققققق  بيعتاققققققذبب اعققققققا رفاهققققققي تيميقققققق  ل2011 متوز/بوعيقققققق  4 ءرسققققققلهي إعيقققققق  ل
املققد ج اعاققيم مقققدم اعشققفوىل  ققن سربقق  مققدبر اعوققجنل ءن شققفوام ُءحيلقق  إىل  .  بةلققغ2009 ءبلوب/سققةتمر

قيضج اعت قي  املوقا ب  قن اعت قيق  ل اعقته  املو هق  علوقجني.  ءُفيقد ءن اعشقفوى ُءضقيف  إىل ملق  قيضقج 
 ل ءي قةمل إعقي  اعقة   ل  مقدم اعشفوى. 2009 حزبران/بوني  12 اعت قي  ل
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اعشقققفوى  لققق  قيضقققج  قيققق  ل تلقققأ ا فمققق .  ءكقققد ل ءقواعققق  م قققمون  ُ قققرا مققققدم  4-2
 لقق  بققد  2011 ءبلوب/سققةتمر 10  عوققو  املايملقق  ل تققدا   نيقق  شققفوامل مققد يي  ءنقق  تاققرا ال

تقزاب  ر يب األمن.  اسُتمت إىل ئتئ  شهودل منه  ز    مققدم اعشقفوى.   فققي  علد عق  اعطقرفل ال
 ب   دف اعتوصمل إىل احلقيق . اعت قيقي  ل اذم اعق ي   ير 

 احاامقققي  ألحفقققيم االتفيقيققق   بر توكو قققي االختيقققيري  كقققذا اعاهقققد اعقققد   اخلقققيا بقققيحلقور  4-3
املدنيقق   اعوييسققي ل تامققمل اعد عقق  اعطققرف ل إسققير اعتزاميهتققي اعد عيقق  مققن ء ققمل احققاام املاققيبم  اعقققي  

 لقق   يققت مققزا   انتهققييف حقققور اإلنوققين  اعد عيقق  حلقققور اإلنوققين.  اعد عقق  اعطققرف موققتادة علققرد
 د عي  خيص ل   ل      اخلةوا ا يئي  اعتيبا  عسم  املت دة.  ءميم ءي ايئ  ق يئي   سني  ء 

ل  نيسقققة  ءحقققد األ يقققيد 2013 آ /ء وقققطس 7  ُمقققنا مققققدم اعشقققفوى  فقققوا  خيصقققي  ل 4-4
تققونس اعايصققم  عل ققلوع ل مققاامرة اعدبنيقق ل قةققر فققاة  قوبتقق  اعققا ءصققدرهتي تفمقق  االسققتئنيف ل 

إلحلير اع رر بيألشخيا  املمتلفقي   تققدمي شقهيدة ز ر  ارتفقي   قرائ  اعفوقيد  هتربقب اعاملق  
 6  اخليينققق   تز بقققر اعوئقققيئ  بيسقققتخدام  ئقققيئ  ءصقققلي .  بقققدء مققققدم اعشقققفوى ل ق قققي   قوبتققق  بقققوم

  .2009 ءبلوب/سةتمر
شققفوىل فقققد ء دع سققجن املرنيقيقق .  كققين باققيسل ءمققي فيمققي لققص اعوضققت اعةقق ج ملقققدم اع 4-5
ققيب ءب قي  إنق  باقيس مقن قةقور ل ا هققيز  ل مقن ُ لطق  قلةيق   ارتفقيع ضقغ  اعقدم. كمقي2007 منقذ

اعايصقم   لق  سةيقب اعقلقب ل موتشقف  شقيرب نيفقوب ل تقونس خير  اعوقجن اعتنفوج  ُ را 
إصقققيبت  طُلطققق  قلةيققق .  كينققق  .  خ قققت عت لقققيت  متخةةققق  نفققق  2014 نيوقققين/ءبربمل 16 ل

إىل متيباقق  سةيقق   صقق ي  منت مقق   2009 ءبلوب/سققةتمر 12 نتققيئع اعت يعيققمل سققليم .  خ ققت منققذ
 كين بتني ب األد ب  اعا  صفهي األسةي  ع .  ءفيد ءب قي ل خقتب اعف قص اعطق  األ   ل اعوقجنل 

تققت مقققدم اعشققفوى بققيحلقور ءبققيم قةققمل ءن بققودع اعوققجن.  بتم 10 ءنقق  تاققرا أل مققيب تاققذبب ملققدة
 . قور اإلنوينحل فقي  علمايبم اعد عي  املنةوا  ليهي ل قينون اعوجونل 

 ال تنفج اعولطي  اعتونوي    ود شفي ى صةوا ءفايب اعتاقذبب  اال تقدا ل  قم ءهنقي  4-6
يمليقق  تاكقد فققتا  قيققي  ق ققيئي  بشققوهني  رصقد نتيئجهققي.  تامقمل اعوققلطي  اعتونوققي  مقت املن مقق  اعا

ملنيا قق  اعتاقققذبب  رابطققق  منققت اعتاقققذبب  ممثلقققج ادتمققت املقققدس عوضقققت حققد  ميقققت ءفاقققيب اعتاقققذبب 
 املايملق  اعقيسقي   اعتإنوقيني   املهينق .  ء قر  اعوقلطي  حقوارا  مقت من مقي  د عيق    قم حفوميقق  

  وقني تقدابم   زارا  ل احلفوم   من مي  حقور اإلنوين بغي  إنشي  آعي   سني  ملنت اعتاقذبب 
 اعوقيب  ل اذا اعةدد. 

  ع ، ات صاحب الاكمى م ى م حظات اله لة الطرف   

ل ءن اعد عقققق  اعطققققرف 2014 ءبلوب/سققققةتمر 8 بفيققققد مقققققدم اعشققققفوىل ل رسققققيع  مارخقققق  5-1
 تهي اسقققتقتعيتققققدم ءبققق  ءدعققق   لققق   دبققق  اعت قيققققي  األ عيققق  اعقققا ُء ربققق  صةقققوا اعتاقققذبب  مل

اعوقققق  اعقققراانل ءي باقققد ءكثقققر مقققن  قققيمني  نةققق  مقققن رفقققت تقققيمج مققققدم  هي.  لت سقققر  تهقققي نزاا
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ميثقققققمل  ل مل2011 كقققققينون األ ب/دبوقققققمر  22 اعشققققفوى علشقققققفوى اعثينيققققق  صةقققققوا اعتاقققققذبب ل
تُفقق    نيصققر احلققر  اعققذبن اهتمهقق  صققيحب اعشققفوى  لقق  قققيا باققد.  بيإلضققيف  إىل ذعققأل مل

ل ءي منقذ 2012 يق عءخقرى ل إسقير اعت قيق  منقذ متوز/بو اذم اعت قيقي  األ عي  إىل ءب  إ قرا ا  
 من االتفيقي .  14  13  12 ءكثر من سنتني.  تففج اذم اعوقيئت عتةني انتهيكي  علمواد

تققرد  لققق  اعوقققرد املفةقققمل    ققت ة  لققق  ذعقققأل بقققرى مقققدم اعشقققفوى ءن اعد عققق  اعطقققرف مل 5-2
د   اققذم اال تققدا ا .  ميفققن افققااا تنفققر حقق اخلققيا بيال تققدا ا  ا وققدب  اعققا تاققرا  ققي  مل

ءنقق  كققين تتجققزا  سققرا  خققتب األبققيم اعوققت  األ ىل مققن احتجققيزم.  اسققتخدام اعقققوة النتققزاع ا اافيتقق   ققي
 ققققدم صقققيحب اعشقققفوى علجنققق   يققققت األدعققق  اعقققا ميلفهقققي إلئةقققي  اد ي اتقققق ل مقققت اعالققق  ءنققق  قيققققد 

باكقققد ءن اعوصقققوب إىل احلقيقققق  عققققيس بقققتمفن مقققن احلةقققوب  لققق  رءي خةقققم سققق .    االحتجقققيز  مل
تد ج اعد ع  اعطرف. فيعت قيقي  بنةغقج ءن تف قج إىل  ا دف األ حد علت قي  ل اعتاذببل كمي

  دبد املوا عني  ن اال تدا ا  ا ودب  بغي  تيكمته   مايقةته   كذا تاوب  اع  ي . 
سقة   يقد دبقق ل فياكقد مقققدم  ءمقي فيمقي لققص اعافقو ا زئقج اعققذي ُمقنا ملققدم اعشققفوى  ني 5-3

بتخققذ ردا   لقق  اد ي اتقق  بونقق  تاققرا علتاققذبب.  بوققتفيد اعادبققد مققن  اعشققفوى ءن اققذا اعتققدبم مل
باتقققر بقققوي شقققفمل مقققن األشقققفيب  قققرا   املقققدانني اآلخقققربن مقققن اقققذا اعافقققو سقققنوبي ل  بيعتقققي  فهقققذا ال

 . 15 تارا ع  من انتهييف علميدة ملي
ءنققق   ل فيطلقققب مققققدم اعشقققفوى إسقققتر سقققراح ل  قققي  إىل نةقققيب  قققيدة احلقققءمقققي بيعنوقققة  إل   5-4

تتجز تاوفيي   فقي  إل قرا ا   قم منةقف   اسقتنيدا  إىل ا اافقي  انُتز ق   ق  اعتاقذببل  بطلقب 
 إ يدة اعن ر ل اعته  املو ه  إعي  مت استةايد ا اافيت   ا تةيراي ال ي    بيسل  . 

دفت اعد ع  اعطقرف عق  تاوب قي  سقرباي   منةقفي   متئمقي .  بطلب مقدم اعشفوى ءب ي  ءن ت 5-5
 بطلققب مقققدم اعشققفوى  لقق    قق  اخلةققوا تاوب ققي   لقق  األضققرار ا وققدب   اعنفوققي   املانوبقق . 
 بنةغققج تقيققي  املاينققية ا وققدب   اعةققدم  اعنفوققي  املاتةقق   ققن اعتاققذبب بتقربققر سقق  تققرر متيشققيي  مققت 

اعاقوبقققققق  اعقيسققققققي   لتاققققققذبب   ققققققمم مققققققن ضققققققر   املايملقققققق  ء ع "دعيققققققمل اعتقةققققققج  اعتوئيقققققق  اعفاققققققيعني
.  بنةغققج تاققوب  ز  تقق   ء الدم كققذعأ  ققن اع ققرر سققطنةوب(إاملهينقق " )بر توكققوب  اعتإنوققيني  ء  ء 

بطلقققب مققققدم  املانقققوي اعقققذي حلققق   ققق   قققرا  االنتهيكقققي  اعقققا تاقققرا  قققي مققققدم اعشقققفوى. كمقققي
اعشقققفوى ءن تاوضققق  اعد عققق  اعطقققرف  قققن األتاقققي  اعقققا دفاهقققي علم قققيمني ل: اإل قققرا ا  ا نيئيققق  

مققدم اعشقفوى  لق  ءسقي  ا اافقي  انُتز ق  املتالق   زا   اعتاقذبب   اإل قرا ا  اعقا اهُتق  فيهقي 
 ققق  اعتاقققذببل  اإل قققرا ا  املار ضققق   لققق  اعلجنققق ل  كقققذا توقققدبد  يقققت اعفقققواتم اعطةيققق  اعقققا ققققد 

 ققيدة اعتوايققمل ا وققدي  اعنفوققج.  بيإلضققيف  إىل ذعققأل باكققد مقققدم اعشققفوى إتفةققداي مققن ء ققمل 
 د ن تقققوخم )د ن انت قققير انتهقققي  اإل قققرا ا  حقققق  ل اعوصقققوب إىل اعر يبققق  اعتوايليققق  املتئمققق  َةينقققي  

 ا نيئي  اعا  ل  ا يك  اعتونوي  اختيذاي بغي  مايقة  مرتف  ءفايب اعتاذبب(. 
ل ءن 2015 شققققةيء/فرابر 17  ءبلققققغ مقققققدم اعشققققفوى اعلجنقققق ل ل رسققققيع  ءخققققرى مارخقققق  5-6

ثقمل اعطلةقي  اعوقيبق . جيقد سلةهقي صقدىل م ز  ت  ققدم  سلةقي  آخقر إلسقتر سقراح  املشقر ء.  مل
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 بنطةقق  ذعققأ  لقق  اعطلةققي  اعادبققدة اعققا قققدمهي صققيحب اعشققفوى عل ةققوب  لقق  اعافققو  نيسققة  
األ يقققيد اعوسنيققق .  اسقققتفيد مئقققي  اعوقققجني  فاقققت  مقققن اعافقققو اعرئيسقققج ل اقققذم املنيسقققةي ل  قققم ءن 

 سلةي  مقدم اعشفوى قوبل  مرارا   تفرارا  بيعتجيامل. 
ل  ُسققققجن 2009 ءبلوب/سققققةتمر 1 عقققققة   لقققق  مقققققدم اعشققققفوى ل حيققققث إنقققق  ءُعقققققج ا 5-7
ل فرنققق  بفقققون ق ققق  ءكثقققر بفثقققم مقققن نةققق  اعاقوبققق  املفر ضققق   ليققق  2009 ءبلوب/سقققةتمر 11 ل

بُطلقق    بفققاا  ققيدة ءنقق  حيقق  عقق  االسققتفيدة مققن اإلفققرا  املشققر ء.  مققت ذعققأل  ف ققت   ققن ءنقق  مل
بقيحلةس  ينيق   2012 فققد ُحفق   ليق  ل ءبير/مقيبوبقزاب خيضقاي  علمتحقق  اعق قيئي .  سراح ل ال

ءشققهر إضقققيفي  بوقققةب نفقققس اعوققققيئت املتمثلققق  ل هتربقققب اعوقققييرا   اعقققا سقققة  ءن ُحفققق   ليققق  فيهقققي 
سققنوا   لق  ءسققي  ا اافقي   قققت  ليهققي  ق  اعتاققذبب.   لق  اعققر   مقن ءنقق  تتجققز  7 بيعوقجن

اققققري  احلفققق   ليقققق   ييبيققققي . كمققققي سققققنوا ل فقققققد ءصقققدر  تفمقققق  تققققونس اعايصققققم  5 ألكثقققر مققققن
مقيضققيت  ل ءربققت ق ققيبي ءخققرى متةققل  بتهربققب اعوققييرا .  بققرى مقققدم اعشققفوى ءن اققذم اعق ققيبي 

 األربت متةل  بنفس اعوقيئت اعا ُحف   لي  بشوهني ختب ا يكم  األ ىل. 

 التسائل  اإلاراءات التعر  ة م ى ال جنة  

 اعن ر ل املقةوعي   
تن قر اعلجنق  ل ءي اد قي   ارد ل شقفوى مقيل  ليهقي ءن تةق َّ فيمقي إذا كقين جيققوز قةقمل ءن  6-1

ققد  ققق  اعلجنق ل  لق  .   مقن االتفيقيق  22 جيقوز  و قب املقيدة ال  ي اعن ر ل تلأ اعشقفوى ءم
 بقت  اعن قر فيهقي من االتفيقي ل من ءن املووع  ذاهتي مل 22 )ء( من امليدة5 تقت ي  منهي اعفقرة حنو مي
 .اعتووب  اعد عي  اعت قي  اعد عي  ء  إ را ا جيري اعن ر فيهي  و ب ءي إ را  آخر من   ال
اققد ءي  ءن اعلجنقق  ال تاققاا  لقق  املقةوعيقق .   ققي  تشققم اعلجنقق  إىل ءن اعد عقق  اعطققرف مل 6-2

 . ءن اعشفوى مقةوع  تاتر فرهنيل موانت ءخرى بشون املقةوعي 

  اعن ر ل األسس املوضو ي  
 لن ققر  اعلجنقق  ل اققذا اعققةتا ل ضققو   يققت املالومققي  اعققا ءتيحهققي  ققي اعطرفققين املانيققين 7-1

 . من االتفيقي  22 من امليدة 4  فقي  علفقرة
 16-11  2  1  تشم اعلجن  إىل ءن مقدم اعشفوى بته  اعد ع  اعطقرف بينتهقييف املقواد 7-2

 قي  ل متح قي  اعد عق  اعطقرفل جيقري اعت قيق   تتحق  اعلجنق  ءنق ل  فققي  ملقي من االتفيقي . كمقي
 ل اد ي ا  مقدم اعشفوى بتارض  علتاذبب. 

ل  ققققققي  اعلجنقققققق   لمققققققي  16-11  2  1  ءمققققققي فيمققققققي لققققققص اعشققققققفي ى املتالققققققق  بققققققيملواد 7-3
تتخقذ  يقت اعتقدابم اعفايعق  ملنقت تارضق   اعطقرف مل بيد ي ا  مقدم اعشفوى اعا مفيداقي ءن اعد عق 

علتاذبب  املايمل  اعقيسي   اعتإنويني   املهين  ءئني  استجواب  ل مركز احلقر  اعقوس  ل اعاوبنق ل ل 
اقذا اعةقددل  قي  اعلجنق   لمقي  بيد قي ا  مققدم اعشقفوى ءن  نيصقر  .  ل2009 ءبلوب/سةتمر
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رة ءبققيمل إىل ضققرب  ضققربي  مرحققي   لقق  اعو قق ل  اسققتخدموا  ةققي احلققر  اعققوس   مققد ال خققتب  شقق
مطيسي  ع رب   لق  ءمخقص قدميق  ملقدة مخقس دققيئ  تقربةقي ل   ضقاوا خقوذة درا ق  نيربق   لق  رءسق  

ءضر حبيس  اعومت عدب ل  ربطوم مقن ماةقمي   رسقغي   دقيق ل ممي 15  ضربوم   ر  بيوةوب ملدة
 ءدار ا اعاجل  بور   كةمة ل اايم  احدل ر ل االايم اآلخقرل إىل ل  جل  كةمة مثةت  ل احليئ  

ءن فققققد اعقققو جل  رشقققوا ء  قققي م اعتنيسقققلي  بيعغقققيزل   رضقققوم علةقققاقي  اعفهربيئيققق ل  ضقققربوم مقققرارا  
تتحققق    تفقققرارا   لققق  األصقققيبت بقققود ا   قققدةل  اقتلاقققوا  فقققر إ قققيم قدمققق  بيسقققتخدام كميشققق . كمقققي

شقققطمة  بفقققن بتنقققي ب إال ءبقققيم  مل 6 دم اعشقققفوىل ءنققق  احتجقققز سقققرا  ملقققدةاعلجنققق ل حوقققب إفقققيدة مقققق
بتلقق  ءي  ققت   مققرة  احققدة ل اعيققوم  مل ُبوققما عقق  بيعققدخوب إىل د رة امليققيم إال  احققدة ل اعيققوم  مل

سقق  خققتب فققاة احتجققيزم عققدى احلققر  كلهققيل مققت ءنقق  كققين باققيس مققن  ققرل مفتققول  ققرَا  اسققتخدام 
اعققققة   ليققق ل  تقققريف مربوسقققي  إىل كرسقققج خقققير  ء ققققي  اسقققتجواب   تاذبةققق ل  اعققققوة ضقققدم عقققدى إعققققي 

ل ذعقأ ا  قر اعقذي ز ر فيق    تارا علةفت  ندمي سلب قرا ة تيضر استجواب  قةمل توقياهيل  ي
 ءحد اع ةيء تيربخ إعقي  اعقة   ل  مقدم اعشفوى. 

تققدح  ءبققي  مققن اققذم االد ققي ا   تاكققد ءن مقققدم   تتحقق  اعلجنقق  ءن اعد عقق  اعطققرف مل 7-4
عقق  ل اعوققجنل ءنقق  تاققرا أل مققيب  نقق  خققتب األبققيم اعاشققرة ء   اعشققفوى ءفققيدل ءئنققي  ف ققص 

 23 تتحققققق  اعلجنقققق  ءن مققققققدم اعشقققققفوى ققققققدم تقربقققققرا ل مارخقققققي   األ ىل اعققققا سقققققةق  حةوققققق . كمقققققي
ب سقققجن املرنيقيققق  مفقققيدم ءن مققققدم اعشقققفوى صقققرلل ءئنقققي  ف قققص ل حقققررم سةيققق2012 ءبير/مقققيبو

اعدخوبل ءن  كين ض ي  علان  ءئني  ا تدا  ختب األبيم اعاشرة اعا سةق  حةو ل  ءن اعف قص 
 توققق يع ل ءمخقققص اعققققدمل  ءن ف ةقققي   إ قققيم اعققققدم اعيوقققرىماملققق  ل   ذمققق اعطققق  كشققق   قققن 

 قي  اعلجنق   لمقي  بيد قي ا  مققدم  كقذعأ. كمقيبيألشا  كش   ن كور ل إ يم اعققدم اعيوقرى  
اعشققفوى اعققا تفيققد بونقق  باققيس مققن آئققير نفوققي    وققدب   دبققدة علتاققذبب  تشققم إىل اعتقققيربر اعققا 

.   ت ة  ل  ذعأل تتحق  اعلجنق  ءن اعد عق  اعطقرفل (9)قدمهي صيحب اعشفوى ل اذا اعةدد
تققدم تقربقر اعف قص األ   اعققذي  ءهنقي مل ل إال إن كينق   لق  درابق  بيعوقمة اعطةيق  ملقققدم اعشقفوى

تالق   لق   ءهنقي مل ل كمقي2009 ءبلوب/سقةتمر 12 خ ت ع  مققدم اعشقفوى ل سقجن املرنيقيق  ل
مزا   مققدم اعشقفوى اعقا تفيقد بونق  ءبلقغ اعطةيقب ل اعيقوم ذاتق  بيال تقدا ا  ا وقدب  اعقا تاقرا 

عوقققيئت املققذكورة تشققفمل ضققربي  مققن ضققر   اعتاققذبب اققذم اع ققر فل ختلُققص اعلجنقق  إىل ءن ا  ققي.  ل
 1  املايملققق  اعقيسقققي   اعتإنوقققيني   املهينققق   ءن اعد عققق  اعطقققرف ققققد ءخلَققق  بيعتزاميهتقققي  و قققب املقققواد

ل فقاى اعلجنق  ءن املالومقي  اعقا ققدمتهي 11 فيمقي لقص املقيدة . ءمي(10)من االتفيقي  16 ( 1)2 
تةققني   ققود  اعد عقق  اعطققرف  ققن  هوداققي املةذ عقق  ملنققت  مفيف قق  اعتاققذبب اققج مالومققي   يمقق   ال

تدابم تددة ملنقت ر قيب اعشقرس  مقن ارتفقي  ءفاقيب اعانق   اعامقمل  لق  منقت ء مقيب اعتاقذبب اعقا 
ا تجقققزبن  اد اعقققذبن ءعققققج  لقققيه  اعققققة  ء ترتفقققب  وافقتهقققي ل حققق  األفقققر  ترتفةهقققي اعوقققلطي  ء 

__________ 

 .  ء تم 9-2 ان ر اعفقرة (9)

تقرى ءنق  مقن اع قر ري ءن تن قر ل مقزا   مققدم اعشقفوى  من االتفيقيق ل فقرن اعلجنق  ال 1 ن را  ملوقفهي من امليدة (10)
 . 16  و ب امليدة
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مقققن  11 .  عقققذعأل تقققرى اعلجنققق  ءن اعد عققق  اعطقققرف موقققا ع   قققن انتهقققييف املقققيدة(11)املوقققجونني ء 
 االتفيقي . 

اعد عق    قدم إ قرا مقن االتفيقيق  بشقون  13  12 ءمي بيعنوة  عتنتهيكي  املز وم  علميدتني   7-5
زا   اعتاقذببل فقرن اعلجنق   قي   لمقي  بيد قي ا  مققدم ل مق حقيقج  موتقمل  سربتت قي  عاعطرف 

بتخقذ اعق قية  ختب مثوع  ءمقيم اعق قيةل إنق  تاقرا علتاقذببل  عفقن مل لاعشفوى املتمثل  ل ءن  قيب
ل  لءن ءحققققققد تيمييقققققق  ءبلققققققغ قيضققققققج اعت قيقققققق إىل اعلجنقققققق    تشققققققمءي إ ققققققرا  حيققققققيب اققققققذا األمققققققر. 

 ءن قيضقج  لموكلق  ءئنقي  االسقتجوا  ياعا تارا  ق  دبا و ا  ن اال تدا  ل2009 سةتمرءبلوب/
.  مقققدم اعشققفوى لقق   وققد  اعةيدبقق تاققذبب اعاعت قيقق  اياققمل تةققرحييت ل  لقق  اعققر   مققن  تمققي  

 ي  اعلجن   لمي  ءب ي  بشهيدة تيم آخرل باكقد ءنق  نفوق  عفق  انتةقيم قيضقج اعت قيق  إىل سقو   كمي
 26 ل مققققققققدم اعشقققققققفوىاعقققققققا رفاهقققققققي نييبققققققق   قققققققن شقققققققفوى اعتاقققققققذبب بمايملققققققق  موكلققققققق ل  كقققققققذعأ 

ء ردم مققدم اعشقفوىل ءن املقد ج  اعلجن ل  فقي  ملي تتح .   ت ة  ل  ذعأل 2009 سةتمرءبلوب/
 26 ءن شقققققققفوى اعتاقققققققذبب اعقققققققا تققققققققدم  قققققققي تيميققققققق  ل 2011 ءبلغققققققق  ل  قققققققيم علجمهوربققققققق  اعاقققققققيم
قةققمل إعقققي  ءي ل 2009 حزبران/بونيقق  12 قققد ُ هققد  ققي إىل قيضققج اعت قيقق  ل 2009 سققةتمرءبلوب/

 ءن ل متح يهتققي ء رد  ءن اعد عقق  اعطققرف إىل اعلجنقق  تشققم . كمققي(12)مقققدم اعشققفوىاعقققة   لقق  
ءي تفيصققيمل  ققن اعتقققدم  فققتا ذعققأ اعت قيقق   الوضققا تققيربخ ت بشققون اعتاققذبب  عفنهققي مل ي  فُققتا قيققق

ءفايب اعتاقذبب  سقو  املايملق ل  ذعقأ باقد ي   ارتفمقيضية ا نية املز وم  ن  ا رز ل اإل را ا   ال
فمق  االبتدائيق  ا  فققي  عققرار ل اعلجنق  ءب قي    تشقممر ر ءكثر من س  سنوا   لق  تلقأ األحقدا . 

 بيرتفيب  األ ميب اعا اهت   ي. إىل ءن مقدم اعشفوى ا افل اعايصم  تونسل 
مقققن  12 عققق  اعطقققرفل  و قققب املقققيدة تقققذكر اعلجنققق  بقققيالعتزام اعقققذي بققققت  لققق   قققيت  اعد   7-6

االتفيقي ل ب مين اعشر ع فورا  ل  قي   نزب  كلمي كين  انييف ءسقةي  ماقوعق  تقد و إىل اال تققيد 
.  بنةغج ءن بفون اذا اعت قي  سرباي   نزبهي   فاقيال  ألن اعوقر   (13)بوقوع فامل من ءفايب اعتاذبب

األ مققيب ا  ققورة  ألن اآلئققير ا وققدب  علتاققذببل بتواصققمل تاققرا اع قق ي   ققذم  الزمقق  ع ققمين ءال
إذا كينق  علطقرر املوقتخدم  آئقير  سيمي املايمل  اعقيسي   اعتإنويني   املهين ل ختتفقج بوقر  ل إال ال

إىل  دبقد سةياق  األفاقيب  جيقب ءن بوقا  ءي  قيق   نقيئج.  إضقيف  إىل ذعقأل (14)دائم   خطقمة
 ءن بوققا  إىل  دبققد اوبقق  ءي شققخص ر ققي بفققون قققد تققورءجيققب  املققد ية   ققر ف ارتفي ققي كمققي

__________ 

 15 ل اعققققرار املاتمقققد لضقققد  هوربققق  فنقققز بت اعةوعيفيربققق آخقققر ن    زكوملينقققيربل 456/2011 اعقققةتا رقققق  ان قققر (11)
 .  7-6 ل اعفقرة2015 ءبير/ميبو

 .  13 ان ر احليشي  رق  (12)

ل 2014 تشققربن اعثقققيس/نوفمر 21 ل اعقققرار املاتمقققد لنيونزميققي ضقققد بور نققديل 514/2012 ن ققر اعققةتا رقققق ا (13)
 4 ل اعققققققرار املاتمقققققد ل آخقققققر ن ضقققققد املفوقققققيأ راممبقققققز مقققققيرتينيزل 500/2012  اعقققققةتا رقققققق  4-8 اعفققققققرة

 .  7-17 ل اعفقرة2015 آ /ء وطس
ل 2014 اعثققيس/نوفمرتشققربن  28 اعقققرار املاتمقد لل ن. ز. ضققد كيزاخوقتينل 495/2012 رقق اعققةتا ان قر  (14)

 .  2-13 اعفقرة
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اعققققد وى  لقققق  اعةققققايد  اعشققققفوى رفققققت مقققققدمعلمققققدة اعققققا مققققر  منققققذ ءن حققققي ب .  ن ققققرا  (15)فيهققققي
متيباقق  اعشققفوى اعققا قققدمهي  عاققدم كفيبقق  املالومققي  املقدمقق  مققن اعد عقق  اعطققرف بشققون اعققداخلجل 

 12 اعتزامهققي املنةققوا  ليقق  ل املققيدة اعلجنقق  ءن اعد عقق  اعطققرف انتهفقق تققرى  صققيحب اعشققفوىل
مققققن  13 ل  و ققققب املققققيدةوققققا عيتهيتقققق    ءن اعد عقققق  اعطققققرف مل تققققرى اعلجنقققق  كمققققي  .مققققن االتفيقيقققق 

اعقا  ليهققي ءن اعشقفوى ل تقققدمي شقفوى إىل اعوقلطي  املختةق   صقيحباالتفيقيق ل ب قمين حق  
 .  (16) نزب  يفور توتجيب االستجيب  املنيسة  بفتا  قي  

مقن  14 ل تقذكر اعلجنق  ءن املقيدة14  و ب امليدةد ي ا  صيحب اعشفوى ال بيعنوة    7-7
 تاققققاف بققققيحل  ل مققققنا تاققققوب  منةقققق   كققققيف ف وققققبل بققققمل تفققققرا  لقققق  اعققققد ب االتفيقيقققق  ال
تققرى    .(17) لقق  اعتاققوب  ضقق ي  فاققمل مققن ءفاققيب اعتاققذببحةققوب ءب ققي   ا ققب ضققمين  األسققراف

األضقرار اعقا حلقق  بيع ق ي ل  بغطقج فيمقي بغطقج مقن  اعلجنق  ءن اعتاقوب  جيقب ءن بشقممل ةمقمل
تققدابمل رد اال تةققيرل  اعتاققوب ل  كققذعأ اعتققدابم اعققا تففققمل ضققمين  ققدم تفققرار االنتهيكققي ل مققت 

جيقققر ءي  قيققق  ل ءفاقققيب اعتاقققذبب  .  تتحققق  اعلجنققق  ءنققق  مل(18)مرا قققية  قققر ف كقققمل حيعققق  بقققيعطةت
سققيمي  ص اآلئققير اعققا ءبلققغ  نهققي مقققدم اعشققفوىل  الفيمققي لقق تتخققذ ءبقق  تققدابم إل ققيدة اعتوايققمل  مل

اعفوققر ل إ ققيم اعقققدم اعيوققرىل  آالم اع هققرل  اعفوققر ل اعفققأل  مشققيكمل اعوققمتل  امل ققي في  
مققن  14 اعنفوققي . عققذال تققرى اعلجنقق  ءن مقققدم اعشققفوى قققد ُحققرم مققن حقوققق  اعققا تففلهققي عقق  املققيدة

 االتفيقي  املتمثل  ل ا ر  اعتاوب . 
 بيإلضققيف  إىل ذعققأل تشققم اعلجنقق ل  فقققي  إلفققيدة مقققدم اعشققفوىل إىل ءن اعد عقق  اعطققرف  7-8

مقققن االتفيقيققق ل سيملقققي ءن مققققدم اعشقققفوى ءُدبقققن  لققق  ءسقققي   15 ءخلققق  بيعتزاميهتقققي  و قققب املقققيدة
ءفقيد مققدم اعشقفوىل ءن  اقذا اعةقددل تتحق  اعلجنق ل كمقي ا اافي  انُتز      اعتاقذبب.  ل

  اعققا  قققت  ليهققي  قق  اعتاققذبب اسققُتخدم  عتربققر احتجققيزم ألكثققر مققن سقق  سققنوا . اال اافققي
تققدم ءبق  مالومقي  تقددة  قن  تقدح  اقذم االد قي ا   مل  تشم اعلجن  إىل ءن اعد ع  اعطقرف مل

 15 تققذكر اعلجنقق  بققون اعةققيغ  اعايمقق  عققنص املققيدةاققذم املوققوع  ل متح يهتققي املقدمقق  إىل اعلجنقق .   
إذا   قي  تنةقت مقن اعطةياق  املطلقق  حل قر اعتاقذبب  تلقزم بيعتقي  كقمل د عق  سقرف بقيعت ق  ممقيمن االتفي

. (19)تُنتققزع  قق  اعتاققذبب كينقق  اعتةققرحيي  املوققتخدم  ل د ققوى تققدخمل ضققمن اختةيصققهي مل
__________ 

ل 2015 اعثققيس/نوفمرتشققربن  23 املاتمققد لل اعقققرار ف. يف. ضققد اعققدا ريفل 580/2014 ان ققر اعققةتا رققق  (15)
تشقققربن  21 املاتمقققد لل اعققققرار بو وسقققتفييدزمييبقققمل  آخقققر ن ضقققد ل 161/2000 رقققق  اعقققةتا   7-7 اعفققققرة

 .  4-9 ل اعفقرة2002 اعثيس/نوفمر
 .  5-8 ل اعفقرةنيونزميي ضد بور ندين ر ا (16)
ل 2008 تشقربن اعثقيس/نوفمر 21 اعققرار املاتمقد لل تقونسسقادب   لقج ضقد : 291/2006 اعةتا رقق ان ر  (17)

 .  8-15 اعفقرة
 .  6-8 ل اعفقرةنيونزميي ضد بور ندي    8-15 اعفقرةل سادب   لج ضد تونسان ر  (18)
ل اعققققرار املاتمقققد كتيقققا ضقققد املغقققر ل 419/2010 اعقققةتا رقققق     7-8 ل اعفققققرةنيونزميقققي ضقققد بور نقققديان قققر  (19)

 .  8-8 ل اعفقرة2011 ءبير/ميبو 26 ل
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اد ي ا  صيحب اعةتا اعا تفيقد بقون ا اافيتق  تقيي  ترى اعلجن  ءن اعد ع  اعطرف كين  ملزم  ب  
اسققققتخدم  اققققذم اعتةققققرحيي  ل  قييمققققي   إذاققققر اققققذم اعت مل    قققق  اعتاققققذببل  ءهنققققي إذانُتز قققق

 .(20)من االتفيقي  15 انتهف  اعتزاميهتي  و ب امليدةل تفون قد اعد وى اعق يئي  ضدم
مققن االتفيقيقق ل فرهنقي تققرى ءن اعوقققيئت  22 مققن املقيدة 7  و قب اعفقققرة ل إذ تتةقرف اعلجنقق  7-9

 االتفيقي . من  16-11  (1)2  1 املار ض   ليهي تفش   ن  قوع انتهيكي  علمواد
إىل مققن ن يمهققي اعققداخلجل  118 مققن املققيدة 5  تققد و اعلجنقق  اعد عقق  اعطققرفل  فقققي  علفقققرة 7-10
وقققيئت املققذكورة  ققدف متحققق   تيكمقق   مايقةقق  كققمل مققن ئةتقق  إ ققرا   قيقق  نزبقق  ل اع بلققج: )ء( مققي

موققققا عيت   ققققن ءفاققققيب اعتاققققذبب.  بنةغققققج ءن بنطققققوي اققققذا اعت قيقققق   لقققق  ف وصققققي  سةيقققق  ملقققققدم 
تز بقدم بوقةمل إ قيدة   ر ضرر صيحب اعشقفوى    اعشفوىل متيشيي  مت بر توكوب إسطنةوب  ) (
 اختققيذ تققدابم ع ققمين اعوفققي  بيعتزاميهتققي ل اققذم   (اعتوايققمل فيمققي بتةققمل بوفاققيب اعتاققذبب املرتفةقق   )

مققن االتفيقيقق .  بيإلضققيف  إىل ذعققأل اعد عقق  اعطققرف ملزمقق  بققيحلرا  لقق   15 اعق ققي   و ققب املققيدة
إبت هقققيل ل  لققق  اعلجنققق  اعد عققق  اعطقققرف  منقققت تفقققرار مثقققمل اقققذم االنتهيكقققي  ل املوقققتقةمل.   قققث

اعا تفقون ققد اختقذهتي  مقت  بيملتح قي  تدابم قرارل بيع  ون تواني بومي  من تيربخ إحيع  اذا اع
ل ذعقققأ  بشقققممل تققققدمي اعتاقققوب  املنيسقققب  املنةققق  إىل صقققيحب اعشقققفوىل  قققي ل  قققيء قققتم  املةينققق

 .إتيح   سيئمل إ يدة اعتوايمل إىل ءقة  حد ممفن
    

 

__________ 

   .7-8 ل اعفقرةنيونزميي ضد بور نديان ر  (20)


