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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة والتسعون

  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦-٨

  آراء    
  ١٦١٩/٢٠٠٧البالغ رقم     

 إنريكـه   ميثلهما حمام، الـسيد   (فيليب وإيفيلني بستانيو      :املقدم من
  )أنغيليس

  )متوىف(ابن صاحيب البالغ، فيليب أندرو بستانيو   :الشخص املدعى أنه ضحية
  الفلبني  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٤  :تاريخ تقدمي البالغ
 مـن النظـام     ٩٧قرار املقرر اخلاص مبوجب املـادة         :الوثائق املرجعية

كـانون   ٢٨ولـة الطـرف يف      الداخلي، احملال إىل الد   
  )مل يصدر يف شكل وثيقة (٢٠٠٨يناير /الثاين

  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٣  :تاريخ اعتماد القرار
حرمان فرد من أفراد القوة البحرية الفلبينية على ظهـر            :املوضوع

سفينة حتمل بضائع غري مشروعة حرماناً تعـسفياً مـن          
احلياة؛ عدم إجراء حتقيق كاٍف ورفع دعـاوى ضـد          

  .الفعل يبمرتك
؛ احلرمان التعسفي من احلياة؛ احلـق يف        احلياةاحلق يف     :املسائل املوضوعية

  سبيل انتصاف فعال
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 البالغ؛ عدم إثبـات االدعـاء؛       لدعمعدم تقدمي أدلة      :املسائل اإلجرائية
  استنفاد سبل االنتصاف الداخلية

ـ    ١؛ الفقرة   ٢ املادة من   ٣؛ الفقرة   ٦  :مواد العهد ؛ ٩ادة  ـ مـن امل
  ١٧ من املادة ١قرة الف

  ٥من املادة ) ب(٢ الفقرة؛ ٢  :مواد الربوتوكول االختياري
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الـنص املرفـق          ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٣يف    

 من الربوتوكول االختياري بـشأن      ٥ من املادة    ٤باعتباره آراء اللجنة املقدمة مبوجب الفقرة       
  ١٦١٩/٢٠٠٧البالغ رقم 

  ]مرفق[
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  املرفق

 مـن   ٥ من املادة    ٤آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الفقرة            
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         

   )الدورة الثامنة والتسعون(والسياسية 
  بشأن

  **١٦١٩/٢٠٠٧البالغ رقم     
لـسيد إنريكـه    ميثلهما حمام، ا  (فيليب وإيفيلني بستانيو      :املقدم من

  )أنغيليس
  )متوىف(ابن صاحيب البالغ، فيليب أندرو بستانيو   :الشخص املدعى أنه ضحية

  الفلبني  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٤  :تاريخ تقدمي البالغ

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨املنشأة مبوجب املادة     ،ن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    إ  
  احلقوق املدنية والسياسية، ب

  ،٢٠١٠مارس /آذار ٢٣وقد اجتمعت يف   
، املقدم إليها من الـسيد والـسيدة       ١٦١٩/٢٠٠٧ وقد فرغت من النظر يف البالغ       
فيلني بستانيو بالنيابة عن ابنهما فيليب أندرو بـستانيو، مبوجـب الربوتوكـول             إيفيليبب و 

   املدنية والسياسية، االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق
مجيع املعلومات املكتوبة اليت أتاحها هلا صـاحبا الـبالغ          وقد وضعت يف اعتبارها       

  والدولة الطرف، 
  :تعتمد ما يلي  

  
__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد األزهري بوزيد،       : شارك يف دراسة هذا البالغ أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم          **
، ي إيواسـاوا غوالسيدة كريستني شانيه، والسيد حمجوب اهليبة، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والـسيد يـو     

ر، والسيد راجسومر الاله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنتـوانيال            والسيدة هيلني كيل  
ريو، والسيد رافائيـل ريفـاس      ث -موتوك، والسيد مايكل أوفالهريت، والسيد خوسيه لويس برييز سانشيز          

 .بوسادا، والسري ناجيل روديل، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيد كريستر ثيلني
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   من الربوتوكول االختياري ٥ من املادة ٤اآلراء املعتمدة مبوجب الفقرة     
يان ولدا يف   ن مواطنان فلبي  فيلني بستانيو، مها  إيليب و يصاحبا البالغ السيد والسيدة ف      ١-١

فيليـب أنـدرو بـستانيو،      املالزم البحري    على التوايل، ومها والدا      ١٩٤٣ و ١٩٤٠عامي  
 .بالنيابة عن ابنـهما   البالغ  يقدمان  ومها  ،  ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٢٧ي تويف يف    ذ ال ،الضحية

 ٢ من املـادة     ٣ والفقرة   ٦ ابنهما مبوجب املادة     وقعي صاحبا البالغ انتهاك الفلبني حلق     ويدَّ
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ١٧ من املادة    ١ والفقرة   ٩ من املادة    ١والفقرة  
كما يشري صاحبا البالغ إىل تعرض ابنهما لطعن يف شرفه، األمر الذي يثري، فيما              . والسياسية

 احملامي  وميثل صاحبا البالغ  .  من العهد  ١٧ من املادة    ١يبدو، مسائل مبوجب أحكام الفقرة      
  .يليسغأنالسيد إنريكه 

 /كانون الثاين  ٢٣ل كل من العهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف يف           ـوقد دخ   ٢-١
  .١٩٨٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢ والربوتوكول االختياري يف ١٩٨٦يناير 

  الوقائع كما عرضها صاحبا البالغ    
االنتهاك املدعى بـه، يعمـل   كان ابن صاحيب البالغ، فيليب بستانيو، وقت وقوع          ١-٢

 يف رحلتها إىل BRP Bacolod Cityسفينة لضابط شحن يف القوة البحرية الفلبينية، على ظهر 
قائـد  ، مسح   حنو ذلك  أو   ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٢٥ويف  . ١٩٩٥سبتمرب  /أيلولمينداناو يف   

فينة  قدم من األلواح اخلشبية على ظهر الـس        ١٤ ٠٠٠ة تتجاوز   ـل محول ـالسفينة بتحمي 
BRP Bacolod Cityورفض ابن صاحيب البالغ بشدة حتميل . ، دون وثائق أو تراخيص رمسية

  .مثل هذه البضائع غري املرخصة على ظهر السفينة
، تلقى صاحبا البالغ مكاملة هاتفية جمهولـة اهلويـة          ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٢٦ويف    ٢-٢
 صاحبا البالغ إلحضار ابنهما من ه، ذهبنفسويف اليوم . نذرمها بتعرض حياة ابنهما للخطرت

 كيلو متر عن    ١٠٠قاعدة القوة البحرية يف نقطة سانغ يل، يف مدينة كافيت، اليت تبعد قرابة              
ويف هذه الليلة،   . مانيال، واصطحباه إىل مرتهلما الواقع يف مرتفعات لويوال يف مدينة كويزون          

 هي سـفينة  BRP Bacolod Cityأن سفينة عن صاحب البالغ، ، ألبيه الضحيةكشف االبن 
، )١(املخـدرة " الـشابو " مادة    كيساً من  ٢٠ مشلتنقل بضائع غري مشروعة     قامت ب " قذرة"

لعدول عن باوقد حاول صاحب البالغ إقناع ابنه .  مليار بيسو يف السوق السوداءتناهزبقيمة 
 للخطرهو ، ألنه كان خيشى أن يؤدي أي إجراء يتخذه ابنه إىل تعريض شركته              القضيةمتابعة  

وعلى الرغم من إنـذار  . باعتباره أكرب متعاقد مع البحرية الفلبينية إلصالح السفن اخلاصة هبا       
  .بن على املضي قدماً يف املوضوعالصاحب البالغ البنه، أصر ا

__________ 

 ."الشابو" باسم يف الفلبنيعرف يتافيتامني، تمادة املرة مكونة من مادة خمد )١(
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، ويف حوايل الساعة الرابعة صباحاً، غادر فيليب مرتل    ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٢٧ويف    ٣-٢
ويف حوايل الـساعة  . BRP Bacolod Cityمله على ظهر السفينة، األسرة واجته لاللتحاق بع

 البحريـة   يـادة ، تلقى صاحبا البالغ مكاملة هاتفية من ق        نفسه احلادية عشرة صباحاً يف اليوم    
رية يف مانيال، ألن ولدمها فيليـب قـد         ـ البح يادةالفلبينية تطلب منهما القدوم إىل مقر الق      

  ". تعرض حلادث"
العنـرب   البحرية، ُمنعا من الـدخول إىل  يادةحبا البالغ إىل مقر الق وعندما وصل صا    ٤-٢

إذن بـإجراء   وبدالً من ذلك، طُلب منهما فوراً التوقيع علـى          . الذي كان يأوي جثة ابنهما    
ولكي بعد ذلك،   و. ا جثة ابنهما  نيعاَتشريح للجثة، ووافق صاحبا البالغ على ذلك بعد أن          

أن ابن صاحيب البالغ قد انتحر، أطلعت صاحيب الـبالغ          البحرية على موقفها ب   قيادة  تؤكد  
  .نتحار املزعوم وعلى رسالة تتعلق بذلكالعلى سالح ا

، ُدفن ابن صاحيب البالغ يف املقربة الوطنية للجـيش          ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ٣٠ويف    ٥-٢
منح يتبع سياسة تقضي بعدم      البحرية   الحومنح مجيع األومسة العسكرية على الرغم من أن س        

  . ضحايا االنتحار هذه األومسة
كل من قـسم    يف إثر التحقيقات اليت أجراها      ، و ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول ويف    ٦-٢

 العدل،التحقيق اجلنائي التابع للشرطة الوطنية الفلبينية واملكتب الوطين للتحقيق التابع لوزارة            
  .البحريةسالح انتحر مما يؤكد على موقف  إىل أن ابن صاحيب البالغ قدخلُصا 

يف القـضية،   اخلاص هبا   شركة التأمني التحقيق     وخالل الشهر ذاته، وبعد أن أجرت       ٧-٢
الكامل بالتأمني  مبلغ  شركة  الدفعت   وعلى الرغم من االستنتاجات الرمسية للبحرية والشرطة،      

  .)٢(لمستفيدين مبوجب بوليصة التأمني على احلياةل
يق محيم البن صاحيب البالغ  كان يعمل صد ، لقي١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول ويف    ٨-٢

 يف رحلتها إىل مينداناو، كعامل السلكي، حتفه غرقاً BRP Bacolod Cityعلى ظهر السفينة 
يف أعايل البحار، يف ظل ظروف غاية يف الشبهة أثناء بعثة مزعومة تويف وحده فيهـا وبقـي    

  .ومل ُيعثر على جثة الضحية. ه على قيد احلياةئمجيع زمال
سـالح  ، اختفى يف ظروف غامضة فرد آخر من أفـراد         ١٩٩٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    ٩-٢

بعد أن كان قد تلقى أوامر باحلضور       بن صاحيب البالغ    من املناصرين ال   كان ُيعترب أنه     البحرية
ـ  BRP Bacolod Cityوكان أيضاً على ظهر الـسفينة  إىل املقر العام للبحرية يف مانيال،   اـيف رحلته

  . وال يزال هذا الشخص مفقوداً ويعتقد أنه تويف.١٩٩٥سبتمرب /امت هبا يف أيلولاليت ق

__________ 

يدعي صاحبا البالغ، فيما يبدو، أن شركة التأمني مل تصدق أن سبب وفاة ابن صـاحيب الـبالغ هـو                     )٢(
 .االنتحار، ولذلك فإهنا قامت بدفع مبلغ التأمني على احلياة إىل والديه
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، قدم نائبان يف جملس الشيوخ قراراً إىل اجمللس         ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ويف    ١٠-٢
لكي تقوم جلان معنية يف جملس الشيوخ بإجراء حتقيق يف الظروف اليت أحاطت بوفـاة ابـن            

  .صاحيب البالغ
 وجه ضابط القيادة الرئيسية للبحرية يف الدولـة         ،١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ويف  ١١-٢

برتبة نائب أمريال، دعوة إىل صاحيب البالغ لتناول العشاء، وطلـب منـهما             وهو  الطرف،  
وبعد مرور أسبوعني، حاول ضـابط      . البحريةسالح  العدول عن مواصلة قضية ابنهما ضد       

ء بصاحيب البالغ مرة أخرى، وقدم إىل صاحب البالغ، السيد          القيادة الرئيسية للبحرية االلتقا   
 مليـون بيـسو،   ١٠٠بستانيو، العقد الذي كانت شركته قد وقعته مع القوة البحرية، مببلغ     

سـالح   للتنازل والعدول عن مواصلة دعـواه ضـد          قسموكذلك إقراراً كتابياً مشفوعاً ب    
وبعد مرور أسبوع واحد    .  عن قضية ابنهما   وقرر صاحبا البالغ أهنما لن يتنازالن     . )٣(البحرية

بصورة غامضة مجيع سـفن البحريـة        على إعالم ضابط القيادة الرئيسية هبذا القرار، غرقت       
األربع اليت كانت شركة صاحب البالغ قد قامت بإصالحها، وهنبت وسـلبت مكاتـب              

بالغ، وهـو   وأفيد بأن ابن أخ صاحب ال     . البحرية يف نقطة سانغلي   سالح  الشركة يف قاعدة    
  . األمني على ملكية الشركة، قد قتل بالرصاص أثناء نفس الفترة الزمنية

، تلقى صاحبا البالغ معلومات تسربت من القوات ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢ويف   ١٢-٢
 BRP Bacolod Cityستخبارايت يفيـد أن الـسفينة   ااملسلحة للدولة الطرف يف شكل تقرير 

 ٢٠ داخـل  بقيمة مليار بيسوالشابو  تنقل مادة ١٩٩٥سبتمرب /لولكانت أثناء رحلتها يف أي   
كما أشار التقرير إىل أن ضابط أمن يعمل حتت سلطة ضابط القيادة            . كيساً من أكياس األرز   

الرئيسية البحرية قام مبرافقة هذه احلمولة وأن ابن صاحيب البالغ، اعترض أمام الضابط األعلى 
عن بلغ ئع عندما اكتشف أهنا غري مشروعة، وإنه قُتل لكي ال يمنه رتبة على حتميل هذه البضا     

ويفيد التقرير أن من األرجـح أن يكـون         . ري على ظهر السفينة   األنشطة اإلجرامية اليت جت   
ط القيادة الرئيسية للبحريـة، هـو الـذي         ـضابط األمن الذي كان يعمل حتت أوامر ضاب       

  .ارتكب اجلرمية
، تويف يف ظروف غامضة فرد آخر من أفراد القـوة           ١٩٩٦يناير  /ويف كانون الثاين    ١٣-٢

وكان قد . البحرية الفلبينية يف مستشفى عسكري بعد تدهور سريع وغريب يف حالته الصحية
، BRP Bacolod City الـسفينة على ظهـر " الشامبوعملية "اشتبه يف ذلك الشخص يف مشاركته يف 

ادثات سرية مع صاحيب البالغ، قبل       يف وفاة ابن صاحيب البالغ، وكان قد أجرى حم         وكذلك
وبوفاة هذا الفـرد    . ان مستعداً لإلفصاح عن معلومات هامة قبل وفاته       ـويقال إنه ك  . وفاته

ل عدد األشخاص الذين قتلوا فيما يتعلق برحلـة الـسفينة           ـة يص ـالبحريسالح  من أفراد   
BRP Bacolod Cityاالت القتـل  وال تزال ح. إىل أربعة أشخاص ١٩٩٥ سبتمرب/ يف أيلول

  . األربع مل ختضع ألي حتقيق كما أنه مل يتم توضيحها
__________ 

 .ا البالغ عدم التخلي عن دعوامها ضد البحريةوبذلك هدده بإلغاء العقد إذا ما قرر صاحب )٣(
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ويشري صاحبا البالغ إىل أهنما قدما الشكاوى التالية ضد ضابط القيادة وعدد مـن                ١٤-٢
 البحريـة  سالح إىل ١٩٩٥سبتمرب /يف أيلول) ١: (BRP Bacolod Cityأفراد طاقم السفينة 

 الشرطة الوطنية الفلبينية واملكتب الوطين للتحقيق        إىل ١٩٩٥سبتمرب  /يف أيلول ) ٢(الفلبيين؛  
يف ) ٣(وخلُص يف الشكويني إىل أن ابن صاحيب البالغ قـد انتحـر؛             . التابع لوزارة العدل  

حقـوق  و ،عدالـة املعنيـة بال  لجان  ال( إىل جملس الشيوخ الفلبيين      ١٩٩٨يناير  /كانون الثاين 
ويف ) ٥( إىل أمني املظـامل؛      ٢٠٠٠مارس  /يف آذار ) ٤(؛  )األمن القومي و ،اإلنسان والدفاع 

ومل يتخذ أي إجراء . )٤( إىل أمني مظامل جديد، استبدل فيما بعد  ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 
 /بشأن القضية من جانب أمينة املظامل املسؤولة، منذ أن تقلدت منـصبها يف كـانون األول               

  .٢٠٠٥ديسمرب 
تان تابعتان  جلسات استماع عقدهتا جلن    ٨، وبعد   ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف    ١٥-٢

ب بستانيو على ظهر السفينة، وباالستناد      ي لغرفة فيل  معاينة بصرية ، وبعد إجراء    جمللس الشيوخ 
مشتركاً عن حالة   تقريراً   )٦(لجنتانالأصدرت   ،)٥(إىل أمور منها شهادة اخلبري وأقوال الشهود      

الـسفينة   ابن صاحيب البالغ على ظهـر      نتحرمل ي ‘ ١‘: بستانيو، تضمن االستنتاجات التالية   
BRP Bacolod City قتل يف مكان على ظهر السفينة غري ‘ ٢‘؛ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧، يف

بعد وفاته، نقلت جثته ووضعت على الفـراش الـذي          ‘ ٣‘جثته؛  فيه  املكان الذي وجدت    
قيادة مقر  من األرجح أن يكون قد قتل على ظهر السفينة قبل أن تصل إىل              ‘ ٤‘وجدت فيه؛   
كانت هناك حماولة متعمدة إلظهـار أن ابـن         ‘ ٥‘؛  ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٢٧البحرية، يف   

كانت هذه احملاولة متعمدة ومعقدة إىل درجة أنه        ‘ ٦‘ل غرفته؛   ـداخانتحر  صاحيب البالغ   
كما أوصت اللجنتان التابعتان جمللـس      .  مبفرده ال ميكن لشخص واحد أن يكون قد أجنزها       

بغيـة  بقتل ابن صاحيب البالغ،     احمليطة  ر منها إجراء حتقيق مستقل عن الظروف        الشيوخ بأمو 
، وحتديد هوية األشخاص الذين شاركوا يف احملاولة املتعمـدة  عدالةاجلرمية إىل التقدمي مرتكيب   

  .)٧( انتحاراإلظهار الوفاة وكأهن
__________ 

، تتعلق بالقتل وسوء تـصرف خطـري        ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧رفعت دعوى إدارية وجنائية يف       )٤(
)OMB-P-C-05-1298-J و OMB-P-A-05-1223-J (     إىل مكتب أمني املظامل)      مكتب نائب أمـني املظـامل

 ).للجيش واهليئات األخرى املعنية بإنفاذ القوانني
لطبيب شرعي مؤهل مستقل متخصص يف إعادة تصوير حاالت         ) ١٩٩٧أغسطس  / آب ١٣(منها تقرير    )٥(

وأوجـه  ] الطبيـب الـشرعي   [مالحظات واستنتاجات   " استناداً إىل "وقد خلص التقرير إىل أنه      . القتل
  املتوفرة عن القضية، يرى الشخص الذي قام بفحص اجلثـة          ستنداتاليت اتضحت من خالل امل    التضارب  

به فيها، وهي علـى األرجـح   تبصفته خبرياً مهنياً أن هذه الوفاة تصنف، على األرجح، على أهنا وفاة مش 
 ". وقعت بسبب القتل مع متويه اجلرمية

العاشـر  الكـونغرس  وقـد نظـر   . جلنة العدل وحقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالدفاع واألمن الوطنيني        )٦(
 .  أثناء دورته العادية الثالثةجلمهورية الدولة الطرف يف هذا التقرير

جملس الشيوخ يف تقريره بأن يفتح أمني املظامل باب التحقيق يف مشروعية حتميل شحنة غـري                أيضاً  أوصى   )٧(
، وحتديد املسؤوليات املتعلقة بذلك؛ وتعلقت التوصـيات  BRP Bacolod Cityمشروعة على ظهر السفينة 

 الذين يقومون بإخفاء جثة ضحية فعـل إجرامـي أو           األخرى بأمور منها إصدار تشريع جيرم األشخاص      
التخلص منها أو من أية أدلة تتعلق بذلك، وفرض عقوبات مشددة عليهم، وكـذلك ضـمان أن تـتم                   

 . عمليات تشريح اجلثث بشكل يتمشى مع املعايري الدولية للباثولوجيا الشرعية
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ب تقـصي   مكت(أمني املظامل   القضية دون حتيز    ، رفض   ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٨ويف    ١٦-٢
أن "؛ حيـث خلـص يف تقريـره إىل           القضية ملف  املسؤول عن  )٨()احلقائق واالستخبارات 

مواصلة التحقيق هبدف حتديد هوية الطرف املسؤول وشركائه، يف حال وجود ذلك، هـو              
  ."مضيعة للوقت ألن األدلة املادية قد تغريت وأن وقتاً طويالً مضى على احلادث

 للتقاعد وتعيني خلفه الذي امتاز بالرتاهة، قدم صاحبا البالغ          بعد إحالة أمني املظامل   و  ١٧-٢
ويف كانون  . )٩(٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧شكوى جديدة إىل مكتب أمني املظامل يف        

 أن شكوى صاحيب البالغ هلا أساس موضوعي،        )١٠(، وجد أمني املظامل   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
 /، يف أيلولBRP Bacolod Cityدة يف السفينة وقام بإعادة فتح القضية وطلب إىل ضابط القيا

 بقـسم ، ومن مثانية ضباط كبار وصغار وجمندين تقدمي إقرار كتايب مشفوع            ١٩٩٥سبتمرب  
وبعد مرور أسبوع واحـد علـى      .  أيام ١٠للدفاع عن أنفسهم كمدعى عليهم، يف غضون        

ومنذ ذلـك   . نهإعادة فتح قضية صاحيب البالغ، تنحى أمني املظامل عن منصبه واستعيض ع           
  .احلني والقضية متروكة دون حتقيق يف مكتب أمني املظامل املعين بالشؤون العسكرية

  الشكوى    
 مـن   ٣ادعى صاحبا البالغ أن الدولة الطرف انتهكت حق ابنهما مبوجب الفقرة              ١-٣

  .  من العهد١٩ من املادة ١ والفقرة ٩ من املادة ١ والفقرة ٦ واملادة ٢املادة 
، اليت يعتقدا أهنا أثبتت اثباتـاً       ١٩٩٨را باستنتاجات جلنة جملس الشيوخ لعام       وذكَّ  ٢-٣

وأضافا أن هناك مؤامرة متعمدة ومعقدة لتمويه القتل        . ا مل ينتحر بل إنه قتل     ـقاطعاً أن ابنهم  
مبا يف ذلك من خالل تأليف وتدمري وإخفاء األدلة وكذلك عدم تقـدمي الوقـائع بـصورة                 

ة لتحقيق العدالة، وهجوماً غري مشروع علـى        لقر ذلك يشكل ع   صحيحة وتشويهها، وكل  
  . شرف ابن صاحيب البالغ

ويضيف صاحبا البالغ أن جهاز الدولة الطرف برمته مبا يف ذلك هيئاته املعنية بـالتحقيق                 ٣-٣
.  القانون واهليئات القضائية، اشتركت يف هذه املؤامرة قطعاً، باستثناء جملس الـشيوخ            نفاذاجلنائي إل 

اف ـ على انتـص   ولـه يف احلص  ـوبقيام الدولة بذلك، فإهنا حرمت ابن صاحيب البالغ من حق         
  .)١١( وبالتايل فإهنا حرمته من العدالة ملدة اثين عشر عاماًاإلنسانيةفيما يتعلق بانتهاك حقوقه 

__________ 

به يف شكاوى مقدمة ضد ضباط أو مـوظفي  ، ينظر أمني املظامل ونوا ٦٧٧٠وفقاً لقانون أمني املظامل رقم       )٨(
احلكومة، أو أي هيئة فرعية أو وكالة أو إدارة تابعة للدولة، مبا يف ذلك الشركات اليت متلكها احلكومة أو                   

 . تسيطر عليها وتكون مسؤولة عن تصرفاهتا إدارياً ومدنياً وجنائياً
صاحبا البالغ ضد تسعة أشخاص مـن        صفحة الذي قدمه     ١٨ املؤلف من    قسماإلقرار الكتايب املشفوع ب    )٩(

 .املدعى عليهم مرفق بالشكوى
 كـانون   ٦أمر من مكتب نائب أمني املظامل للجيش وغريه من مكاتب إنفـاذ القـوانني، مـؤرخ يف                   )١٠(

 . املقدمة من صاحيب البالغة، مرفق بالرسال٢٠٠٥ديسمرب /األول
 .٢٠٠٧حىت تاريخ تقدمي صاحيب البالغ للشكاوى أي يف عام  )١١(
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  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
، طعنت الدولة الطرف يف مقبولية البالغ، مشرية        ٢٠٠٨ر  يناي/ كانون الثاين  ١٨يف    ١-٤

اف الداخلية، ألن شكوى صاحيب البالغ      ـل االنتص ـإىل أن صاحيب البالغ مل يستنفدا سب      
 القانون ضد   نفاذال تزال معروضة أمام مكتب نائب أمني املظامل للجيش وغريه من مكاتب إ            

 ١٠ويف أمـر مـؤرخ   . رف خطـري عدد من املدعى عليهم، فيما يتعلق بالقتل وسوء تـص   
، رأى مكتب أمني املظامل أن من الضروري اختاذ مزيد من اإلجراءات            ٢٠٠٧أغسطس  /آب

ومع ذلك، مل يقدم    . يف القضية، ووجه األطراف إىل تقدمي وثائق تعرب عن موقف كل منهم           
فروضة علـى  مرتني بتمديد املهلة الزمنية امل     صاحبا البالغ مثل هذه الوثائق حىت اآلن، وطالبا       

  . )١٢(تبني موقفهماتقدمي ورقة 
" تتعلق بقضية جنائية عادية"كما الحظت الدولة الطرف أن وفاة ابن صاحيب البالغ           ٢-٤

والشيء الذي يؤكد   . دون أن يكون هناك أي دليل يتعلق مبشاركة أو إذعان الدولة الطرف           
ن أمني املظامل كان قد استمع ومبا أ. ذلك هو قيام مكتب أمني املظامل بإعادة فتح باب القضية       

باهتمام للقضية، فإن صاحيب البالغ مل يستنفدا سبل االنتصاف الداخلية املتاحة هلما مبوجب             
وهبذا، فإن الدولة الطـرف تـدعي أيـضاً أن          .  من الربوتوكول االختياري   ٢ املادة   فحوى

 يف تقدمي البالغ، وفقـاً      حلقهماإساءة استعمال   مبثابة  يعد  إىل اللجنة   تبكريمها بتقدمي بالغهما    
  .  من الربوتوكول االختياري٣ املادة لفحوى

، أحالت الدولة الطرف مزيداً من املالحظات بشأن مقبولية         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ويف    ٣-٤
وكررت أن صاحيب البالغ مل يستنفدا سبل االنتصاف الداخليـة          . البالغ وأسسه املوضوعية  

سان ال ميكن هلا أن تنظر يف القضية ألن صاحيب البالغ           وذكرت أن اللجنة املعنية حبقوق اإلن     
وتالحظ الدولة الطـرف  . ورقتهما اليت توضح موقفهما  مل يقدما بعد إىل مكتب أمني املظامل      

فيما يتعلق باإلجراءات أنه على الرغم من أن من الضروري إيالء االعتبار الواجـب لتقريـر     
 ذلك، اعتبار اسـتنتاجات هـذه اهليئـة         جملس الشيوخ بشأن هذه القضية، ال ميكن، رغم       

استنتاجات قاطعة، ألن هذا الفرع التشريعي للحكومة ليس مبثابة هيئة مناسبة إلجراء التحقيق 
وتضيف الدولة الطرف أن احملفل املالئم إلجـراء التحقيـق يف           . يف القضية وحماكمة الفاعل   

 يانبحمـاكم سـانديغان   أن  ، يف حـني     )١٣(القضية وحماكمة الفاعل، هو مكتب أمني املظامل      
Sandiganbayan

 .  املناسبة املسؤولة عن احملاكمةحملاكمهي ا )١٤(

__________ 

 .لب صاحيب البالغ للتمديد يف رسالة الدولة الطرفيرد ط )١٢(
 .R.A 6770، "قانون أمني املظامل يف الفلبني" )١٣(
وفقاً للدستور، تتمتع هذه احملكمة بالوالية القضائية فيما يتعلـق          . ٨٢٤٩ و ٧٩٧٥ اجلمهورية رقم    اقانون )١٤(

د وغريها مـن اجلـرائم الـيت        بالقضايا اجلنائية واملدنية اليت تنطوي على ممارسات تتعلق بالتحايل والفسا         
يرتكبها الضباط واملوظفون العموميون، مبا يف ذلك العاملون يف الشركات اليت متلكها احلكومـة أو الـيت        

 . إطار املناصب اليت يشغلوهناتسيطر عليها احلكومة، يف
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وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، وبادعاء صاحيب البالغ حبدوث انتهاك حلق ابنهما             ٤-٤
يف احلياة، تدعي الدولة الطرف أن هذا االدعاء ال يقوم على أساس، ألنه ال يوجد أي شيء                 

حب البالغ أو يف األدلة املتاحة ميكن أن يثبت مشاركة الدولة الطـرف يف              يف ادعاءات صا  
وكون أن عضوين من جملس الشيوخ قد تقدما بقرار بشأن القضية األمـر             . االنتهاك املزعوم 

الذي مهد السبيل إىل إجراء التحقيق وإعداد مثل هذا التقرير، الذي يتذرع به صاحبا البالغ               
 حد ذاته إشارة إىل أنه ال ميكن توجيه االهتام إىل الدولة الطـرف              يف الشكوى احلالية، هو يف    

  .بالتآمر حلرمان ابن صاحيب البالغ من حقه يف احلياة وحقه يف سبيل انتصاف فعال
وفيما يتعلق بالتوصية الواردة يف تقرير جملس الشيوخ بأن جيري أمني املظامل حتقيقـاً                ٥-٤

 قدم على ظهر الـسفينة      ١٤ل بضائع حبمولة تتجاوز     أن االدعاء املزعوم بتحمي   ـمستقالً بش 
BRP Bacolod Cityعدد من فقد قام ، واملسؤوليات اليت مت إثباهتا، ١٩٩٥سبتمرب /، يف أيلول

ضـد العـاملني يف     يف هذا الصدد    اهتامات  بتوجيه  البحرية  سالح  فراد رفيعي املستوى يف     األ
  .  البحريةاتالقو

  الحظات الدولة الطرفتعليقات صاحيب البالغ بشأن م    
ففيما يتعلق  .  صاحبا البالغ حجج الدولة الطرف     فنَّد ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣١يف    ١-٥

باستنفاد سبل االنتصاف الداخلية، لفت صاحبا البالغ انتباه اللجنة إىل مرسوم أمني املظـامل              
ن تقدمي  الذي منع املدعى عليهم يف احلالة املعنية م   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦الصادر يف   

.  منافياً، بعد أن وجد أمني املظامل أسساً موضوعية يف الـشكوى           قسم ب  كتايب مشفوعٍ  إقرارٍ
الـركنني  وصدر هذا املرسوم بشأن القتل وسوء التصرف اخلطري، وبذلك فإنه كان يغطـي              

 لركنومل يتعلق طلب متديد املهلة الذي قدمه صاحبا البالغ إال با          . دعوىاجلنائي واإلداري لل  
  . داري لإلجراءات القضائيةاإل
 يف مرسوم أمني املظامل، لكي يقـدم       وأضاف صاحبا البالغ أن املهلة الزمنية احملددة        ٢-٥

 أيام ابتداًء من تاريخ تـسلم املرسـوم         ١٠، هي   قسماملدعى عليهم إقراراً كتابياً مشفوعاً ب     
وم صراحةً على أن عدم قيـام       وينص املرس . ولذلك فإن هذه املهلة انقضت منذ وقت طويل       

وعليـه،  . أدلة داحضة املدعى عليهم بتقدمي دفاعهم جيب أن يعترب تنازالً عن حقهم يف تقدمي             
وقـد  . كان ينبغي النظر يف القضية باالستناد إىل األدلة اليت كانت متاحة، دون إخطار آخر             

نائية واإلداريـة، وكـان     قدم صاحبا البالغ مجيع الوثائق املطلوبة فيما يتعلق باإلجراءات اجل         
وهذا التأخري يثبت أن أمني املظامل، بوصفه أداة تابعة         . ينبغي منذ وقت طويل النظر يف القضية      

مل يكـن    هللدولة الطرف، مسؤول عن التأخري يف اإلجراءات القضائية، األمر الذي يثبت أن           
 ذكر  ووفقاً ملا . ة الطرف أمام صاحيب البالغ سبل انتصاف فعالة يف إطار اهليئات التابعة للدول          

، فإن التأخري املتعمد الذي دام  ثالث عشرة سنة يف اإلجراءات القضائية هـو               صاحبا البالغ 
  . من العدالة حرمان صارخ
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فهمـا  .  صاحبا البالغ اعتراض الدولة الطرف على موضوع الـشكوى     ينازعكما    ٣-٥
. ما يف احلياة هو أمر واضح للغاية      يدعيان أن مشاركتها املباشرة واملستمرة يف انتهاك حق ابنه        

مها املقدمة إىل أمني املظامل، من أفراد       افقد كان مجيع املدعى عليهم، املدرجة أمساؤهم يف دعو        
أغسطس / آب ٣وابتداًء من   .  مؤسسة تابعة للدولة الطرف    وحبرية الدولة الطرف، وه   سالح  
 وكيل عـن     الذي هو  ،، مت متثيل املدعى عليهم من جانب مكتب القاضي العسكري         ٢٠٠٧

الدولـة الطـرف،    ببحريـة   سالح ال وقد تقدم صاحبا البالغ بشكوى إىل       . الدولة الطرف 
 واملكتب الوطين للتحقيق التابع لوزارة العدل، ومجيعها هيئات حكوميـة،           ،والشرطة الوطنية 

  .استنتاجاهتا الرمسية   وهو فرع مستقل يف الدولة الطرف،،جملس الشيوخ رفضوقد 
أنه مت إجراء حتقيق مستقل فيما يتعلق بتحميـل         بالدولة الطرف   إدعاء  ا يتعلق ب  وفيم  ٤-٥

، يؤكد صاحبا البالغ أن BRP Bacolod Cityغري مشروع أللواح خشبية على ظهر السفينة 
 البحريـة التـابع     سالحالتحقيق يف املوضوع مل يكن مستقالً، ألنه مت توجيه هتم من جانب             

هذا اإلجراء ال يتمشى مع الـشروط الـصرحية لالسـتقاللية           ولذلك، فإن   . للدولة الطرف 
  . والشفافية وفقاً ملا ُيفهم من التوصية الواردة يف تقرير جملس الشيوخ

قـوات  وأكد صاحبا البالغ أهنما يشريان بأصبع االهتام إىل ضابط القيادة الرئيسية لل             ٥-٥
ملزعوم ألنه أبدى اهتماماً كـبرياً      نائب أمريال، على أنه مرتكب اجلرمية ا      وهو برتبة   بحرية،  ال
 قـسم  كتايب مـشفوع ب    رلقضية؛ وذكَّرا بأن هذا الشخص طلب منهما التوقيع على إقرا         با

صاحب البالغ املربم بني بالعدول عن مواصلة القضية، وعندما رفضا ذلك، ألغى العقد املربح           
لطرف، ارتكب جرمية   البحرية، كهيئة تابعة للدولة ا    سالح  ومن الواضح أن    .  البحرية وسالح

، عملـت   ١٩٩٥سـبتمرب   /أيلولوفضالً عن ذلك، وبعد وقوع جرمية القتل يف         . قتل ابنهما 
ويذكِّر صاحبا البالغ   . اهليئات التنفيذية للدولة الطرف يداً بيد لتمويه اجلرمية ومحاية مرتكبيها         

 بصورة غريبة   أن أمني املظامل الوحيد الذي حاول بصدق إجراء حتقيق فعال يف القضية تنحى            
ويؤكدان . ٢٠٠٥عن منصبه بعد أسبوع واحد من إعادة فتح باب النظر يف القضية يف عام               

على أنه بعد مرور ثالث عشرة سنة من الكفاح بال جدوى وتقلد ثالث رؤسـاء منـصب                 
سبيالً للحـصول    ا يف إطار النظام القضائي يف الدولة الطرف       مإدارة الدولة، ال يوجد أمامه    

  . ة البنهماعلى العدال

  :القضايا واإلجراءات املعروضة على اللجنة    

  النظر يف املقبولية    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما جيب على اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،                   ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كـان الـبالغ مقبـوالً مبوجـب                ٩٣مبوجب املادة   
  . بالعهد أم الالربوتوكول االختياري امللحق
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 من الربوتوكـول االختيـاري، أن       ٥من املادة   ) أ(٢وتالحظ اللجنة عمالً بالفقرة       ٢-٦
ة مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدويل أو           ـاملسألة نفسها ليست حمل دراس    

  .التسوية الدولية
ـ             ٣-٦ . ةوقد اعترضت الدولة الطرف على البالغ لعدم استنفاذ سبل االنتصاف الداخلي

وتشري الدولة الطرف، دعماً حلجتها أن دعوى صاحيب البالغ ال تزال معروضة أمام مكتب              
 القانون ضد عدد من املدعى عليهم،       نفـاذنائب أمني املظامل يف اجليش وغريه من مكاتب إ        

وقد قدم صاحبا البالغ شكوى إىل أمني املظامل بعد     . فيما يتعلق بالقتل أو سوء تصرف خطري      
 واملكتب الوطين للبحوث التـابع  ،البحرية للدولة الطرف، والشرطة الوطنيةح سال خلصأن  

ويدعي صاحبا البالغ أن اختاذ إجراء      . أن ابنهما قد انتحر   إىل   ،١٩٩٥لوزارة العدل يف عام     
يف إطار مكتب أمني املظامل هو سبيل انتصاف غري فعال، ألن هذه اهليئة مل تنجح يف الشروع                 

 إليهـا   أبصورة فعالة يف إجراء حتقيق يف القتل املزعوم البنهما منذ أن جل           يف الوقت املناسب و   
رغم من إعادة فتح بـاب      العلى   ويؤكد صاحبا البالغ أنه   . ٢٠٠٠عام  صاحب البالغ يف    
، فإن أمينة املظامل اليت تشغل هذه الوظيفـة         ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول النظر يف القضية يف     

  . مل تتخذ أي إجراء،٢٠٠٥ديسمرب /كانون األولمنذ 
اللجنة أنه ال جيوز هلا أن تنظر يف أي بالغ ما مل تتأكد من اسـتنفاد مجيـع   وتذكِّر    ٤-٦

 مـن الربوتوكـول     ٥من املـادة    ) ب(٢وجيب ألغراض الفقرة    . سبل االنتصاف الداخلية  
طول االختياري، أن تكون سبل االنتصاف احمللية فعالة ومتاحة معاً، وجيب أال تستغرق وقتاً أ             

ويف ظل هذه الظروف تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تنجح يف بيان أنه              . )١٥(من اللزوم 
مت إجراء أي حتقيق منذ تاريخ وقوع اجلرمية، يكون هدفه النهائي ضمان املقاضـاة الفعالـة                

ويف ظل هذه الظـروف،     . مرتكيب جرمية القتل املزعوم   /ومعاقبة مرتكب جرمية القتل املزعوم    
 عاماً على تاريخ وقوع اجلرمية املزعومـة، تـرى اللجنـة أن سـبل               ١٥رور قرابة   ونظراً مل 

مـن  ) ب(٢وعليه ختلص إىل أن الفقرة      . االنتصاف الداخلية قد مددت بصورة غري معقولة      
  . من الربوتوكول االختياري ال تثنيها عن النظر يف الشكوى٥املادة 

 من العهد، يدعي صاحبا البالغ      ٩ املادة    من ١وفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم للفقرة        ٥-٦
أهنما تلقيا مكاملات هاتفية جمهولة اهلوية تبلغهما بتعرض حياة ابنهما للخطر، وذلك قبل يوم              

ومع ذلك، ال يوجد أي دليل يثبت أن صاحيب الـبالغ أبلغـا             . واحد من العثور على جثته    
الدولة الطرف مل تتخذ اإلجراء     سلطات الدولة هبذه التهديدات، ويف حال القيام بذلك، فإن          

كما ال يوجد دليل قاطع على أن الدولة الطرف كانت نفـسها            . املناسب لتوفري احلماية له   
ومبا أن صاحيب البالغ مل يقدما أية حجج أخرى بشأن         . مشتركة يف هتديد ابن صاحيب البالغ     

__________ 

عتمدت ، آراء ا  مارسيالنا وجومانواي ضد الفلبني   ،  ١٥٦٠/٢٠٠٧ل املثال، البالغ رقم     ـ على سبي  ،انظر )١٥(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠يف 
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من أدلة ألغـراض  هذا املوضوع، فإن اللجنة ترى أن هذه االدعاءات غري مشفوعة مبا يكفي      
  . من الربوتوكول االختياري٢املقبولية وختلص إىل عدم قبوهلا مبوجب املادة 

، ١٧ من املادة    ١وتالحظ اللجنة أنه ينبغي فهم ادعاء صاحيب البالغ مبوجب الفقرة             ٦-٦
الذي يفيد أن الدولة الطرف حاولت إظهار أن الضحية ارتكبت االنتحار، على أنه اعتـداء               

وترى أن هذا االدعاء مل يستند إىل أدلة كافية ألغـراض           . على شرف الضحية  غري مشروع   
  . من الربوتوكول االختياري٢املقبولية وأنه غري مقبول مبوجب أحكام املادة 

 مقـروءة بـاالقتران     ٦الغ مبوجب املادة    ـ الب يبـوترى اللجنة أن ادعاءات صاح      ٧-٦
ة كافية ألغراض املقبولية وتنتقل إىل النظر        هي ادعاءات مشروعة بأدل    ٢ من املادة    ٣بالفقرة  

  .يف األسس املوضوعية للبالغ

  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف هذا البالغ يف ضوء مجيع املعلومـات الـيت                 ١-٧

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١أتاحها هلا الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
، تذكر اللجنة أن احلق يف احليـاة  ٦وفيما يتعلق بادعاء صاحيب البالغ بانتهاك املادة    ٢-٧

هـا  يقع علي كما تذكر أن الدول األطراف      . )١٦(هو احلق األمسى الذي ال جيوز عدم التقيد به        
ـ  ـم مبوج ـالتزام إجيايب لضمان محاية األفراد من التعرض النتهاكات حقوقه         د، ـب العه

 )١٧(انات خاصـة  ـ ارتكاهبا على وكالء الدولة بل أيضاً على أشخاص أو كي          اليت ال يقتصر  
كما تشري اللجنة إىل سوابقها القضائية اليت تفيد بأن كالً من التحقيق اجلنائي وما يتعلق بـه                 
من مالحقة قضائية أمران مبثابة سبل انتصاف ضرورية النتهاكات حقوق اإلنسان مثل تلك             

عدم قيام الدولة الطـرف     لولذلك فإن انتهاك العهد قد حيدث نتيجة         )١٨(٦اليت حتميها املادة    
  .)١٩(اختاذ التدابري املناسبة للعقاب، أو التحقيق أو االنتصاف فيما يتعلق هبذا االنتهاكب
وعلى الرغم من االستنتاجات األولية اليت خلصت إليها الشرطة الوطنيـة للدولـة               ٣-٧

تـشرين  انتحر يف   الشخص املدعى أنه ضحية      معاً أن    الطرف ووزارة الدفاع فيها، اليت تفيد     
، يتضح اآلن أن وفاة ابن صاحيب البالغ كانت بالتأكيد وفاة مقرونـة             ١٩٩٥أكتوبر  /األول

__________ 

مـايو  / أيـار  ٢٦ (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13،  ٣١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقـم          )١٦(
 .٨، الفقرة )٢٠٠٤

، آراء اعتمدت يف    مارسيالنا وجومانواي ضد الفلبني   ،  ١٥٦٠/٢٠٠٧انظر على سبيل املثال، البالغ رقم        )١٧(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر /ألول تشرين ا٣٠

 ٢، آراء اعتمـدت يف  أمريوف ضد االحتاد الروسـي   ،  ١٤٤٧/٢٠٠٦انظر على سبيل املثال البالغ رقم        )١٨(
، آراء  ساثاسيفام ضد سـري النكـا     ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥ والبالغ رقم    ٢-١١، الفقرة   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٨يوليه / متوز٨اعتمدت يف 
 .٨، الفقرة ١٦ية انظر أعاله، احلاش )١٩(
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 ١٨ تـان ورسالتا الدولة الطـرف املؤرخ    . قتلعملية  بفعل قائم على العنف، وكانت نتيجة       
يت تدعي فيهما أن قـضية صـاحب        على التوايل ال   ،٢٠٠٨مايو  /أيار ٨ويناير  /كانون الثاين 
وقد أخذت اللجنـة علمـاً      . ختفي على األقل هذه احلقيقة    " قضية جنائية عادية  "البالغ هي   

، الـذي   ١٩٩٨يناير  /كانون الثاين  ٢٥باستنتاجات التقرير املواضيعي جمللس الشيوخ املؤرخ       
 ٢٧يف  BRP Bacolod Cityعلى ظهـر الـسفينة   الشخص املدعى أنه ضحية قتل أثبت أن 

، وأنه كانت هناك حماولة متعمدة إلظهار أن ابن صاحيب البالغ قـد             ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول
كما الحظت اللجنة أن الدعوى اإلدارية واجلنائية . ، واليت أوصت بإجراء حتقيق مستقلانتحر

اليت قدمها صاحبا البالغ ضد أفراد القوة البحرية للدولة الطرف وهي هيئة تابعـة للدولـة                
  . ال تزال حالياً معلقةالطرف،

 اتوتأخذ اللجنة علماً بتأكيدات صاحيب البالغ على أن أفراداً آخرين مـن القـو               ٤-٧
سـالح  البحرية للدولة الطرف كانوا قريبني من الضحية، وكذلك فرد من رتبة متدنيـة يف               

ـ                ر البحرية ُيزعم أنه شارك يف حتميل احلمولة غري املشروعة املؤلفة من املخدرات علـى ظه
، والذي كان على اتصال مع صاحيب البالغ بشأن وفاة ابنهما، BRP Bacolod Cityالسفينة 

 ١٩٩٥أكتـوبر   /تشرين األول يف ظروف غامضة يف الفترة بني       مجيعهم   توفوا أو اختفوا     قد
كما أبلغ صاحبا البالغ أهنما تعرضا للتهديد من جانب نائـب           . ١٩٩٦يناير  /كانون الثاين و

البحرية سالح  البحرية للدولة الطرف بأهنما سيفقدان صفقة مع        سالح   لدى   األمريال العامل 
هنما استمرا يف الـشكوى فأهنمـا خـسرا         إومبا  . إذا استمرا يف الشكوى اليت قاموا بتقدميها      

ونظراً .  الشركة تلكاتاً على ممقيمَّالصفقة،  فضالً عن قتل ابن أخ والد الضحية، الذي كان 
ذه الوقائع، أو أية تعليقات من الدولة الطرف بشأن هذه الوقائع، فإن النعدام أقوال تدحض ه 

دعاءات صاحيب البالغ وهي ادعاءات تـثري افتراضـاً قويـاً           إلاللجنة تعطي الوزن الواجب     
  .مبشاركة الدولة الطرف مباشرةً يف انتهاك حق ابنيهما يف احلياة

بحريـة  ال منت سفينة من سفن      وتعترب الدولة الطرف أن قتل ابن صاحيب البالغ على          ٥-٧
البحريـة  ل ضلوع سالح    ااحتملدولة الطرف كان يستحق إجراء حتقيق عاجل ومستقل يف          ل

وتذكِّر اللجنة بأن احلرمان من احلياة من جانب سلطات تابعة للدولة هو            . يف ارتكاب اجلرمية  
دعـاءات  أمر خطري للغاية، وأن من واجب السلطات إجراء حتقيق بنية حسنة يف مجيـع اال              

وجمرد القول بعدم وجـود مـشاركة       . باالنتهاكات للعهد اليت ُتقدم ضدها أو ضد هيئاهتا       
مباشرة من جانب الدولة الطرف يف انتهاك حق الضحية يف احلياة ليس كافياً لالمتثال هلـذا                

 عاماً على وفاة الضحية، ال يـزال  ١٥وعلى الرغم من مرور     . االلتزام اإلجيايب مبوجب العهد   
با البالغ جيهالن الظروف اليت أحاطت بوفاة ابنهما، ومل تقم الدولة الطرف حـىت اآلن    صاح

، إىل  ٢٠٠٨مـايو   /أيار ٨وقد أشارت الدولة الطرف يف رسالتها املؤرخة        . بتحقيق مستقل 
 صادر عن مكتب أمني املظـامل اعتـرب أن مـن            ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٠مرسوم مؤرخ   

ومع ذلك، فـإن    . بشأن هذه القضية  ] مضافالتأكيد  [جراءات  اإلالضروري اختاذ مزيد من     
املكتب قد اختذها منذ أن رفع صاحبا       رمبا يكون   اللجنة ليست على علم بأية إجراءات أولية        
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ـ  التاريخ، مل    ذلكومنذ  . ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول يف   )٢٠(البالغ من جديد الدعوى    تم ت
دانته، ومل يتم تعويض صاحيب البالغ      مالحقة أي مشتبه فيه قضائياً، أو حماكمته، ناهيك عن إ         

  . البنهماألليمعن الفقدان ا
 بـأن   ٦وقد أعطت اللجنة االعتبار الواجب لدعوى صاحيب البالغ مبوجب املادة             ٦-٧

فعندما يتوىف شخص يف ظروف قد تنطـوي        . وفاة ولديهما تعزى مباشرةً إىل الدولة الطرف      
 الطرف إجراء حتقيق وضمان عدم اإلفالت من       على انتهاك للحق يف احلياة، يتعني على الدولة       

 مقـروءة   ٦ولذلك جيب اعتبار أن الدولة الطرف انتهكت التزامها مبوجب املـادة            . العقاب
يف وفـاة ابـن   حسب األصول ، فيما يتعلق بإجراء حتقيق    ٢ من املادة    ٣باالقتران مع الفقرة    

  . وفر سبل االنتصافصاحيب البالغ ومالحقة مرتكيب الفعل مالحقة قضائية وضمان ت
 مـن   ٥ مـن املـادة      ٤تتصرف مبوجب الفقرة    إذ  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،     و  -٨

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تـرى أن الوقـائع             
 مـن   ٣، مقروءة باالقتران بـالفقرة      ٦اك الفلبني للمادة    ـانتهعن  املعروضة عليها، تكشف    

  . من العهد٢ادة امل
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفري سـبيل          ٢من املادة   ) ١(٣ووفقاً للفقرة     -٩

انتصاف فعال لصاحيب البالغ يف شكل أمور منها إجراء حتقيق نزيه وفعـال ويف حينـه يف                 
كمـا أن الدولـة     . ظروف وفاة ابنهما، ومالحقة مرتكيب الفعل، وتقدمي التعويض املناسب        

  .ف ملزمة مبنع تكرار وقوع انتهاكات مماثلة يف املستقبلالطر
واللجنة، إذ تضع يف اعتبارها أن الدولة الطـرف، عنـدما أصـبحت طرفـاً يف                  -١٠

الربوتوكول االختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة يف حتديد ما إذا كان قد حدث انتهاك              
فل جلميع األفراد املوجودين إلقليمها      من العهد، بأن تك    ٢للعهد أم ال وتعهدت، عمالً باملادة       

اخلاضعني لواليتها التمتع باحلقوق املعترف هبا يف العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال وقابل              
 ١٨٠لإلنفاذ إذا ثبت حدوث أي انتهاك، ترغب يف أن تتلقى من الدولة الطرف، يف غضون                

كمـا تطلـب إىل    . ة موضع التنفيذ  يوماً، معلومات عن التدابري اليت اختذهتا لوضع آراء اللجن        
  .الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه

. اعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي            [
وستصدر الحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي املقّدم من اللجنـة إىل      

  .]اجلمعية العامة

        
  

__________ 

 ).دعوى جنائية(سوء تصرف خطري وقتل ‘ ٢‘؛ و)دعوى إدارية(سوء تصرف خطري ‘ ١‘بشأن  )٢٠(


