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*1515599*  

 المعنية بحقوق اإلنسان اللجنة
   

 2288/2013البالغ رقم   
 

 24 - حزيران/يونييييييي  29) 114اآلراء التييييييي ااتمييييييديها اللجنيييييية  ييييييي  ورايهييييييا   
 (2015يموز/يولي  
 

أمينوغهـــــووول ا احملهـــــو ا ـــــومو مـــــن   - أوســـــومو أومـــــ     املقدم من:
 أندرسن( - راي

 وحبة البالغ وطفحملهو القوصرص الشخص املدعى أنه ضحية:
      الدامنرك    الدولة الطرف:

ــــــــــورمخ تقــــــــــدمي الرســــــــــولة   ٢٠١٣أمحمل ل/ســــــــــبت    ٢٥  تورمـــخ تقدمي البــــالغ:  ات
            األوىل(

مــــــن الن ــــــوم  97قــــــرار املقــــــرر ادــــــو    جــــــ  املــــــو ة     ال ثوئق املرجعية: 
تشــــــــرمن  ٢وا ــــــــول ةىل الدولــــــــة الطــــــــرف    الــــــــدا حملو

           امل مصدر   شكل وثيقة( ٢٠١٣األول/أكت بر 
      ٢٠١٥مت ز/م ليه  ٢٣  تورمخ اعت و  اآلراء: 

 طر  ضحية اجتور بولبشر ةىل نيجريمو   امل ض ع:
عــدم تقــدمي أ لــة كوعيــة لــدعم اال عــوءا   اال تصـــو    املسوئل اإلجرائية: 

      امل ض عو
ألذى الـــــــــ طن طـــــــــر  أجونـــــــــ   احت ـــــــــول التعـــــــــر      املسوئل امل ض عية: 

  احلــق   احلــق   ســبيل انتصــوف ععــول    كــن جــ   ال
ح ــــر التعــــريم  أو غــــري  مــــن ضــــرو  املعومحملــــة  احليــــوة  

القوســــية أو الالةنســــونية أو املهينــــة  طــــر  غــــري مــــ اطن   
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  احلــق   املســوواة حموك ــة عو لــة  احلــق   حرمــة الــدمن
                   محومة القون ل

      ٢7و ٢6و ١8و ١4و ١٣و 7و 6و ٣و ٢   م ا  العهد: 
       ٣و ٢ م ا  ال وت ك ل اال تيوري: 
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 المر ق
  

( مي  البرويوويو  4)5آراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجي  الميا      
االختييييارل الملحيييق بالعهيييد اليييدولي الخييياص بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية 

                  (١١4االدورة 
 

 بشأل
  

 *2288/2013البالغ رقم   
 

ــــــن   - أوســــــومو أومــــــ    ملقدم من:ا أمينوغهــــــووول ا احملهــــــو ا ــــــومو م
 أندرسن( - راي

 صوحبة البالغ وطفحملهو القوصر الشخص املدعى أنه ضحية:
      الدامنرك    الدولة الطرف:

ــــــــــورمخ تقــــــــــدمي الرســــــــــولة   ٢٠١٣أمحمل ل/ســــــــــبت    ٢٥  تورمـــخ تقدمي البــــالغ:  ات
            األوىل(

مـــن العهـــد الـــدو  ادـــو   ٢8، املنشـــأة   جـــ  املـــو ة املعنيـــة ققـــ ا اإلنســـول ةل الحملجنـــة 
 بوحلق ا املدنية والسيوسية، 

       ،٢٠١٥مت ز/م ليه  ٢٣   وقد اجت عت  
، املقـــدإم ةليهـــو مـــن الســـيدة أوســـومو ٢٢88/٢٠١٣  الـــبالغ رقـــم  وقـــد عرغـــت مـــن الن ـــر  
  جــ  ال وت كـــ ل اال تيــوري املحملحـــق بولعهــد الـــدو  ادــو  بـــوحلق ا املدنيـــة  أمينوغهـــووول - أومــ 

       والسيوسية،
مجيــا املعحمل مــو  املكت بــة الــا أتوحتهــو لــو صــوحبة الــبالغ والدولــة  وقــد وضــعت   اعتبور ــو  
      الطرف،
      مو محملو: تعت د   

 
 

شورك    راسة  ريا البالغ أعضوء الحملجنة التولية أمسوؤ م: السيد عيو  بن عوش ر، والسيدة سـور  كحمليفالنـد،  * 
والســـيد أوليفييــــه  و عروعيــــل، والســــيد أمحـــد أمــــ  عــــت  ال، والســــيد مـــ جو ةواســــووا، والســــيدة ةمفونــــو محمليــــت ، 

مـوورو بـ ليا، والسـري نورـل رو  ، والسـيد  نكول الكـو م   مـ زا، والسـيد عـ تيز بـوزارتوم ، والسـيد  والسيد
رمسيو، والسيد عوبيول ع ر سولفي  ، والسيد  مروجالل سيت لسينغ، والسيدة آنيو  -عيكت ر مون مل رو رمغي  

 ع ر، والسيد م عول شوين، والسيد ك نستونت  عور زمالشفيحملو، والسيدة مورغ  واترعول. -زام   
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                البرويووو  االختيارل( م  4)5اآلراء بموج  الما     
 
 ٣٠مــن م اليــد م اطنــة نيجريمــة أمينوغهــووول،  - صــوحبة الــبالغ  ــو الســيدة أوســومو أومــ  ١-١

 ،وتــدعو أل الدولــة الطــرف ،تقــدم الــبالغ بومسهــو وبوســم طفحملهــو القوصــر ــو . و ١99٠نيســول/أبرمل 
 ةالـدو  ادـو  بـوحلق ا املدنيـة والسيوسـيمـن العهـد  7و 6، انتهكت املـو ت  نيجريموةل طر هتو ةىل 

مــــن  ١4و ١٣و 7و 6، و٣، مقرتنــــةمل بــــومل ا  ٢7و ٢6و ١8و ٢هــــو املكف لــــة بــــومل ا  حق ق  وكــــريل  
   .أندرسن - العهد. و احملهو ا ومو من  راي

 9٢، طحملبــت الحملجنــة مــن الدولــة الطــرف، ع ــالمل بوملــو ة ٢٠١٣تشــرمن األول/أكتــ بر  ٢و   ٢-١
دا حملو، وعــن طرمــق مقرر ــو ادــو  املعــز بولبالغــو  ابدمــدة والتــدابري امل قتــة، عــدم مــن ن ومهــو الــ

تشـــــــرمن  9طـــــــر  صـــــــوحبة الـــــــبالغ وطفحملهـــــــو ةىل نيجريمـــــــو مـــــــو  ام الـــــــبالغ قيـــــــد ن ـــــــر الحملجنـــــــة. و  
، عحملّـق لحملـ  طعـ ل الالجاـ  الـدامنركو امل عـد النهـوئو لرتحيـل صـوحبة الــبالغ ٢٠١٣األول/أكتـ بر 
 رف بنوء عحملى طحمل  الحملجنة. من الدولة الط

 
 وما ارضتها صاحبة البالغ  الوقائع  

. وتــدعو أ ــو كونــت تعــي    واري، بنيجريمــو، مــن ةثنيــة أور  بــ  مســيحية صــوحبة الــبالغ ١-٢
وعنــــدمو بحملغــــت مــــن ومل. عومــــ ١٢، والتحقــــت بــــولتعحملي   االبتــــدائو والاــــون ي ملــــدة ٢٠٠7حــــم عــــوم 
منــــول األســــرة ومنــــوزل أ ــــرى   املنطقــــة.  وأحرقــــ اأّمهــــو،  متطرعــــ لقتــــل مقــــوتحمل ل ومل، عومــــ ١7الع ـــر 

وقولـــت ة ـــو ال تعـــرف ســـب  قتـــل أمهـــو  وةنـــه لـــي  لـــدمهو أي اتصـــول بأبيهـــو، ولـــي  لـــو أقـــور    
ــــة مشــــر من  ــــو. وبعــــد وعــــوة أمهــــو، انتقحملــــت ةىل الغــــ ع حيــــم كونــــت تعــــي    الشــــ ارع  عّي نيجريم

املطـــور تـــدر عحمليهـــو مـــن املـــول مـــو مكفـــو لحملبقـــوء عحملـــى قيـــد آ ـــرمن. وكونـــت تبيـــا وجبـــو   فيفـــة   
الســــــيد  .  . مهــــــو ، التقــــــت بــــــووج ، ٢٠٠9عقــــــي. و  مــــــ م مــــــن أمــــــوم أمحمل ل/ســــــبت    احليــــــوة
أعطته ــــو رقــــم عحيــــوة أعضــــل،  وعــــي عرضــــو عحمليهــــو املســــوعدة لتحملقــــو تعحملــــيم جيــــد ،  . أ   والســــيدة
  وتفهو. 

صــل  ــو بعــد مضــو ثالثــة أشــهر وطحملــ  منهــو الســيد  .  . ات لوتــدعا صــوحبة الــبالغ بــأ ٢-٢
 حملهــــو ةىل حتأل تأ ـــري بعـــا ال ثـــوئق واملـــول مـــن بيـــت أ يـــه االســـيد ة،.(   مدمنـــة بـــنن، بنيجريمـــو، و 

نكحمليومــة والدامنركيــة وأ ــو مل تطحملــا ســفورة الــدامنرك   نيجريمــو. وتــدعو أل األوراا كونــت مكت بــة بوإل
بومسهـو وعن ا ـو و ععـت مبحملغـو مـن املـول بولع حملـة ا حمليـة. عحملى مض   و. و  السـفورة، مـ   األوراا 

، تحملقــــت مكوملــــة    ــــو بــــأل تأشــــريهتو جــــو وة. وتــــدعو أ ــــو   ذلــــ  ٢٠١٠آذار/مــــورع  ١١و  
عقــــي عرعــــت أ ــــو حصــــحملت عحملــــى ر صــــة ةقومــــة لحملع ــــل جحمليســــةمل   الــــدامنرك. واتصــــحملت بــــأ   احلــــ 
رة،  عــــا  نهــــو الســــيد  .  .، لحملســــفر ةىل  .  .، الســــيد ة،.، الــــريي ســــحمّل هو تــــريكرة طــــوئ الســــيد

 الدامنرك.
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، وصـــــحملت صـــــوحبة الـــــبالغ ةىل الـــــدامنرك  ـــــ از ســـــفر نيجـــــريي ٢٠١٠نيســـــول/أبرمل  6و   ٣-٢
زوجتـــه  أ ـــ  حقيقـــو. وتقـــ ل ةل الســـيد  .  . اغتصـــبهو بعـــد وصـــ لو و ـــد  و بولقتـــل ةل  ـــو 

م عحملـــى رعومـــة أطفولـــو وةمنـــو الع ـــل . وبعـــد مضـــو شـــهر، أ  هتـــو الســـيدة  . أ . بأ ـــو لـــن تقـــ  بـــريل 
 ـــــو وبحمّلغ وأل  ـــــ ،مـــــ رو ٥٠ ٠٠٠و ـــــ  ، ول ـــــاملبحملـــــغ الـــــريي تـــــدمن بـــــه لســـــدا  الـــــالزم  املـــــول بـــــز

ســـــحمّل ت أ ـــــو وتـــــدعو أمضــــو أ ـــــو أ كر ــــت عحملـــــى البغـــــوء   بيــــ    عـــــورة   ج تالنــــد  و  الــــدامنرك.
عحملـــى مـــد  ـــري  مـــرا  عـــدة عصـــو ولب وتعرضـــت لحملضـــر كرونـــة  امنركيـــة  ١١8 ٠٠٠ . أ .  الســـيدة  

   نيجريمو  و ععحملته  و   الدامنرك.   د هتو بولقتل ةل  و أ    أحدامل السيدة الا 
الســيدة  . أ . خبصــ    قــدمت صــوحبة الــبالغ شــك ى، ٢٠١٠آ /أغســط   ١7و   4-٢

وقـــد ح ك ـــو واحتجـــوا. و ـــالل اإلجـــراءا   لشـــرطة   ســـيحملك غ، بولـــدامنرك. ةىل ا والســـيد  .  .
بنوئيــة، م ا حملـــت صــوحبة الـــبالغ بصــفتهو شـــو دة عحمليه ـــو. وا عــت أ ـــو مل تتصــل بولشـــرطة   بدامـــة ا

        اعتقولو وةعو هتو ةىل نيجريمو. األمر أل و كونت  شى من أل تك ل السيدة  . أ . سببومل 
   وتـــــدعو صـــــوحبة الـــــبالغ أ ـــــو تحملقـــــت مكوملـــــة  وتفيـــــة   أمحمل ل/ســـــبت   أو تشـــــرمن األول/ ٥-٢

مــــن أ  الســــيد  .  . االســــيد ة،.( الــــريي معــــي    نيجريمــــو. وأشــــور ةىل  تقرمبــــومل  ٢٠١٠أكتــــ بر 
ســجن الســيد  .  . وقــول لــو ة ــو ةل عــو   ةىل نيجريمــو ق تحملــت. وقــرر  بعدئــري تغيــري رقــم  وتفهــو 

 لتجن  تحملقو املومد من التهدمدا .
بـــ ء ةىل  ائـــرة طحملـــ  الـــبالغ صـــوحبة  قـــدمت، ٢٠١٠تشـــرمن الاـــوين/ن ع    ١٢أو  ١و   6-٢

منـري وصـ لو ةىل الـدامنرك  ، عرضت عيـه مـو جـرى عحمليهـوالجرة الدامنركية ا  مركو سوند  مل لالجا (
وا عـــــت أ ـــــو كونـــــت  شـــــى أل مقتحملهـــــو الســـــيد  .  . والســـــيدة  . أ . أو أقور  ـــــو   نيجريمـــــو. 

ــــوء ةجــــراءا  الحملجــــ ء أمــــ ر  عــــدة، منهــــو أل الســــيدة  .  . والســــيدة  . أ .  ــــد ا و امل وا عــــت أثن
مــ رو. وقولــت ة ــو  ٥٠ ٠٠٠بولقتــل وبسرســول أ نــوع مالحق  ــو   أوروبــو ونيجريمــو ةل مل تــدعا مبحملــغ 

تـــوال تشـــعر بوضـــطهو مهو أل ـــو اشـــتكته و ةىل الشـــرطة الدامنركيـــة وألل شـــهو هتو عحمليه ـــو أ   ةىل  ال
ــــــا بيونوهتــــــو الشخصــــــية،  ــــــو  أشــــــهر  وأل ق زهت ــــــو مج 7ســــــجنه و  صــــــ ر لــــــو  وأل أ   ذلــــــ  ي

 .  .   نيجريمـــو  ـــد  و عنـــدمو كونـــو مســـج ن   وأ ـــو مل تتحملـــق أي هتدمـــدا  أ ـــرى مـــن  الســـيد
ذلــ  الشـــخص أل ـــو غـــري  رقـــم  وتفهـــو  وأل لحملســـيد  .  . والســـيدة  . أ . أقـــور    الغـــ ع 

 ــو مــرا  عــدة قبــل مغو رهتــو نيجريمــو. وأضــوعت ومدمنــة بــنن، بنيجريمــو، كونــت صــوحبة الــبالغ التقته
أ ــو لــن تســتطيا اإلبــالغ عــن التهدمــدا  لحملســحملطو    نيجريمــو أل ــو عوســدة و كــن رشــ هتو لحملبحــم 

 ــو ال تســتطيا العــي    أي مكــول   نيجريمــو ةال الغــ ع أو مدمنــة بــنن بأامل واحتجــت أ ــري عنهــو. 
     نيجريمو. بسب  االقتتول ابوري ب  املسيحي  واملسحمل 

، رعضـــت  ائـــرة الجـــرة الدامنركيـــة طحملـــ  الحملجـــ ء الـــريي قدمتـــه ٢٠١١آ /أغســـط   4و   7-٢
القــرار أمــوم لحملــ     الــبالغ ةصــوحب طعنــتو  مــن قــون ل األجونــ . 7بوملــو ة  صــوحبة الــبالغ ع ــالمل 

 طع ل الالجا  الدامنركو.
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م لـــ  ا. وأ  امل لـــ    ـــ   صـــوحبة الـــبالغ ، وضـــعت٢٠١١كـــون ل األول/ مســـ     ٢9و   8-٢
 طول  ب ء سوبق   الدامنرك. ومل أمض
. ٢٠١١ آ /أغســـط  4، أمـــد ا حملـــ  قـــرار  ائـــرة الجـــرة املـــ ر  ٢٠١٢آذار/مـــورع  ١٥و   9-٢

واســتعر  ا حملــ  قصــة صــوحبة الــبالغ ورأى أ ــو ال ت اجــه أي  طــر حقيقــو بــولتعر  لالضــطهو  
بولقتـل مـن أ  السـيد  .  .، لكنهـو مل تقـدم امل مـرةمل هتدمـد   نيجريمو. وذكر أ ـو ا عـت أ ـو تحملقـت

. ذلـــ  عحملـــىامل أو كـــول قـــو ر  هتدمـــد  تنفيـــري مـــو  مفصـــحملة ومل تســـتطا ةثبـــو  احت ـــول أنـــه أرا  حملأي مع
أل التقورمر عن حولـة حقـ ا اإلنسـول   نيجريمـو تشـري ةىل أل السـحملطو  النيجريمـة تع ـل ومل وذكر أمض

وعـــر  عحملـــى صـــوحبة الـــبالغ قوئ ـــة املن  ـــو     .(١اوع اقبـــهبولبشـــر   ّ ـــة عحملـــى مكوعحـــة االجتـــور
نيجريمــو الــا تســوعد ضــحومو االجتــور بولبشــر والبغــوء. وقــول ةل صــوحبة الــبالغ ذكــر  أ ــو مل تــد ل 
قـــي   نــــواع مـــا الســــحملطو    نيجريمـــو وال احت جــــو  أو اعتقحملـــت أو اهت ــــت أو أ منـــت، وال ع ــــت  

  حــو  سيوســو أو  مــز أو من  ــة سيوســية أو  منيــة، ومل تشــورك امل منولــو قــي، ومل تكــن قــي عضــ  
 قي   أي أنشطة أو م و را  من تن يم  ري  ابهو .

، طحملبـــت صـــوحبة الـــبالغ ةىل لحملـــ  الطعـــ ل ةعـــو ة ٢٠١٢كـــون ل األول/ مســـ     ١٣و   ١٠-٢
منركيـة ةجـراءا  منـري أل نوقشـت قنـوة تحملفومـة  اامل جـد . وا عـت أ ـو أصـبحت معروعـةمحملف ب ئهـوعت  

. وقولـــت ة ـــو ٢٠١٢كـــون ل األول/ مســـ     ١٢برنـــومل تحملفومـــ ين بـ ــم مـــ م الحملجـــ ء ادوصـــة  ـــو   
شــعر  بأ ــو قــد تتعــر  لالضــطهو  عحملــى مــد شــبكو  االجتــور بولبشــر   نيجريمــو وبــأل قــرار لحملــ  

تهو شـــو دة مل من ـــر   احل ومـــة الـــا حتتـــو  ةليهـــو بصـــف ٢٠١٢آذار/مـــورع  ١٥الطعـــ ل الصـــو ر   
  قضـية اجتــور بولبشــر لــدى الســحملطو  القضــوئية   الــدامنرك. و ععــت بــأل احل ومــة الدوليــة   بحملــدال 

 الجتور بولبشر.اأ رى من بحملدال الش ول و عر  لضحومو 
، رعــا لحملــ  طعـ ل الالجاــ  ةعــو ة عـت  محملــف قضــية صــوحبة ٢٠١٣نيسـول/أبرمل  ٣و   ١١-٢

. ٢٠١٢آذار/مــورع  ١٥  امل عــد النهــوئو ا ــد  بقــرار  املــ ر  ومل ط عــالــبالغ، وأمر ــو  غــو رة البحملــد 
ةىل ومل ورأى أل طحملبهـــو مل مقـــدم معحمل مـــو  جدمـــدة ذا  بـــول إلعـــو ة الن ـــر   قضـــيتهو. وأشـــور أمضـــ

مل هتـدإ  و محملو: ا عوؤ و املتعحملق بشـبكة لالجتـور بولبشـر   نيجريمـو غـري مفّصـل  ـو مكفـو وغـوما   مو
ال ت جــد معحمل مــو  عــن االنتقــوم مــن أســـرهتو  و واحــدة مــن قبــل أ  الســيد  .  .   ةال مــرةومل  وتفيــ

حـم بعــد اإلعـرا  عــن السـيد  .  . والســيدة  . أ . امل، وال ت جـد معحمل مـو  عــن أ ـو   ــد   لـد 
لالضـطهو  عحملـى مـد متجـرمن   ـو سـتتعر  الكيفيـة الـا، وال عـن ٢٠١١/مورع من السجن   آذار

ةىل أنـــه جـــوء   تقـــورمر شـــم أل الســـحملطو  ومل بولبشـــر   نيجريمـــو أو   الـــدامنرك. وأشـــور ا حملـــ  أمضـــ
النيجريمـــــــة ا ـــــــري  تـــــــدابري ملكوعحـــــــة االجتـــــــور بولبشـــــــر وأل ال كولـــــــة ال طنيـــــــة ملنـــــــا االجتـــــــور بولبشـــــــر 

__________ 

(، وزارة ادورجية، ال المـو  املتحـدة Trafficking in Persons Reportأشور  السحملطو  ةىل تقرمر االجتور بولبشر ا (١ا 
(  وتقرمـر  ائــرة الجـرة الدامنركيــة عـن بعاتهــو ةىل نيجريمـو لتقصــو ٢٠١٠حومرال/م نيــه  ١4األمرمكيـة، الطبعــة العوشـرة ا

 (.٢٠٠9نيسول/أبرمل  7احلقوئق ا
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ضــحومو االجتــور  ســوعدة لنســوء  كبــرية لتقــدمي املامل  ومن  ــو  غــري حك ميــة بــريلت جهــ  ( NAPTIPا
. وعحملــى  ــريا،  حملــص ا حملــ  ةىل أل بهــ ر صــوحبة الــبالغ (٢ابولبشــر ع ــدل ةىل نيجريمــو لفقومــة عيهــو

   تحملفوم    الدامنرك لن مغري قرار  املتعحملق بطحملبهو الحملج ء   الدامنرك.   باّ 
عـــو ة الن ـــر   طحملـــ  إلامل جدمـــدومل ، قـــدمت صـــوحبة الـــبالغ طحملبـــ٢٠١٣حومرال/م نيـــه  ٣و   ١٢-٢

، قـــرر ا حملـــ  عـــدم الن ـــر    ـــريا ٢٠١٣مت ز/م ليـــه  ١الحملجـــ ء لـــدى لحملـــ  طعـــ ل الالجاـــ . و  
وذكــر أل قوعــدة . ( مــن قــون ل األجونــ  ألل مكــول ةقومتهــو كــول لهــ المل 8ا٣٣لحمل ــو ة ومل الطحملــ  وعقــ

 ١١جاـــــ  مـــــ م بيونـــــو   ائـــــرة الجـــــرة الدامنركيـــــة تشـــــري ةىل أ ـــــو ا تفـــــت مـــــن مركـــــو أعنســـــرتو  لال
ـــــه  ة التـــــوبا لقـــــ ا  الشـــــرطة وبهـــــر  بصـــــفة  مطحمل بـــــة    ن ـــــوم  مركـــــو الجـــــر  ٢٠١٣حومرال/م ني

 ال طنية .
 

      الشكوى   
 7و 6، انتهكــت املــو ت  نيجريمــوةل طر هتــو ةىل  ،تــدعو صــوحبة الــبالغ أل الدولــة الطــرف ١-٣

 ١8و ٢هـــو املكف لــــة بــــومل ا  حق ق   ، وكــــريل مـــن العهــــد الـــدو  ادــــو  بــــوحلق ا املدنيـــة والسيوســــية
 من العهد.  ١4و ١٣و 7و 6، و٣، مقرتنةمل بومل ا  ٢7و ٢6و
، األمــر الـــريي منتهـــ  عقـــد تتعــر  لحملقتـــل أو التعـــريم وتــدعو أ ـــو ةل عــو   ةىل نيجريمـــو،  ٢-٣

مـــن العهـــد. وتـــريكر أل الســـيد  .  . والســـيدة  . أ . أ منـــو وســـجنو أل ـــو بحمّلغـــت  7و 6املـــو ت  
ىل الشــرطة الدامنركيــة وأ لــت بشــهو ة عحمليه ــو أمــوم ا ك ــة وأ ــو تحملقــت هتدمــدا  بولقتــل قبــل   ــو ة

حموك ته ـــو وبعـــد و. وتــــدعا ةضـــوعة ةىل ذلـــ  بــــأل الدولـــة الطــــرف محملومـــة بتـــ عري كومــــل احل ومـــة لــــو 
 بحمّلغ بقضية اجتور بولبشر.ومل شو دة وشخص بصفتهو

ة  امنركيــــة أور   قصــــتهو وأبهــــر  وجههــــو طــــة تحملفومــــعــــدة نشــــرا  ة بورمــــة  وتــــدعو أل  ٣-٣
وبوتـــت أكاـــر عرضـــة لحملقتـــل عحملـــى مـــد امل جـــد وذكـــر  امسهـــو احلقيقـــو. وعحملـــى ذلـــ ، أصـــبحت معروعـــة

 السيد  .  . أو السيدة  . أ . أو أشخو  مرتبط  بشبكة االجتور بولبشر   نيجريمو.
ل األشــخو  الضــولع  وتــدعو أل مالجــا ضــحومو االجتــور بولبشــر   نيجريمــو غــري آمنــة  وأ 4-٣

  االجتـــور بولبشـــر  حملكـــ ل ال ســـوئل والقـــدرة عحملـــى ال صـــ ل ةليهـــو  وأل الرشـــ ة متفّشـــية   نيجريمـــو. 
 وبنوء عحملى مو ت قّدم، تدعا بأ و لن تتحملقى أي محومة من السحملطو  النيجريمة ةل اقتضى األمر ذل . 

مـــن العهـــد انتهـــ  ألنـــه ال  كـــن الطعـــن   قـــرارا   ١4ةل حقهـــو املكفـــ ل بوملـــو ة وتقـــ ل  ٥-٣
 لحمل  طع ل الالجا  أموم ا وكم الدامنركية.

__________ 

 United Kingdom, Home Office, Operational Guidance Note: Nigeria (Januaryأشــــــور  الســــــحملطو  ةىل  (٢ا 

 .reedom House, “Countries at the Crossroads 2012: Nigeria” (20 September 2012)(  و2013
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      مالحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية واألسس الموضواية   
 ، أبــد  الدولــة الطــرف مالح وهتــو عحملــى مقب ليــة الــبالغ وأسســه٢٠١4نيســول/أبرمل  ٢   ١-4

بوأل لـــة وعـــدم اال تصـــو   لعـــدم  ع ـــهاعتبـــور الـــبالغ غـــري مقبـــ ل امل ضـــ عية. وتقـــ ل ةنـــه منبغـــو 
عـــسل الدولـــة الطـــرف تـــرى أل العهـــد مل م نتهـــ  ، امل ضــ عو. لكـــن، ةل أعحملنـــت الحملجنـــة الـــبالغ مقبـــ المل 

 ولن منته  ةل عو   صوحبة البالغ وطفحملهو ةىل نيجريمو. 
كـــــون ل   ١9  امل جدمــــدومل ل صــــوحبة الــــبالغ قــــدمت طحملبــــلحملجنــــة بــــأوت عحملــــم الدولــــة الطــــرف ا ٢-4

إلعــــو ة الن ــــر   طحملــــ  الحملجــــ ء الــــريي قدمتــــه ةىل لحملــــ  طعــــ ل الالجاــــ   ٢٠١٣األول/ مســــ   
عــــدة أور   قصــــتهو وأبهــــر  وجههـــــو امل الــــدامنركو. وا عــــت أل حمطــــة تحملفومــــة  امنركيــــة باــــت أ بــــور 

 تهـوك ـو أبحملغـت السـحملطو  بـأل مكـول ةقومامل.  جـد وذكر  امسهو احلقيقو  وعحملى ذلـ  أمسـت معروعـة
 ابدمد    مركو الصحملي  األمحر لحملج ء   أعنرتو . 

، رعـــا لحملـــ  الطعــ ل ةعـــو ة عـــت  ةجــراءا  الحملجـــ ء املتعحملقـــة ٢٠١4شــبوف/ع امر  ٢4و   ٣-4
بصــــوحبة الــــبالغ ألنــــه ال ت جــــد أســــبو  وجيهــــة حت ــــل عحملــــى االعتقــــو  بأ ــــو قــــد تســــحمل  حرمتهــــو أو 

أو غــــري  مــــن أشــــكول املعومحملــــة القوســــية أو الالةنســــونية أو املهينــــة ةل عــــو   ةىل  تتعــــر  لحملتعــــريم 
نيجريمو. وت كد الدولة الطرف أل صـوحبة الـبالغ حتـوول ت بيـف الحملجنـة ب صـفهو  ياـة اسـتانوف ت مـد 
ال قــوئا املو مــة كــو معــو  تقيــيم طحملــ  الحملجــ ء الــريي قدمتــه. وتــدعا الدولــة الطــرف بــأل الحملجنــة منبغــو 

ألنـــه أقــدر عحملــى تقيـــيم ال قــوئا   قضـــية ومل بولغــومل  اســتنتوجو  لحملـــ  طعــ ل الالجاــ  ا ت ومـــأل تــ  
 صوحبة البالغ. 

بــأل قـرارا  ا حملـ  الراعضــة لطحملـ  الحملجــ ء الـريي قدمتـه صــوحبة الـبالغ تســتند ومل وتـدعا أمضـ 4-4
بولقتـل امل دةىل عحص شومل و قيق لقضيتهو. ورأى أنـه عحملـى اعـرتا  صـحة تحملقـو صـوحبة الـبالغ هتدمـ

ب اســــطة الـــــوتف، عس ـــــو مل تســــتطا ةثبـــــو  احت ـــــول تعرضـــــهو دطــــر حقيقـــــو بوالضـــــطهو   قتضـــــى 
( مـــن قـــون ل األجونـــ  ةل  ـــو ٢ا7( مـــن قـــون ل األجونـــ  أو االعتـــداء   جـــ  املـــو ة ١ا7 املـــو ة

بكة االجتــور ةال مــرة واحـدة  وكونــت ا عوءاهتــو املتعحملقـة بشــومل  وتفيــامل عـو   ةىل نيجريمــو. ومل تتحملــق هتدمـد
بولبشــر   نيجريمــو مبه ــة وغــري مفّصــحملة  ــو مكفــو  ا ةل كــ ل قضــيتهو ب اــت   حمطــة تحملفومــة  امنركيــة 
ال  ّكــن ا حملــ  مــن أل مســتنتل أ ــو ســتتعر  دطــر حقيقــو بوالضــطهو    نيجريمــو.  ــريا، وتفيــد 

بــه، وتقــدم من  ــو  عــدة بــأل الســحملطو  النيجريمــة تســعى ةىل مكــوع  االجتــور بولبشــر وع اق (٣اتقــورمر
   نيجريمو املسوعدة لضحومو االجتور والبغوء. 

وتســــحملم الدولــــة الطــــرف بأنــــه  كــــن لضــــحومو االجتــــور بولبشــــر الــــريمن  شــــ ل االضــــطهو     ٥-4
أوطــو م طحملـــ  الحملجــ ء. لكـــن كـــ ل الشــخص ضـــحية لالجتــور بولبشـــر ال مـــ ر   حــد ذاتـــه الحملجـــ ء، 

و غري ـــو مـــن الســـحملطو  لحملعاـــ ر عحملـــى املتجـــرمن بولبشـــر ومقوضـــوهتم الضـــحية مـــا الشـــرطة أ عـــوول  ت   وال

__________ 

 أعال . ٢و ١ان ر احلوشيت   (٣ا 
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رعل الضحية م  حملـة لحملجـ ء. عفـو مجيـا قضـومو الحملجـ ء، تقـّيم السـحملطو  املعنيـة بـولحملج ء مـدى وجـ   
 سند ملن  الحملج ء   ةطور الق اعد املع  ل  و   الدامنرك.

ألل قــرار لحملــ  وتـدعا الدولــة الطـرف بــأل حـق صــوحبة الــبالغ   حموك ـة عو لــة مل م نتهـ   4-6
 ٣٢ةىل تعحمليــــق الحملجنــــة العــــوم رقــــم وحتيــــل  قبــــل الطعــــن لــــدى ا ــــوكم ال طنيــــة.مطعــــ ل الالجاــــ  ال 

( وت كــد أل ةجــراءا  الحملجــ ء ال تعــد  عــ ى قضــوئية لتحدمــد حقــ ا والتوامــو  ١7و ١6االفقرتــول 
. وتالحــأ أل ا ك ــة األوروبيــة حلقــ ا اإلنســول ١4و مــن ا  ورجــة عــن نطــوا املــو ة مدنيــة، و ــ

مـــن االتفوقيـــة األوروبيـــة حلقـــ ا  6تـــول تســـتاز ةجـــراءا  الحملجـــ ء والطـــر  مـــن نطـــوا تطبيـــق املـــو ة  مل
 من العهد.  ١4اإلنسول، و و مو ة مص غة صيوغة املو ة 

ا  الحملجــ ء   جــ  قــون ل األجونــ ، وال ســي و إلجــراء مفصــالمل ومل وتقــدم الدولــة الطــرف وصــف 4-7
وتنبّـه عحملــى أل ا حملـ   ياـة مسـتقحملة وشـبه قضـوئية وتعــد  تن ـيم لحملـ  طعـ ل الالجاـ  وا تصوصـوته. 

مــن األمــر التـ جيهو  حملــ  أوروبـو بشــأل املعــومري الـدنيو لفجــراءا  املتخــرية  ٣9حمك ـة  فهــ م املـو ة 
( مـــــن 8ا٥6بوملـــــو ة  وع ــــالمل   .(EC/2005/85ا ســـــحبهو   الــــدول األعضـــــوء ملــــن  صـــــفة الالجــــا أو

قون ل األجون ، تعد قرارا  ا حمل   وئية، األمـر الـريي معـز أنـه ال ت جـد وسـيحملة لحملطعـن عيهـو. لكـن 
حيق ل جون ،  قتضى  سـت ر الـدامنرك، أل مطعنـ ا لـدى ا ـوكم العو مـة الـا لـدمهو سـحملطة البـت   

حملطة عومــة. وحــد   ا ك ــة العحمليــو أل ةعــو ة ا ــوكم العو مــة أي مســألة تتعحملــق قــدو  ا تصــو  ســ
ـــن د  الن ـــر   قـــرارا  لحملـــ  طعـــ ل الالجاـــ  تقتصـــر عحملـــى املســـوئل القون نيـــة، ماـــل أي قصـــ ر   س 
      القرار املعز أو امل ورسة غري القون نية لحملسحملطة التقدمرمة. وال  ضا لحمل راجعة تقييم ا حمل  ل  لة. 

  زورـ جحمل  تعيـ  حمـوم ملحملت سـو الحملجـ ء  واحلـول أنـه معيّنـه   كـل قضـومو الحملجـ ء.وحيق لحمل  4-8
لحمل حــومو أل محملتقــو  حملــت   الحملجــ ء ومــدرع محملــف القضــية وال ثــوئق األسوســية امل جــ  ة قبــل اســت وع 

ية. وحيضــر جحملســة االســت وع محملــت   فهوةجــراءا  الحملجــ ء أمــوم ا حملــ  شــ ا حملــ  لحملشــخص املعــز. 
يه، ةضـوعة ةىل مـرتجم عـ ري و اـل لـدائرة الجـرة الدامنركيـة. وحيـق ملحملـت   الحملجـ ء  ـالل الحملج ء وحموم

لحمل حـــومو ومل اـــل  ائـــرة الجـــرة ةبـــداء  مبـــو و  جحملســـة االســـت وع أل مـــد  ببيـــول وريـــ  عـــن األســـاحملة.
مالح ـو   توميـة، و كـن ملحملـت   الحملجـ ء أل مــد  ببيـول  تـومو بشـأ و. وتـدعا الدولـة الطــرف   

مــــن العهــــد تنطبــــق عحملــــى ةجــــراءا  الحملجــــ ء، عــــسل  ١4الصــــد  بــــأل الحملجنــــة ةل رأ  أل املــــو ة   ــــريا
      صوحبة البالغ مل تدعم  و مكفو من األ لة عحملى أل  ريا احلكم انت ه . 

مـــن  ٢7و ٢6و ١8و ١٣و ٣و ٢وعي ـــو متعحملـــق بو عـــوءا  صـــوحبة الـــبالغ  قتضـــى املـــ ا   4-9
واضــحة الــبطالل، وتشــري ةىل أل صــوحبة الــبالغ مل تت ســا بــأي تــدعا الدولــة الطــرف بأ ــو عالعهــد، 

ال ت جــد أي أســبو  شــكل مــن األشــكول   احليايــو  الــا اســتند  ةليهــو ا عوءاهتــو. لــريا، تــرى أنــه 
 االعتقو  بأل حق قهو   ج  تحمل  األحكوم ست نته  ةل عو   ةىل نيجريمو.  دع  ةىلوجيهة ت

عحملــى االجتــور بولبشــر. عقــد  ومل  وصــامل لحملــ  الطعــ ل ركــو تركيــو وتنّبــه ةضــوعة ةىل ذلــ  عحملــى أل  ١٠-4
كتــ  مــريكرة عــر  عيهــو ســ ابقه املتعحملقــة بوالجتــور بولبشــر. ولــدى مجيــا أعضــوء ا حملــ  نســخة مــن 
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ـــن  ضــحومو االجتـــور بولبشــر الـــريمن ال مقي ـــ ل    املــريكرة، ومشـــور ةليهــو    راســـة حــوال   وثحملـــة. و  
 ى  مهحملــة التفكــري ، أي عــرتة زمنيــة أطــ ل مقورنــة بأجونــ  آ ــرمن قبــل الــدامنرك ةقومــة قون نيــة مــو مســ

مغـو رة الـدامنرك. وهتـدف املهحملـة ةىل مــن  الشـخص ال قـت الكـو  لحملتعــو  وةقـدار  عحملـى جتنـ  ال قــ ع 
ضــحية االجتــور بولبشــر. و كــن متدمــد املهحملــة ألســبو  طبيــة أو ةذا كــول الضــحية مشــورك   حتقيــق أو 

لبشــــر   الـــدامنرك. وتقــــ م األع ـــول التحضــــريمة إلعـــو ة شــــخص ةىل وطنـــه عحملــــى حموك ـــة ملتجـــرمن بو
أســوع عــر ي، حســ  بــروف الفــر  ورغبوتــه، وتشــ ل املســوعدة النفســية و ورا  تدرمبيــة أو تاقيــف 
  الــــدامنرك لت كــــ  الشــــخص مــــن  ّر   ــــل عقــــ  ع  تــــه، وترتيبــــو    وطنــــه، ماــــل االســــتقبول 

 .(4اواملسوعدة عحملى ةعو ة اإل مو 
 

      يعليقات صاحبة البالغ الى مالحظات الدولة الطرف   
، قــــدمت صــــوحبة الــــبالغ تعحمليقوهتــــو عحملــــى مالح ــــو  ٢٠١4تشــــرمن األول/أكتــــ بر  ١   -٥

ة ــو  ع ــت ا عوءاهتــو بأ لــة كوعيــة  قوئحملــةمل وجتــو ل   الدولــة الطــرف بشــأل املقب ليــة واألســ  امل ضــ عية.
هتدمـدا  عـدة تتعحملـق  ـريا  ت ـو ضـحية اجتـور بولبشـر وأ ـو تحملقـ  بالغهو األو ، وتحملفـت الن ـر ةىل أ

 االجتور وبك  و شهد  عحملى ابون،ي   أموم السحملطو  القضوئية لحملدولة الطرف. 
 

      المسائل واإلجراءات المعروضة الى اللجنة   
       املقب ليةالن ر     

قبـــل الن ـــر   أي ا عـــوءا  تـــر    بـــالغ مـــو، رـــ  عحملـــى الحملجنـــة املعنيـــة ققـــ ا اإلنســـول،  ١-6
مـــــن ن ومهـــــو الـــــدا حملو، أل تبـــــت عي ـــــو ةذا كـــــول الـــــبالغ مقبـــــ المل أم ال   جـــــ   9٣وعقـــــومل لحمل ـــــو ة 

 ال وت ك ل اال تيوري املحملحق بولعهد.
مــن ال وت كــ ل اال تيــوري،  ٥اأ( مــن املــو ة ٢الفقــرة  وعــق مــو تقتضــيهومل، وحتــيي الحملجنــة عحمل ــ ٢-6

بــأل املســألة نفســهو ليســت قيــد البحــم   ةطــور أي ةجــراء آ ــر مــن ةجــراءا  التحقيــق الــدو  أو 
 التس مة الدولية.

وتـــريّكر الحملجنـــة بســـ ابقهو ومفو  ـــو أنـــه رـــ  عحملـــى أصـــحو  البالغـــو  اســـتنفو  مجيـــا ســـبل  ٣-6
مـن ال وت كـ ل اال تيـوري، بقـدر  ٥ا ( مـن املـو ة ٢وء  تطحملبـو  الفقـرة االنتصوف ا حملية بغية اإلمفـ

. (٥امــو تبــدو ســبل االنتصــوف تحملــ  ععولــة   احلولــة املعنيــة وتكــ ل متوحــة ععــالمل أمــوم صــوح  الــبالغ
وتالحــــأ أل صــــوحبة الــــبالغ طعنــــت بــــال طوئــــل أمــــوم لحملــــ  طعــــ ل الالجاــــ  الــــدامنركو   القــــرار 

وأل الدولــة الطــرف ال تشــك    اســتنفو  صــوحبة الــبالغ ســبل االنتصــوف الــراعا منحهــو الحملجــ ء، 
__________ 

 ال ت ض  الدولة الطرف مو ةذا كول مو ت قّدم منطبق عحملى قضية صوحبة البالغ. (4ا 
  4-7، الفقـــرة ٢٠١١مت ز/م ليـــه  ٢١، اآلراء املعت ـــدة   نـــداوارســـومو ضـــد ك، ١9٥9/٢٠١٠ان ـــر الـــبالغ رقـــم  (٥ا 

، ٢٠٠٣تشـرمن األول/أكتــ بر  ٢٢، قــرار عـدم املقب ليـة املعت ــد    . ل. ضــد أملونيـو، ١٠٠٣/٢٠٠١والـبالغ رقـم 
  .٥-6الفقرة 
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عحملـــــى ذلـــــ ، تـــــرى الحملجنـــــة أنـــــه ال م جـــــد مـــــو  نعهـــــو مـــــن الن ـــــر   الـــــبالغ   جـــــ   وبنـــــوءمل  ا حمليـــــة. 
       (ا ( من ال وت ك ل اال تيوري.٢ا٥ املو ة
لالجاـ   ـو القـرارا  وحتيي الحملجنة عحمل ـومل بو عـوء صـوحبة الـبالغ أل قـرارا  لحملـ  طعـ ل ا 6-4

وأل الدولـــة  ،ال حيـــدة الـــا تصـــب   وئيـــة مـــن  ول ةتوحـــة ةمكونيـــة الطعـــن عيهـــو لـــدى ا ـــوكم ال طنيـــة
وتشــري الحملجنــة    ــريا الصــد  ةىل اجتهو اهتــو الســوبقة    مــن العهــد. ١4الطــرف أ حملــت مــن ا بوملــو ة 

دمــد  احلقــ ا وال اجبــو    ةطــور الــا جــوء عيهــو أل ةجــراءا  ةبعــو  األجونــ  ال تنــدر    نطــوا حت
. (6امــن العهــد ١٣، وةمنــو حتك هــو املــو ة ١4مــن املــو ة  ١ عــ ى قضــوئية  بــوملعو املقصــ     الفقــرة 

. (7امنـــه، ولـــي  احلـــق   الطعـــن ١4مـــن العهـــد تـــ عر بعـــا احل ومـــة الـــا ت عر ـــو املـــو ة  ١٣عوملـــو ة  
غــري مقبــ ل مــن حيــم اال تصــو   ١4وعحمليــه، تــرى الحملجنــة أل ا عــوء صــوحبة الــبالغ   جــ  املــو ة 

           من ال وت ك ل اال تيوري.  ٣امل ض عو وعقومل لحمل و ة 
مــن العهــد بأ ــو ةل  7و 6املــو ت    قتضــى بو عــوءا  صــوحبة الــبالغ وحتــيي الحملجنــة عحمل ــومل  ٥-6

طــر التعــر  لحملقتــل أو التعــريم . وحتــيي عحمل ــومل أمضــومل قجــة الدولــة أعيــد  ةىل نيجريمــو، كونــت    
غــــري مدع مــــة بوأل لــــة. لكــــن  7و 6املــــو ت    جــــ ة ةل ا عــــوءا  صــــوحبة الــــبالغ  الطــــرف القوئحملــــ

الحملجنة ترى أل صوحبة البالغ قـدمت، ألغـرا  املقب ليـة، أ لـة كوعيـة بشـأل تحملـ  اال عـوءا   وعحملـى 
 غ مقب ل.  ريا ترى أل ذل  ابوء من البال

ـــة بـــومل ا   وحتـــيي الحملجنـــة عحمل ـــومل  6-6  ١8و ٢بوحتجـــو  صـــوحبة الـــبالغ بونتهـــوك حق قهـــو املكف ل
منـــــه. وتالحـــــأ أل صـــــوحبة  ١٣و ٣، مـــــن العهـــــد، وبوملـــــو ت  7و 6، مقرتنـــــةمل بوملـــــو ت  ٢7و ٢6و

مــن  ومل تقــدم معحمل مــو  كوعيــة متكــن الحملجنــة ،الــبالغ مل تقــدم أمــة معحمل مــو  إلثبــو  تحملــ  اال عــوءا 
أل تعتـ  ال قــوئا الـ ار ة   الــبالغ تاــري مسـوئل   ةطــور تحملــ  املـ ا  مــن العهــد. لـريل   حملــص الحملجنــة 
 ٢ةىل أل صــــوحبة الــــبالغ مل تقــــدم أ لــــة كوعيــــة تابــــت ا عوءاهتــــو أل الدولــــة الطــــرف انتهكــــت املــــ ا  

مـــــــن العهـــــــد، ألغـــــــرا   ١٣و ٣، ةضـــــــوعة ةىل املـــــــو ت  7و 6، مقرتنــــــةمل بوملـــــــو ت  ٢7و ٢6و ١8و
مـــن ال وت كـــ ل  ٢وتســـتنتل مـــن ا أل ذلـــ  ابـــوء مـــن الـــبالغ غـــري مقبـــ ل   جـــ  املـــو ة  املقب ليـــة. 
        اال تيوري.

ةطــــــور وتعحملــــــن الحملجنــــــة أل الــــــبالغ مقبــــــ ل طوملــــــو أنــــــه ماــــــري عي ــــــو مبــــــدو قضــــــومو تنــــــدر     6-7
 من العهد، وتنتقل ةىل الن ر   أسسه امل ض عية. 7( و١ا6 املو ت 

__________ 

، ٢٠١4تشــرمن األول/أكتــ بر  ٢٢، اآلراء املعت ــدة   عــالل وعــالل ضــد الــدامنرك، ٢١86/٢٠١٢ان ــر الــبالغ رقــم  (6ا 
          متــــــ ز/ ٢٢، قــــــرار عــــــدم املقب ليــــــة املعت ــــــد   أ. ع. ضــــــد   لنــــــدا، ١494/٢٠٠6  والــــــبالغ رقــــــم ٣-6الفقــــــرة 
 ٢٠، قــرار عــدم املقب ليــة املعت ــد    . ك. ضــد كنــدا، ١٢٣4/٢٠٠٣  والــبالغ رقــم 4-8، الفقــرة ٢٠٠8م ليــه 

 .٥-7و 4-7، الفقرتول ٢٠٠7آذار/مورع 
( الصـو ر عـن الحملجنــة بشـأل احلـق   املسـوواة أمـوم ا ـوكم والياـو  القضــوئية و  ٢٠٠7ا٣٢ان ـر التعحمليـق العـوم رقـم  (7ا 

  .6٢و ١7حموك ة عو لة، الفقرتول 
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      الن ر   األس  امل ض عية   
ن ــر  الحملجنــة املعنيــة ققــ ا اإلنســول    ــريا الــبالغ   ضــ ء كــل املعحمل مــو  الــا أتوحهــو  ١-7

 يوري.من ال وت ك ل اال ت ٥من املو ة  ١األطراف لو، وعقومل ملو تقتضيه الفقرة 
الـــريي تشـــري عيـــه ةىل التـــوام الـــدول األطـــراف بعـــدم  ٣١وتـــريّكر الحملجنـــة بتعحمليقهـــو العـــوم رقـــم  ٢-7

ي هــو عنــدمو ت جــد أســبو  تســحمليم أي شــخص أو ترحيحملــه أو طــر   أو نقحملــه بأمــة طرمقــة أ ــرى مــن ةقحمل
االعتقـــو  بوحت ـــول تعـــر  ذلـــ  الشـــخص حقيقـــةمل لضـــرر ال  كـــن جـــ  ، عحملـــى   ـــل عحملـــىوجيهـــة حت

. وأكــد  الحملجنــة مــن جهــة أ ــرى أل ادطــر رــ  أل مكــ ل (8امــن العهــد 7و 6املو تــول  تــنص مــو
لتعر  لضـــرر بـــوتســـ ّغ االعتقـــو  ب جـــ    طـــر حقيقـــو امل وأل ت جـــد أســـبو  وجيهـــة جـــد (9اشخصـــيومل 

 كــن جــ  . ومــن ا رــ  الن ــر   مجيــا ال قــوئا وال ــروف،  ــو   ذلــ  وضــا حقــ ا اإلنســول  ال
 .  (١٠االبالغ عومةمل   وطن صوحبة

مــن العهــد، وم  ا ــو  7و 6بو عــوءا  صــوحبة الــبالغ   جــ  املــو ت  ومل وحتــيي الحملجنــة عحمل ــ ٣-7
كونـــت    طـــر التعـــر  لحملقتـــل أو التعـــريم  عحملـــى مـــد الســـيد  .  .   ،أ ـــو ةل عـــو   ةىل نيجريمـــو

بولبشـــر   نيجريمـــو.  أو أي مـــن أقور  ـــو أو األشـــخو  املـــرتبط  بشـــبكة االجتـــور .الســـيدة  . أ   أو
وإلثبو  ا عوءاهتو، تشري صـوحبة الـبالغ ةىل اآل : كونـت ضـحية اجتـور بولبشـر وأ كر ـت عحملـى البغـوء 
  الدامنرك  وشهد  عحملى مـن اجّت ـرا  ـو   ةجـراءا  جنوئيـة   حمك ـة  امنركيـة  وتـوعم أل مـن اجتـرا 

قجــل الدولــة ومل أمضــومل يي الحملجنــة عحمل ــ ــو وأحــد أقــر  أقــور  أحــدمهو معــي    نيجريمــو  ــد و و. وحتــ
الطـــرف الـــا جـــوء عيهـــو أل أ  الســـيد  .  . مل مهـــد  و ســـ ى مـــرة واحـــدة، بنـــوء عحملـــى ا عـــوءا  
صــوحبة الــبالغ  وال ت جــد عي ــو مبــدو أ لــة عحملــى أي هتدمــد آ ــر، حــم بعــد اإلعــرا  عــن الســيد  . 

صـــوحبة الـــبالغ بشــــأل    وعــــن ا عـــوءا ٢٠١١ . والســـيدة  . أ . مـــن الســـجن   آذار/مـــورع 
ا عـــوءا  مبه ـــة هـــو  طـــر الضـــرر املوعـــ م عحملـــى مـــد أشـــخو  مرتبطـــ ل بشـــبكة االجتـــور بولبشـــر، ع

ومع ز ــو التفصــيل  وتشــري تقــورمر وار ة مــن  ول ومن  ــو  غــري حك ميــة ةىل أل الســحملطو  النيجريمــة 
دل ةىل نيجريمــــو تكــــوع   ّ ــــة االجتــــور بولبشــــر وع اقبــــه، مــــاالمل عحملــــى ضــــحومو  مــــن النســــوء الالئــــو ع ــــ

 عيهو.  وأق ن

__________ 

األطــراف   العهــد، ( بشــأل طبيعــة االلتــوام القــون ين العــوم املفــرو  عحملــى الــدول ٢٠٠4ا٣١ان ــر التعحمليــق العــوم رقــم  (8ا 
  .١٢الفقرة 

  والـبالغ ٢-9، الفقـرة ٢٠١4آذار/مـورع  ٢6، اآلراء املعت ـدة   عـالل ضـد الـدامنرك، ٢٠٠7/٢٠١٠البالغ رقم  (9ا 
  ٢-7و ١-7، الفقرتــول ٢٠٠6تشــرمن الاــوين/ن ع    7، القــرار املعت ــد   ع.  . أ. ضــد كنــدا، ٢8٢/٢٠٠٥رقــم 

ـــــــبالغ رقـــــــم  ـــــــدا . ة، ٣٣٣/٢٠٠7وال ـــــــوين/ن ع    ١٥، القـــــــرار املعت ـــــــد   . ضـــــــد كن   والـــــــبالغ ٢٠١٠تشـــــــرمن الا
  والـــــبالغ رقـــــم ٢٠١٠تشـــــرمن الاـــــوين/ن ع    ١٢، القـــــرار املعت ـــــد   أ. م. أ. ضـــــد س مســـــرا، ٣44/٢٠٠8 رقـــــم
 . 6-6، الفقرة ١997مت ز/م ليه  ٢8، اآلراء املعت دة   أ. ر.  . ضد أسرتاليو، 69٢/١996

، عــالل ضــد الســ مد، ١8٣٣/٢٠٠8  والــبالغ رقــم ٢-9، الفقــرة عــالل ضــد الــدامنرك، ٢٠٠7/٢٠١٠قــم الــبالغ ر  (١٠ا 
 .١8-٥، الفقرة ٢٠١١تشرمن الاوين/ن ع    ١اآلراء املعت دة   
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حيـــم تقـــ ل ةنـــه منبغـــو ةمـــالء ا ت ـــوم بـــولغ لتقيـــيم الدولـــة الطـــرف  ســـ ابقهووتـــريّكر الحملجنـــة ب 7-4
أو  وةنـــه، بشـــكل عـــوم، مـــن ا تصـــو  أجهـــوة الـــدول األطـــراف   العهـــد اســـتعرا  ال قـــوئا واأل لـــة

ةىل الــ طن، مــو مل متبــ  ب ضــ   قوئ ــومل عنــد العــ  ة  رمــر مــو ةذا كــول  طــر التعــر  لحملضــررلتق هــوتقيي 
 .  (١١األ التقييم كول تعسفيومل ووصل ةىل حد ةنكور العدالة

وتالحـــأ الحملجنـــة    ـــري  القضـــية أل الدولـــة الطـــرف مل تعـــرت  عحملـــى كـــ ل صـــوحبة الـــبالغ   ٥-7
كونــت ضــحية لالجتــور بولبشــر عحملــى مــد الســيد  .  . والســيدة  . أ . وأ  ــو ح ك ــو وســجنو بعــد 

صــوحبة الــبالغ ةىل الشــرطة وشــهد  عحمليه ــو أمــوم ا ك ــة. ك ــو تالحــأ أل رعــا  أل بحمّلغــت   ــو
عحملــى عــدم وجــ   تفوصــيل محمل  ســة ومل لحملــ  طعــ ل الالجاــ  طحملبــو  الحملجــ ء الــا قــدمتهو ركــو أسوســ

عــن ا عـــوءا  صــوحبة الـــبالغ بشـــأل ادطــر عحملـــى ســـالمتهو الــريي مطرحـــه أقـــور  مــن اعتـــدمو عحمليهـــو 
ور بولبشـر   نيجريمـو. ولـدى وضـا ا حملـ  ذلـ  التقيـيم، أشـور بع  ميـة واألشـخو  املرتبطـ ل بوالجتـ

ةىل التدابري املتخـرية مـن السـحملطو  النيجريمـة ملكوعحـة االجتـور بولبشـر وتقـدمي املسـوعدة ةىل الضـحومو. 
ــــرى أل  ــــة ت ــــة الطــــرف،   احليايــــو  ا ــــلكــــن الحملجن ــــبالغ، مل تأ ــــري    د ةالدول لقضــــية صــــوحبة ال

الشوشـــة ادوصـــة ل شـــخو  اصـــوحبة الـــبالغ   القضـــية م ضـــا الن ـــر( الـــريمن   االعتبـــور ال اجـــ 
  الغولــ  ســن ا  عــدة حــم بعــد ةنقــوذ م مــن املعتــدمن أو  مو دون ا ضــحومو اجتــور بولبشــر، الــا تــكــ

متّكـــنهم مـــن حترمـــر أنفســـهم مـــنهم، والصـــفة ادوصـــة لصـــوحبة الـــبالغ ب صـــفهو شـــو دة   ةجـــراءا  
القــدرا  ا ــد ة ومل عحمليهــو. ومل تأ ــري الدولـة الطــرف   االعتبــور ال اجـ  أمضــمــن اعتـدمو  عحملــىجنوئيـة 

لحملســحملطو  النيجريمــة عحملــى تــ عري احل ومــة لصــوحبة الــبالغ، ب روعهــو ادوصــة، ل قومــة حيوهتــو وســالمتهو 
أل طــر  صــوحبة الــبالغ . وبنــوءمل عحمليــه، تــرى الحملجنــة (١٢اابســدمة والنفســية مــن تعرضــهو دطــر جســيم

 من العهد. 7و 6حمليهو   املو ت  حق قهو املنص   عمنته     ري  ال روف  ةىل نيجريمو
مـن ال وت كـ ل  ٥مـن املـو ة  4ةل الحملجنة املعنية قق ا اإلنسول، ةذ تتصـرف   جـ  الفقـرة  -8

اال تيــوري املحملحــق بولعهــد الــدو  ادــو  بــوحلق ا املدنيــة والسيوســية، تــرى أل طــر  صــوحبة الــبالغ 
مـــن العهـــد الـــدو  ادـــو  بـــوحلق ا  7و 6ةل نـ ّفـــري، انتهـــ  حق قهـــو  قتضـــى املـــو ت  ةىل نيجريمـــو، 

 املدنية والسيوسية.
مــن العهــد، عحملــى الدولــة الطــرف أل تتــي  لحملســيدة  ٢اأ( مــن املــو ة ٣بأحكــوم الفقــرة  وع ــالمل  -9

ة ن ــر أمينوغهــووول، صــوحبة  ــريا الــبالغ، ســبيل انتصــوف ععــوالمل،  ــو   ذلــ  ةعــو  - أوســومو أومــ 
مــن العهــد  7و 6مــا املــو ت   نــوقاول تعرُّضــهو إلســوءة معومحملــة تتشــومحملة    ع ا ــو املتعحملقــة بوحت ــ

ــــة  ــــة والسيوســــية ةل أعيــــد  ةىل نيجريمــــو، مــــا مراعــــوة التوامــــو  الدول الــــدو  ادــــو  بــــوحلق ا املدني
__________ 

، ٢٠١١آذار/مــــــورع  ٢٥، اآلراء املعت ــــــدة   بــــــيالي وآ ــــــرول ضــــــد كنــــــدا، ١76٣/٢٠٠8ان ــــــر الــــــبالغ رقــــــم   (١١ا 
، الفقــرة ٢٠١٣آذار/مــورع  ٢١، اآلراء املعت ــدة   لــ  ضــد أســرتاليو، ١9٥7/٢٠١٠  والــبالغ رقــم 4-١١ الفقــرة
9-٣.       

ــــــــــــة،  (١٢ا  ــــــــــــة، وزارة ادورجي ــــــــــــو  املتحــــــــــــدة األمرمكي   Trafficking in Persons Report 2012, p. 270ان ــــــــــــر ال الم
 .Trafficking in Persons Report 2014, p. 297و
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ر  صـــوحبة أل متتنـــا عـــن طـــومل الطـــرف  قتضـــى العهـــد وآراء الحملجنـــة  ـــري . وعحملـــى الدولـــة الطـــرف أمضـــ
الـــبالغ وطفحملهـــو القوصـــر ةىل نيجريمـــو أثنـــوء ةعـــو ة الن ـــر   طحملـــ  الحملجـــ ء. ورـــ  عحمليهـــو أل تراجـــا 
سيوســتهو املت احملــة   عــدم ةمــالء ا ت ــوم  ــو  لطحملبــو  الحملجــ ء الــا مقــدمهو ضــحومو االجتــور بولبشــر 

 أعال (. ٥-4الريمن متعوون ل ما سحملطوهتو املعنية بسنفوذ القون ل اان ر الفقرة 
وةذ تضــا الحملجنــة   اعتبور ــو أل الدولــة الطــرف، بونضــ ومهو ةىل ال وت كــ ل اال تيــوري، قــد  -١٠

اعرتعــــت بو تصــــو  الحملجنــــة   حتدمــــد مــــو ةذا كــــول قــــد وقــــا انتهــــوك لحملعهــــد أم ال، وأ ــــو تعهــــد ، 
و مـــن العهـــد، بـــأل تكفـــل ب يـــا األعـــرا  امل جـــ  من   ةقحملي هـــو وادوضـــع  ل المتهـــ ٢  جـــ  املـــو ة 

م مــومل، معحمل مــو   ١8٠احلقــ ا املعــرتف  ــو   العهــد، تــ   أل تتحملقــى مــن الدولــة الطــرف،   غضــ ل 
نشـر آراء الحملجنـة  ـري  وترمجتهـو أمضـومل  منهـو ومطحملـ      ع و ا ريته من تـدابري إلنفـوذ آراء الحملجنـة  ـري .
    ةىل لغتهو الرمسية وتع ي هو عحملى نطوا واسا.

 


