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  ومسائل أخرىاملسائل التنظيمية -أوالً 

 تفاقيةاالالدول األطراف يف  -ألف 

 بلغ عدد الدول للجنة مناهضة التعذيب،الثامنة والثالثني ، تاريخ اختتام الدورة ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ حىت -١
 ١٤٤ يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                 األطراف

 ،١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٣٩/٤٦يف قرارها   وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت االتفاقية       . دولة
 .١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦ يف  االتفاقيةوبدأ نفاذ

وترد يف  . ومـنذ صدور التقرير األخري أصبحت أندورا واجلبل األسود وسان مارينو أطرافاً يف االتفاقية              -٢
أما قائمة الدول   . تقرير قائمة بالدول اليت وقعت أو صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها           املـرفق األول هبذا ال    

 من االتفاقية فترد يف املرفق ٢٠األطـراف الـيت أعلنت أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة         
 ٢٢و ٢١ املنصوص عليهما يف املادتني وترد يف املرفق الثالث قائمة بالدول األطراف اليت أصدرت اإلعالنني. الثاين

 .من االتفاقية

وميكـن احلصـول على نص اإلعالنات أو التحفظات أو االعتراضات اليت أبدهتا الدول األطراف فيما يتعلق                  -٣
 .(www.un.org - Site index - treaties)باالتفاقية من موقع األمم املتحـدة على الشبكة 

 لجنةال ادورت -باء 

السابعة  ةقدت الدور ُعوقد   .األخرينة مناهضة التعذيب دورتني منذ اعتماد تقريرها السنوي         عقـدت جل   -٤
 تشرين  ٢٤ إىل   ٦من  يف الفترة   كتب األمم املتحدة يف جنيف      مب) ٧٥٢ إىل   ٧٢٤اجللسـات مـن     (والـثالثون   

 ٣٠لفترة من   يف ا ) ٧٨٠ إىل   ٧٥٣اجللسات من   (ون  وعقـدت الـدورة الثامنة والثالث     ،  ٢٠٠٦نوفمـرب   /الـثاين 
ملداوالت اللجنة أثناء هاتني الدورتني يف احملاضر املوجزة ذات         رد عرض   يو. ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١٨أبريل إىل   /نيسان
 .)CAT/C/SR.724-780(الصلة 

  العضوية واحلضور يف الدورتني-جيم 

 خوليو برادو باييخو الذي     بقيت عضوية اللجنة كما هي أثناء الفترة اليت يشملها هذا التقرير، باستثناء السيد             -٥
وترد يف املرفق الرابع هبذا     . وُعّين مكانه السيد لويس غاييغوس تشرييبوغا من إكوادور       . ٢٠٠٦مارس  /استقال يف آذار  

 .التقرير قائمة باألعضاء ومدة واليتهم

ييخو بدور بالغ   فقد قام السيد برادو با    . وأعربـت اللجنة عن األسى البالغ لوفاة السيد خوليو برادو باييخو           -٦
األمهية، يف بلده ويف اهليئات الدولية، يف ميدان حقوق اإلنسان على املستوى الدويل عندما كان عضواً يف اللجنة املعنية                   

وسيفتقد مجيع من أسعدهم احلظ     . حبقـوق اإلنسـان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب           
 . خلقة ومودتهبالعمل معه، لكفاءته ودماثة
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  العهد الرمسي املقدم من األعضاء املنتخبني حديثاً واألعضاء املعاد انتخاهبم-دال 

، أّدى كل من السيدة إساديا بلمري والسيدة نورا سفياس ٢٠٠٦مايو / أيار١ املعقودة يف ٦٩٥يف اجللسة  -٧
 . من النظام الداخلي للجنة١٤اً للمادة والسيد الكسندر كوفاليف، العهد الرمسي عند توليهم مهام العضوية، وفق

  جدوال األعمال-هاء 

، اعتمدت اللجنة البنود املدرجة يف جدول       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦، املعقودة يف    ٧٢٤يف اجللسة    -٨
 . بوصفها جدول أعمال دورهتا السابعة والثالثني(CAT/C/37/1)األعمال املؤقت املقدم من األمني العام 

، اعتمدت اللجنة البنود املدرجة يف جدول       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠، املعقـودة يف     ٧٥٣جللسـة   ويف ا  -٩
 . بوصفها جدول أعمال دورهتا الثامنة والثالثني)CAT/C/38/1(األعمال املؤقت املقدم من األمني العام 

  الفريق العامل السابق للدورة-واو 

واستخدمت اللجنة بدالً من ذلك الوقت      .  الفترة املستعرضة  مل جيتمع الفريق العامل السابق للدورة أثناء       -١٠
 لعقد جلسة عامة بغية التقدم يف ٢٠٠٦نوفمرب /املخصـص عـادةً للفريق العامل السابق للدورة يف تشرين الثاين        

 .١٩ادة أعماهلا املتعلقة بالتقارير اليت ُينتظر دراستها ومعاجلة املتأخرات املتراكمة من التقارير املقدمة مبوجب امل

  أخرىاجتماعات أعضاء اللجنة يف مشاركة -زاي 

شارك أعضاء اللجنة يف خمتلف االجتماعات اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة            النظر، الفترة قيد    خالل -١١
فقد حضرت السيدة بلمري والسيدة سفياس والسيد مافروماتيس االجتماَع اخلامس          : السـامية حلقـوق اإلنسان    

؛ وحضر السيد مافروماتيس أيضاً ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ إىل ١٩اللجان، الذي ُعقد يف الفترة من املشترك بني 
وشاركت السيدة غاير والسيد غرومسان يف      . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣ و ٢٢االجتماع الثامن عشر للرؤساء يف      

 ١٤ ليختنشتاين يف الفترة من للعصف الذهين بشأن إصالح هيئات املعاهدات، الذي ُعقد يفرمسي ال غري جتماَعاال
، شاركت السيدة غاير يف االجتماع األول ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و٢٧ويف . ٢٠٠٦يوليه / متوز١٦إىل 

وشاركت السيدة نورا سفياس يف احللقة الدراسية       . للفـريق العامل املعين بتنسيق أساليب عمل هيئات املعاهدات        
ويف . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ و ٩مم املتحدة، اليت عقدت يف جنيف يف        املعنية بتوصيات هيئات خرباء األ    

. ، شارك السيد كامارا يف االجتماع الثاين للفريق العامل املعين بالتحفظات          ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٩ و ٨
 .ات، حضر السيد كامارا اجتماَع جلنة القانون الدويل مع هيئات املعاهد٢٠٠٧مايو / أيار١٦ و١٥ويف 

  التعليقات العامة-حاء 

يف الدورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني، شرعت اللجنة يف قراءتني ملشروع التعليق العام املتعلق               -١٢
ويتناول مشروع التعليق العام األجزاء الثالثة اليت تتألف منها .  من االتفاقية من ِقبل الدول األطراف٢بتنفيذ املادة 

الـيت حيـدد كل منها مبادئ متميزة ومترابطة وأساسية يقوم عليها احلظر املطلق للتعذيب مبوجب                ، و ٢املـادة   
وأرسـلت اللجـنة مشـروع التعليق العام إىل مجيع أصحاب املصلحة، والدول األطراف، وهيئات               . االتفاقـية 
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وسيجري مجع هذه . ت عليهاملعاهدات، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، وطلبت إبداء التعليقا
وأُدرج مشروع التعليق . ٢٠٠٧نوفمرب /التعلـيقات والنظر فيها عند قيام اللجنة بقراءهتا األخرية يف تشرين الثاين         
 .العام يف املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 ة أنشطة اللجنة فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري لالتفاقي-طاء 

للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب       حضـر رئيس اللجنة، السيد مافروماتيس، الدورةَ األوىل          -١٣
 . ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ إىل ١٩، اليت ُعقدت يف الفترة من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ملساندة ضحايا التعذيباملتحدة مشترك مبناسبة اليوم الدويل لألمم بيان - ياء

 :اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيبوهو ، ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٦يف املقرر صدوره  البيان التايل اعتمد -١٤

نرحب ببدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، يف العام املاضي، باعتباره            " 
. وب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةخطوة تارخيية يف مكافحة التعذيب وغريه من ضر

. وينص هذا الربوتوكول على إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة خمولة القيام بزيارات إىل أماكن االحتجاز
 .ويستحق الربوتوكول االختياري كل ضروب الدعم املمكن من الدول واألمم املتحدة واجملتمع املدين

لالتفاقية  آخر يبعث على االرتياح أال وهو اعتماد اجلمعية العامة  بارزاًم املاضي حدثاًوشهد العا" 
ونظراً للصالت القوية بني التعذيب واإلخفاء      . الدولـية حلمايـة مجيع األشخاص من االختفاء القسري        

 .بائهمالقسري فإن هذه املعاهدة تبعث األمل يف نفوس الكثريين الذين أصاهبم اليأس حول مصري أح

السنوية ويف هـذا العـام يتزامن يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب مع الذكرى                " 
 املاضية، عمل هذا الصك على تعزيز ٢٠وعلى مدى األعوام ال  . العشرين لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب

 .عاملي عليه أمر ما زال يتعني حتقيقهعلى أن التصديق ال. اجلهود املبذولة ملنع التعذيب ومساندة الضحايا

اإلعالنات املنصوص صدر  يف اتفاقية مناهضة التعذيب وأن تُ     إننا هنيب جبميع الدول أن تصبح أطرافاً      " 
 من االتفاقية، بشأن شكاوى األفراد وشكاوى دول ضد دول أخرى لتحقيق            ٢٢ و ٢١علـيها حتت املادتني     

إن على الدول أن تتعاون بنيِّة خالصة مع        .  جمال مكافحة التعذيب   أكـرب قدر ممكن من الشفافية واملساءلة يف       
 .جلنة مناهضة التعذيب يف تنفيذ وجهات نظرها وتوصياهتا، مبا يف ذلك قدرهتا على إجراء التحقيقات

وإهنا ملسألة تبعث على القلق البالغ أن تكون بعض الدول قد تغاضت عن مطالب اللجنة بأال                " 
إننا لنشدِّد على أن هذه األعمال تبطل       . ألفراد إىل بلدان يتعرضون فيها خلطر التعذيب      ُيـرحِّل أو ُينقل ا    

املمارسة الفعالة للحق الدويل لألفراد يف تقدمي التماسات وتقوض على حنو خطري محاية احلقوق املنصوص       
كاوى املقدمة من   ونذكِّر الدول، اليت قبلت بوالية جلنة مناهضة التعذيب قبول الش         . علـيها يف االتفاقية   

 .األفراد، بأهنا ملزمة بالتعاون مع اللجنة يف تطبيق إجراءات شكاوى األفراد وإنفاذها إنفاذاً كامالً
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إن تطبيق عقوبة اإلعدام يف أصقاع كثرية من العامل ما زالت تبعث على القلق يف نفوسنا ألن                 " 
ذين يتم إعدامهم وكذا أفراد أسرهم األشخاص الذين أدرجت أمساؤهم على قائمة اإلعدام واألشخاص ال    

وبصرف النظر عما إذا كانت عقوبة اإلعدام تعترب        . هـم، يف ظل ظروف معينة، ضحايا للتعذيب أيضاً        
مشروعة أو غري مشروعة مبوجب القانون الدويل فإن كثرياً من املسائل املتعلقة بتطبيقها قد تكون خمالفة                

.  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          للقواعد الدولية املناهضة للتعذيب وغريه    
إن إبقـاء األشـخاص على قائمة اإلعدام لفترات مديدة غالباً ما يكون، يف حد ذاته، سبباً للقسوة أو                   

إن عدم إخطار السجناء وأفراد أسرهم حىت اللحظة األخرية، هذا إن مت ذلك على اإلطالق،               . الالإنسانية
إن فعل اإلعدام ذاته غالباً ما ُينفذ يف        . وبة اإلعدام سيتم تنفيذها حبقهم هو معاملة غري مقبولة        بـأن عق  

وإذا ما وضعنا . ظروف مهينة، وال حيترم الكرامة اليت فطر اإلنسان عليها، مبا يشكل خرقاً للقانون الدويل
زالت ُتطبق عقوبة اإلعدام، النظر يف      هذه املشاكل الكثرية يف االعتبار، فإننا هنيب جبميع الدول، اليت ما            

 .تطبيق وقف اختياري بشأن استخدام هذه العقوبة

الدويل ملساندة ضحايا التعذيب، لنشيد جبميع احلكومات ومنظمات اجملتمع         اليوم  يف هذا   إنـنا   " 
نال مجيع  املـدين واألفـراد العاملني يف األنشطة الرامية إىل منع التعذيب واملعاقبة عليه وإىل كفالة أن ي                

الضـحايا اإلنصـاف وأن ُيعطوا حقاً قابالً لإلنفاذ يف تعويض عادل وكاف، مبا يف ذلك توفري الوسائل          
وإننا لنعرب عن امتناننا جلميع اجلهات اليت قدمت        . الالزمـة هلـم إلعادة االعتبار الكامل هلم ما أمكن         

ل يف أن تزداد التربعات املقدمة إىل       تربعات إىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، ونأم        
إننا لنهيب  . الصندوق، حىت يتلقى مزيد من ضحايا التعذيب وأفراد أسرهم املساعدة اليت حيتاجون إليها            

جبمـيع الدول، وال سيما تلك اليت تبني أهنا مسؤولة عن ممارسات واسعة النطاق ومنهجية للتعذيب، أن           
 ."م شامل برد االعتبار إىل ضحايا التعذيبتتربع لصندوق التربعات كجزء من التزا

  االجتماع غري الرمسي للجنة مع الدول األطراف يف االتفاقية-كاف 

 دولة من الدول األطراف يف ٤٣، عقدت اللجنة اجتماعاً غري رمسي مع ممثلي      ٢٠٠٧مايو  / أيـار  ١٥يف   -١٥
اليب العمل؛ والتقارير أو قوائم املسائل املنشودة أس: وناقشت اللجنة مع الدول األطراف القضايا التالية    . االتفاقية

 من االتفاقية؛ وامتثال    ٢٢ و ١٩؛ ومتابعة املادتني    )٢٣ و ٢٢ و ٢١انظر الفقرات   (قـبل تقـدمي التقارير الدورية       
؛ والعالقة بني جلنة مناهضة التعذيب      ٢الـدول األطـراف للتدابري املؤقتة؛ ومشروع التعليق العام املتعلق باملادة            

لجـنة الفرعية ملناهضة التعذيب؛ وإمكانية توسيع عضوية جلنة مناهضة التعذيب، باإلضافة إىل ختصيص وقت               وال
 ).أي عقد دورة ثالثة سنوياً(إضايف لالجتماعات 

  مشاركة املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان-الم 

 احلكومية يف جلسات خاصة مزودة خبدمة الترمجة        ، بدأت اللجنة جتتمع مع املنظمات غري      ٢٠٠٥يف عام    -١٦
وترى .  من االتفاقية١٩الشـفوية، تعقـد يف فترة بعد الظهر قبيل النظر يف تقرير كل دولة طرف مبوجب املادة             

اللجـنة أن هذه املمارسة اجلديدة اليت حلت حمل جلسات اإلحاطة اليت كانت تعقد يف فترة الغداء بدون ترمجة                   
وتعرب اللجنة عن تقديرها للمنظمات غري . رسة أكثر نفعاً ألهنا تتيح جلميع األعضاء متابعة املناقشةشفوية، هي مما
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احلكومية ملشاركتها يف هذه اجللسات وتستحسن بصورة خاصة حضور املنظمات غري احلكومية الوطنية اليت تقدم     
 .يف كثري من األحيان معلومات فورية ومباشرة

 مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للبلدان اليت نظرت ٢٠٠٥لجنة يف عام وباملثل، اجتمعت ال -١٧
وتأخذ االجتماعات مع كل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان شكل         . يف تقاريـرها يف حال وجود هذه املؤسسات       

 .جلسة خاصة، تعقد عادة يف اليوم السابق ملوعد النظر يف تقرير الدولة الطرف

 بـبالغ االمتنان للمعلومات اليت تلقتها من هذه املؤسسات، وتتطلع إىل استمرار هذه              وتشـعر اللجـنة    -١٨
 . املمارسات الوطنية اليت حسنت فهمها للمعلومات املعروضة على اللجنة
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  من االتفاقية١٩ تقدمي الدول األطراف للتقارير مبوجب املادة -ثانياً 

 ١٩إىل األمني العام تسعة تقارير من الدول األطراف مبوجب املادة خالل الفترة اليت يشملها التقرير، قُدم  -١٩
ووردت تقارير دورية ثانية من بلجيكا، وكوستاريكا، . )١(وقدمت صربيا واجلبل األسود تقريراً أولياً. من االتفاقية

تقريراً دورياً  وقدمت إسرائيل   . وكازاخسـتان، وليتوانيا، وسلوفاكيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       
 .وقدمت شيلي تقريراً دورياً خامساً. رابعاً

 . تقارير٢٠٣، كانت اللجنة قد تلقت جمموعاً يصل إىل ٢٠٠٧مايو / أيار١٨وحىت  -٢٠

 ).انظر املرفق اخلامس( تقريراً ٢٣٢، بلغ عدد التقارير اليت تأخر تقدميها ٢٠٠٧مايو / أيار١٨وحىت  -٢١

 تقريراً، فقد ١٤ يقتصر عدد دوراهتا على دورتني سنوياً ال تستطيع أن تتناول سوى ونظراً ألن اللجنة اليت -٢٢
وهذا التدبري خيضع إلعادة نظر . قررت، كتدبري استثنائي خالل العامني املاضيني، توحيد التقارير اليت تأخر تقدميها
ة أن املعلومات اليت قدمتها الدولة على أساس كل حالة على حدة بعد النظر يف التقرير، وخباصة عندما تعترب اللجن      

وحتدد اللجنة التاريخ والرقم اجلديدين للتقرير الذي ينبغي        . الطرف تغطي فترة التقرير الذي تأخر تقدميه بالكامل       
 .أن تقدمه الدولة الطرف يف الفقرة األخرية من املالحظات اخلتامية

، اعتمدت اللجنة إجراًء جديداً على أساس ٢٠٠٧و ماي/ويف الـدورة الثامـنة والثالثني املعقودة يف أيار         -٢٣
. جتـرييب يشمل إعداد واعتماد قائمة باملسائل حتال إىل الدول األطراف قبل تقدمي التقرير الدوري للدولة الطرف          

وترى اللجنة .  من االتفاقية١٩وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل تقرير الدولة الطرف مبوجب املادة 
فقوائم املسائل املرسلة قبل تقدمي التقارير . ا اإلجراء ميكن أن يساعد الدول األطراف يف إعداد تقارير مركزةأن هذ

ميكن أن توفر إرشادات إلعداد التقرير وحتديد مضمونه، كما أن اإلجراء سييسر تقدمي الدول األطراف لتقاريرها              
 . على حنو فعال ويف التوقيت املالئمويعزز قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير

  ٢٠٠٩وقـررت اللجـنة أن تبدأ هذا اإلجراء فيما يتعلق بالتقارير الدورية اليت ينبغي تقدميها يف عامي                   -٢٤
ولن يطبق هذا اإلجراء على التزامات الدول األطراف بتقدمي التقارير يف حالة التقارير األولية أو يف حالة . ٢٠١٠و

، اجتمعت اللجنة مع ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ويف . ة اليت قُدم تقرير سابق هلا ومل تنظر اللجنة فيه بعدالتقارير الدوري
وتعتزم اللجنة اعتماد قوائم مسائل للدول األطراف اليت ينبغي     . الدول األطراف وعرضت اإلجراء اجلديد وناقشته     

وستحال قوائم . ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين، يف دورهتا املقبلة اليت ستعقد يف        ٢٠٠٩أن تقـدم تقاريرها يف عام       
، وُيطلب منها تقدمي ردودها قبل      ٢٠٠٧ديسمرب  /املسـائل بعد ذلك إىل الدول األطراف املعنية يف كانون األول          

 .، إذا ما رغبت الدولة الطرف يف اإلفادة من هذا اإلجراء اجلديد٢٠٠٨هناية عام 

                                                      

 .٢٠٠٦يونيه / وردت قبل إعالن استقالل اجلبل األسود يف حزيران اليتCAT/C/SRB/2انظر الوثيقة  )١(
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ل األطراف النظر يف التقارير املقدمة من الدو    -ثالثاً 
  من االتفاقية١٩مبوجب املادة 

 دولة من الدول ١٤نظرت اللجنة، يف دورتيها السابعة والثالثني والثامنة والثالثني، يف التقارير املقدمة من  -٢٥
وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني        .  من االتفاقية  ١٩ من املادة    ١األطـراف مبوجب الفقرة     

 :التاليةالتقارير 

CAT/C/BDI/1 بوروندي التقرير األويل 

CAT/G/GUY/1 غيانا التقرير األويل 
CAT/C/55/Add.10 هنغاريا التقرير الدوري الرابع 
CAT/C/55/Add.12 املكسيك التقرير الدويل الرابع 
CAT/C/55/Add.11 االحتاد الروسي التقرير الدوري الرابع 
CAT/C/52/Add.3 جنوب أفريقيا التقرير األويل 
CAT/C/TJK/1 طاجيكستان التقرير األويل 

 :وكان معروضاً على اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني التقارير التالية -٢٦

CAT/C/81/Add.2 الدامنرك التقرير الدوري اخلامس 
CAT/C/67/Add.3 إيطاليا التقرير الدوري الرابع 
CAT/C/JPN/1 اليابان التقرير األويل 
CAT/C/81/Add.5 لكسمربغ التقرير الدوري اخلامس 
CAT/C/67/Add.4 هولندا التقرير الدوري الرابع 
CAT/C/67/Add.5 بولندا التقرير الدوري الرابع 
CAT/C/81/Add.1 أوكرانيا التقرير الدوري اخلامس 

لدول املقدمة لتقارير إىل     من النظام الداخلي للجنة، ُدعي ممثلون عن كل دولة من ا           ٦٦ووفقـاً للمادة     -٢٧
وقد أرسلت مجيع الدول األطراف اليت نظرت اللجنة يف تقاريرها          . حضور جلسات اللجنة عند النظر يف تقريرها      

 .وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا األمر يف استنتاجاهتا وتوصياهتا. ممثلني هلا للمشاركة يف النظر يف تقاريرها

وترد القائمة يف املرفق .  ومقررين مناوبني لكل تقرير من التقارير قيد النظروعينت اللجنة مقررين قطريني -٢٨
 .السادس هبذا التقرير

 :وفيما يتعلق بنظر اللجنة يف التقارير، كان معروضاً عليها أيضاً الوثيقتان التاليتان -٢٩

ل األطراف مبوجب مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل وحمتويات التقارير األولية اليت تقدمها الدو )أ( 
 ؛(CAT/C/4/Rev.2) من االتفاقية ١٩ من املادة ١الفقرة 
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مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل وحمتويات التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب  )ب( 
 .(CAT/C/14/Rev.1) من االتفاقية ١٩املادة 

تيجة مشاورات أجراها االجتماع املشترك بني      واعـتمدت اللجنة شكالً جديداً هلذه املبادئ التوجيهية ن         -٣٠
ويرد أدناه نص االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدهتا . اللجان واجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

 .اللجنة بشأن تقارير الدول األطراف السالف ذكرها

ان ذلك استجابة لطلب قدمه     وك. ٢٠٠٤وتقوم اللجنة بإصدار قوائم مسائل للتقارير الدورية منذ عام           -٣١
ولئن كانت اللجنة تتفهم رغبة الدول األطراف يف        . ممـثلو الدول األطراف إىل اللجنة يف اجتماعهم مع أعضائها         

تلقي إخطار مسبق باملسائل اليت ينتظر مناقشتها يف أثناء احلوار، فإهنا تشري إىل أن صياغة قوائم املسائل قد أدت إىل 
وهذه املسألة بالغة األمهية يف جلنة حمدودة األعضاء       .  يقع على عاتق اللجنة زيادة كبرية      زيـادة عبء العمل الذي    

 .على هذا النحو

 بوروندي -٣٢

  املعقودتني  ٧٣٣ و ٧٣٠يف جلستيها   ) CAT/C/BDI/1(نظـرت اللجـنة يف الـتقرير األويل لبوروندي           )١(
 املعقودة يف   ٧٤٥ واعتمدت يف جلستها     ،)733 و CAT/C/SR.730 (٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ و ٩يومي  
 ).CAT/C/SR.745( االستنتاجات والتوصيات التالية ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

  مقدمة�ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من بوروندي، الذي يتوافق مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة  )٢(
وحتيط علماً مع   .  سنة بعد موعده   ١٣د أهنا تعرب عن أسفها ألن التقرير قدم         خبصوص إعداد التقارير األولية، بي    

االرتـياح باعـتراف الدولة الطرف الصريح بأوجه القصور اليت تشوب تشريعاهتا يف جمال القضاء على التعذيب                 
. ح الوضع كمـا تنوه مع التقدير مبا تبذله الدولة الطرف من جهد لتحديد التدابري الالزمة لتصحي              . ومكافحـته 

وترحـب اللجنة أيضاً باحلوار البناء الذي أجرته مع الوفد الرفيع املستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وبالردود        
 .اليت قدمها الوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنة خالل هذا احلوار

  اجلوانب اإلجيابية�باء 

 ٧ احلكومة وقوات التحرير الوطنية يف       ترحـب اللجـنة بالتوقـيع عـلى اتفاق وقف إطالق النار بني             )٣(
 . عاما١٣ً، وهو اتفاق يضع حداً للصراع املسلح الذي دام يف بوروندي حنو ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

وحتـيط اللجـنة علماً بإعالن وفد الدولة الطرف بشأن مشروع تنقيح القانون اجلنائي وباعتزام الدولة                 )٤(
اعتبار التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          الطـرف تضـمني هذا القانون أحكاماً تقضي ب        

كما . الالإنسـانية أو املهيـنة، مبا يف ذلك العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، جرائم يعاقب عليها القانون                
 .٢٠٠٧ترحب اللجنة مبا أعلنه الوفد من أن قانون اإلجراءات اجلنائية سينقح هو أيضاً خالل عام 
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رحـب اللجنة بإنشاء وزارة التضامن الوطين وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية، واللجنة احلكومية             وت )٥(
 .حلقوق اإلنسان، ومركز تعزيز حقوق اإلنسان ومنع اإلبادة اجلماعية

وحتـيط اللجنة علماً مبا أعلنه الوفد من أن الدولة الطرف تتوخى التصديق على الربوتوكول االختياري                 )٦(
 .باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةامللحق 

وترحـب اللجـنة بإعالن وفد الدولة الطرف عن التصديق مؤخراً على الربوتوكول االختياري التفاقية                )٧(
ل االختياري التفاقية حقوق الطفل حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، وعلى الربوتوكو

 .املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  دواعي القلق والتوصيات�جيم 

ترحب اللجنة بارتياح مبشروع تنقيح القانون اجلنائي الذي ينبغي أن يتضمن تعريفاً للتعذيب، حسبما َبيََّنه  )٨(
ال أهنا تشعر بالقلق لعدم وجود أية أحكام يف القانون اجلنائي املعمول به تتضمَّن تعريفاً      وفـد الدولـة الطرف، إ     

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      .  من االتفاقية  ٤ و ١واضـحاً للتعذيـب وتعاقب عليه وفقاً ألحكام املادتني          
االحتجاج بأحكامها أمام السلطات    وضـوح املركز القانوين لالتفاقية يف القانون الداخلي البوروندي وإزاء عدم            

 ).٤ و١املادتان (القضائية واإلدارية املختصة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لتضمني قانوهنا اجلنائي تعريفاً للتعذيب يتوافق مع املادة األوىل 
. تناسب مع خطورهتامـن االتفاقـية، وأحكاماً جترم أعمال التعذيب وتستوجب املعاقبة عليها جنائياً مبا ي             

وينبغي للدولة الطرف أن توضح أيضاً املركز القانوين لالتفاقية يف قانوهنا الداخلي كيما يتسىن ألي شخص 
 .يزعم تعرضه للتعذيب االحتجاج باالتفاقية أمام السلطات القضائية واإلدارية املختصة

فصح عنه وفد الدولة الطرف، إال أهنا       تشـيد اللجنة مبشروع إصالح النظام القضائي البوروندي الذي أ          )٩(
تالحظ مع القلق أن أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املعمول به املتعلقة باالحتجاز قيد التحقيق ال تنص صراحة                 
عـلى إعالم الشخص املعين حبقوقه، مبا يف ذلك حقه يف االستعانة مبحاٍم ويف اخلضوع لفحص طيب منذ الساعات                   

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تنص على تقدمي املساعدة            . يد التحقيق األوىل مـن احتجازه ق    
وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء مدة االحتجاز قيد التحقيق، اليت قد تصل . القضائية إىل املعوزين

ويف اخلتام، تشعر   . موماً يف هذا الصدد   إىل أربعـة عشـر يوماً، وهي مدة ال تتوافق مع املعايري الدولية املقبولة ع              
اللجنة ببالغ القلق إزاء ما أُفيَد عن عدم شرعية احتجاز مئات األشخاص قيد التحقيق بسبب جتاوز املهلة القانونية 

 ).١١ و٢املادتان (هلذا االحتجاز 

جاز قيد ينـبغي للدولـة الطـرف أن تقوم بإصالح أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باالحت              
التحقيق على حنو يكفل احليلولة بصورة فعالة دون اإلخالل بالسالمة البدنية والعقلية للمحتجزين قيد 
التحقيق وذلك بطرق من بينها ضمان حقهم يف املثول أمام احملكمة، ويف إعالم أحد أقارهبم، وحقهم                

وىل من احتجازهم قيد يف استشـارة حمـاٍم وطبيٍب من اختيارهم أو طبيب مستقل منذ الساعات األ             
 .التحقيق، فضالً عن ضمان حق املعوزين يف احلصول على مساعدة قضائية
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وعـالوة عـلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن جتعل ممارستها املتعلقة باالحتجاز السابق للمحاكمة               
كمة يف غضون متوافقة مع املعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حماكمة منصفة، وأن حترص على إجراء احملا

 .مهلة زمنية معقولة

فقد وردها أن حاالت . وممـا يـثري جزع اللجنة ما بلغها عن انتشار ممارسة التعذيب يف الدولة الطرف          )١٠(
َعُد باملئات، وهي معلومات مل ينفها وفد ٢٠٠٦يوليه / إىل متوز٢٠٠٥يوليه /التعذيب املسجلة يف الفترة من متوز  ُت

ى ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من معلومات عن ارتفاع عدد حاالت       وعالوة عل . الدولة الطرف 
االختفاء القسري والتوقيف التعسفي واالحتجاز السري املنسوبة بصورة رئيسية إىل موظفي دائرة االستخبارات             

ئرة االستخبارات الوطنية،   ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء الوالية املزدوجة املنوطة بدا           . الوطنـية 
حيث تعمل هذه الدائرة كهيئة تسهر على أمن الدولة وتؤدي يف الوقت ذاته وظائف الشرطة القضائية، وهو ما                   

 ).٢املادة (ينطوي على خطر استعمال هذا الكيان كأداة ملمارسة القمع السياسي 

وقضائية فعالة ملكافحة مجيع أعمال ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري تشريعية وإدارية     
التعذيـب وضروب املعاملة السيئة يف مجيع األقاليم اخلاضعة لواليتها، وذلك بطرق من بينها ضمان               

وينبغي . عـدم مشاركة أفراد اجليش بأي حال من األحوال يف عمليات توقيف املدنيني واحتجازهم             
تجاز كافةً خاضعة للسلطة القضائية، وأن متنع للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة جلعل مراكز االح

كما ينبغي هلا تضمني تشريعاهتا     . موظفـيها من القيام بعمليات توقيف تعسفية ومن ممارسة التعذيب         
الداخلـية حكمـاً ينص بوضوح على أنه ال جيوز التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى مرتبة أو عن            

 .سلطة عامة كمربر للتعذيب

ينبغي للدولة الطرف أن توضح على سبيل االستعجال والية دائرة االستخبارات           وعالوة على ذلك،    
الوطنية يف إطار اإلصالح اجلاري للنظام القضائي مبا مينع استعمال هذه اهليئة كوسيلة ملمارسة القمع               

 .السياسي، وضمان عدم مشاركة أفراد الدائرة يف التحقيقات القضائية

ضاً املعلومات اليت وردهتا عن تفشي ظاهرة العنف اجلنسي الذي يستهدف النساء ومما يثري جزع اللجنة أي )١١(
واألطفال ويقوم به موظفو احلكومة وأفراد اجلماعات املسلحة، وعن استخدام االغتصاب املنهجي سالحاً حربياً،              

وية عدد كبري من    ويف هذا الصدد، تفيد املعلومات الواردة أنه أمكن حتديد ه         . ممـا يشـكل جرمية ضد اإلنسانية      
وعالوة على ذلك،   . ٢٠٠٦أغسطس  / وآب ٢٠٠٥أكتوبر  /ضـحايا االغتصاب خالل الفترة بني تشرين األول       

كما يساورها القلق إزاء تسوية . تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إفالت مرتكيب هذه األفعال من العقاب على ما يبدو
 ذلك من قبل السلطات اإلدارية اليت تفضل حلوالً من قبيل   قضـايا االغتصاب خارج احملاكم أو بالتراضي، مبا يف        

 ).١٤ و١٢ و٤ و٢املواد (الزواج بني املغتصب وضحيته 

ينـبغي للدولـة الطرف أن تتخذ تدابري حازمة للقضاء على ظاهرة إفالت مرتكيب أعمال التعذيب                
مية، وأن جتري واملعاملـة السـيئة مـن العقاب، سواء كانوا موظفني حكوميني أو جهات غري حكو          

حتقيقات عاجلة ونزيهة وشاملة يف هذه األعمال، وأن حتاكم مرتكبيها وحتكم عليهم، يف حال ثبوت               
. إدانـتهم، بعقوبـات تتناسب مع خطورة األعمال املرتكبة، وأن تقدم إىل الضحايا التعويض الكايف     
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ول على الوسائل الالزمة    وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للضحايا إمكانية احلص          
 .إلعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن

وينـبغي للدولـة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لتضمني قانوهنا اجلنائي حكماً يقضي بأن أعمال                
العنف، مبا يف ذلك العنف اُألَسري والعنف اجلنسي، وال سيما االغتصاب، هي جرائم يعاقب عليها               

 . من االتفاقية٤القانون، وفقاً للمادة 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تبعية السلطة القضائية تبعيةً فعلية للسلطة التنفيذية، وهو ما يشكّل عائقاً كبرياً  )١٢(
أمـام بدء حتقيق فوري ونزيه عندما تتوفر أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب                  

ويف هذا الصدد، ُتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء قرار املدعي العام إلغاء            . طرفداخل إقليم خيضع لوالية الدولة ال     
قرار احملكمة العليا اإلفراج بكفالة عن األشخاص السبعة احملتجزين بتهمة حماولة تنفيذ انقالب، ومن بينهم السيد                

ما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما اُدعي ك. )٢(الذي كان قد توىل رئاسة البلد خالل الفترة االنتقالية دومتيانا انداييزيي
ويف اخلتام، ُتعرب اللجنة عن قلقها ألن املدعي العام ميكنه أحياناً أن            . مـن تعرض العديد من احملتجزين للتعذيب      

 ).١٢ و٢املادتان (يؤثر يف قرارات القضاء 

ية وفقاً للمعايري   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة ترمي إىل ضمان استقالل السلطة القضائ            
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ُتجري حتقيقاً فورياً ونزيهاً إثر ما أُفيد عن تعرض . الدولية ذات الصلة

كما ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزامها . العديد من احملتجزين بتهمة حماولة تنفيذ انقالب للتعذيب
 .باالمتثال لقرارات احملكمة العليا

  ١٣اللجـنة علماً مبا أعلنه الوفد من أن الدولة الطرف تتوخى رفع سن املسؤولية اجلنائية من                 وحتـيط    )١٣(
إال أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام خاص بقضاء األحداث، وإزاء خضوع األطفال يف كثري                .  سنة ١٥إىل  

 اللجنة مع القلق أن الطفل املتهم       ويف هذا الصدد، تالحظ   . مـن األحيان لإلجراءات ذاهتا اليت خيضع هلا البالغون        
بارتكـاب جرمية ينتظر فترة طويلة قبل املثول أمام احملكمة، وأن الفترة اليت يقضيها الطفل يف االحتجاز السابق                  

 ). ٢املادة (للمحاكمة كثرياً ما تتجاوز مدة عقوبة السجن القصوى اليت ميكن إنزاهلا به يف حال ثبوت إدانته 

ف أن تتخذ التدابري الالزمة لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية جلعله متوافقاً             ينبغي للدولة الطر  
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن ُحسن أداء        . مـع املعايري الدولية املقبولة عموماً يف هذا اجملال        

تحدة نظـام قضـاء األحـداث، وأن ختص القصَّر مبعاملة تتناسب مع سنهم وفقاً لقواعد األمم امل                 
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع     ) قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       

وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من        ) مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   
 ).قواعد طوكيو(حريتهم 

                                                      

، الفقــرات  S/2006/842تقرير األمني العام إىل جملس األمن عن عملية األمم املتحدة يف بوروندي، الوثيقة               )٢(
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥، ١٨ إىل ١٥من 
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للجوء، الذي أُعد مبساعدة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون         وتشري اللجنة إىل مشروع القانون املتعلق با       )١٤(
. الالجئني، وهو ينص على إنشاء جلنة وطنية لالجئني تتوىل توفري احلماية القانونية واإلدارية لالجئني وطاليب اللجوء

وطاليب اللجوء  كما حتيط اللجنة علماً مبا أعلنه الوفد من أن إجراءات اإلعادة إىل الوطن ال تطال سوى الالجئني                  
َبيد أنه يساور اللجنة قلق إزاء قيام الدولة الطرف، يف          . الذيـن يـبدون رغبـتهم يف العودة طوعاً إىل أوطاهنم          

كما تعرب عن قلقها إزاء     .  من طاليب اللجوء الروانديني إىل وطنهم      ٨ ٠٠٠، بإعادة حنو    ٢٠٠٥يونيه  /حزيـران 
دين من رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية إىل وطنهم رغم ما          إمكانـية إعادة طاليب اللجوء أو الالجئني الواف       

 ).٣املادة (ينطوي عليه ذلك من خطر تعرضهم للتعذيب، وذلك بسبب عدم وجود نظام خاص بالتسليم 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة، ملنع طرد أو إعادة أو                
 دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأهنم سيتعرضون خلطر تسليم أشخاص إىل

كما ينبغي للدولة الطرف ضمان احترام سالمتهم       .  من االتفاقية  ٣التعذيـب، وفقـاً ألحكام املادة       
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة          . اجلسـدية والنفسية احتراماً تاماً    

 .العتماد تشريعات تنص على محاية عدميي اجلنسية من الطرد أو اإلعادة أو التسليم

إال أن ما يقلق    . وتالحـظ اللجـنة أن بوروندي جتعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم اجملرمني             )١٥(
معاهدة لتسليم اللجـنة هـو أن الدولة الطرف، عندما تتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى مل توقع معها                   

 ٤اجملرمني، ال حتتج باتفاقية مناهضة التعذيب أساساً قانونياً للتسليم فيما خيتص باجلرائم املنصوص عليها يف املادة                 
 ).٨املادة (من االتفاقية 

ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية املناسبة اليت تكفل الَتذَرُّع بأحكام هذه               
 من االتفاقية، عندما    ٤ كأساس قانوين للتسليم فيما خيتص باجلرائم املنصوص عليها يف املادة            االتفاقية

تـتلقى طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى مل توقع معها معاهدة لتسليم اجملرمني، وذلك مع مراعاة          
 . من االتفاقية٣أحكام املادة 

ذي يتلقاه املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، نظراً ألن        وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب ال        )١٦(
وعالوة على ذلك، فإن االدعاءات الكثرية      . مضمون هذا التدريب ال يركز على القضاء على التعذيب ومكافحته         

الـيت تلقتها اللجنة عن التعذيب وضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تدل على حمدودية نطاق هذا                  
 ).١٠املادة (التدريب 

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

تنظـيم دورات تدريبـية منتظمة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وخباصة أفراد             )أ( 
الشرطة وموظفو إدارة السجون، للتأكد من أهنم مجيعاً على دراية تامة بأحكام االتفاقية ويدركون أن 

وينبغي . وأهنا تفضي إىل فتح حتقيق وأن مرتكبيها سيخضعون للمحاكمةاالنتهاكات غري مسموح هبا، 
وينبغي أن ُيفتح باب    . تدريـب مجيع هؤالء املوظفني تدريباً خاصاً على طرائق كشف آثار التعذيب           

 املشاركة يف هذا التدريب لألطباء واحملامني والقضاة؛
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 واملنافية جملموعة القواعد    إعـداد دليل يتضمن قائمة بأساليب االستجواب احملظورة        )ب( 
النموذجـية الدنيا ملعاملة السجناء، واملبادئ األساسية املتعلقة مبعاملة السجناء، مبا يف ذلك وجوب              
حفظ سجل جملد ومرقم الصفحات، ُتدوَّن فيه معلومات عن هوية كل معتقل وأسباب سجنه والسلطة 

 الق سراحه؛املختصة اليت قررته، ويوم وساعة دخوله إىل السجن وإط

توعـية املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وأفراد القوات املسلحة، والسكان عامةً،            )ج( 
 حبظر العنف اجلنسي، وال سيما العنف الذي يستهدف النساء واألطفال؛

تشـجيع مشـاركة املنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان يف              )د( 
 .بإنفاذ القواننيتدريب املوظفني املكلفني 

وأحاطـت اللجنة علماً بإعالن وفد الدولة الطرف أن حكومة بوروندي قد تلقّت مساعدة من االحتاد                 )١٧(
غري أنه ال يزال يساور     . األورويب لتحسني أوضاع االحتجاز بغية جعلها متوافقة مع املعايري الدولية يف هذا اجملال            

ؤسفة السائدة حالياً يف بوروندي، واليت ميكن أن ُتَعدُّ مبثابة معاملة ال            اللجـنةَ قلق بالغ إزاء أوضاع االحتجاز امل       
وتتجلى هذه األوضاع يف اكتظاظ السجون ونقص الغذاء والرعاية الطبية وما يترتب على ذلك              . إنسانية ومهينة 

 السجناء أحد   وتظل معاملة . مـن خطر املوت، وسوء األوضاع الصحية، ونقص املوارد املادية والبشرية واملالية           
شواغل اللجنة، وال سيما بسبب عدم فصل القصَّر عن البالغني، والنساء عن الرجال، واملتهمني عن املدانني، عدا                 

 ).١٦ و١١املادتان (يف سجن انغوزي، حيث توجد أجنحة خمصصة للرجال وأخرى خمصصة للنساء واألطفال 

عة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا      ينـبغي للدولة الطرف أن تأخذ مبمارسات تتوافق مع جممو         
وينبغي هلا أيضاً أن تتخذ تدابري فورية هتدف إىل احلد من االكتظاظ داخل السجون، . ملعاملة السجناء

بطـرق مـنها اإلفـراج عن اجلاحنني أو املشتبه فيهم الذين ُيدَخلون السجن للمرة األوىل الرتكاب                
 .دون الثامنة عشرة، وبناء مراكز احتجاز إضافيةخمالفات بسيطة، وال سيما إذا كانوا 

وينـبغي للدولـة الطرف أيضاً أن تضمن فصل القصَّر عن البالغني، والنساء عن الرجال، واملتهمني عن                 
 .وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن اقتصار مهمة حراسة السجينات على موظفات السجن. املدانني

زاء انتشار العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال، وال سيما يف أماكن االحتجاز وتشعر اللجنة ببالغ القلق إ )١٨(
 ).١١املادة (

ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز آلية فعالة ُتعىن بتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف اجلنسي، مبا يف                
فسية ذلـك داخـل منشآت السجون، وبالتحقيق يف الشكاوى، ومد الضحايا باحلماية والرعاية الن             

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف اعتماد خطة عمل وطنية ترمي إىل استئصال العنف الذي               . والطبية
 .يستهدف النساء واألطفال

وُتعـرب اللجنة عن قلقها حيال عدم وجود نظام للمراقبة املنهجية والفعالة ملختلف أماكن االحتجاز،                )١٩(
ة املتكررة اليت يقوم هبا إىل هذه األماكن مفتشون من البلد،    بطـرق مـنها على وجه اخلصوص الزيارات الفجائي        
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كما ُتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء ما وردها من معلومات عن القيود            . ووضع آلية للمراقبة التشريعية والقضائية    
 ).١١املادة (اليت حتد من إمكانية دخول املنظمات غري احلكومية إىل أماكن االحتجاز 

طرف أن تنظر يف إنشاء نظام وطين يهدف إىل مراقبة مجيع أماكن االحتجاز ومتابعة              ينـبغي للدولة ال   
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل        . النـتائج اليت ُتفضي إليها هذه املراقبة املنهجية       

كما ينبغي هلا أن تعزز     . حضور أطباء شرعيني مدربني على حتديد آثار التعذيب خالل هذه الزيارات          
 .ور املنظمات غري احلكومية يف هذه العملية، بتيسري وصوهلا إىل أماكن االحتجازد

ويسـاور اللجـنة بالغ القلق إزاء ما أُفيَد عن قتل العديد من األشخاص املشتبه يف تعاطفهم مع قوات                    )٢٠(
ألشخاص رامازاين  ، ومن هؤالء ا   ٢٠٠٦مارس  / وآذار ٢٠٠٥نوفمرب  /التحرير الوطنية، يف الفترة بني تشرين الثاين      

وتفيد املعلومات الواردة بأن هذه االغتياالت قد متت        . ناهيمانا، وجون باتيست نتامهبريي، وراميوند نشيمريميانا     
 ).١٢املادة (على أيدي موظفني يف دائرة االستخبارات الوطنية 

ه االغتياالت بشكل   ينبغي للدولة الطرف أن ُتبلغ اللجنة كتابياً مبا اختذته من تدابري للتحقيق يف هذ             
 . من االتفاقية١٢سريع ونزيه، وملعاقبة مرتكبيها، وفقاً ألحكام املادة 

وحتيط اللجنة علماً باملفاوضات اجلارية بني الدولة الطرف واألمم املتحدة بشأن تنفيذ التوصية املتعلقة ببعثة                )٢١(
 ، واليت اعتمدها جملس األمن يف قراره       ٢٠٠٤مايو  /التقيـيم الـيت أوفدهـا األمـني العـام إىل بوروندي يف أيار             

، والداعـية إىل إنشـاء جلـنة خمـتلطة الستجالء احلقيقة ودائرة خاصة داخل النظام القضائي يف                  )٢٠٠٥(١٦٠٦
غـري أهنـا تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء أية حتقيقات نزيهة ترمي إىل إثبات املسؤولية الفردية ملرتكيب                  . بورونـدي 

. ملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مما يسهم يف إجياد مناخ عام يتسم باإلفالت من العقاب               التعذيب وضروب املعا  
وتشـعر اللجنة بالقلق أيضاً حيال عدم اختاذ أية تدابري ترمي إىل ضمان محاية املشتكي والشهود من خمتلف أشكال                   

ي ممارسات حتد بدرجة كبرية من عدد الشكاوى سوء املعاملة أو التهديد نتيجة إيداع شكوى أو اإلدالء بشهادة، وه
 ).١٣ و١٢املادتان (اليت ترفع بسبب التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة ملكافحة اإلفالت من العقاب، وال سيما عن طريق إنشاء                
وعلى وجه اخلصوص جلنة الستجالء احلقيقة واملصاحلة وحمكمة خاصة، وفقاً          آليات للقضاء االنتقايل،    

 ).٢٠٠٥(١٦٠٦ملا أوصى به جملس األمن يف قراره 

وينبغي للدولة الطرف أن حتيط مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية علماً بكل وضوح ودون              
 ينبغي هلا أن تتخذ تدابري تشريعية       كما. لـبس بأهنا تدين التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة         

وإداريـة وقضـائية فعالة تكفل التعجيل بفتح حتقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وضروب               
املعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهيـنة، وعند االقتضاء حماكمة املسؤولني عن هذه األعمال                 

تعذيب عن اخلدمة خالل مدة التحقيق، إذا كان        وينـبغي وقف املشتبه يف ممارستهم لل      . ومعاقبـتهم 
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما         . اسـتبقاؤهم ينطوي على خطر إعاقة التحقيق      

 .يلزم من تدابري لكشف النقاب عن مالبسات جمزرة غاتومبا ومعاقبة املسؤولني عنها
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قة القضائية الذي يتيح لوكالء اجلمهورية إمكانية اختاذ        وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام تقدير ضرورة املالح        )٢٢(
قـرار بعدم مقاضاة مرتكيب التعذيب وضروب املعاملة السيئة اليت يتورط فيها موظفو إنفاذ القوانني، أو حىت عدم                   

 .)١٢املادة ( من االتفاقية ١٢إصدار أمر بفتح حتقيق فيها، وهو أمر يتعارض تعارضاً واضحاً مع أحكام املادة 

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف إدخال استثناء على نظام تقدير ضرورة املالحقة القضائية حىت متتثل     
 من االتفاقية نصاً وروحاً، وأن تزيل أي شك يف السلطات املختصة بالتزامها بإجراء ١٢ألحكام املادة 

وفر فيها أسباب جوهرية    حتقـيقات نزيهة وبصورة منهجية من تلقاء نفسها، يف مجيع احلاالت اليت تت            
 .تدعو إىل االعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب

وحتيط اللجنة علماً مبا أعلنه وفد الدولة الطرف من أنه قد مت إنشاء إدارة معنية مبساعدة ضحايا التعذيب        )٢٣(
الطرف إنشاء صندوق كما حتيط علماً باعتزام الدولة . داخل وزارة التضامن وحقوق اإلنسان والشؤون اجلنسانية

إال أن اللجنة ال يزال يساورها القلق ألن املمارسة القضائية البوروندية           . لضحايا التعذيب مبساعدة اجملتمع الدويل    
كما تشعر بالقلق إزاء عدم منح الضحايا، مبن فيهم         . ختلـو حـىت اآلن من أية تدابري لتعويض ضحايا التعذيب          

هم يف إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، جسدياً ونفسياً واجتماعياً           األطفـال اجلنود، أية وسائل تضمن حق      
 ).١٤املادة (ومالياً 

وينبغي . ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لتسهيل إنشاء صندوق لتعويض ضحايا التعذيب
ة التأهيل  هلـا أيضاً أن تتيح للضحايا، مبن فيهم األطفال اجلنود، الوسائل اليت تكفل حقهم يف إعاد               

 .جسدياً ونفسياً واجتماعياً ومالياً على أكمل وجه ممكن

االعتراف بالذنب " من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص على أن     ٢٧وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن املادة        )٢٤(
 ٢٩لعليا الصادر يف ، إال أهنا تشعر بالقلق إزاء حكم احملكمة ا"يعترب باطالً إذا تبني أو ثبت أنه انُتزع حتت اإلكراه

ليس إالّ جمرد ركن من أركان اإلثبات جيب أن         [....] االعتراف  "، الذي ينص على أن      ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلـول 
، وهو ما يعين أنه ميكن قبول اعترافات ُتنتزع حتت التعذيب إذا كانت هذه االعترافات تؤيدها                "تؤيـده َبيِّـنات   

 ).١٥املادة (َبيِّنات أخرى 

لطرف أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان عدم االستشهاد، بصورة           ينبغي للدولة ا  
مباشـرة أو غري مباشرة، بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات،                  

 . من االتفاقية١٥وفقاً للمادة 

 ارتكاب أفعال انتقام وترهيب وهتديد خطرية ضد        وحتيط اللجنة علماً مع القلق باالدعاءات اليت تشري إىل         )٢٥(
بلِّغون عن التعذيب وسوء املعاملة   ).١٦ و٢املادتان (املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما األشخاص الذين ُي

ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة تضمن محاية كل من ُيبلِّغون عن التعذيب أو سوء املعاملة                  
وتشجع اللجنة  .  مجيع أعمال الترهيب من أي تبعات ضارة قد تنجم عن هذا التبليغ            محايـة فعالة من   

 .الدولة الطرف على زيادة تعاوهنا مع اجملتمع املدين يف النضال من أجل مكافحة التعذيب والقضاء عليه
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غري القادرين  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن املرضى من نزالء املستشفيات،                )٢٦(
على سداد مصاريفهم الطبية، مبن فيهم األطفال، يظلون حمتجزين يف املستشفى خالل شهور طويلة إىل أن يتسىن                 

ومما يثري جزع اللجنة أيضاً أوضاع االحتجاز اليت تفرض على هؤالء املرضى، وال سيما . هلم سداد هذه املصاريف
 ).١٦املادة (حرماهنم من الغذاء والرعاية الطبية 

 ١٦ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة لإلفراج عن احملتجزين يف املستشفيات وفقاً للمادة               
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وبوروندي طرف فيه،           ١١من االتفاقية واملادة    

 ".ء بالتزام تعاقديال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن الوفا"وهي املادة اليت تنص على أنه 

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة التماس التعاون التقين من مفوضية األمم املتحدة السامية                 )٢٧(
حلقـوق اإلنسـان يف بوروندي ومن مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي الذي سيحل حمل عملية األمم                  

 .٢٠٠٧ناير ي/ كانون الثاين١املتحدة يف بوروندي اعتباراً من 

وينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفّصلة، ومصّنفة حسب نوع اجلرمية  )٢٨(
واألصـل العرقي ونوع اجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة اليت ُيدعى ارتكاهبما من ِقبل املوظفني                 

كما . ما يتصل هبذه الشكاوى من حتقيقات وحماكمات وعقوبات جنائية وتأديبية         املكلفـني بإنفاذ إنفاذ القوانني، وع     
 .ُيطلَب إليها أن تقدم معلومات عما تتخذه من تدابري لتقدمي التعويض وخدمات إعادة التأهيل إىل الضحايا

لحق وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق يف أقرب وقت ممكن على الربوتوكول االختياري امل               )٢٩(
 .باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تنشر على نطاق واسع التقارير اليت تقدمها بوروندي إىل                  )٣٠(
طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط      اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، باللغات املناسبة، عن         

 .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها، يف غضون سنة، مبعلومات عما ستتخذه من تدابري تنفيذاً                )٣١(
 . أعاله٢٥ و٢٣ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٠ و٩لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١دولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف وتدعو اللجنة ال )٣٢(

 غيانا -٣٣

  1(CAT/C/SR.734 ٧٣٧ و ٧٣٤ يف جلستيها    (CAT/C/GUY/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لغيانا        )١(
 تشرين ٢٢عقود يف  امل٧٤٨، واعتمدت، يف جلستها ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و١٣، املعقودتني يف )737و

 .(CAT/C/SR.748) االستنتاجات والتوصيات التالية ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
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  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بـتقدمي التقرير األويل لغيانا الذي يتفق جزئياً مع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالشكل                  )٢(
 . عاما١٧ًأسف لتأخر تقدميه واملضمون، اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير األولية، لكنها ت

. وتشيد اللجنة بالصراحة الذي متيز هبا التقرير وباعتراف الدولة الطرف بأوجه القصور يف تنفيذ االتفاقية     )٣(
وترحب اللجنة باحلوار البناء والصريح الذي أجرته مع ممثل الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها ملا قدمه من ردود 

 .ثناء احلوارعلى األسئلة املثارة يف أ

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

وعلى وجه  . تعترف اللجنة باجلهود اجلارية اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصالح نظامها القانوين واملؤسسي            )٤(
 :اخلصوص، تالحظ اللجنة بارتياح التطورات اإلجيابية التالية

 قوق اإلنسان؛تصديق الدولة الطرف على معظم املعاهدات الدولية األساسية حل )أ( 

 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٢٤تصديق الدولة الطرف على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف  )ب( 

 :اجلهود اليت بذلت مؤخراً إلصالح وتعزيز القاعدة التشريعية الوطنية، مبا يف ذلك التشريعات التالية )ج( 

 القانون الذي ينص على تدابري ملكافحة       ، وهو ٢٠٠٥قانون حماكمة االجتار باألشخاص يف عام        -
 االجتار باألشخاص؛

 ؛٢٠٠٦مايو /مشروع قانون محاية الشهود، يف أيار -

 ؛٢٠٠٦أبريل /مشروع قانون التعاون املتبادل يف املسائل اجلنائية، يف نيسان -

 .٢٠٠٦مايو /مشروع قانون محاية العدالة، يف أيار -

  تنفيذ االتفاقية العوامل والصعوبات اليت تعوق-جيم 

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد منذ عدة سنوات فترة من القيود االقتصادية والعنف االجتماعي                )٥(
ومع ذلك تشري اللجنة إىل أنه مبوجب الفقرة        . واجلرمية الواسعة االنتشار أحدثت وال تزال حتدث تأثرياً على البلد         

 .تذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمربر للتعذيب من االتفاقية، ال جيوز ال٢ من املادة ٢

  دواعي القلق والتوصيات-دال 

تالحـظ اللجنة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت مجيع أعمال التعذيب تشكل جرائم مبقتضى القانون                  )٦(
 ).٤ و١املادتان (اجلنائي للدولة الطرف 
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الزمة جلعل مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب       ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري التشريعية ال        
 من االتفاقية، وجلعل هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب        ١قانوهنا اجلنائي وفقاً للتعريف الوارد يف املادة        

 .بعقوبات مناسبة تأخذ خطورهتا يف االعتبار

اخيص استخدام األسلحة   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املخالفات اليت حدثت يف املاضي فيما يتعلق مبنح تر             )٧(
النارية يف غيانا حيث يدعى أن هذه التراخيص كانت متنح بصورة عشوائية وأن األسلحة النارية كانت تستخدم                 

 ).٢املادة (يف ارتكاب جرائم حمظورة مبوجب االتفاقية 

ة ينـبغي للدولـة الطرف أن تعزز التدابري اإلدارية ملكافحة إصدار تراخيص األسلحة النارية بصور              
عشوائية، مع ضمان تنسيق عملية التقدم بالطلبات املتعلقة باألسلحة النارية وتطبيق أنظمة األسلحة             

 .النارية تطبيقاً موحداً وتعديلها عند االقتضاء

 . من االتفاقية٣وتشعر اللجنة باألسف لنقص املعلومات املتعلقة بامتثال الدولة الطرف ألحكام املادة  )٨(

ر الدولة الطرف بالطابع املطلق للحظر املفروض على طرد أي شخص أو إعادته             تود اللجنة أن تذك   
أو تسـليمه إىل دولـة إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر                 ) رده(

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها .  من االتفاقية٣التعرض للتعذيب، وفقاً ملا تنص عليه املادة 
 من االتفاقية يف حاالت تسليم األجانب أو طردهم أو          ٣وري القادم معلومات بشأن تنفيذ املادة       الد

 ).ردهم(إعادهتم 

ولئن كانت اللجنة حتيط علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف التصدي ملسألة التشكيل اإلثين لقوات  )٩(
انيني ذوي األصول اهلندية يف الشرطة، وهذا يبدو أحد         الشـرطة يف غـيانا، فإهنا تشعر بالقلق لضعف متثيل الغي          

 .األسباب األساسية املفّسرة الرتفاع عدد القتلى من مواطين غيانا ذوي األصول اهلندية احملتجزين لدى الشرطة

ينـبغي أن تواصـل الدولة الطرف جهودها لتنويع التشكيل اإلثين لشرطة غيانا وأن تتخذ التدابري                
 .ط قتلى يف أثناء االحتجازاملناسبة ملنع سقو

وبيـنما حتـيط اللجـنة علماً بقلة عدد املوظفني الصحيني يف البلد، تشعر بالقلق لعدم توفري التدريب                   )١٠(
لـلموظفني الطبيني بشأن التزاماهتم مبوجب االتفاقية، وخباصة التزاماهتم املتعلقة بتحديد وتوثيق حاالت التعذيب              

 ).١٠املادة (حايا واملساعدة يف إعادة تأهيل الض

ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان توفري التدريب الكايف للموظفني الطبيني يف               
وينبغي أن تطلب الدولة    . الـبلد فيما يتعلق بالتزاماهتم مبوجب االتفاقية ووفقاً لربوتوكول اسطنبول         

 .ظيم هذا التدريبالطرف التعاون واملساعدة التقنية على املستوى الدويل لتن

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل طول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة، وهو االحتجاز الذي قد                  )١١(
 ).١١املادة (يستغرق أحياناً فترة تتراوح ما بني ثالثة أعوام وأربعة أعوام، على الرغم من وجود تشريعات حمددة ملدته 
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 الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان احترام احلدود القصوى اإللزامية اليت           ينـبغي أن تتخذ الدولة    
يـنص علـيها القانون لضمان عدم استخدام االحتجاز السابق للمحاكمة إال كتدبري استثنائي لفترة    

 .زمنية حمدودة

تاون والحظـت اللجـنة ظـروف االحتجاز غري املقبولة السائدة يف غيانا، وخباصة يف سجون جورج                  )١٢(
وتتمثل أوسع املشاكل انتشاراً يف االكتظاظ، وسوء الظروف الصحية واملادية، ونقص املوارد البشرية             . ومازاروين

 .واملادية واملالية

ينـبغي أن تـتخذ الدولة الطرف تدابري فورية للحد من اكتظاظ السجون بتحسني البنية األساسية                
ادية والبشرية واملالية لضمان انسجام ظروف      والظـروف الصـحية وإتاحـة ما يلزم من املوارد امل          

أو ختصص املساعدة   /وينبغي أن تطلب الدولة الطرف و     . االحتجاز يف البلد مع املعايري الدولية الدنيا      
 .التقنية هلذا الغرض

  من قانون السجون   ٣٧وتـثري التدابري التأديبية املستخدمة يف معاملة السجناء قلق اللجنة، وخباصة املادة              )١٣(
 ).١١ و٢املادتان (، اليت جتيز اجللد والضرب بالعصي وإنقاص الغذاء ١٩٩٨لعام 

على الرغم من إحاطة اللجنة علماً بتصريح ممثل الدولة الطرف بأن هذه التدابري التأديبية مل تستخدم، 
ة إلغائها ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف مجيع األحكام القانونية اليت تسمح هبذه املمارسات بغي

ويرجى أن تتذكر الدولة الطرف أن معاملة السجناء ينبغي أن تكفل االحترام            . عـلى سبيل األولوية   
 .الكامل لكرامة وحقوق مجيع السجناء وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

 ١٦ سنوات و  ١٠ح أعمارهم بني    الذين تتراو (وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االدعاءات اليت تشري إىل أن األطفال            )١٤(
 ).١١املادة (ال يفصلون دائماً عن البالغني أثناء احتجازهم وإزاء ظروف االحتجاز األليمة ) سنة

ما بني سن العاشرة والسادسة     (ينـبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان فصل األطفال            
بغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف التدابري       وين. بصورة دائمة عن البالغني يف أثناء االحتجاز      ) عشـرة 

جلعل ظروف االحتجاز متفقة مع قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 
) مبادئ الرياض التوجيهية  (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعـد بيجني  (

 .اث اجملردين من حريتهموقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحد

ويسـاور اللجـنة قلـق خـاص بشأن التقارير اليت تفيد بلجوء الشرطة إىل القسوة على نطاق واسع،             )١٥(
ولئن كانت اللجنة   . واسـتخدام الشرطة للقوة واألسلحة النارية، باإلضافة إىل عدم وجود مساءلة لشرطة غيانا            

ولة الطرف فيما يتعلق حباليت اثنني من أفراد الشرطة ُوجِّهت إليهما ترحب باملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل الد
هتمـة سـوء املعاملة ومتت حماكمتهما، فإهنا تأسف لعدم وجود بيانات عن التحقيقات والقضايا وأحكام اإلدانة    

 ).١٢ و١١املادتان (املتصلة باالنتهاكات اليت ترتكبها الشرطة 
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 :ينبغي للدولة الطرف 

ص على أن تكون الظروف اليت ُيسمح فيها لضباط الشرطة باستخدام القوة            أن حتر  )أ( 
واألسـلحة النارية ظروفاً استثنائية وحمّددة بوضوح، وعلى حصول أفراد شرطة غيانا على التدريب              
الكايف يف جمال االستخدام املناسب للقوة واألسلحة النارية وفقاً للمعايري الدولية، مبا يف ذلك املبادئ               

 اسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛األس

أن تـتخذ خطـوات فعالـة لضمان مساءلة شرطة غيانا وأن ُتجري يف هذا الشأن            )ب( 
حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة وأن حتاكم مرتكيب االنتهاكات وأن تفرض عليهم عقوبات مالئمة، يف              

 . انتهم، وأن تقدم تعويضاً كافياً إىل الضحاياحال إد

 وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء االدعاءات اليت تشري إىل أعمال القتل خارج نطاق القضاء، اليت ترتكبها                  )١٦(
الشـرطة وعـدم فعالية اجلهود اليت تقوم هبا الشرطة للتحقيق يف أعمال القتل هذه وإلقاء القبض على مرتكبيها                   

 ).١٢و ١١املادتان (

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فورية ملنع أفعال مثل ممارسة القتل خارج نطاق القضاء 
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان        . الـيت ُيدعـى أن أفراد الشرطة يقومون هبا        

 .حاياإجراء حتقيقات فورية ونزيهة وحماكمة اجلناة وإتاحة سبل انتصاف فعالة للض

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء النص الدستوري الذي يسمح باستخدام قضاة غري متفرغني والذي ميكن أن                 )١٧(
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير اليت تشري إىل استخدام هذا النص الدستوري             . يضر باستقالهلم ونزاهتهم  

 ).١٣ و١٢ان املادت(لدراسة القضايا املتراكمة يف انتظار احملاكمة 

لـئن كانت اللجنة حتيط علماً بتصريح ممثل الدولة الطرف بأن النص الدستوري الذي يسمح باستخدام                
 .القضاة غري املتفرغني مل ُيطبَّق، فإهنا تشجع الدولة الطرف على تعديل الدستور وحذف هذا النص

 األدىن للمسؤولية اجلنائية بعشر سنوات      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نص القانون اجلنائي الذي حيدِّد السن          )١٨(
 ).١٣املادة (

ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى                
 .(CRC/C/15/Add.224)مقبول دولياً، وفقاً ملا سبق أن أوصت به جلنة حقوق الطفل 

ير اليت تفيد بانتشار العنف اجلنسي على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف             وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء التقار       )١٩(
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء     . أمـاكن االحتجاز، وبشأن االخنفاض البالغ يف معدل اإلدانات يف هذه احلاالت           

م وجود  الـتقارير اليت تشري إىل حاالت التخويف والتهديدات املتعددة املوّجهة ضد ضحايا العنف اجلنسي وعد              
 .برنامج حلماية الشهود
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة وشاملة ملكافحة العنف اجلنسي يف البلد، وخباصة               
 ):١٣ و١٢املادتان (التدابري التالية 

إنشـاء وتعزيـز آلـية فعالة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف اجلنسي، مبا يف ذلك مرافق               )أ( 
 االحتجاز؛

ضمان توعية املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني باحلظر املطلق للعنف واالغتصاب يف أثناء             )ب( 
 االحتجاز باعتبارمها شكالً من أشكال التعذيب وضمان تدريبهم على مواجهة هتم العنف اجلنسي؛

إجـراء حتقـيقات فورية ونزيهة وفعالة يف هذه األفعال وحماكمة مرتكبيها، وتوقيع              )ج( 
 مناسبة عليهم يف حال إدانتهم وتقدمي تعويض كاٍف للضحايا؛عقوبات 

ضـمان محاية صاحب الشكوى والشهود من مجيع ضروب سوء املعاملة والتخويف             )د( 
 النامجة عن تقدمي الشكوى أو تقدمي أي أدلة؛

 .إنشاء آلية رصد للتحقيق يف قضايا العنف اجلنسي يف البلد ومعاجلتها  )ه( 

 . بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل وجود عدد كبري من حاالت العنف املرتيل يف البلدوتشعر اللجنة )٢٠(

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة للحد من حاالت العنف املرتيل، مبا يف ذلك تدريب أفراد       
ت العنف املرتيل   الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الصحيني، بغية التحقيق يف حاال          

 . تطبيقاً أكثر فعالية١٩٩٦وينبغي أن تطبق الدولة الطرف قانون العنف املرتيل لعام . ومعاجلتها

ولئن كانت اللجنة تعرب عن ارتياحها إلنشاء مؤسسات معنية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مثل جلنة                )٢١(
شعوب األصلية، وجلنة حقوق الطفل، فإهنا تشعر    حقـوق اإلنسـان، وجلـنة املرأة والشؤون اجلنسانية، وجلنة ال          

باألسـف ألن الربملان مل يقم بعد بالتعيينات الالزمة لتمكني هذه املؤسسات من بدء عملها، وهو ما ُيعزى فيما                   
 ).١٣املادة (يبدو ألسباب سياسية 

 املعنية  تشـجَّع الدولـة الطرف بقوة على اختاذ خطوات فعالة لتعجيل التعيينات يف هذه املؤسسات              
 .بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عجز مكتب أمني املظامل عن مواصلة عمله بسبب عدم قيام الربملان بتعيني                  )٢٢(
 ).١٣املادة ( ويرجع ذلك إىل أسباب سياسية فيما يبدو ٢٠٠٥يناير /أمني مظامل منذ كانون الثاين

اذ التدابري الالزمة لضمان استئناف أنشطة مكتب أمني املظامل         حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اخت       
 .وتزويده باملوارد البشرية واملادية بغية متكينه من النهوض بواليته

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف احتجاز األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام، اليت تبعث على األسى                )٢٣(
 ).١٦املادة ( إنسانية أو مهينة واليت ميكن أن تشكل معاملة قاسية أو ال
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتحسني ظروف احتجاز األشخاص احملكوم عليهم 
 .باإلعدام بغية ضمان احتياجاهتم وحقوقهم األساسية

قدمة وتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود إحصاءات عن حاالت التعذيب بصورة خاصة، توضح الشكاوى امل )٢٤(
 .من ضحايا التعذيب وأحكام اإلدانة الصادرة ضد اجلناة والتعويض املمنوح للضحايا

ينـبغي أن توفِّـر الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفّصلة، ومبوَّبة حبسب                
ين ُيّدعى  اجلرمية، واألصل اإلثين ونوع اجلنس، بشأن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة اللذ           

ارتكاهبـا من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وبشأن ما يتصل هبذه الشكاوى من حتقيقات               
وينبغي أيضاً تقدمي معلومات عن أي تدابري متَّخذة لتوفري         . وحماكمـات وعقوبـات جنائية وتأديبية     
 .التعويض وخدمات إعادة التأهيل للضحايا

ف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          وتشـجع اللجـنة الدولة الطر      )٢٥(
 .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وتشجَّع الدولة الطرف على نشر التقارير اليت قدمتها غيانا إىل اللجنة واستنتاجات اللجنة وتوصياهتا على  )٢٦(
 .باللغات املناسبة، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة، ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكوميةنطاق واسع، 

وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن التدابري اليت اختذهتا استجابة                  )٢٧(
 . أعاله٢١ و٢٠ و١٩ و١٦ و١٢لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات 

بعد أن خلصت اللجنة يف أثناء النظر يف تقرير غيانا إىل أن هناك معلومات كافية قد قدمت لتغطية فترة     و )٢٨(
 عاماً، قررت أن تطلب تقدمي التقرير الدوري الثاين ١٧التأخري يف تقدمي التقرير األويل والتقارير الدورية اليت بلغت 

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف موعد أقصاه 

 رياهنغا -٣٤

  ٧٤١ و ٧٣٨ يف جلستيها    (CAT/C/55/Add.10)نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الدوري الرابع هلنغاريا            )١(
)CAT/C/SR.738 و SR.741(    واعتمدت يف جلستيها    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ و ١٥، املعقودتني يومي ،

 ).SR.749 وCAT/C/SR.748( االستنتاجات والتوصيات التالية ٧٤٩ و٧٤٨

 قدمة م-ألف 

كما تعرب عن تقديرها    . ترحـب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الرابع هلنغاريا، وباملعلومات الواردة فيه           )٢(
لـلحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب مبا ورد إليها من ردود خطية مستفيضة على قائمة املسائل                   

(CAT/C/HUN/Q/4/Add.1)      وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن   . اء اللجنة ، مما يسر املناقشة بني الوفد وأعض
 .تقديرها لردود الوفد الشفوية على األسئلة اليت أثارهتا اللجنة والشواغل اليت أعربت عنها أثناء النظر يف التقرير
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ر الدوري السابق، إىل    تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت، منذ نظر اللجنة يف التقري              )٣(
الـربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وصدقت على نظام روما األساسي      

 .للمحكمة اجلنائية الدولية

وتالحظ اللجنة مع االرتياح ما تبذله الدولة من جهود إلصالح تشريعاهتا وسياساهتا وإجراءاهتا بغية كفالة  )٤(
فضل حلقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف عدم اخلضوع للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية محاية أ

 :أو الالإنسانية أو املهينة، وال سيما بواسطة القوانني واإلجراءات التالية

 األضرار؛من   بشأن مساعدة ضحايا اجلرائم ومسامهة الدولة يف التخفيف٢٠٠٥ لعام ١٣٥القانون رقم  )أ( 

  بشأن املساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص؛٢٠٠٣ لعام ١٢٥القانون رقم  )ب( 

واملرسوم "] قانون األجانب [" بشأن دخول وإقامة األجانب      ٢٠٠١ لعام   ٣٩القـانون رقـم      )ج( 
  بشأن تنفيذ قانون األجانب؛١٧٠/٢٠٠١احلكومي رقم 

 نون اإلجراءات اجلنائية؛ املتعلق بقا١٩٩٨ لعام ١٩القانون رقم  )د( 

 ؛٢٠٠٣اعتماد مدونة قواعد السلوك اخلاصة باالستجوابات اليت يقوم هبا أفراد الشرطة، يف عام   )ه( 

، وذلك باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة       ٢٠٠٣إنشاء مأوى للقّصر غري املصحوبني يف عام         )و( 
 السامية لشؤون الالجئني؛

لق بتقدمي املنح إىل املعوزين من التالميذ الغجر املسجلني يف املدارس الثانوية            الربنامج اجلاري املتع   )ز( 
 والراغبني يف االنضمام إىل صفوف الشرطة؛

نشـر التقرير األخري للجنة األوروبية املعنية مبنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة                )ح( 
(CPT/Inf (2006) 20)طرف على هذا التقرير ، وردود الدولة ال(CPT/Inf(2006) 21)٢٠٠٦يونيه /، يف حزيران. 

وترحـب اللجنة أيضاً مبا قدمه ممثلو الدولة الطرف من تأكيدات شفوية بتوخي الدولة الطرف التصديق             )٥(
نسانية على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ          

 .أو املهينة يف املستقبل القريب

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 تعريف التعذيب

 بشأن املعاملة السيئة يف إطار      ٢٢٦املادة  (رغم ما أكدته الدولة الطرف من أن القانون اجلنائي اهلنغاري            )٦(
)  بشأن االحتجاز غري املشروع٢٢٨املادة  بشأن االستجواب القسري، و٢٢٧اإلجراءات القانونية الرمسية، واملادة 
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 من االتفاقية،   ١، حسب املعىن الوارد يف املادة       "التعذيب"يـنص على أن مجيع األفعال اليت ينطبق عليها تعريف           
مستوجبة للعقاب، تالحظ اللجنة أنه مل ُتدرج بعد، يف القانون اجلنائي للدولة الطرف، مجيع العناصر اليت يشملها        

 . من االتفاقية١يب كما هو وارد يف املادة تعريف التعذ

 . من االتفاقية١ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يغطي مجيع العناصر الواردة يف املادة  

 االحتجاز السابق للمحاكمة

 ٧٢اليت قد تصل إىل     (تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء طول املرحلة األولية لالحتجاز السابق للمحاكمة              )٧(
وإزاء االحتجاز السابق للمحاكمة يف مراكز الشرطة وما ينطوي عليه من خطر كبري للتعرض للمعاملة               ) سـاعة 

السـيئة، وتعرب عن بالغ األسف ألن قانون اإلجراءات اجلنائية جييز االحتجاز السابق للمحاكمة لفترة ميكن أن                 
ن احملتجزين قبل احملاكمة ممن ال تبلغ أعمارهم        وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أل      . تصل إىل ثالث سنوات   

الثامـنة عشرة يودعون خالل فترة اإلجراءات يف نفس الزنزانة اليت يوضع فيها البالغون، وتشري إىل أن مشروع                  
 .ينص على ضرورة فصل األطفال عن البالغني) ١٦ و١١ و٢املواد (القانون املتعلق بالسجون 

تدابري املالئمة لكفالة امتثال سياستها يف جمال االحتجاز السابق         ينـبغي للدولـة الطرف أن تتخذ ال       
للمحاكمة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك عن طريق ختفيض فترة االحتجاز السابق للمحاكمة يف مراكز 
الشرطة، ومواصلة ختفيض فترة االحتجاز السابق للمحاكمة وتنفيذ التدابري البديلة املنصوص عليها يف 

من قانون اإلجراءات اجلنائية يف احلاالت اليت ال ميثل فيها املتهم           " بالتدابري القسرية "علق  الفصـل املت  
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة فصل            . خطراً على اجملتمع  

 .األطفال احملتجزين قبل احملاكمة عن البالغني، وأن تعتمد مشروع قانون السجون

 انات األساسيةالضم

تشعر اللجنة بالقلق إزاء االدعاءات اليت مفادها أن األشخاص الذين ُيحتجزون من قبل أفراد الشرطة أو                 )٨(
موظفي حرس احلدود ال يتمتعون يف مجيع احلاالت بالضمانات القانونية األساسية، مبا فيها احلق يف االتصال مبحاٍم 

الحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبرياً من األشخاص ممن يعني هلم حمامي ويف هذا الصدد، ت. ويف اخلضوع لفحص طيب
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة     . دفـاع حبكم القانون يظلون دون مساعدة قانونية فعلية خالل مرحلة التحقيق           

ريه أطباء  بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن الفحص الطيب اإللزامي فور الوصول إىل مركز الشرطة كثرياً ما جي                
غـري مسـتقلني عن الشرطة وحيضره أفراد من الشرطة، وأن هذا األمر حيدث أيضاً يف حالة األجانب املخالفني                   

 ).١٦ و١٣ و٢املواد (للقانون يف حضور أفراد حرس احلدود 

ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لكفالة احترام الضمانات القانونية األساسية لألشخاص              
حيتجزهم أفراد الشرطة أو حرس احلدود، مبا يف ذلك احلق يف إخطار أحد األقارب، واالتصال               الذين  

مبحاٍم واخلضوع لفحص طيب جيريه طبيب مستقل أو طبيب خيتارونه، واحلق يف احلصول على معلومات 
 .بشأن ما هلم من حقوق
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 :وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، يف مجلة ما تكفل، ما يلي

ألشخاص احملتجزين لدى الشرطة أو حرس احلدود حبق فعلي يف االتصال مبحاٍم، متتع ا )أ( 
 منذ حلظة حرماهنم من احلرية؛

عدم حضور أفراد الشرطة وحرس احلدود خالل إجراء الفحوص الطبية لألشخاص            )ب( 
تعرض كخطر ال (احملتجزين بغية ضمان سرية املعلومات الطبية، عدا يف الظروف االستثنائية واملسوغة            

 ).العتداء جسدي

 احتجاز ملتمسي اللجوء وغري املواطنني

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة االحتجاز املنتهجة حيال ملتمسي اللجوء وسواهم من غري املواطنني،                )٩(
اق ما وإزاء التقارير اليت تفيد بأن أفراد هذه الفئات كثرياً ما يظلون يف االحتجاز لفترات طويلة، مبا يف ذلك يف سي

 شهراً يف السجون اخلاصة     ١٢، حيث تصل فترة االحتجاز إىل       "اإلجـراءات األمنية املتعلقة باألجانب    "يسـمى   
 ).١٦ و١١ و٢املواد (باألجانب اليت تشرف عليها دائرة حرس احلدود 

ينـبغي للدولـة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء وسواهم من غري        
واطـنني إال يف الظـروف االستثنائية أو كمالذ أخري، وألقصر فترة زمنية ممكنة، وعدم تطبيق القواعد                 امل

وينبغي للدولة  . املتعلقة بأوضاع احلبس الشديدة الصرامة على مرافق االحتجاز املخصصة هلؤالء األفراد          
 . اجلماعاتالطرف أيضاً أن حترص على قيام احملاكم مبراجعة قضائية فعالة الحتجاز هذه

 عدم اإلعادة القسرية

تالحظ اللجنة بقلق أن األفراد ال يتمتعون، يف مجيع احلاالت، باحلماية الكاملة املنصوص عليها يف املواد                 )١٠(
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء     . ذات الصـلة من االتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو اإلعادة أو التسليم إىل بلد آخر              

 تفيد بأن حق غري املواطنني امللتمسني للحماية يف أن يعاَملوا وفقاً لإلجراءات اخلاصة باللجوء غري                املعلومات اليت 
مكفـول متامـاً على احلدود، وإزاء التقارير اليت تتحدث عما متارسه دائرة حرس احلدود من عمليات طرد غري                   

 ).١٦ و٣ادتان امل(مشروعة مللتمسي اللجوء وسواهم من غري املواطنني إىل بلدان أخرى 

 من االتفاقية، وأن حترص على أن تويل        ٣ينبغي للدولة الطرف أن تكفل االمتثال التام ألحكام املادة          
سـلطاهتا املختصـة االعتبار الواجب لألفراد اخلاضعني لواليتها القضائية وتضمن هلم معاملة منصفة              

 فعالة ومستقلة ونزيهة لقرارات     خـالل كافة مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك إمكانية إجراء مراجعة          
 .الطرد أو اإلعادة أو التسليم

ويف هـذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات املكلفة باإلجراءات األمنية اخلاصة               
من قانون األجانب قبل إصدار أمر بالطرد، يف مجيع    ) ١(٤٣باألجانـب ببحـث شامل وفقاً للمادة        

مواطنني أجانب إىل هنغاريا أو اإلقامة فيها بصورة غري شرعية، وذلك لضمان احلاالت املتعلقة بدخول 
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عـدم تعرض الشخص املعين للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف البلد الذي يعاد           
البلد وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتوسيع وحتديث قاعدة بياناهتا اخلاصة باملعلومات املتعلقة ب            . إليه

األصلي، وأن تتخذ تدابري فعالة للتأكد من احترام القانون الداخلي املتعلق باالستخدام اإللزامي لنظام 
 .املعلومات املتعلقة بالبلد األصلي

 التدريب

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر تدريب خاص يف جمال حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو  )١١(
 للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على مجيع املستويات، مبن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون وأفراد  املهيـنة 

وباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات بشأن . حرس احلدود وموظفو مكتب اهلجرة واجلنسية
 وأفراد حرس احلدود، ومدى فعالية برامج أثـر التدريـب الـذي حيصل عليه املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني      

 ).١٠املادة (التدريب يف احلد من حاالت التعذيب والعنف وإساءة املعاملة 

ينـبغي للدولـة الطـرف أن تضع املزيد من الربامج التثقيفية لضمان وعي املوظفني املكلفني بإنفاذ                 
االتفاقية، وعدم التسامح إزاء القوانـني وموظفـي السجون وأفراد حرس احلدود وعياً تاماً بأحكام     

وينبغي أن يتلقى مجيع املوظفني تدريباً خاصاً على        . االنـتهاكات والتحقيق فيها، ومقاضاة املخالفني     
كيفية حتديد عالمات التعذيب واملعاملة السيئة، وتوصي اللجنة بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام             

غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        دلـيل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب و       (١٩٩٩
وعالوة على ذلك، ينبغي    . جزءاً ال يتجزأ من التدريب الذي ُيقدم إىل األطباء        ) الالإنسانية أو املهينة  

التثقيفية يف احلد من    /للدولة الطرف أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وأثر هذه الربامج التدريبية           
 .ف واملعاملة السيئةحاالت التعذيب والعن

 مجع البيانات

تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم أية إحصاءات فيما يتعلق مبجاالت معينة تغطيها االتفاقية، أو مل  )١٢(
). أو الفئة اإلثنية  /أي حسب العمر ونوع اجلنس و     (تقـم بتصنيف اإلحصاءات اليت قدمتها على النحو الواجب          

تتلَق اللجنة، على سبيل املثال، إحصاءات مفصلة عن األصل اإلثين لرتالء السجون            فخـالل احلـوار اجلاري، مل       
 ).١١املادة (واحملتجزين، وال سيما الغجر 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري لضمان ِعلم سلطاهتا املختصة، وكذلك اللجنة، علماً 
 .ف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيةتاماً هبذه التفاصيل عند تقييم امتثال الدولة الطر

 ظروف االحتجاز

تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواصل االكتظاظ داخل السجون، وذلك رغم ما اختذته الدولة الطرف من تدابري  )١٣(
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء االدعاءات بوجود حاالت إساءة معاملة على أيدي       . لتحسـني ظـروف االحتجاز    

 ).١٦ و١١املادتان (السجون، مبا يف ذلك الضرب واإلساءة اللفظية /ازموظفي مراكز االحتج
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ينـبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إىل التخفيف من االكتظاظ داخل السجون، مبا يف     
ذلـك عن طريق التطبيق واالستخدام الواسعني للعقوبات البديلة املنصوص عليها يف القانون اجلديد              

وينبغي إلدارة السجون أن تنقل إىل      . ات اجلنائية وإنشاء ما يلزم من سجون إضافية       املتعلق باإلجراء 
 .السجون رسالة واضحة بأن إساءة املعاملة غري مقبولة/موظفي مراكز االحتجاز

 إساءة املعاملة واالستخدام املفرط للقوة

ط للقوة واملعاملة السيئة من جانب تالحـظ اللجـنة مـع القلق بعض االدعاءات اليت تشري إىل االستخدام املفر         )١٤(
ويف هذا الصدد، تشعر . املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما خالل عمليات القبض على املشتبه فيهم أو يف إطارها              

اللجنة ببالغ القلق إزاء ورود تقارير ُيدعى فيها حدوث استخدام مفرط للقوة ومعاملة سيئة من جانب أفراد الشرطة خالل 
 ).١٦ و١٢املادتان  (٢٠٠٦أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/املظاهرات اليت ُنظمت يف بودابست يف أيلول

ينبغي للدولة الطرف أن تويل درجة أعلى من األولوية للجهود الرامية إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، 
يكل اهلرمي لقوات   وذلك بوضع وتنفيذ سياسة تقوم على عدم التسامح إطالقاً مع مجيع مستويات اهل            

وينبغي هلذه السياسة أن حتدد املشاكل وتتصدى هلا، كما ينبغي أن           . الشرطة ومجيع موظفي السجون   
تشـمل مدونة قواعد السلوك اجلديدة املتعلقة باالستجوابات اليت يقوم هبا أفراد الشرطة وأن تضع               

وينبغي . ة هيئة مراقبة مستقلةمدونـة قواعد سلوك جلميع املوظفني، فضالً عن الرصد املنتظم بواسط        
للدولـة الطـرف أن تـتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم جلوء املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني إىل                

 .استخدام القوة إال يف حاالت الضرورة القصوى ويف حدود ما يقتضيه أداء واجبهم

كلفني بإنفاذ القوانني مل حيملوا شارات تبني       ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن املوظفني امل          )١٥(
هويتهم خالل مظاهرات بودابست، وهو ما حال دون إمكانية التعرف عليهم لغرض رفع شكوى بسبب التعذيب 

 ).١٣املادة (أو املعاملة السيئة 

ب               ني ينـبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد مجيع املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشارات واضحة ُت
 .هويتهم لكفالة احلماية من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

 التحقيقات العاجلة والرتيهة

تشـعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التقارير اليت تتحدث عن سوء املعاملة من جانب الوكاالت املعنية بإنفاذ                  )١٦(
لطرف يف هذه احلاالت، فضالً عن ضآلة عدد اإلدانات يف احلاالت           القوانني، وقلة التحقيقات اليت أجرهتا الدولة ا      

 ).١٦ و١٢املادتان (اليت مشلتها التحقيقات 

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

تعزيز تدابريها الرامية إىل إجراء حتقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات             )أ( 
وينبغي . ة السيئة اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القواننياليت تشري إىل أعمال التعذيب واملعامل

. بوجه خاص أال ُتجرى هذه التحقيقات من ِقبل الشرطة أو حتت إشرافها، بل من ِقَبل هيئة مستقلة                
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وخبصـوص قضايا التعذيب واملعاملة السيئة الظاهرة الوجاهة، ينبغي أن يصدر حبق املشتبه فيه قرار               
مة أو نقله إىل مكان آخر خالل إجراء التحقيق، وخاصة إذا كان هناك خطر بأن يعرقل بوقفه عن اخلد
 سري التحقيق؛

مقاضاة مرتكيب هذه األعمال وفرض العقوبات املالئمة على املدانني بغية القضاء على  )ب( 
بون انتهاكات ظاهرة اإلفالت الفعلي من العقاب بالنسبة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين يرتك

 .حتظرها االتفاقية

 التعويض وإعادة التأهيل

وبينما تالحظ اللجنة أن القانون املتعلق مبساعدة الضحايا يتضمن أحكاماً تنص على حق ضحايا اجلرائم                )١٧(
يف احلصـول عـلى تعويض وعلى إتاحة خدمات الدعم هلم، فإهنا تأسف لعدم توفر برنامج حمدد يضمن حقوق                   

ـ    كما تأسف اللجنة إزاء عدم توفر أية معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب            . ب وسوء املعاملة  ضـحايا التعذي
واملعاملـة السيئة الذين حصلوا على تعويض، وعن املبالغ اليت ُمنحت هلم، فضالً عن عدم وجود معلومات بشأن            

اعي، اليت ُتقدم إىل هؤالء     األشـكال األخـرى من املساعدة، مبا يف ذلك إعادة التأهيل الطيب أو النفسي االجتم              
 ).١٤املادة (الضحايا 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها فيما يتعلق بالتعويض واإلنصاف وإعادة التأهيل لكي توفر          
للضـحايا اإلنصاف والتعويض العادل واملناسب، مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه               

. ناجماً خاصاً ملساعدة ضحايا التعذيب واملعاملة السيئةوينـبغي للدولـة الطرف أن تضع بر       . ممكـن 
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج               
تضـعها جلرب الضرر الذي يلحق بالضحايا، مبا يف ذلك معاجلة الصدمات النفسية وغريها من أشكال           

 إىل ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة، فضالً عن ختصيص املوارد         خدمـات إعـادة التأهيل اليت ُتقدم      
 .الكافية لضمان األداء الفعال هلذه الربامج

 السجناء اخلاضعون لنظام أمين خاص

الذين قد يودعون يف زنزانات أو أجنحة ختضع        " ٤سجناء الدرجة   "تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة ما يسمى ب            )١٨(
ى مع فرض قيود صارمة على حقوقهم وما يترتب على ذلك من عزلة شديدة وحرمان من أي                 إلجـراءات أمنية قصو   

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للمعلومات اليت وردت إليها، ال تصدر القرارات . اتصال مع اآلخرين
سجناء " من ِقَبل املدير الوطين للسجون، وأن الرمسية ال عن جلنة القبول التابعة لسجن بعينه وال عن اللجنة اخلاصة املعينة

 ).١٦ و١٣ و٢املواد (ال ميكنهم االستئناف أمام أية سلطات أعلى درجة أو أية حماكم " ٤الدرجة 

 بغية ضمان ٤ينبغي للدولة الطرف أن تراجع وحتّسن نظامها املتعلق بتصنيف السجناء يف فئة الدرجة 
 إال يف حالة السجناء الذين تقتضي حالتهم حقاً تصنيفهم -به  واالحتفاظ -عدم تطبيق هذا التصنيف 

يف هذه الفئة، وأن تقوم دون تأخري مبراجعة سياستها الراهنة فيما يتعلق باستخدام وسائل تقييد حركة 
وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء استئناف          . السـجناء اخلاضعني هلذا النظام    
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النظام األمين اخلاص، وُتنشئ آليات املراجعة املناسبة للنظر يف وجاهة القرارات           مناسـباً يتعلق هبذا     
 . املتعلقة بتطبيق هذا النظام ومدته

 الغجر

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير اليت تفيد بوجود عدد كبري للغاية من الغجر القابعني يف السجون، ومبا  )١٩(
عاملة سيئة ومتييز على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما أفراد يتعرض لـه أفراد هذه اجلماعة من م

 ).١٦ و١١املادتان (الشرطة 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الغجر وإساءة معاملتهم من 
مبا يف ذلك عن طريق التطبيق      جانـب املوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما أفراد الشرطة،            

الصـارم للتشـريعات واللوائـح التنظيمية ذات الصلة اليت تنص على العقوبات، وتوفري التدريب               
. املناسـب للهيـئات املكلفة بإنفاذ القوانني وتوجيه التعليمات املناسبة هلا، وتوعية موظفي القضاء             

امج اِملَنح اليت ُتقدم ملساعدة الغجر      وعـالوة عـلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز دعمها لربن           
 .املنضمني إىل قوات الشرطة ولرابطة موظفي الشرطة الغجر

 األقليات الوطنية وغري املواطنني

تالحـظ اللجنة مع القلق التقارير اليت تفيد بتعرض األشخاص املنتمني إىل أقليات وطنية وغري املواطنني                 )٢٠(
 ).١٦ و١١املادتان (ظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما أفراد الشرطة ملعاملة سيئة ومتييز على أيدي املو

ينـبغي للدولـة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد األشخاص املنتمني إىل                
 .األقليات الوطنية وغري املواطنني وإساءة معاملتهم من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 ر باألشخاصاالجتا

تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء استمرار تلقي تقارير عن االجتار بالنساء واألطفال الستغالهلم يف اجلنس                  )٢١(
وتأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات عما ُيقدم من مساعدة إىل ضحايا االجتار باألشخاص              . وألغراض أخرى 

 ).١٦ و١٠ و٢املواد (ن اجلماعات املعنية وعن تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وغريهم م

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اختاذ التدابري الفعالة ملقاضاة املّتجرين باألشخاص ومعاقبتهم، مبا يف              
ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، والتوعية هبذه املشكلة، وإدراج القضية يف              

 .كلفني بإنفاذ القوانني وغريهم من اجلماعات املعنيةبرامج التدريب اخلاصة باملوظفني امل

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة                )٢٢(
حسـب نوع اجلرمية واألصل اإلثين والعمر واجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة املعاملة اليت                

 ارتكاهبا من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وعن التحقيقات واحملاكمات والعقوبات اجلزائية أو               ُيدعى
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كما تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عما توفره للضحايا من             . التأديبـية املتصلة هبذه األعمال    
 .تعويض أو إعادة تأهيل

شر على نطاق واسع التقارير اليت تقدمها هنغاريا إىل اللجنة وكذلك           وتشجع الدولة الطرف على أن تن      )٢٣(
استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، باللغات املناسبة وعن طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط اإلعالم واملنظمات 

 .غري احلكومية

بتها لتوصيات اللجنة   وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن استجا              )٢٤(
 . أعاله١٧ و١٢ و٩ و٧الواردة يف الفقرات 

وتدعـو اللجـنة الدولـة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني اخلامس والسادس، اللذين سُينظر فيهما                 -٢٥
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بوصفهما تقريرها الدوري السادس، يف موعد أقصاه 

 املكسيك -٣٥

 ٧٣١ و ٧٢٨ يف جلستيها    (CAT/C/55/Add.12) التقرير الدوري الرابع للمكسيك      نظـرت اللجنة يف    )١(
، واعتمدت يف )CAT/C/SR.731 وCAT/C/SR.728 (٢٠٠٦نوفمرب / تشـرين الثاين  ٩ و ٨املعقودتـني يومـي     

 .، املالحظات اخلتامية التالية(CAT/C/SR.747) ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املعقودة يف ٧٤٧جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع املقدم من املكسيك وباحلوار البّناء واملثمر الذي أجرته مع الوفد                 )٢(
وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها ردوداً مفصلة على قائمة            . الكـفء والرفـيع املستوى    

 .ملقدمة من الوفداملسائل اليت وضعتها اللجنة، وللمعلومات اإلضافية ا

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحـب اللجنة مبا أظهرته الدولة الطرف خالل السنوات األخرية من انفتاح تام حيال اآلليات الدولية                 )٣(
لرصـد حقـوق اإلنسان، وال سيما قيامها خالل األشهر األخرية بتقدمي تقاريرها إىل ست من هيئات معاهدات         

 .حقوق اإلنسان السبع

 على الربوتوكول االختياري    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١وتـثىن اللجـنة على الدولة الطرف لتصديقها يف           )٤(
وقد أتاح ذلك . التفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

ة إىل مكافحة التعذيب، وأكد عزم الدولة       للـنظام القـانوين للدولة الطرف أداة منع إضافية تدعم اجلهود الرامي           
 .الطرف على مكافحة هذه املمارسة واستئصاهلا

، واليت تعترف فيه    ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٥وتثين اللجنة أيضاً على اإلعالن الصادر عن الدولة الطرف يف            )٥(
 .من االتفاقية ٢٢باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات الفردية املتعلقة بقضايا التعذيب مبوجب املادة 



 

31 

وتالحـظ اللجـنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف جمال التدريب بشأن حظر التعذيب                   )٦(
ومحايـة حقوق اإلنسان عموماً، وإنشاء وحدات حلماية حقوق اإلنسان يف خمتلف األقسام التابعة ملكتب النائب                

 .العام للجمهورية

 من الدستور، وإلنشاء نظام جديد للقضاء       ١٨لقيامها بتعديل املادة    وتـثين اللجنة على الدولة الطرف        )٧(
 .اجلنائي اخلاص باألحداث، وهو تعديل ينص على تشجيع تطبيق عقوبات بديلة لعقوبة السجن

وتشيد اللجنة بقيام الدولة الطرف بإدراج بروتوكول اسطنبول يف القانون املكسيكي على صعيد االحتاد               )٨(
وبإنشاء هيئات مشتركة لرصد إدراج التقرير الطيب والنفساين اخلاص فيما يتصل حباالت            ويف واليـات عـدة،      

 .التعذيب املمكنة وكفالة املزيد من الشفافية يف استخدامه

وهتنـئ اللجـنة املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان على ما تقوم به من عمل يف رصد انتهاكات حقوق                   )٩(
 .اإلنسان واإلبالغ عنها

 :حب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التاليةوتر )١٠(

 ١٥الـربوتوكول االختـياري املـلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف               )أ( 
 ؛٢٠٠٢مارس /آذار

/  آذار ١٥الـربوتوكول االختياري التفاقيـة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف              )ب( 
 ؛٢٠٠٢مارس 

الـربوتوكول االختـياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل              )ج( 
األطفال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات              

 ؛٢٠٠٢مارس / آذار١٥املسلحة، يف 

 ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨حكمة اجلنائية الدولية، يف نظام روما األساسي للم )د( 

 ؛٢٠٠٢فرباير / شباط٢٨اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص، يف   )ه( 

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال       ١٩٩٩ لعام   ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        )و( 
 .٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠يف واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

تالحظ اللجنة أن القانون االحتادي املتعلق مبنع التعذيب واملعاقبة عليه ُيعّرف التعذيب تعريفاً يتوافق مع                )١١(
الية إىل أخرى، وألن غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن تعريف جرمية التعذيب غالباً ما خيتلف من و. أحكام االتفاقية

 .قانون العقوبات يف والية غرييرو ال ينص على هذه اجلرمية
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ينـبغي للدولة الطرف أن تضمن نص التشريعات االحتادية وتشريعات الواليات على تعريف جلرمية              
التعذيـب يتفق مع املعايري الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان               

 .األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه

وحتيط اللجنة علماً مبشروع إصالح النظام القضائي برمته، الذي تتمثل أهدافه الرئيسية يف إدراج إجراء                )١٢(
اهتامي وشفوي يف إطار القضايا اجلنائية، وجتريد االعترافات اليت ال يتم اإلدالء هبا أمام قاٍض من أية قيمة إثباتية،                   

ويساور اللجنة القلق أيضاً . إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذا اإلصالح مل يعتمد بعد. خذ مببدأ قرينة الرباءة   واأل
إزاء ما ورد إليها من تقارير عن كثرة احلاالت اليت تعترب فيها األقوال األولية اليت يتم اإلدالء هبا أمام النيابة ذات                     

 .م اإلدالء هبا الحقاً أمام قاٍضقيمة إثباتية أكرب من األقوال اليت يت

ينبغي للدولة الطرف أن تنجز إصالح نظامها القضائي برمته مبا يكفل، يف مجلة أمور، األخذ بالنموذج 
االهتامي الشفوي لإلجراءات اجلنائية، وهو منوذج يطبق بشكل كامل مبدأ قرينة الرباءة ويضمن تطبيق 

 .مبادئ احملاكمة العادلة يف تقييم األدلة

 .وتالحظ اللجنة بقلق ما ورد إليها من تقارير عن ممارسات االحتجاز التعسفي يف الدولة الطرف )١٣(

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة ملنع مجيع أشكال االحتجاز اليت قد تفضي إىل ممارسة            
اص الذين يرتكبون مثل التعذيب، والتحقيق يف االدعاءات املتعلقة باالحتجاز التعسفي ومعاقبة األشخ

 .هذه اجلرمية

وتالحظ اللجنة بقلق أن احملاكم العسكرية ال تزال ترفع أمامها دعاوى بشأن أعمال التعذيب اليت يرتكبها  )١٤(
ويساور اللجنة قلق أيضاً ألن التعذيب الذي يتعرض لـه العسكريون          . عسكريون ضد املدنيني أثناء أداء مهامهم     

 .ب القانون العسكري وذلك رغم اإلصالحات املقترحة يف هذا اجملالال يعّرف كجرمية مبوج

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إحالة القضايا اليت تنطوي على انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما               
التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت يرتكبها عسكريون ضد املدنيني، إىل احملاكم              

انظر أيضاً [بشـكل دائم، حىت لو كانت هذه االنتهاكات قد ارتكبت يف إطار أداء اخلدمة              املدنـية   
 ٢٠التوصية الصادرة عن اللجنة يف هذا الصدد والواردة يف تقريرها بشأن املكسيك يف سياق املادة                

ن وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم بإصالح قانو       ))]. ز(٢٢٠، الفقرة   CAT/C/75(من االتفاقية   
 .القضاء العسكري بغية تضمينه جرمية التعذيب

، الذي يشار إىل أنه قد حّول إىل )االحتجاز لفترة قصرية(وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراء اإلقامة اجلربية  )١٥(
شـكل مـن أشـكال االحتجاز السابق للمحاكمة تستخدم فيه الوحدات اليت حيرسها أفراد الشرطة القضائية                 

 ٩٠ وتصل هذه املدة إىل - يوماً ٣٠ملكتب املدعي العام، حيث ميكن احتجاز املشتبه فيهم ملدة وموظفون تابعون 
وتالحظ .  يف نفس الوقت الذي جيري فيه التحقيق جلمع األدلة واستجواب الشهود           -يومـاً يف بعض الواليات      

 والذي أعلنت فيه احملكمة     ٢٠٠٥رب  سبتم/اللجنة مع االرتياح القرار الصادر عن احملكمة العليا االحتادية يف أيلول          
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عـدم دسـتورية إجـراء اإلقامة اجلربية، إال أهنا تشعر بالقلق ألن قرار احملكمة يتعلق بقانون العقوبات يف والية               
 .شيهواهواه فقط ويبدو أنه غري ملزم للمحاكم يف الواليات األخرى

ن تكفل إلغاء إجراء اإلقامة اجلربية يف       ينبغي للدولة الطرف، يف ضوء قرار احملكمة العليا االحتادية، أ         
 .تشريعاهتا وممارستها الفعلية، وذلك على صعيد االحتاد ويف مجيع الواليات

وتشعر اللجنة بالقلق ألن السلطات تصنف أعماالً ميكن أن توصف بأهنا من أعمال التعذيب كجرائم أقل  )١٦(
ويساور اللجنة قلق أيضاً  . ات بسبب أعمال التعذيب    وهو ما قد يفسر اخنفاض عدد احملاكمات واإلدان        -خطورة  

ألن اجلرائم ضد اإلنسانية، مبا فيها جرمية التعذيب، ال تزال خاضعة للتقادم رغم مشروع اإلصالح املعروض على                 
 .اجمللس الوطين يف هذا الصدد

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

تعذيب بصفتها تعذيباً على حنو سريع وفّعال       التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بال      )أ( 
ونزيه، وضمان إجراء فحص طيب يقوم به طبيب مستقل يف مجيع احلاالت وفقاً لربوتوكول اسطنبول               

انظر أيضاً التوصية الصادرة عن اللجنة يف هذا الصدد والواردة يف تقريرها بشأن املكسيك يف سياق [
 ؛))]ك(٢٢٠قرة ، الفCAT/C/75( من االتفاقية ٢٠املادة 

اختـاذ اخلطـوات الالزمة لتوفري التدريب املهين للموظفني الطبيني املكلفني برعاية             )ب( 
األشخاص املدعى أهنم ضحايا وفحص حالتهم، وضمان استقالل هؤالء املوظفني، وتوسيع نطاق تنفيذ 

 ؛) أعاله٨انظر الفقرة (بروتوكول اسطنبول حىت يشمل مجيع الواليات 

عدم جواز الطعن أمام احملاكم يف الفحوص الطبية اليت تكشف وقوع أعمال            ضمان   )ج( 
 تعذيب، كلما أُجريت هذه الفحوص على يد طبيب مستقل وفقاً لربوتوكول اسطنبول؛

حماكمـة األشخاص املسؤولني عن أعمال التعذيب ومعاقبتهم على حنو يتناسب مع             )د( 
 درجة خطورة األعمال املرتكبة؛

 إصالح نظام القضاء اجلنائي مبا يكفل عدم تقادم اجلرائم اليت ُترتكب ضد             استكمال  )ه( 
 .اإلنسانية، وال سيما جرمية التعذيب

وحتـيط اللجـنة علماً مبا أعربت عنه مؤخراً اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                  )١٧(
ختول السلطة التنفيذية صالحيات حصرية تسمح هلا بأن         من الدستور اليت     ٣٣أسرهم من قلق فيما يتعلق باملادة       

ويساور . تطرد من إقليمها الوطين فوراً ودون احلاجة إىل قرار مسبق من احملكمة أي أجنيب تعترب إقامته غري شرعية
 .جب الوااللجنة القلق لعدم إتاحة الفرصة الكاملة للوصول إىل سبل االنتصاف القضائي ملراجعة كل حالة على النحو

 من االتفاقية، مجيع اخلطوات الالزمة لضمان       ٣ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، يف ضوء أحكام املادة          
وصول األطراف املعنية إىل سبل االنتصاف القضائي اليت متكنهم من الطعن يف قرار الطرد، وتتأكد من 

 .أن هذه السبل تفضي إىل وقف تنفيذ القرار
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د إليها من تقارير عن االستخدام املفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة خالل وتالحظ اللجنة بقلق ما ور   )١٨(
، وسان سلفادور أتينكو ٢٠٠٤مايو / أيار٢٨يف ) خاليسكو(األحـداث واالضطرابات اليت شهدهتا غواداالخارا      

ل هذه  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير عما ختل          . ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ٤ و ٣يومـي   ) أتيـنكو (
العملـيات من استخدام عشوائي لالحتجاز التعسفي واحلبس االنفرادي، فضالً عن املعاملة السيئة ومجيع أشكال               

 .كما تناهت إىل مسامع اللجنة ادعاءات من هذا القبيل تتعلق باألحداث اليت شهدهتا واكساكا. اإلساءة

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

إىل القوة إال كمالذ أخري ومع التقيد الصارم بقاعديت التناسب          ضمان عدم اللجوء     )أ( 
 والضرورة الدوليتني يف ضوء اخلطر القائم؛

 اليت اقترحتها املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان يف كانون         ١٢تنفـيذ التوصية رقم      )ب( 
املسؤولني أو  االستخدام غري املشروع للقوة ولألسلحة النارية من جانب         " بشأن   ٢٠٠٦يناير  /الثاين

 ؛"املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها موظفون  )ج( 
عامون، وال سيما االنتهاكات اليت تعرض هلا األشخاص الذين مت توقيفهم خالل هذه العمليات اليت               

 .ني عن هذه االنتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجبنفذها أفراد الشرطة، وحماكمة املسؤول

ويسـاور اللجنة قلق إزاء ما ورد إليها من تقارير عما تعرضت لـه النساء من عنف، وال سيما خالل                    )١٩(
 يف سان سلفادور أتينكو، وخباصة إزاء حاالت التعذيب ٢٠٠٦مايو /العملـية الـيت نفذها أفراد الشرطة يف أيار      

 مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي كالتحرش والتهديد باالغتصاب، وغري املدعـى وقوعها،  
ويف هذا . ذلـك مـن االعـتداءات اليت ارتكبها أفراد قوات األمن وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني    

، لُيعىن باجلرائم اليت    ٢٠٠٦ر  فرباي/الصدد، تالحظ اللجنة مع االرتياح استحداث وظيفة املدعي اخلاص، يف شباط          
تـنطوي على أعمال عنف تستهدف النساء، ومراعاة البعد اجلنساين يف التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق                

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن األنشطة اليت يضطلع هبا املدعي اخلاص قد تقتصر على اجلرائم العادية . اإلنسان
 .مبوجب القانون االحتادي

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

إجـراء حتقيق سريع وفعال ونزيه يف األحداث اليت ختللت العملية اليت نفذهتا قوات               )أ( 
، وكفالة حماكمة املسؤولني عن هذه      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤ و ٣األمـن يف سان سلفادور أتينكو يومي        

 االنتهاكات ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

 ضحايا األعمال املشكو منها على تعويض منصف وفعال؛ضمان حصول  )ب( 
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كفالة حصول مجيع النساء الالئي تعرضن للعنف اجلنسي على اخلدمات املالئمة اليت             )ج( 
 تضمن هلن إعادة التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج يف اجملتمع؛

القضائية، وضـع معـايري شفافة تضمن، يف حال تنازع االختصاص بني السلطات              )د( 
الـتحديد القـاطع للقضايا اليت ميكن فيها للمدعي اخلاص املعين بالنظر يف اجلرائم اليت تنطوي على                 

 .أعمال عنف ضد النساء أن ميارس اختصاصه القضائي خبصوص جرائم حمددة تقترف حبق النساء

 ضد املرأة يف سيوداد خواريس،      وحتيط اللجنة علماً مبا تبذله الدولة الطرف من جهود ملعاجلة قضايا العنف            )٢٠(
 بإنشاء وظيفة املدعي اخلاص املعين بالنظر يف اجلرائم اليت تنطوي على قتل النساء              ٢٠٠٤مبا يف ذلك قيامها يف عام       

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق     . داخل البلدية، واللجنة املعنية مبنع واستئصال العنف ضد املرأة يف سيوداد خواريس           
 مل يبت ١٩٩٣ امرأة يف سيوداد خواريس منذ عام ٤٠٠القضايا املتعلقة بقتل أو اختفاء ما يزيد على ألن العديد من 

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما ورد إليها من . فيها بعد، وألن أعمال العنف، وحىت القتل، ال تزال متواصلة هناك
 موظفاً حكومياً يدعى أهنم     ١٧٠ية ما يزيد على     تقاريـر عـن عدم التوصل إىل أية استنتاجات فيما يتعلق مبسؤول           

 .أو جرائم أثناء التحقيق يف هذه احلاالت، مبا يف ذلك اللجوء إىل التعذيب النتزاع االعترافات/ارتكبوا خمالفات و

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

عاقبتهم مضاعفة جهودها الرامية إىل كشف األشخاص املسؤولني عن هذه اجلرائم وم )أ(
 على النحو الواجب؛

التحقـيق يف مـا ورد من تقارير عن جلوء موظفني عامني إىل أساليب التعذيب بغية         )ب(
 انتزاع األدلة ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم على النحو الواجب؛

مضـاعفة جهودها الرامية إىل االمتثال التام للتوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية             )ج(
 من الربوتوكول   ٨تميـيز ضد املرأة عقب التحقيق الذي قامت به مبوجب املادة            بالقضـاء عـلى ال    

 .االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن عدد احلاالت اليت أفضت فيها اإلجراءات                   )٢١(
 .يا أعمال التعذيب مل يتجاوز حىت اآلن حالتنيالقضائية إىل منح تعويض لضحا

 مـن اتفاقـية مناهضة التعذيب، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، يف تشريعاهتا         ١٤وفقـاً لـلمادة     
وممارساهتا، حق كل شخص يتعرض لعمل من أعمال التعذيب يف االنتصاف ويف احلصول على تعويض 

 .ى أكمل وجه ممكنعادل ومناسب، مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيله عل

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن السلطات القضائية ال تزال تعطي قيمة إثباتية          )٢٢(
لالعـترافات اليت ُيحَصلُ عليها باستخدام العنف البدين أو النفسي، إذا كانت مدعومة بأدلة أخرى، وذلك على                 

 .ص على خالف ذلكالرغم من األحكام القانونية اليت تن
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ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم االستشهاد بصورة مباشرة أو غري مباشرة بأية أقوال يثبت أنه مت 
 من االتفاقية، إال إذا كان ١٥اإلدالء هبا نتيجة التعذيب، كدليل يف أية إجراءات، وفقاً ألحكام املادة 

 .ذه األقوالذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هب

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما اختذته من                 )٢٣(
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع       . خطـوات لالمتـثال للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية         

تها إىل أعضاء احلكومة واجمللس الوطين، وإىل السلطات        اخلطوات املالئمة لتنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلك إحال        
 .احمللية، للنظر فيها واختاذ ما يلزم من تدابري بشأهنا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع التقارير اليت تقدمها إىل اللجنة، وكذلك هذه                 )٢٤(
كان األصليني، عن طريق وسائط اإلعالم واملواقع االستنتاجات والتوصيات، وذلك بوسائل منها النشر بلغات الس       

 .الرمسية على الشبكة واملنظمات غري احلكومية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها، يف غضون سنة، معلومات عما اختذته من تدابري تنفيذاً                  )٢٥(
 . من هذه املالحظات اخلتامية٢٠ و١٩ و١٦ و١٤للتوصيات الواردة يف الفقرات 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها اخلامس والسادس، اللذين سينظر فيهما باعتبارمها التقرير  )٢٦(
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١الدوري السادس، يف موعد أقصاه 

 االحتاد الروسي -٣٦

جلساهتا يف ) CAT/C/55/Add.11(نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الرابع لالحتاد الروسي  )١(
واعتمدت يف  ) 735 و 733 و CAT/C/SR.732 (٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٠، املعقودة يف    ٧٣٥ و ٧٣٣ و ٧٣٢

 .االستنتاجات والتوصيات التالية) CAT/C/SR.751 (٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ املعقودة يف ٧٥١جلستها 

  مقدمة-ألف 

 دوري الرابع لالحتاد الروسي وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل         ترحـب اللجـنة بالـتقرير ال       )٢(
)CAT/C/RUS/Q/4/Add.1 .(              وترحب اللجنة باحلوار الذي أجرته مع الوفد، غري أهنا تأسف ألن الوفد مل يضم

يت أتاحها ممثلو   وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات اإلضافية الشفوية واخلطية ال        . ممثالً من مكتب املّدعي العام    
 .الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :ترحب اللجنة بالتطورات اإلجيابية التالية )٣(

 بدأ نفاذ قانون اإلجراءات     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ إىل   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١يف الفترة من     )أ( 
، يف مجلة أمور، استحداث نظام احملاكمة ، والذي يشمل٢٠٠١ديسمرب /اجلنائية اجلديد، الذي أُقّر يف كانون األول



 

37 

أمـام هيئات احمللفني، وفرض قيود أكثر صرامة على إجراءات االحتجاز واالستجواب، وأحكاماً الستبعاد األدلة         
الـيت ُيحصل عليها يف غياب حمامي الدفاع، وجييز للقاضي، وليس للنيابة العامة، إصدار أمر التوقيف، كما يقيد                  

  ساعة؛٤٨تبه يف ارتكاهبم أفعاالً جنائية حبد أقصى قدره فترة احتجاز املش

 بدأ نفاذ قانون اجلرائم اإلدارية اجلديد الذي حيظر القرارات أو األفعال            ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١يف   )ب( 
 أو حاالت التقصري اليت حتط من كرامة اإلنسان أثناء تطبيق تدابري اإلكراه اإلداري؛

 الذي يقّر إنشاء برنامج احتادي جديد       ٥٢٣مد القرار رقم     اعتُ ٢٠٠٣أغسـطس   / آب ٢٥يف   )ج( 
 ينّص على توظيف متعاقدين يف بعض أقسام القوات املسلحة، مما حيّد من عدد اجملندين؛

 اعتمد القانون االحتادي املتعلق حبالة محاية الضحايا والشهود وغريهم          ٢٠٠٤أغسطس  /يف آب  )د( 
الذي ينّص على توفري نظام للحماية احلكومية لضحايا اجلرائم والشهود مـن املشـاركني يف الدعاوى اجلنائية، و       

 واألشخاص اآلخرين املشاركني يف الدعاوى اجلنائية وأقارهبم؛

، مت التصـديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال            ٢٠٠٤يف عـام      )ه( 
 . التمييز ضد املرأة

ابري اإلدارية وغري اإلدارية العديدة املتخذة، مبا يف ذلك التدابري املتخذة وترحـب اللجـنة كذلـك بالتد       )٤(
وتشري . بالتشـاور مع جملس أوروبا هبدف حتسني ظروف االحتجاز، والتزام الدولة الطرف مبواصلة هذه اجلهود              

 :اللجنة بشكل خاص إىل ما يلي

ل والذي ينّص على احلد      عن وزارة العد   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢ الصادر يف    ٢٠٥األمـر رقم     )أ( 
 األدىن من احلصص الغذائية اليت ينبغي توفريها للمشتبه هبم واملتهمني واملدانني؛

التدابري اهلامة اليت اختذهتا الدولة الطرف هبدف احلد من االكتظاظ يف أماكن االحتجاز واعتماد               )ب( 
 . ٢٠٠٦سبتمرب /اإلطار االستراتيجي لتطوير نظام السجون يف أيلول

  دواعي القلق والتوصيات-يم ج

 أدناه شواغل اللجنة وتوصياهتا اليت تتناول مسائل متعلقة جبميع أرجاء إقليم ٢٣ إىل ٧ترد يف الفقرات من  )٥(
 . تتناول حتديداً الوضع يف مجهورية الشيشان، وفقاً للتوصيات السابقة للجنة٢٤الدولة الطرف؛ فالفقرة 

 .االت احملددة أدناهويساور اللجنة قلق بشأن اجمل )٦(

 التعريف

باملعىن " التعذيب"يف حـني تالحـظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن مجيع األفعال اليت ميكن وصفها ب                    )٧(
 مـن االتفاقية هي أفعال يعاقب عليها القانون يف االحتاد الروسي، فإن تعريف مصطلح               ١املقصـود يف املـادة      

 من القانون اجلنائي ال يعكس بصورة كاملة مجيع عناصر التعريف ١١٧ادة بصيغته الواردة يف شرح امل   " التعذيب"
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 من االتفاقية، والذي يتضمن اشتراك أي موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية ١الوارد يف املادة 
ُيدخل األفعال وعالوة على ذلك، فإن التعريف ال . يف التعذيب أو التحريض عليه أو املوافقة عليه أو التغاضي عنه

 .اليت هتدف إىل اإلكراه يف نطاق التعذيب

 من  ١ينـبغي أن تـتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة جلعل تعريفها للتعذيب متفقاً متاماً مع املادة                 
االتفاقـية، وخباصـة لضمان إمكانية تقدمي رجال الشرطة واجليش وموظفي النيابة العامة للمحاكمة              

 . من القانون اجلنائي١١٧ و٣٠٢مبوجب املادتني 

 توفري الضمانات للمحتجزين

تشـمل القوانني واملمارسات اليت تعرقل اتصال املشتبه هبم واملتهمني باحملامني واألقارب وال توفر بالتايل                )٨(
 :ضمانات كافية للمحتجزين ما يلي

لشرطة ومرافق  اللوائـح الداخلـية ملـرافق االحتجاز املؤقت، كاالحتجاز املؤقت يف حراسة ا             )أ( 
االحـتجاز السابق للمحاكمة، وعدم قيام احملاكم بإصدار أوامر بالتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بانتزاع أدلة عن                
طريق التعذيب، واألفعال االنتقامية املبلغ عن ارتكاهبا ضد حمامي الدفاع الذين يدعون تعرض موكليهم للتعذيب               

  على ممارسة التعذيب وإساءة املعاملة؛أو إساءة املعاملة، مما يشجع فيما يبدو

إمكانية تقييد اتصال املشتبه هبم بأقارهبم حبجة احملافظة على سرية التحقيقات وفقاً ملا تنّص عليه                )ب( 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية؛٩٦املادة 

أبريل /نيسان ٢٢ املؤرخ FZ-١٨القانون املتعلق بنشاط احملتجزين، وكذلك القانون االحتادي رقم  )ج( 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، وجيوز مبوجبه حبس املشتبه بارتكاهبم جرائم           ٩٩، الـذي يعـّدل املـادة        ٢٠٠٤

  يوماً من دون توجيه هتم إليهم؛٣٠ملدة " إرهابية"

م املمارسة املبلغ عنها واملتمثلة يف حبس املشتبه بارتكاهبم أفعاالً جنائية بتهم إدارية، واليت ُيحر              )د( 
 .احملتجزون مبوجبها من الضمانات اإلجرائية

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف اإلعمال الفعلي للحق يف االتصال مبحاٍم وغريه من ضمانات احلماية               
من التعذيب ابتداًء من حلظة احلرمان الفعلي من احلرية، وذلك بناء على طلب احملتجز ال على طلب                 

 .املوظف احلكومي وحده

لطرف أن تكفل حصول املشتبه بارتكاهبم أفعاالً جنائية على حقوقهم وعلى الضمانات    وعلى الدولة ا  
 .اإلجرائية اليت حتول دون تعرضهم لالحتجاز التعسفي بتهم إدارية

 تفشي استخدام العنف

 :تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي )٩(
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ذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة االدعاءات الكثرية واملستمرة والثابتة املتعلقة بأعمال التع       )أ( 
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني مبا يف ذلك يف أقسام الشرطة؛

نظام الترقية يف سلك إنفاذ القوانني، املستند إىل عدد اجلرائم اليت يكشف مرتكبوها، األمر الذي   )ب( 
 دو على استخدام التعذيب وإساءة املعاملة بغية انتزاع االعترافات؛يشجع، فيما يب

املعلومات اليت أفادت هبا الدولة الطرف بشأن عدم السماح ملمثلي املنظمات الدولية غري اللجنة               )ج( 
 .األوروبية ملنع التعذيب بالتحدث مع السجناء إال حبضور ممثلني إلدارة السجن

 إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات املتعلقة          ينـبغي للدولـة الطرف أن تضمن      
بالتعذيـب وإسـاءة املعاملة وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عنها إىل احملاكمة وتعاقبهم، وأن تضمن       

 .كذلك محاية املشتكني من التعذيب والشهود

كن االحتجاز وحاالت إساءة وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف إنشاء نظام وطين الستعراض مجيع أما
املعاملة اليت يدعى تعرض األشخاص هلا أثناء احتجازهم، وذلك من خالل ضمان الزيارات املنتظمة              

ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تضع الدولة      . واملسـتقلة واملفاجـئة وغري املقيدة جلميع أماكن االحتجاز        
 األماكن وأن تيّسر زيارة املراقبني الطـرف مـبادئ توجيهية ومعايري إدارية شفافة للوصول إىل هذه     

 .املستقلني، من قبيل املنظمات غري احلكومية املستقلة

 الذي أقّره جملس الدوما 3-11807وينبغي للدولة الطرف أن تنجز وتقّر مشروع القانون االحتادي رقم 
 .، والذي جيري إعداده اآلن للقراءة الثانية٢٠٠٣سبتمرب /يف القراءة األوىل يف أيلول

وينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري املالئمة إلزالة أي آثار سلبية قد تترتب على نظام الترقية                 
 .املطبق حالياً يف سلك إنفاذ القانون فيما يتعلق بتفشي ممارسات التعذيب وإساءة املعاملة

 :وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي )١٠(

فضالً  )dedovshchina(يف املؤسسة العسكرية     )٣( إىل ممارسة اإلهناك   التقارير املستمرة اليت تشري    )أ( 
عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف القوات املسلحة، اليت يرتكبها 

غم مما أفادت به الدولة الضـباط أو غريهم من املوظفني أو تتم برضاهم أو بقبوهلم الضمين أو مبوافقتهم، على الر   
 الطرف بشأن اعتزامها وضع خطة عمل ملنع اإلهناك يف صفوف القوات املسلحة؛

الـتقارير املوثقـة عن تعرض الضحايا الذين يقدمون شكاوى هبذا الشأن إىل مزيد من األفعال                 )ب( 
 االنتقامية واإلساءات وعن عدم وجود أي نظام حلماية الشهود على هذه األعمال؛

                                                      

بأنه تعذيب أو مضايقة "Concise Oxford English Dictionary (Eleventh edition) مصـطلح يعّرفه قاموس   )٣(
 ".بإجباره على أداء مهام شاقة أو مهينة أو خطرة) طالب أو جمند جديد(
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مئات التقارير اليت تفيد بأن التحقيقات غري كافية أو غري موجودة، كما تفيد بتفشي اإلفالت من  )ج( 
 .العقاب رغم وجود آالف الضباط املتهمني بارتكاب مثل هذه اجلرائم

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق هنجاً يقوم على عدم التهاون مطلقاً إزاء مشكلة التنكيل املستمرة يف                
 املسلحة، وأن تتخذ تدابري فورية ملنع هذه التجاوزات وضمان إجراء حتقيقات عاجلة صفوف القوات

 .ونزيهة وفعالة بشأهنا وتقدمي مرتكبيها إىل احملاكمة

وينـبغي أن تضمن الدولة الطرف محاية ضحايا العنف يف القوات املسلحة والشهود عليه وأن تنشئ                
 . املساعدة الطبية والنفسيةبرناجماً إلعادة تأهيل الضحايا، يتضمن تقدمي

 العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك االجتار هبم

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي )١١(

عدم وجود شكاوى رمسية وفقاً ملا أفادت به الدولة الطرف، رغم وجود ادعاءات يعتد هبا بشأن  )أ( 
 ممارسة العنف ضد النساء أثناء االحتجاز؛

  املتعلقة بتفشي العنف املرتيل وقلة األماكن املخصصة إليواء الضحايا؛التقارير )ب( 

 .التقارير املتعلقة باستمرار االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي )ج( 

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن محاية النساء يف أماكن االحتجاز، وأن تضع إجراءات واضحة لتقدمي               
 .د واملراقبةالشكاوى وآليات للرص

وينـبغي للدولة الطرف أن تضمن محاية املرأة من خالل اعتماد تدابري تشريعية وغري تشريعية حمددة                
ملعاجلة مشكلة العنف املرتيل، توفري احلماية واخلدمات الطبية واالجتماعية والقانونية واإلقامة املؤقتة            

 .للضحايا ومساءلة اجلناة

 .تدابري املتخذة ملنع ومكافحة االستغالل واإليذاء اجلنسيني لألطفالوينبغي للدولة الطرف أن تعزز ال

وينـبغي للدولـة الطرف أن تواصل جهودها لضمان تنفيذ تشريعات مكافحة االجتار بالبشر تنفيذاً               
وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التعديالت التشريعية املقترحة فضالً عن مشروع قانون بشأن             . فعاالً

 .لضمان محاية أكثر فعالية للضحايا ومالحقة املتجرين هبم" ار بالبشرمكافحة االجت"

 التحقيقات واإلفالت من العقاب

افـتقار النـيابة العامة إىل درجة كافية من االستقالل، وال سيما بسبب املشاكل النامجة عن املسؤولية                  )١٢(
وقت نفسه، على سري التحقيقات بطريقة سليمة، املزدوجة للنيابة العامة املتمثلة يف رفع الدعاوى واإلشراف، يف ال       

 .وعدم مباشرة وإجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة بشأن االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة
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ينـبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل األولوية، ببذل جهود من أجل إصالح النيابة العامة بوسائل                 
نون االحتادي الراهن املتعلق مبكتب املّدعي العام، لضمان استقالله وحياده،          تشمل بصفة خاصة تعديل القا    

وأن تفصـل وظـيفة حتريك الدعاوى اجلنائية عن وظيفة اإلشراف على التحقيقات األولية يف ادعاءات                
وينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آليات فعالة ومستقلة للرقابة لضمان إجراء حتقيقات سريعة             . التعذيـب 

 .ة وفعالة يف مجيع االدعاءات املبلغ عنها، واملالحقة القانونية ملن يثبت إدانتهم ومعاقبتهمونزيه

 استقالل القضاء

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي )١٣(

 نظام حتديد مدة خدمة القضاة وتأثريه على استقالل القضاء؛ )أ( 

فني تلقائياً رؤساء اهليئات التشريعية أو      نظـام انـتخاب احمللفني الذي ال يستبعد من هيئة احملل           )ب( 
 .التنفيذية وأفراد اجليش والقضاة واملدعني العامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون

ينبغي للدولة الطرف أن تصلح نظام اختيار احمللفني لضمان حظر مشاركة األشخاص املذكورين أعاله 
. ار العشوائي قد تضّر حبياد هذه اهليئات ونزاهتها       يف هيـئات احمللفـني واستبعاد أي إمكانية لالختي        

وينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز استقالل القضاء، وبصورة خاصة فيما يتعلق بتأمني              
 .والية القضاة

 نظام قضاء األحداث

الطرف مل تؤسس بعد تالحظ اللجنة املبادرات التشريعية العديدة اجلارية، غري أهنا تشعر بالقلق ألن الدولة  )١٤(
 .نظاماً لقضاء األحداث

ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلصالح نظام قضاء األحداث وأن تعتمد مشروع القانون االحتادي املتعلق        
 .والذي ينّص يف مجلة أموٍر على إنشاء حماكم خاصة باألحداث" أسس نظام خاص باألحداث"بوضع 

 اللجوء وعدم اإلعادة القسرية والتسليم

 : من االتفاقية ما يلي٣تتضمن املسائل املتعلقة باملادة  )١٥(

 شخص يف هذا العام إىل بلدان جماورة أخرى، وفقاً لوزارة          ٣٠٠تقاريـر عـن إعـادة أكثر من          )أ( 
  من االتفاقية؛٣الشؤون الداخلية، وعدم وجود الضمانات الالزمة الحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية مبوجب املادة 

 من قانون اجلرائم اإلدارية بسبب انتهاكات       c18.8نتشار استخدام الطرد اإلداري وفقاً للمادة       ا )ب( 
 .بسيطة لقواعد اهلجرة
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حقيقية توجد أُسس ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل بلد 
 .بأنه قد يتعرض فيه للتعذيبحتمل على االعتقاد 

طرف أن تبّين بشكل أوضح انتهاكات قواعد اهلجرة اليت ميكن أن تؤدي إىل الطرد              وينبغي للدولة ال  
وينبغي أن تضمن الدولة    . اإلداري وأن تضـع إجـراءات واضحة لضمان تطبيقها على حنو منصف           

 من االتفاقية بشأن إجراء مراجعة إدارية أو قضائية مستقلة وحمايدة ٣الطرف االمتثال ملتطلبات املادة 
 .لقرار الطردوفعالة 

وينبغي للدولة الطرف أن تصدر وثائق هوية جلميع طاليب اللجوء يف بداية عملية طلب اللجوء، مبا يف 
 .٢ذلك يف مطار شريمييتينيفو 

، يف ظروف تكون فيها املعايري      "اإلعادة القسرية "مـا أبلغ عنه من استخدام الضمانات اخلطية يف سياق            )١٦(
لضمانات، مبا يف ذلك ترتيبات الرصد الفعال للحالة بعد العودة وضمانات احملاكمة            الدنـيا الستخدام مثل هذه ا     

 . من االتفاقية٣العادلة، غري واضحة وضوحاً كامالً وبالتايل ال ميكن تقييم اتساقها مع املادة 

ينـبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة مبعلومات إحصائية مفصلة عن عدد الضمانات اليت طُلبت يف       
ـ   واألشخاص املعنيني والنتيجة اليت متّ التوصل إليها يف كل حالة، فضالً عن             ٢٠٠٢ترة منذ عام    الف

كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتطبق إجراءات واضحة للحصول . احملتويات الدنيا ألي ضمانات
 .عودةعلى مثل هذه الضمانات، وآليات قضائية كافية للمراجعة، فضالً عن آليات رصد فعالة بعد ال

 االحتجاز وأماكن احلرمان من احلرية

 :إال أهنا تظل قلقة إزاء ما يلي) ٤انظر الفقرة (تالحظ اللجنة اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف  )١٧(

الظـروف السـائدة يف مـرافق االحتجاز واستمرار مشكلة االكتظاظ يف املؤسسات العقابية               )أ( 
 ومؤسسات األحداث؛

من القيود اإللزامية على فترة االحتجاز السابق       ) ٢٠٠١(نون اإلجراءات اجلنائية اجلديد     خلو قا  )ب( 
 للمحاكمة أثناء سري اإلجراءات القضائية؛

 .عدم كفاية الرعاية الصحية لألشخاص يف مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة ويف السجون )ج( 

جي لتطوير نظام السجون، الذي اعُتمد يف       تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ اإلطار االستراتي       
، وعلى مواصلة جهودها الرامية إىل معاجلة مشكلة االكتظاظ يف املؤسسات           ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول 

العقابية وحتسني الظروف يف السجون، مبا يف ذلك مراكز احتجاز األحداث ومرافق االحتجاز السابق 
 .للمحاكمة، لضمان اتساقها مع متطلبات االتفاقية
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وينـبغي للدولـة الطـرف أن تضع قيوداً إلزامية على فترة االحتجاز السابق للمحاكمة أثناء سري                 
 .اإلجراءات القضائية

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف إنشاء خدمة صحية مستقلة عن وزارة الشؤون الداخلية والقضاء               
نتظمة وبناء على طلبهم، إلجراء فحوص طبية للمحتجزين لدى توقيفهم وإطالق سراحهم، وبصورة م

فرادى أو جمتمعني، مع إنشاء هيئة مستقلة مالئمة ذات خربة يف الطب الشرعي حبيث يتسىن فحص                 
احلاالت الطبية اخلطرة، وخباصة يف حالة الوفاة أثناء االحتجاز، بواسطة خرباء حمايدين وإتاحة نتائج              

 .الفحص ألقارب املتوىف

بذهلا الدولة الطرف لتحسني الوضع، غري أن الظروف املعيشية للمرضى، مبن           تالحظ اللجنة اجلهود اليت ت     )١٨(
فيهم األطفال يف مستشفيات الطب النفسي ال تزال غري مالئمة كما أن هذه املؤسسات تشهد اكتظاظاً يصل إىل                  

 .حد املعاملة الالإنسانية أو املهينة، فضالً عن طول فترات البقاء يف هذه املؤسسات

ة الطرف أن تواصل تطوير خدمات املرضى غري املقيمني بغية احلد من مشكلة االكتظاظ              ينبغي للدول 
يف مستشـفيات الطـب النفسـي وتقليص مدة اإلقامة يف املستشفى، فضالً عن اختاذ تدابري مالئمة           

 .لتحسني الظروف املعيشية جلميع املرضى، مبن فيهم األطفال، يف مؤسسات املرضى املقيمني

 التدريب

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي )١٩(

افتقار املوظفني الطبيني بشكل عام وموظفي مراكز االحتجاز املؤقت يف حراسة الشرطة بشكل              )أ( 
 خاص، إىل التدريب الالزم لكشف آثار التعذيب وإساءة املعاملة؛

 يتعلق بااللتزامات عدم كفاية التدريب العملي ملوظفي إنفاذ القانون والقضاة وأفراد اجليش فيما         )ب( 
 .اليت تنص عليها االتفاقية

ينـبغي للدولة الطرف أن تكفل لألطباء التدريب العملي على كشف آثار التعذيب وإساءة املعاملة،           
وفقـاً لـربوتوكول اسـطنبول، فضـالً عن تدريب موظفي النيابة العامة وأفراد اجليش فيما يتعلق       

 .بالتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية

وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توسيع براجمها التدريبية القائمة، مبا يف ذلك بالتعاون مع املنظمات               
 .غري احلكومية، يف جمال تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي السجون

 تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم

قاً ملا سلمت به احملكمة الدستورية، فضالً عن عدم         عـدم توفري التعويض املناسب لضحايا التعذيب، وف        )٢٠(
 .وجود تدابري مالئمة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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ينبغي للدولة الطرف أن تراجع إجراء التعويض احلايل ملواءمته مع املتطلبات الدستورية وااللتزامات             
كما ينبغي أن .  من االتفاقية، حبيث تضمن توفري التعويض املناسب لضحايا التعذيب١٤دة مبوجب املا

 .تضمن الدولة الطرف توفري املساعدة الطبية والنفسية املناسبة لضحايا التعذيب وإساءة املعاملة

 استخدام أدلة منتزعة بواسطة التعذيب

دلة املنتزعة بواسطة التعذيب، غري أنه ال يوجد، عملياً، ينّص قانون اإلجراءات اجلنائية على عدم قبول األ )٢١(
 . بشأهناأي توجيه للمحاكم بأن حتكم بعدم قبول هذه األدلة أو أن تأمر بإجراء حتقيق فوري ونزيه وفعال

ينـبغي للدولـة الطرف أن تعتمد أحكاماً قانونية واضحة تنص على التدابري اليت ينبغي أن تتخذها                 
ا أن األدلة قد انتزعت بواسطة التعذيب أو إساءة املعاملة، وذلك لضمان االحترام             احملاكم إذا بدا هل   

املطلق عملياً ملبدأ عدم جواز قبول األدلة املنتزعة بواسطة التعذيب، إال ضد شخص متهم بارتكاب               
 . من االتفاقية١٥التعذيب، وفقاً ملا تقتضيه املادة 

 ق اإلنساناالعتداءات العنيفة على املدافعني عن حقو

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي )٢٢(

التقارير املوثوق هبا بشأن مضايقة الصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وقتلهم، مبا يف ذلك               )أ( 
ما وقع مؤخراً من قتل آنا بوليتكوفسكايا، اليت كانت وفقاً ملا ذكره املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من 

ملعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بصدد إعداد تقرير عن االدعاءات اخلطرة املتعلقة                ضـروب ا  
 بالتعذيب الذي ميارسه مسؤولون يف مجهورية الشيشان؛

. ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧بدء نفاذ القانون اجلديد الذي ينظم أنشطة املنظمات غري التجارية يف          )ب( 
 يوسع صالحيات الدولة للتدخل يف أنشطة املنظمات غري احلكومية وعرقلتها بشدة؛وهو القانون الذي 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لضمان محاية مجيع األشخاص الذين يرصدون ممارسات              
التعذيب وإساءة املعاملة ويبلغون عنها من التخويف ومن أي آثار سلبية قد يتعرضون هلا نتيجة هلذا                

 .غ، وأن تضمن حتقيقاً سريعاً ونزيهاً وفعاالً يف هذه األفعال ومعاقبة مرتكبيهااإلبال

وينـبغي للدولـة الطرف أن تضمن حتديد نطاق انطباق القانون اجلديد بوضوح، وتقييد صالحيات               
الدولة للتدخل يف أنشطة املنظمات غري احلكومية، ومن مث تعديل التشريع الذي ينظم أنشطة املنظمات 

حلكومية لضمان اتساقه الفعلي مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق حبماية املدافعني عن غري ا
، ومع أفضل   )٤(حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعالن األمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان            

 .املمارسات املتبعة على الصعيد الدويل

                                                      

األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية  ومسؤولية اإلعالن املتعلق حبق: العنوان الكامل لإلعالن هو )٤(
 .ياًحقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عامل
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 ية أو أصلها اإلثين أو هويتهااالعتداءات العنيفة بسبب عنصر الضح

التقارير املتعلقة بارتفاع معدل االعتداءات العنيفة املرتبطة بعنصر الضحية أو أصلها اإلثين أو هويتها، مبا                )٢٣(
 .يف ذلك اإلجالء القسري من منطقة كاليننغراد، واالدعاءات املتعلقة بعدم إجراء حتقيقات فّعالة بشأن هذه اجلرائم

 الطرف أن تضمن إصدار تعليمات جلميع املوظفني تفيد بأنه لن يتم السماح بأي مواقف ينبغي للدولة
عنصـرية أو متيـيزية أو التسـامح معها، وأن أي موظف يتواطأ يف مثل هذه االعتداءات سيتعرض          
لـلمالحقة واإليقـاف عن العمل ريثما يتم البت يف القضية، أو أنه سُينقل إىل وظيفة ال متكّنه من                   

وينبغي . ال املباشر مع أي ضحايا حمتملني، إذا كان هناك احتمال أن تتكرر منه تلك املمارساتاالتص
 .أن تضمن الدولة الطرف إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف مجيع هذه األفعال العنيفة

 احلالة يف مجهورية الشيشان

 :تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي )٢٤(

ق هبا اليت تشري إىل وجود أماكن احتجاز غري رمسية يف مشال القوقاز واالدعاءات              التقارير املوثو  )أ( 
 املتعلقة بإخضاع احملتجزين يف هذه األماكن للتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

ي يف االدعـاءات العديـدة واملستمرة والثابتة اليت تشري إىل وقوع حاالت اختطاف واختفاء قسر         )ب( 
مجهورية الشيشان، وبصفة خاصة أثناء عمليات مكافحة اإلرهاب، ارتكبها موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون 

 بصفتهم الرمسية أو بتحريض منهم أو برضاهم أو مبوافقتهم الضمنية، وعدم إجراء حتقيقات وعدم معاقبة اجلناة؛
ن مّدعني مدنيني وعسكريني وحماكم نظـام القضـاء املزدوج يف مجهورية الشيشان الذي يتضم          )ج( 

 عسكرية ومدنية يف آن واحد؛
 االدعـاءات املـتعلقة بالتعذيب يف مركز االحتجاز املؤقت يف مكتب التحقيقات امليدانية الثاين               )د( 

)ORB-2 (              التابع إلدارة العمليات يف مشال القوقاز التابعة للمجلس اإلداري املركزي لوزارة الشؤون الداخلية يف
 ملقاطعة االحتادية اجلنوبية، وكذلك يف العديد من املكاتب الفرعية هلذا املكتب يف مجهورية الشيشان؛ا

مارس / آذار٦، الذي متّ التوقيع عليه يف "مكافحة اإلرهاب"عدم نص القانون االحتادي املتعلق ب    )ه( 
لواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية على      حيدد بوضوح نطاق انطباق الضمانات اخلاصة باحملتجزين ا       ، على حكم    ٢٠٠٦

  اإلرهاب؛عمليات مكافحة
 االدعاءات املتعلقة بتفشي ممارسة احتجاز أقارب املشتبه يف ارتكاهبم جرائم إرهابية؛ )و( 

 .ما ُنقل عن ممارسة احتجاز أشخاص لعدم امتثاهلم لشروط نظام تسجيل مكان اإلقامة )ز( 

دم احتجاز أي شخص يف مكان احتجاز غري رمسي خيضع لسيطرهتا           ينـبغي للدولة الطرف أن تضمن ع      
وينـبغي أن حتقـق الدولة الطرف يف وجود أي مرافق من هذا النوع والسلطة اليت أنشئت                 . الفعلـية 

وينبغي أن تدين الدولة الطرف     . مبوجبها والطريقة اليت ُيعامل هبا احملتجزون فيها وأن تكشف عن ذلك          
 .جاز السري وأن تقدم للمحاكمة أي شخص يتورط أو يتواطأ يف هذه املمارسةعلناً كل استخدام لالحت
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وينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية حلظر أعمال االختطاف واالختفاء القسري      
 .ومنعها يف أي أراٍض ختضع لواليتها، وأن تقاضي اجلناة وتعاقبهم

لفّعال ألفرقة التحقيق املشتركة، مبن فيها ممثلو مكاتب        وينبغي للدولة الطرف أن تضمن االستخدام ا      
إىل أن يتم حتديد االختصاص والوالية القضائية يف أي         ) اإلقليمية(النـيابة العامة العسكرية واملدنية      

 .قضية وضمان احلق يف حماكمة عادلة جلميع املشتبه هبم

األساليب املستخدمة لدى استجواب    وينـبغي للدولة الطرف أن جتري حتقيقاً شامالً ومستقالً بشأن           
 .)ORB-2(السجناء يف مرافق االحتجاز املوجودة يف مكتب التحقيقات امليدانية الثاين 

وينـبغي للدولـة الطرف أن جتري حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب                
ة التقارير الطبية املرفوعة إىل احملكمة واليت توثق        وإساءة املعاملة يف هذه املرافق وغريها، مبا يف ذلك دراس         

 .ممارسات إساءة املعاملة، وأن تضمن مالحقة املسؤولني عن هذه األفعال وفرض العقوبات املالئمة عليهم

وتكـراراً للتوصية السابقة، على الدولة الطرف أن توضح النظام القانوين املنطبق حالياً يف مجهورية               
وهذا التوضيح ميكن أن    . م وجود حالة طوارئ ولوجود نزاع مسلح غري دويل        الشيشـان، نظراً لعد   

يتـيح لألشـخاص وسيلة انتصاف فعالة بشأن أي انتهاكات ُترتكب حبقهم، ومينع دخوهلم يف حلقة               
 .مفرغة من اإلدارات والوكاالت العسكرية واملدنية املتعددة اليت تتفاوت درجات مسؤوليتها

وأي الطرف اتساق أي تدابري تتخذها ملكافحة اإلرهاب يف مجهورية الشيشان وينبغي أن تضمن الدولة 
 . املعاملةأقاليم أخرى خاضعة لواليتها، اتساقاً تاماً مع أحكام االتفاقية اليت حتظر التعذيب وإساءة

وينـبغي أن تضع الدولة الطرف ضمانات ضد األفعال االنتقامية بغية محاية مجيع املشتكني، مبن فيهم                
ولـئك الذين يرفعون قضايا التعذيب أو االختفاء إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أو مبوجب               أ

 . من االتفاقية٢٢املادة 

وتعـرب اللجـنة عن تقديرها للبيانات اليت قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن ممارسة اإلهناك يف صفوف               )٢٥(
 من القانون اجلنائي، ولكنها تأسف لعدم تقدمي        ٣٠٢ و ١١٧القـوات املسـلحة، وكذلك بشأن تطبيق املادتني         

إحصـاءات رمسـية شـاملة عن التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتعذيب أثناء االحتجاز ويف أقسام الشرطة ويف                  
وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيانات       . املؤسسـات العقابـية يف األقاليم اخلاضعة لوالية الدولة الطرف         

لة ومصنفة حسب اجلرائم واجلنس، وموزعة حسب املناطق، عن الشكاوى اليت يدعى فيها حدوث              إحصائية مفص 
ممارسات تعذيب وإساءة معاملة على يد موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، وعن أي حتقيقات أو حماكمات 

جنة معلومات إحصائية عن    كما تطلب الل  . ذات صلة، وكذلك عن التدابري العقابية والتأديبية املتخذة هبذا الشأن         
عـدد القضـايا، اليت قد تكون احملاكم قد رفضت فيها طلبات النيابة العامة احتجاز مشتبه هبم قبل احملاكمة ألن       

 .هيئات إنفاذ القانون قد انتهكت اإلجراءات القانونية املتعلقة باحلجز
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، مبا يف ذلك اللجنة األوروبية ملنع       وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السماح للهيئات الدولية          )٢٦(
وتذكّر اللجنة بأن ممثلي الدولة الطرف أشاروا مراراً إىل االستنتاجات اليت           . التعذيـب، بتفتيش أماكن االحتجاز    

توصل إليها مؤخراً فرادى أعضاء اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بشأن مجهورية الشيشان، وتوصي الدولة الطرف               
 .رير اللجنة األوروبية بشأن مجهورية الشيشان ومناطق أخرىبالسماح بنشر تقا

مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          وتأسف اللجنة ألن املقرر اخلاص املعين        )٢٧(
تيا مجهورية الشيشان وانغوش:  مل يتمكن حىت اآلن من زيارة مجهوريات مشال القوقاز وهي         الالإنسـانية أو املهينة   

 بلكاريا، وحتث الدولة الطرف على السماح لـه باالضطالع هبذه الزيارة على            -واوسيتيا الشمالية وكاباردينو    
كما . حنـو يتوافق متاماً مع اختصاصات بعثات تقصي احلقائق املنشأة مبوجب اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة              

 .الختياري التفاقية مناهضة التعذيبتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول ا

وينـبغي أن تنشر الدولة الطرف تقريرها وردها على قائمة املسائل واحملاضر املوجزة للجنة واستنتاجاهتا                )٢٨(
 .وتوصياهتا، على نطاق واسع وجبميع اللغات املناسبة، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط اإلعالم

الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة            وتطلـب اللجنة من      )٢٩(
 . أعاله٢٤ و٢٣ و٢٢ و١٦ و١٢ و١٠ و٨الواردة يف الفقرات 

/  كانون الثاين  ٣١وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس يف موعد أقصاه                )٣٠(
 . ٢٠١٠ديسمرب 

 جنوب أفريقيا -٣٧

، يف جلستيها   )CAT/C/52/Add.3(يف التقرير األويل جلنوب أفريقيا      ) اللجنة( جلنة مناهضة التعذيب     نظـرت  )١(
، واعتمدت يف   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٥ و ١٤املعقودتـني يومـي     ) 739 و CAT/C/SR.736 (٧٣٩ و ٧٣٦

 .ت والتوصيات التاليةاالستنتاجا) CAT/C/SR.750 (٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ املعقودة يف ٧٥٠جلستها 

  مقدمة-ألف 

تغتـنم اللجنة هذه الفرصة لتعرب عن بالغ ارتياحها إلهناء نظام الفصل العنصري، الذي تسبب يف معاناة                  )٢(
شـديدة لشعب جنوب أفريقيا، وللتدابري املتخذة لضمان عدم عودة ذلك النظام القائم على االنتهاكات املنهجية       

 . سيما التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةواجلسيمة حلقوق اإلنسان، ال

وترحـب اللجـنة بالتقرير األويل الذي قدمته جنوب أفريقيا، وبفرصة إقامة حوار بناء مع ممثلي الدولة            )٣(
، قُدم يف   ٢٠٠٠يناير  /لكـنها تعرب عن أسفها ألن التقرير، الذي كان يتعني تقدميه يف كانون الثاين             . الطـرف 
وتالحظ أيضاً أن التقرير ال يتوافق متاماً مع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة خبصوص . ٢٠٠٥يونيه /حزيران

غري أن احلوار . إعداد التقارير األولية ويقتصر أساساً على األحكام التشريعية بدالً من حتليل تنفيذ أحكام االتفاقية
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 الدولة الطرف قد مكنها من احلصول على معلومات عن كيفية تطبيق أحكام االتفاقية الذي أجرته اللجنة مع وفد
 .يف املمارسة العملية يف الدولة الطرف

وتشـيد اللجـنة بوفد الدولة الطرف ملا قدمه خطياً وشفوياً من ردود مفصلة على األسئلة اليت طرحها                   )٤(
تقديرها حلضور وفد كبري ورفيع املستوى، يتألف من ممثلني         وتعرب اللجنة عن    . األعضـاء أثناء النظر يف التقرير     

 .لعدة إدارات بالدولة الطرف، مما يّسر إقامة حوار بناء أثناء النظر يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تشـيد اللجـنة بالدولة الطرف النتقاهلا السلمي من نظام الفصل العنصري وإنشاء جمتمع دميقراطي يف                 )٥(
عدم " الذي يتضمن شرعة حقوق تشمل، يف مجلة أمور، احلق يف            ١٩٩٦يقيا، والعتمادها دستور عام     جنوب أفر 

عدم التعرض للتعذيب بأي طريقة     "واحلق يف   " ضروب العنف سواء من مصادر عامة أو خاصة       الـتعرض جلمـيع     
، والذي يضع ضمانات قانونية "ة التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينعدم"واحلق يف " كانت

 .خاصة باحملتجزين

وتعترف اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على عدد كبري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان                )٦(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكواله، واالتفاقية       : مـنذ انتهاء الفصل العنصري، ال سيما      

اء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              الدولـية للقض  
التمييز ضد املرأة، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها،               

 .حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةواالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا، واتفاقية مكاف

وترحـب اللجنة باعتماد عدة تدابري تشريعية ترمي إىل ترسيخ حقوق اإلنسان ودعمها وإعماهلا، مبا يف                 )٧(
 :ذلـك إلغاء عقوبة اإلعدام واحلبس االنفرادي، واعتماد القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وخباصة سن              

 الذي ينص على وضع مدونة قواعد األخالقيات والسلوك ملوظفي ١٩٩٨حية لعام قـانون املؤسسات اإلصال  ) أ(
قانون ) د(؛ و ١٩٩٨قانون مكافحة العنف املرتيل لعام      ) ج(؛ و ١٩٩٨قانون الالجئني لعام    ) ب(اإلصالحيات؛ و 

 .٢٠٠٤قانون السجون لعام  ) ه(؛ و٢٠٠٢اهلجرة لعام 

 لقانون، وجلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا، ومديرية الشكاوىوترحب اللجنة أيضاً بإنشاء جلنة إصالح ا )٨(
املستقلة واملخولة سلطات حمددة إلجراء التحقيقات املتعلقة بادعاءات التعذيب، وبالقيام، طبقاً لقانون املؤسسات             

 . اإلصالحية، بتعيني زوار مستقلني للسجون يرفعون تقاريرهم إىل املفتشية القضائية للسجون

تالحـظ اللجنة مع االرتياح الضمانات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتخصيص قدر أكرب من                و )٩(
املوارد املالية والبشرية ملديرية الشكاوى املستقلة، وكفالة استقالليتها، والنظر حالياً يف تعديل هيكلها بغية تعزيز               

 . صالحياهتا وتوسيعها

تياح بوضع سياسة بشأن منع تعذيب احملتجزين لدى الشرطة يف جنوب           كمـا حتيط اللجنة علماً مع االر       )١٠(
 .أفريقيا وإساءة معاملتهم، وإصدار نظام داخلي خاص بالشرطة
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

قاسية أو  تسلّم اللجنة بأن ما خلفه نظام الفصل العنصري، الذي تفشى وتأسس فيه التعذيب واملعاملة ال               )١١(
الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسـان، ال يـزال يؤثر بعض الشيء على نظام العدالة اجلنائية يف الدولة الطرف ويشكل حواجز تعوق تنفيذ                   

 .االتفاقية بالكامل

كل الفصل العنصري القدمية، تقر اللجنة بأن إنشاء نظام قضائي حيترم حقوق اإلنسان وعالوة على تفكيك هيا )١٢(
بشـكل عـام وأحكـام االتفاقية بشكل خاص يشكل حتدياً جلنوب أفريقيا، وتشجع الدولة الطرف على تدعيم هذا             

وفقاً ملا تنص عليه    وتشـري اللجنة مع ذلك إىل أنه ال جيوز التذرع بأي ظرف استثنائي كمربر للتعذيب،                . اإلصـالح 
 . من االتفاقية٢ من املادة ٢الفقرة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

بالـرغم من األحكام املنصوص عليها يف الدستور ومن أنه جيوز للمحاكم اعتبار التعذيب ظرفاً مشّدداً،          )١٣(
يد على جرمية التعذيب وال يورد تعريفاً له يساور اللجنة قلق ألن القانون اجلنائي يف الدولة الطرف ال ينص بالتحد
 ).٤ و١املادتان (وذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على دخول االتفاقية حيز النفاذ 

ينـبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعاً ينص بالتحديد على أن التعذيب يشكل جرمية مبوجب قانوهنا   
 من االتفاقية، ويتضمن عقوبات مالئمة تأخذ       ١ة  اجلنائي ويعرف التعذيب تعريفاً يتمشى متاماً واملاد      

يف االعتبار جسامة اجلرمية، بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية منع التعذيب والقضاء عليه ومكافحة 
 .اإلفالت من العقاب

وبالرغم من األحكام املنصوص عليها يف الدستور، تأسف اللجنة لعدم وجود أحكام قانونية واضحة يف                )١٤(
 ). ١٥ و٢املادتان (تشريع الدولة الطرف احمللي تكفل عدم االستثناء من احلظر املطلق للتعذيب حتت أي ظرف 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً مالئماً يطبق مبدأ حظر التعذيب حظراً مطلقاً، وحيظر استخدام أي                
 .أوامر الرؤساء كمربر للتعذيببيان يتم احلصول عليه حتت التعذيب، وينص على عدم جواز التذرع ب

حممد وآخرين ضد قضية  (وحتـيط اللجـنة علماً باألحكام القضائية للمحكمة الدستورية بشأن اإلعادة             )١٥(
، ويساوها القلق   )١٩٩٥، لعام   ضد مكوانياين . س؛ وقضية   ٢٠٠١، لعام   رئيس مجهورية جنوب أفريقيا وآخرين    

خاص إىل دول تتوافر بشأهنا أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأهنم           مع ذلك بشأن قيام الدولة الطرف بإعادة أش       
 ). ٣املادة (سيعرضون خلطر التعذيب أو حكم اإلعدام 

ال جيوز للدولة الطرف، يف أي ظرف من الظروف، طرد أو إعادة أو تسليم شخص إىل دولة تتوافر                  
وينبغي للدولة  . ر التعذيب بشـأهنا أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيعرض خلط           

 من االتفاقية،   ٣مبوجب املادة   " عدم الطرد "الطرف، عند البت يف إمكانية تطبيق التزاماهتا خبصوص         
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حبـث األسـس املوضوعية لكل قضية، حبثاً شامالً، وضمان توافر اآلليات القضائية املناسبة ملراجعة               
 .خاص بعد عودهتمالقرارات، وكفالة وجود ترتيبات فعالة لرصد حالة األش

وينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة مبعلومات مفصلة عن مجيع حاالت التسليم أو اإلعادة أو الطرد              
اخلاضـعة لشرط احلصول علي تأكيدات أو ضمانات واليت حدثت منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ،               

الحق اليت اختذهتا يف تلك     وعـن احملـتويات الدنيا هلذه التأكيدات أو الضمانات، وتدابري الرصد ال           
 .كما ينبغي هلا تزويد اللجنة بأحدث املعلومات عن قضييت السيد راشد والسيد حممد. احلاالت

ويسـاور اللجـنة قلق بشأن الصعوبات اليت يواجهها غري املواطنني من احلائزين وغري احلائزين للوثائق                 )١٦(
إلعادة يف انتظار ترحيلهم، والذين ال يتسىن هلم الطعن يف الالزمـة واحملـتجزين مبوجب قانون اهلجرة يف مراكز ا   

صـحة احتجازهم أو التماس اللجوء أو احلصول على مركز الالجئ وال تتوفر هلم سبل احلصول على املساعدة                  
كمـا يساور اللجنة قلق بشأن ادعاءات إساءة معاملة غري املواطنني والتحرش هبم وابتزازهم من قبل                . القانونـية 

ني املكلفني بإنفاذ القانون فضالً عن عدم وجود آلية ملراقبة تلك املراكز وعدم التحقيق يف تلك االدعاءات                 املوظف
 ).١٦ و١٣ و٢املواد (

ينـبغي للدولـة الطـرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة إساءة معاملة غري املواطنني                 
ال، وتزويد غري املواطنني مبعلومات كافية عن       احملـتجزين يف مراكـز اإلعادة، وخباصة يف مركز ليند         

حقوقهـم وما يتاح هلم من سبل انتصاف قانونية إزاء أي انتهاك هلذه احلقوق، واالستمرار يف حث                 
كما ينبغي ضمان التحقيق السريع . وترية إجراءاهتا الرامية إىل احلد من تأخري البت يف طلبات اللجوء

 إساءة معاملة غري املواطنني، ووضع آلية رصد فعالة يف ما يتصل       والشامل واملستقل يف مجيع ادعاءات    
 .بتلك املراكز

ومل يتضـح بعـد للجنة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت التدابري التشريعية الالزمة إلقامة واليتها         )١٧(
 ). ٨ و٧ و٦ و٥املواد (القضائية بشأن أعمال التعذيب وفقاً ألحكام االتفاقية 

ولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري إلقامة واليتها القضائية بشأن أعمال التعذيب يف               ينـبغي للد  
احلاالت اليت يكون فيها الشخص املدعى ارتكابه تلك األعمال موجوداً يف أي إقليم خاضع لواليتها،    

 .قصد تسليمه أو مقاضاته، طبقاً ألحكام االتفاقية

التقدير مبا تقوم به جلنة احلقيقة واملصاحلة من عمل جليل ومسامهتها يف            ولئن كانت اللجنة حتيط علماً مع        )١٨(
االنتقال السلمي يف الدولة الطرف، فإهنا تالحظ أن ظاهرة اإلفالت الفعلي من العقاب مستمرة فيما يتعلق باملسؤولني 

 ).١٤ و٢ و١٢املواد (عن أعمال التعذيب أثناء فترة الفصل العنصري وأن التعويض مل يقدم بعد جلميع الضحايا 

ينـبغي للدولة الطرف النظر يف مقاضاة املسؤولني عن التوظيف املؤسسي للتعذيب كأداة قمع إلدامة               
كما ينبغي هلا النظر يف أساليب أخرى للمساءلة . الفصل العنصري وأن متنح مجيع الضحايا تعويضاً كافياً

 . ومن مث مكافحة اإلفالت من العقابعن أعمال التعذيب املرتكبة يف ظل نظام الفصل العنصري،
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ويسـاور اللجـنة قلق بشأن السلطات التقديرية الواسعة املتاحة للنيابة العامة الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية                  )١٩(
 ).١٢املادة (

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة ليكفل نظام العدالة اجلنائية فيها لكل فرد بالفعل       
 .قه يف حماكمة عادلةح

كما . ويسـاور اللجـنة قلـق إزاء ارتفاع عدد حاالت الوفاة يف أثناء االحتجاز واستمرار تزايد هذا العدد                  )٢٠(
يساورها قلق بشأن عدم التحقيق يف ادعاءات إساءة معاملة احملتجزين وظاهرة إفالت املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون                

 ).١٢املادة (من العقاب 

ي للدولـة الطـرف أن جتري حتقيقات سريعة وشاملة ونزيهة يف مجيع حاالت الوفاة يف أثناء                 ينـبغ 
االحـتجاز ويف مجيع ادعاءات التعرض ألعمال التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               

ماهتا مبوجب  عـلى أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال، وفاء بالتزا            
 . من العهد١٢املادة 

ولـئن كانت اللجنة حتيط علماً بوجود آليات للمساعدة القانونية، فإن القلق يساورها بشأن ما يواجهه       )٢١(
األشخاص الضعفاء أو الفئات الضعيفة من صعوبات لدى السعي ملمارسة احلق يف التظلم، ألسباب من بينها اللغة، 

كما يساورها قلق بشأن عدم وعي      . ض املنصف والكايف كضحايا ألعمال التعذيب     واحلصول على اجلرب والتعوي   
 ).١٠ و١٣املادتان (الفئات الضعيفة بأحكام االتفاقية 

ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتعزيز آليات املساعدة القانونية لصاحل األشخاص     
 ضحايا أعمال التعذيب ممارسة حقوقهم مبوجب الضـعفاء أو الفئات الضعيفة، على حنو يكفل جلميع   

 .االتفاقية، وأن تنشر االتفاقية جبميع اللغات املناسبة كي تتاح باألخص للفئات املستضعفة

وبالـرغم من اعتراف اللجنة بتحسن الوضع شيئاً ما يف نظام احتجاز الدولة الطرف، فإن القلق ال يزال            )٢٢(
 السجون وغريها من مرافق االحتجاز، فضالً عن ارتفاع معدل إصابة يسـاورها بشـأن ظاهرة االكتظاظ داخل      

ويؤثر االكتظاظ على فئات من بينها األطفال   . اإليدز وداء السل  /احملـتجزين بفـريوس نقـص املـناعة البشري        
واحملـتجزون بصـفة مؤقتة، ويساور اللجنة قلق خاص بشأن ظروف حبس احملتجزين قبل احملاكمة يف زنزانات                 

كما تعرب اللجنة عن    .  وهي غري مالئمة لالحتجاز املطول وجتعل احملتجزين يف أوضاع بالغة احلساسية           الشرطة،
انشـغاهلا لعـدم وجـود آلـية مراقبة فعالة لرصد ظروف احملتجزين لدى الشرطة، وألن مدة االحتجاز السابق           

 ).١١و ١٦املادتان (للمحاكمة ال ُتؤخذ بعني االعتبار يف حساب العقوبة النهائية 

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري فعالة من أجل حتسني الظروف يف مرافق االحتجاز، واحلد من                
االكتظاظ احلايل، وتلبية االحتياجات األساسية للمحرومني من حريتهم، ال سيما فيما يتصل بالرعاية             

لطرف أيضاً إيداع   وينبغي أن تكفل الدولة ا    . الصحية؛ وينبغي أن خيضع السجناء لفحوصات دورية      
األطفال احملتجزين يف مرافق منفصلة عن مرافق احتجاز الكبار طبقاً للمعايري الدولية، وأن تعيد النظر 
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يف تطبـيق االحتجاز السابق للمحاكمة بصورة منهجية فيما يتعلق جبرائم معينة، ال سيما بالنسبة إىل             
 . زين لدى الشرطةاألطفال، وأن تنشئ آلية رصد فعالة فيما يتعلق باحملتج

ويساور اللجنة قلق بشأن انتشار أعمال العنف ضد النساء واألطفال، ال سيما حاالت االغتصاب والعنف  )٢٣(
 ).١ و١٦املادتان (املرتيل، وبشأن عدم وجود سياسة حكومية فعالة ملنع هذا العنف ومكافحته 

عنف ضد النساء واألطفال ومكافحته     ينـبغي للدولـة الطرف أن تعتمد مجيع التدابري الالزمة ملنع ال           
كما ينبغي أن   . ومعاقـبة مرتكبيه وأن تعزز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف مكافحة هذا العنف             

جتري الدولة الطرف حبوثاً بشأن األسباب األساسية الرتفاع حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي حىت             
 توعية، وإجراء حتقيقات شاملة يف حاالت االنتهاكات يتسىن وضع تدابري وقائية فّعالة، وتنظيم محالت

 ".عدم التسامح"اجلسيمة هذه حلقوق اإلنسان، والعمل على وضع سياسة 

ويسـاور اللجنة قلق بشأن االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف وتالحظ عدم وجود تدابري حمددة فّعالة       )٢٤(
 ).١٦املادة (وطين جيّرم االجتار باألشخاص ملكافحة هذه الظاهرة، مبا يف ذلك عدم وجود تشريع 

ينـبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً وتدابري فّعالة أخرى هبدف منع االجتار باألشخاص، ال سيما                
 .النساء واألطفال، ومكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها

. س(ضائية للمحكمة الدستورية    ولـئن كانت اللجنة حتيط علماً حبظر تشريع الدولة الطرف واألحكام الق            )٢٥(
، للعقوبة اجلسدية، فإن القلق ال يزال يساورها إزاء استخدامها الشائع يف بعض )١٩٩٥، لعام ضد ويليامز وآخرين

 ).١٦املادة (املدارس واملؤسسات العامة األخرى وعدم وجود آلية مراقبة لرصد تلك املؤسسات 

 الذي حيظر العقوبة اجلسدية تنفيذاً صارماً، ال سيما يف          ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التشريع      
 . املدارس وغريها من مؤسسات رعاية األطفال، وأن تنشئ آلية لرصد هذه املرافق

ولـئن كانت اللجنة تعرب عن ارتياحها العتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة للنظر يف البالغات                )٢٦(
يت يّدعون فيها أهنم ضحايا انتهاك الدولة الطرف ألحكام االتفاقية، فإهنا           الـواردة مـن األفراد أو نيابة عنهم، ال        

 ).١٠ و٢٢املادتان (تالحظ عدم ورود أي بالغات 

ينـبغي للدولـة الطـرف نشر االتفاقية وما يتصل هبا من معلومات على نطاق واسع جبميع اللغات          
 . منها٢٢املناسبة، مبا يف ذلك اآللية املنشأة مبوجب املادة 

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف موافاهتا يف تقريرها الدوري املقبل ببيانات إحصائية مصنفة ومفصلة                )٢٧(
بشأن الشكاوى املتصلة بأعمال التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من قبل املسؤولني عن إنفاذ                 

ملتصلة هبذه األعمال، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باالعتداءات         القانون، فضالً عن التحقيقات واملالحقات واإلدانات ا      
وتطلب إليها أيضاً تقدمي معلومات  . الـيت ادعي ارتكاهبا من جانب أعضاء قوات حفظ السالم يف جنوب أفريقيا            

 . مفصلة عن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم
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تعذيب، وعن قضاء األطفال، وأي قوانني وتطلب اللجنة معلومات مفصلة أيضاً عن مشروع قانون جترمي ال )٢٨(
كما تطلب معلومات عن برامج التدريب القائمة بشأن املسؤولني . أو مشاريع قوانني أخرى تتصل بتنفيذ االتفاقية

عن إنفاذ القانون وآليات الرصد يف مؤسسات الصحة العقلية وغريها من مؤسسات الرعاية، وعن التدابري الرامية                
ج معّدات مصممة خصيصاً ألغراض التعذيب أو غري ذلك من أشكال املعاملة القاسية أو              إىل مـنع وحظـر إنتا     

 .الالإنسانية أو املهينة واالجتار هبذه املعدات واستخدامها

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف موافاهتا يف غضون سنة مبعلومات عن استجابتها للتوصيات الواردة يف                )٢٩(
 . أعاله٢٨ و٢٧ و٢٣ و٢١ و١٦ و١٥الفقرات 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر تقريرها والردود اخلطية على ما طرحته اللجنة من أسئلة شفوية  )٣٠(
واستنتاجات اللجنة وتوصياهتا، على نطاق واسع وجبميع اللغات املناسبة، عن طريق مواقعها الرمسية على الشبكة               

 .ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

وبعد أن خلصت اللجنة إىل أن جنوب أفريقيا قّدمت خالل النظر يف تقريرها، ما يكفي من املعلومات لتغطية                   )٣١(
التأخري يف تقدمي تقريرها األويل، الذي دام سبع سنوات، قررت أن تطلب تقدمي التقرير الدوري الثاين يف موعد أقصاه                   

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١

 طاجيكستان -٣٨

ــتان   )١( ــتقرير األويل لطاجيكس ــنة يف ال ــرت اللج ــتيها ) CAT/C/TJK/1(نظ   ٧٢٩ و٧٢٦يف جلس
)CAT/C/SR.726واعتمدت االستنتاجات والتوصيات ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ و٧، املعقودتني يف )729 و ،

 .)CAT/C/SR.744( ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املعقودة يف ٧٤٤التالية، يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل لطاجيكستان وما ورد فيه من معلومات قيِّمة وإن الحظت أن هذا التقرير                 )٢(
 بكاملها  ٢٠٠٤ إىل عام    ١٩٩٥وكان ينبغي أيضاً أن يغطي التقرير الفترة من عام          . قد قُدِّم متأخراً عشر سنوات    

 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٠بدالً من اقتصاره على الفترة من عام 

وترحب اللجنة باملعلومات اإلضافية اليت قدمها الوفد الرفيع املستوى يف مالحظاته التمهيدية وباالستعداد       )٣(
غري أن اللجنة تالحظ أنه بالنظر إىل قلة الوقت املتاح فإن أسئلة عديدة . الذي أبداه لإلجابة عن األسئلة اليت أُثريت
 .ألويل ظلت بال أجوبةطرحتها اللجنة أثناء استعراض التقرير ا

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :حتيط اللجنة علماً بالتدابري اإلجيابية التالية )٤(
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تصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية مناهضة              )أ( 
و املهينة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق      التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ           

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على 
مجـيع أشـكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،                 

 قية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واالتفا

التصـديق على صكوك هامة أخرى تساهم يف محاية حقوق اإلنسان مثل نظام روما األساسي                )ب( 
 للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

مات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وإنشاء مكتب إنشاء اللجنة احلكومية لضمان االمتثال لاللتزا )ج( 
 الضمانات الدستورية حلقوق املواطنني؛

 نقل سلطة اإلشراف على نظام السجون من وزارة الشؤون الداخلية إىل وزارة العدل؛ )د( 

فـتح الباب أمام التدقيق الدويل كما يتبني من السماح للمقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة                 )ه( 
 ؛٢٠٠٥امني بزيارة البلد يف عام واحمل

تأكيد ممثل الدولة الطرف أن من املزمع إيالء االهتمام الالزم إلدراج أوامر التوقيف يف مشروع                )و( 
 القانون اجلنائي؛

 السياسة احلالية اليت تنتهجها الدولة الطرف لتخفيف مجيع أحكام اإلعدام الصادرة؛  )ز( 

 .انون اجلنائي اليت تنص على أن االجتار يف البشر يشكل فعالً إجرامياً من الق١٣٠اعتماد املادة  )ح( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 التعريف

 ) ١٩٩٨ من القانون اجلنائي لعام ٣٥٤ و٣١٦ و١١٧املواد (إن تعريف التعذيب الوارد يف القانون احمللي  )٥(
 من االتفاقية، وخباصة فيما يتعلق بالقصد من التعذيب وانطباق          ١ادة  ال ميتثل امتثاالً كامالً للتعريف الوارد يف امل       

 .املادة على مجيع املوظفني العامني وغريهم ممن يتصرفون بصفة رمسية

 من االتفاقية لتناول مجيع مقاصدها،      ١ينـبغي للدولـة الطرف أن تعتمد تشريعاً حملياً يتفق واملادة            
عذيب على يد وكالء الدولة، مبا يف ذلك حماولة التعذيب أو           وينـبغي هلـا أن تكفل اعتبار أفعال الت        

الـتواطؤ فيه أو األمر به أو املشاركة فيه، أفعاالً إجرامية ختضع للعقوبة على حنو يتناسب وخطورة                 
 .اجلرائم املرتكبة
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 التعذيب

على أيدي  وردت ادعـاءات عديدة بشأن االستخدام املتكرر على نطاق واسع للتعذيب وسوء املعاملة               )٦(
وإضافة إىل . موظفي إنفاذ القوانني والتحقيق، ال سيما هبدف انتزاع االعترافات الستخدامها يف اإلجراءات اجلنائية

 .ذلك، ال توجد تدابري وقائية تكفل احلماية الفعالة جلميع أفراد اجملتمع من التعذيب وسوء املعاملة

ب وأن تتخذ تدابري فورية وفعالة ملنع مجيع أفعال         ينـبغي للدولة الطرف أن تدين علناً ممارسة التعذي        
التعذيب يف مجيع أحناء البالد، على أن تويل اهتماماً خاصاً ملنع وقوع أي من هذه األفعال على أيدي                  

 .موظفي إنفاذ القانون والقضاء اجلنائي

 االحتجاز

 :تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي )٧(

 بتسجيل احملتجزين فور فقداهنم حريتهم مبا يف ذلك تسجيليهم قبل إلقاء عدم وجود التزام قانوين )أ( 
القـبض عليهم رمسياً وتوجيه االهتامات إليهم أمام احملكمة، وعدم وجود سجالت كافية بشأن توقيف واحتجاز                

 األشخاص، وعدم توفري فحوصات طبية مستقلة ومنتظمة؛

املستقلة ول على خدمات حماٍم وعلى اخلربة الطبية        الـتقارير العديـدة املستمرة عن إعاقة احلص        )ب( 
واالتصـال باألقارب يف الفترة اليت تعقب االعتقال مباشرة بسبب التشريعات احلالية واملمارسات الفعلية اليت تفسح اجملال        

  بطلب منهم؛للتأخري قبل تسجيل التوقيف وجعل احلصول على تلك اخلدمات مشروطاً مبوافقة املسؤولني أو

التقارير اليت تشري إىل عدم التحقيق بشأن القيود غري املشروعة اليت يفرضها وكالء الدولة على                )ج( 
 االتصال باحملامني واألطباء واألسرة أو عدم معاقبة املسؤولني عنها على النحو الواجب؛

بة نقـص الضـمانات األساسية اليت تكفل اإلشراف القضائي على عمليات االحتجاز ألن للنيا              )د( 
 العامة أيضاً صالحية ممارسة هذا اإلشراف؛

  شهراً؛١٥اللجوء على نطاق واسع إىل االحتجاز السابق للمحاكمة ملدة قد تصل إىل   )ه( 

 .ارتفاع عدد الوفيات يف أثناء االحتجاز )و( 

 :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم مبا يلي

حماٍم وطبيب وإىل أفراد األسرة اعتماد تدابري تكفل الوصول الفوري للمحتجزين إىل  )أ( 
مـنذ حلظة احتجازهم، وكفالة تقدمي املساعدة القانونية واخلربة الطبية املستقلة لألشخاص احملتجزين             

 عند طلبهم وليس فقط عندما يسمح املسؤولون بذلك أو يطلبوه؛
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اختـاذ تدابري إلنشاء سجالت باحملتجزين يف كل مكان من أماكن االحتجاز تتضمن              )ب( 
اسـم كـل شخص حمتجز، ووقت وتاريخ إبالغ احملامني واألطباء وأفراد األسرة باالحتجاز، ونتائج          

 وينبغي أن تكون هذه السجالت متاحة كي يطلع عليها احملتجز وحماموه؛. الفحوص الطبية املستقلة

الـنظر يف إنشـاء دائرة صحية مستقلة عن وزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل      )ج( 
 فحوصات للمحتجزين عند توقيفهم وعند اإلفراج عنهم، بصورة روتينية وعند طلبهم إياها،             إلجراء

  الشرعي؛وذلك من ِقَبل هذه الدائرة وحدها أو باالشتراك مع هيئة مستقلة مناسبة لديها خربة يف الطب

 ؛)doznanie(اختاذ خطوات لتقصري فترة االحتجاز السابق للمحاكمة  )د( 

 إشراف قضائي مستقل عن النيابة العامة على فترة وظروف االحتجاز           ضمان وجود   )ه( 
 السابق للمحاكمة، مبا يف ذلك االحتجاز الذي تفرضه وزارة األمن؛

ضـمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وكاملة يف مجيع الشكاوى ويف مجيع حاالت              )و( 
 .توىف لالطالع عليهاالوفاة اليت تقع يف أثناء االحتجاز، وإتاحة النتائج ألقارب امل

 االجتار بالنساء واألطفال وممارسة العنف ضدهم

مل تنقطع التقارير اليت تتحدث عن االجتار يف النساء واألطفال، وعن تورط املسؤولني كما يدعى يف أفعال  )٨(
 ١٣٢ و١٣٠االجتـار وعن الغياب امللحوظ للمعلومات عن األحكام الصادرة ضد وكالء الدولة مبوجب املادتني   

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االدعاءات املستمرة بشأن العنف وسوء معاملة النساء واألطفال، مبا . من القانون اجلنائي
 .يف ذلك العنف اجلنسي

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة ملقاضاة ومعاقبة مرتكيب أفعال العنف ضد النساء واألطفال 
 ذلك تطوير ورصد واعتماد تشريعات مناسبة وزيادة الوعي باملشكلة،          واالجتار يف األشخاص، مبا يف    

 .وإدراج هذه املسألة يف تدريب موظفي إنفاذ القانون وغريهم من الفئات املعنية

 نظام قضاء األحداث

ال يوجـد لدى الدولة الطرف نظام لقضاء األحداث يعمل على حنو سليم يف البلد إذ خيضع األطفال يف                    )٩(
 . رية لإلجراءات والقوانني واالنتهاكات ذاهتا اليت خيضع هلا البالغونأحيان كث

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ اخلطوات الالزمة حلماية األحداث من التعرض ألفعال تشكل انتهاكات 
 .لالتفاقية وأن تضمن حسن أداء نظام قضاء األحداث، امتثاالً للمعايري الدولية
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 استقالل القضاء

 القضاء يف الدولة الطرف إىل قدر كاٍف من االستقالل والفعالية، إذ يقوم رئيس اجلمهورية بتعيني                يفتقر )١٠(
القضاة وبإقالتهم، وتضطلع النيابة العامة مبسؤولية مزدوجة هي االدعاء واإلشراف على التحقيقات يف الشكاوى،     

 .وهلا صالحية منع تنفيذ قرارات احملاكم

 :م مبا يليينبغي للدولة الطرف القيا 

بـذل كـل جهـد لضمان استقالل القضاة استقالالً تاماً وفقاً للمبادئ األساسية               )أ( 
 الستقالل القضاء؛

إنشاء هيئة مستقلة استقالالً كامالً تعمل خارج إطار النيابة العامة بغية القيام باإلشراف              )ب( 
 .من األفراد والتحقيق فيهاعلى السري السليم لعمليات التحقيق، وُتمنح صالحية تلقي الشكاوى 

إن جتـربة احملكمـة الدستورية حمدودة يف جمال استعراض اتفاق التشريعات احمللية مع الدستور واملعايري                 )١١(
 . الدولية حلقوق اإلنسان

ينـبغي للدولة الطرف أن توسِّع نطاق صالحيات احملكمة الدستورية حبيث تضمن اتفاق التشريعات              
 .الصكوك الدولية حلقوق اإلنساناحمللية يف الدستور و

 انطباق االتفاقية

 .ُتغفل احملاكم االحتجاج مباشرة باالتفاقية يف إجراءاهتا وتدريب القضاة بشأن االنطباق املباشر لالتفاقية )١٢(

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك سّن التشريعات والتدريب، لضمان               
م احمللية ذات االختصاص العام بتطبيق املعايري الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً فعاالً، وخباصة قيام احملاك

 . من دستور الدولة الطرف١٠تطبيق االتفاقية يف الدعاوى، وفقاً لنص املادة 

 عدم اإلعادة القسرية والتسليم

 لغرض الطعن يف قرارات إبعاد      ال توفـر الدولـة الطرف فرص الوصول إىل احملامني وهيئات االستئناف            )١٣(
أشخاص يواجهون احتمال إبعادهم إىل بلدان توجد أسس جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأهنم سيواجهون فيها خطر     

 .التعرض للتعذيب

 من االتفاقية، وأن تتعاون مع ممثلي       ٣ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل التزاماهتا مبوجب املادة          
 السامية لشؤون الالجئني، مبا يف ذلك السماح هلم بالوصول الفعلي إىل امللفات مفوضية األمم املتحدة

 .املتعلقة بطاليب اللجوء لالطالع عليها
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 التدريب

وعلى سبيل التحديد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء       . يوجد نقص يف تدريب املوظفني يف جمال حظر التعذيب         )١٤(
 جمال كشف آثار التعذيب أو سوء املعاملة لدى األشخاص الذين كانوا لألطباء يف) أ(عدم توفري التدريب العملي 

 .ملوظفي إنفاذ القوانني والقضاة فيما يتعلق ببدء حتقيقات فورية ونزيهة) ب(حمتجزين أو هم حالياً قيد االحتجاز؛ 

انون، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفري التدريب الالزم، يف جمال حظر التعذيب، ملوظفي إنفاذ الق              
والقضاء، واخلدمات الطبية، وغريهم من املوظفني الذين يشتركون يف توقيف احملتجزين أو استجواهبم      

إعادة ("وينبغي هلا أيضاً أن جتعل إجراء إعادة منح األهلية          . أو معاملتهم أو االتصال هبم بشكل آخر      
وط االتفاقية وإدراكهم هلا،    ألولئك املوظفني يشمل التثّبت من معرفتهم بشر      ") التصديق على األهلية  

 . واستعراض سجالهتم يف جمال معاملة احملتجزين

 االستجواب

هناك ادعاءات مستمرة وموثوقة بشأن جلوء موظفي إنفاذ القانون وهيئات التحقيق بصورة متكررة إىل               )١٥(
 .استجواب حتظرها االتفاقية

ن حتت أي ظرف من الظروف إىل طرق        ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم جلوء موظفي إنفاذ القانو         
وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل . االسـتجواب الـيت تشكل تعذيباً أو سوء معاملة       

 .اتفاق املبادئ التوجيهية لالستجواب وطرقه اتفاقاً كامالً مع االتفاقية

 االستعراض املنهجي جلميع أماكن االحتجاز

 أي استعراض منهجي جلميع أماكن االحتجاز يضطلع به مراقبون وطنيون وردت تقارير تفيد بعدم وجود )١٦(
 .أو دوليون، وبأنه ال ُيسمح بدخول هذه األماكن بصورة منتظمة وغري ُمعلنة مسبقاً

ينـبغي للدولة الطرف أن تنظر يف إنشاء نظام وطين الستعراض مجيع أماكن االحتجاز ومجيع حاالت                
 أثناء االحتجاز، يضمن منح املراقبني الوطنيني والدوليني اإلذن بالقيام          سوء املعاملة املدعى وقوعها يف    

ويف سبيل . بزيارات منتظمة ومستقلة وغري ُمعلنة مسبقاً وال ختضع ألية قيود إىل مجيع أماكن االحتجاز
ذلك اهلدف، ينبغي للدولة الطرف أن تضع مبادئ توجيهية ومعايري إدارية شفافة للوصول إىل أماكن          

حـتجاز وتيسـري زيارات املراقبني الوطنيني املستقلني وغريهم مثل جلنة الصليب األمحر الدولية،              اال
وينبغي للدولة . ومفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية املستقلة       

 . الطرف أن تنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 عقاباإلفالت من ال

 من القانون اجلنائي، ضد     ١١٧يوجد على ما يبدو نقص واضح يف أحكام اإلدانة الصادرة مبوجب املادة              )١٧(
املوظفـني العمومـيني أو غريهم من األشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرمسية ويرتكبون أفعال تعذيب وسوء                
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 القانون احمللي فيما يتعلق بانتهاكات االتفاقية،       مبوجبمعاملة، كما يوجد عدد قليل جداً من أحكام اإلدانة الصادرة           
وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء منح احلصانة من         . رغـم كثرة االدعاءات اليت تشري إىل التعذيب وسوء املعاملة         

 العفو،  ، مبوجب قوانني  ١٩٩٩ إىل عام    ١٩٩٥ عام   العقوبة على أفعال التعذيب وسوء املعاملة اليت وقعت يف الفترة من          
 .مما رسخ إفالت املسؤولني عن التعذيب من العقاب، وإزاء عدم توفري اجلرب للضحايا

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية فعالة، مثل إنشاء هيئة مستقلة، لضمان 
 الدولة، ومقاضاة   التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بأفعال التعذيب وسوء املعاملة على يد وكالء           

مرتكبيها ومعاقبتهم على أفعاهلم مبا يف ذلك أفعال التعذيب وسوء املعاملة اليت وقعت يف الفترة ما بني 
أما فيما يتعلق بدعاوى التعذيب الظاهرة الوجاهة فينبغي إخضاع املُشتبه          . ١٩٩٩ و ١٩٩٥عـامي   

 .التحقيقفيهم للتوقيف عن العمل أو نقلهم إىل عمل آخر يف أثناء فترة 

 احلق يف الشكوى واحلصول على اجلرب

 :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي )١٨(

عدم وجود تشريعات مناسبة وعدم وجود أي آلية مستقلة فعالة تسمح لضحايا أفعال التعذيب               )أ( 
 وسوء املعاملة بالشكوى وطلب التحقيق يف حالتهم حتقيقاً فورياً ونزيهاً؛

 .وآليات حلماية الشهود وعدم دفع تعويضات للضحاياعدم وجود تشريعات  )ب( 

ينـبغي للدولـة الطرف أن ُتنشئ آلية للشكاوى مستقلة متاماً خارج إطار النيابة العامة لتلقي شكاوى                 
األشـخاص احملتجزين احتجازاً رمسياً؛ وينبغي للدولة الطرف أن ُتعدِّل تشريعاهتا احلالية وتلك اليت تعتزم               

بق قانون التقادم على تسجيل الشكاوى من أفعال التعذيب؛ وينبغي هلا أن تضمن توفري              سّنها حبيث ال ينط   
وينبغي للدولة الطرف أن    . محاية كافية جلميع األشخاص الذين ُيبلغون عن أفعال التعذيب أو سوء املعاملة           

 للدولة الطرف   وإضافة إىل ذلك، ينبغي   . تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         
أن متكِّـن ضـحايا مجيع أشكال التعذيب من تقدمي شكاوى وتلقي تعويضات ُمنِصفة وكافية يف الوقت                 

 .١٩٩٩ إىل عام ١٩٩٥املناسب، ويشمل ذلك احلاالت اليت وقعت يف الفترة من عام 

 األقوال الصادرة حتت تأثري التعذيب

اوى أو بإعادهتا إلجراء مزيد من التحقيق يف احلاالت اليت          تشـري التقارير إىل عدم قيام القضاة برد الدع         )١٩(
انتزعـت فيها االعترافات مبمارسة التعذيب، وهناك ادعاءات عديدة بأن األقوال املُنتَزعة بفعل التعذيب ُتستخدم   

ها وما ييسر ذلك عدم وجود تشريع حيظر صراحة استخدام األدلة اليت ُيحصل علي       . أدلـة يف اإلجراءات القانونية    
 .بفعل التعذيب يف أثناء اإلجراءات القانونية

ينـبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف أحكام اإلدانة املستندة فقط إىل االعترافات اليت أدىل هبا يف                  
الفـترة منذ دخول طاجيكستان طرفاً يف االتفاقية، على أن ُتسلِّم بأن العديد من هذه اإلدانات رمبا                 
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صول عليها عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة، وينبغي للدولة الطرف أن      اسـتند إىل أدلة جرى احل     
وينبغي للدولة . جتـري، حبسـب االقتضاء، حتقيقات فورية ونزيهة وأن تتخذ تدابري انتصاف مناسبة         

الطرف أن تزوِّد اللجنة مبعلومات عن أي أحكام قضائية تستبعد األقوال اليت أديل هبا حتت التعذيب                
وإضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ُتنقِّح تشريعاهتا حبيث حتظر استخدام            . كأدلةومت قـبوهلا    

 .األدلة اليت ُيحصل عليها جراء التعذيب يف دعاوى احملاكم

 ظروف السجون

توجد ادعاءات تشري إىل سوء ظروف االحتجاز، ال سيما االكتظاظ، وسوء املرافق الصحية، والنقص يف                )٢٠(
 . وقلة الرعاية الطبية للمحتجزينعدد املوظفني،

 .ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني ظروف االحتجاز

 . من االتفاقية٢٢ و٢١وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف يف إصدار اإلعالن املشار إليه يف املادتني  )٢١(

تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مفصَّلة عن حاالت        وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن         )٢٢(
التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت ُتبلغ هبا السلطات اإلدارية،                  

 اجلنائي وعما يتصل بذلك من حتقيقات وحماكمات وأحكام جنائية وتأديبية، مبا يف ذلك تفاصيل عن مواد القانون
املطبقة، مبوبة حبسب عناصر منها نوع اجلنس، والفئة اإلثنية، واملنطقة اجلغرافية، ونوع ومكان احلرمان من احلرية، 

وإضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم أيضاً معلومات عن أي تعويض أو         . يف حـال حدوثه   
 .٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٥ايا احلاالت اليت وقعت يف الفترة من عام إعادة تأهيل مت توفريها للضحايا، مبن فيهم ضح

واالستنتاجات والتوصيات   تشـجع اللجنة الدولة الطرف على نشر تقريرها الدوري األول، واحملاضر املوجزة،            )٢٣(
 .احلكوميةعلى نطاق واسع باللغات املناسبة من خالل املواقع الرمسية على الشبكة، ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري 

وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد بأنه سيجري تقدمي معلومات خطية بشأن األسئلة اليت ظلت بال إجابة،                )٢٤(
 . وعن توقيف مهمادروزي اسكندروف١٩٩٩ و١٩٩٥مبا يف ذلك معلومات عن الفترة ما بني عامي 

ات عن استجابتها لتوصيات وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها، يف غضون سنة، معلوم           )٢٥(
 . أعاله١٩ و١٧ و١٦ و٧اللجنة الواردة يف الفقرات 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري القادم، الذي سُينظر فيه بوصفه التقرير الدوري                )٢٦(
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١الثاين، يف موعد أقصاه 

 الدامنرك -٣٩

ـ    )١(   CAT/C/81/Add.1 (Part I)تقرير الـدوري اخلامس للدامنرك، مبا يف ذلك غرينالند  نظـرت اللجـنة يف ال
 (CAT/C/SR.757، ٢٠٠٧مايو / أيار٣ و٢، املعقودتني يومي ٧٦٠ و٧٥٧ يف جلستيها CAT/C/81/Add.2, (Part II)و
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 االستنتاجات  ،)CAT/C/SR.773 (٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤ املعقودة يف    ٧٧٣ واعـتمدت يف جلستها      CAT/C/SR.760)و
 .والتوصيات التالية

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بتقدمي التقرير الدوري اخلامس للدولة الطرف، الذي قُدم يف الوقت احملدد والذي يتبع            )٢(
وترحب اللجنة باملعلومات الواردة فيه بشأن التدابري       . املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير       

ملتابعة التوصيات السابقة الصادرة من اللجنة، وبشأن النظام القضائي لغرينالند وإصالحه يف اجلزء الثاين              املتخذة  
كما ترحب اللجنة بالردود اخلطية املستفيضة اليت قدمتها ). CAT/C/81/Add.2, Part II(من تقرير الدولة الطرف 

، واليت وفرت معلومات إضافية عن التدابري (CAT/C/DNK/Q/5/Rev.1/Add.1)الدولة الطرف على قائمة املسائل 
التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل منع ممارسات التعذيب وغريه 

 . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اليت بذهلا وفد الدولة الطرف املمثل لقطاعات متعددة لتقدمي معلومات          وتالحـظ اللجنة بارتياح اجلهود البناءة        )٣(
 .وتفسريات إضافية خالل احلوار

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحـب اللجـنة جبهود الدولة الطرف املستمرة لتحسني األحوال يف السجون، مبا يف ذلك املوارد اإلضافية اليت            )٤(
وترحب اللجنة بصورة خاصة جبهود الدولة الطرف لتطبيق تدابري بديلة  .  السجون ُخصصت إلدارة املعدالت اليومية لَشغل    

 .اإللكتروين" الوسم"لالحتجاز مثل استخدام الرصد اإللكتروين، املعروف ب  

وتالحـظ اللجـنة مـع التقدير، فيما خيص الالجئني الذين تعرضوا للصدمات والذين يعيشون مع أسرهم يف                   )٥(
 لتسهيل عملية إعادة تأهيلهم ٢٠١٠ملخصصـة للمشاريع اخلاصة، واملقرر هلا أن تستمر حىت عام       الدامنـرك، األمـوال ا    
 .وحتسني أحواهلم املعيشية

وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير قرار الدولة الطرف ختصيص أموال إضافية لتحسني األحوال املعيشية يف مراكز                 )٦(
 .يت لديها أطفالاللجوء، ال سيما األحوال املعيشية لألسر ال

وترحـب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال القضاء على التعذيب وتقدمي                  )٧(
 .املساعدة وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب يف الدامنرك وعلى املستوى الدويل

زيز احترام حقوق اإلنسان، ال سيما جهودها       وتـثين اللجنة على الدولة الطرف جلهودها الشاملة الرامية إىل تع           )٨(
 :املتعلقة مبناهضة التعذيب والقضاء عليه، وعلى سبيل املثال

كوهنا أحد أكرب املاحنني الثنائيني يف العامل من حيث نصيب الفرد من املساعدة اإلمنائية، وقيامها، يف هذا        )أ( 
 ب؛ السياق، بوضع إطار وطين للتعاون الثنائي ملناهضة التعذي
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مسـامهتها يف وكاالت وبرامج وصناديق األمم املتحدة، مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للتربعات                )ب( 
 لضحايا التعذيب؛

تشـجيعها بالتصديق العاملي على الربوتوكول االختياري لالتفاقية، مبا يف ذلك تصديق الدولة الطرف               )ج( 
 دعمها لتنفيذه؛، و٢٠٠٤املبكر على الربوتوكول االختياري يف عام 

تقدميها مشروع قرار ملناهضة التعذيب إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة وكذلك              )د( 
إىل جلنة حقوق اإلنسان السابقة، وقيامها مببادرات لتنظيم وتعضيد أنشطة جملس حقوق اإلنسان، املُنشأ حديثاً، يف 

 جمال مناهضة التعذيب؛

نشـطاً يف تنفيذ املبادئ التوجيهية لسياسات االحتاد األوريب جتاه البلدان األخرى بشأن             تأديـتها دوراً      )ه( 
 .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 إدراج االتفاقية

وترى اللجنة  .  موقفها حيال إدراج االتفاقية يف القانون الدامنركي       تأسف اللجنة بسبب عدم تغيري الدولة الطرف       )٩(
أن إدماج االتفاقية يف القانون الدامنركي لن يكون ذا طبيعة رمزية فحسب، بل سيعزز محاية األشخاص حيث سيسمح هلم    

 .باالستشهاد بأحكام االتفاقية أمام احملاكم مباشرة

فاقية يف القانون الدامنركي من أجل السماح لألشخاص باالستشهاد توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف االت
بأحكامهـا أمام احملاكم مباشرة، وأن تويل االتفاقية األمهية القصوى، وأن تزيد الوعي بأحكامها وسط أعضاء                

 .اهليئة القضائية ولدى عامة اجلمهور

 تعريف التعذيب

إىل اللجنة الدائمة للشئون اجلنائية النظر يف إمكانية إدراج حكم          تالحظ اللجنة أن وزارة العدل قد طلبت مؤخراً          )١٠(
وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف املستمرة ملراجعة هذه املسألة وأحكام القانون            . خاص بالتعذيب يف القانون اجلنائي    

من الوثيقة  ) أ(٦الفقرة  (،  اجلنائي الساري، فإن اللجنة تكرر قلقها الذي أعربت عنه يف االستنتاجات والتوصيات السابقة            
CAT/C/CR/28/1 (          من ٤ من املادة ٢ والفقرة ١فيما يتعلق بعدم وجود نص حمدد بشأن جرمية التعذيب متوافق مع املادة 

وبيـنما تالحظ اللجنة إصدار توجيهات من قيادة الدفاع بشأن حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                 . االتفاقـية 
الالإنسانية أو املهينة يف القوات املسلحة، فإهنا تأسف لقرار الدولة الطرف القاضي بعدم تضمني القانون               العقوبة القاسية أو    

 ).٤ و١املادتان (اجلنائي العسكري اجلديد حكماً خاصاً يتعلق بالتعذيب 

 حمدداً بشأن   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضّمن قانوهنا اجلنائي فضالً عن القانون اجلنائي العسكري نصاً              
 من االتفاقية، حبيث تصبح جرمية يعاقب عليها،        ١جـرمية التعذيب، حسب التعريف املنصوص عليه يف املادة          

 . من االتفاقية٤ من املادة ٢كما ورد يف الفقرة
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 سقوط الدعوى بالتقادم

ئي الدامنركي، ُيعاقب عليها تالحـظ اللجنة بقلق أن جرمية التعذيب، اليت ال يوجد هلا نص حمدد يف القانون اجلنا             )١١(
وبينما تالحظ اللجنة أن    . مبوجـب أحكـام أخرى من أحكام القانون اجلنائي، وبالتايل فهي قد ختضع للسقوط بالتقادم              

أعمـال التعذيب اليت تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، وفقاً لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية                  
من القانون  ) أ(٩٣، لن ختضع لقانون التقادم وفقاً للمادة        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢١ولة الطرف يف    الذي صدقت عليه الد   

اجلنائي، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن سقوط الدعوى بالتقادم املطبق على أحكام القانون اجلنائي األخرى قد حيول                   
اخلطرية، ال سيما إذا كان الفعل الذي يستوجب العقاب        دون إجـراءات التحقيق واحملاكمة والعقاب املتصلة هبذه اجلرائم          

ومع أخذ الطبيعة اخلطرية ألعمال التعذيب يف احلسبان، ترى اللجنة أنه ال ميكن أن ختضع أعمال                . قد ارُتكب يف اخلارج   
 )٤ و١املادتان . (التعذيب لنظام سقوط الدعوى بالتقادم

تعلقة بسقوط الدعوى بالتقادم لتصبح متمشية بالكامل ينبغي للدولة الطرف مراجعة قواعدها وأحكامها امل
مـع الـتزاماهتا مبقتضـى االتفاقية، حبيث ميكن التحقيق واحملاكمة واملعاقبة دون قيود زمنية على أعمال                 
 .التعذيب والشروع يف ارتكاهبا وأية أفعال يقوم هبا أي شخص وتشكل تواطؤاً يف التعذيب أو مشاركة فيه

 ريةعدم اإلعادة القس

 ٣٤حتـيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تلقتها واليت تفيد أن القوات اخلاصة الدامنركية ألقت القبض على                  )١٢(
مارس / آذار -فرباير  /رجالً وسلمتهم إىل قوات التحالف أثناء عملية عسكرية مشتركة متت يف أفغانستان يف شباط             

تعرض هؤالء الرجال لسوء املعاملة أثناء احتجازهم لدى       ، يف ظـروف أشارت بشأهنا االدعاءات الحقاً إىل          ٢٠٠٢
وتشري اللجنة إىل تأكيد الدولة الطرف أهنا أجرت حتقيقاً كامالً يف احلادثة وتوصلت إىل أهنا مل                . قـوات الـتحالف   

أن مجيع  وأخرياً، تالحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف       .  من اتفاقية جنيف الثالثة بتسليمها احملتجزين      ٢ختـالف املادة    
احملتجزين قد أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من تسليمهم إىل قوات التحالف وأنه مل يتعرض أي منهم لسوء املعاملة يف                  

 .أثناء احتجازهم

، CAT/C/USA/CO/2و) و(و ) ه(٥، و )د(و) ب(٤، الفقرات   CAT/C/CR/33/3(وتشري اللجنة إىل رأيها الثابت       )١٣(
 من االتفاقية وااللتزام الوارد فيها بشأن عدم اإلعادة القسرية ينطبق على القوات ٣ادة وهو أن امل) ٢١ و٢٠الفقرتان 

ويظل ذلك االلتزام   . املسـلحة التابعة للدولة الطرف أينما كانت، وحيثما كانت متارس سيطرة فعلية على األفراد             
 وبناًء على ذلك، فإن نقل احملَتجز من .سارياً حىت لو كانت قوات الدولة الطرف ختضع للقيادة التنفيذية لدولة أخرى

حجـزها إىل سلطة دولة أخرى غري جائز إذا كانت الدولة اليت تقوم بالتسليم على علم، أو ُيفترض أن تكون على                     
 )٣املادة . (علم، باخلطر احلقيقي املتعلق بالتعرض للتعذيب

 إىل دولة أخرى، ينبغي للدولة الطرف       فـيما يـتعلق بتسليم احملتجزين اخلاضعني فعلياً حلراسة الدولة الطرف          
 . من االتفاقية يف مجيع األحوال٣ضمان اتفاقه الكامل مع املادة 
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 احلبس االنفرادي

 سنة  ١٨تالحظ اللجنة مع التقدير أن احلد األقصى للحبس االنفرادي لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن                )١٤(
 الرغم من التعديالت اليت أدخلت على قانون إقامة العدل للحد           وعلى. قد ُخفض من مثانية أسابيع إىل أربعة أسابيع       

 سنة بصورة خاصة، ال تزال اللجنة قلقة ١٨من استخدام احلبس االنفرادي بصورة عامة، وبالنسبة ملن هم دون سن           
نة وتالحظ اللج. بشأن وضع األشخاص يف حبس انفرادي لفترات طويلة يف أثناء فترات االحتجاز السابق للمحاكمة

 سنة، املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ضد استقالل الدولة        ١٨بقلـق خـاص أن األشخاص، مبن فيهم من هم دون سن             
قد )  من القانون اجلنائي١٣الفصل (أو ضد الدستور وسلطات الدولة العليا )  من القانون اجلنائي١٢الفصل (وأمنها 

إال أن اللجنة تالحظ وجود     . حتجاز السابق للمحاكمة  يوضعون ملدة غري حمددة يف احلبس االنفرادي خالل فترة اال         
 )١١املادة . (آلية إعادة نظر قضائية ملراجعة ضرورة استمرار احلبس االنفرادي

ينـبغي للدولـة الطرف أن تواصل رصد آثار احلبس االنفرادي على احملتجزين وآثار التعديالت اليت                
اليت خفضت عدد األسباب اليت ميكن أن        على قانون إقامة العدل و     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠أجريـت عامي    

وينبغي للدولة الطرف أال تستخدم إجراء احلبس       . تـؤدي إىل احلـبس االنفرادي، كما خفضت مدته        
كما . االنفرادي إالّ كخيار أخري، وألقصر مدة ممكنة وحتت إشراف صارم مع إمكانية املراجعة القضائية

وينبغي أن  .  سنة على احلاالت االستثنائية جداً     ١٨ن  ينبغي أن يقتصر احلبس االنفرادي ملن هم دون س        
 ).٥٩ و٥٨، الفقرتان )CRC/C/DNK/CO/3هتدف الدولة الطرف إىل إلغائه يف هناية األمر 

 من القانون ١٢الفصل (وفيما يتعلق باألشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ضد استقالل الدولة وأمنها 
والذين قد يوضعون ملدة    )  من القانون اجلنائي   ١٣الفصل  (ة العليا   أو ضد الدستور وسلطات الدول    ) اجلنائي

غـري حمددة يف احلبس االنفرادي خالل فترة االحتجاز السابق للمحاكمة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن                
وباإلضافة إىل ذلك، على الدولة الطرف      . احـترام مـبدأ التناسب وأن تضع قيوداً صارمة على استخدامه          

 .التواصل االجتماعي النفسي اهلادف مع احملتجزين أثناء وجودهم يف احلبس االنفراديزيادة مستوى 

 التحقيقات العاجلة والرتيهة

تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف قد استجابت لالنتقاد الذي أثارته حالة وفاة جينس أرين أورسكوف يف           )١٥(
ة أخرى، وذلك بتشكيلها جلنة موسعة ملراجعة        أثناء احتجازه لدى الشرطة وحاالت فردي      ٢٠٠١يونـيه   /حزيـران 

ومع . وتقييم النظام احلايل للتعامل مع الشكاوى املقدمة ضد الشرطة وحتريك الدعاوى اجلنائية ضد ضباط الشرطة              
ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء االدعاءات اليت تتعلق بانتهاكات ارتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، ال سيما              

 )١٤ و١٣ و١٢املواد . (شكوك حول نزاهة التحقيقات اليت أعقبت ذلكال

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء حتقيق فوري مستقل ونزيه يف مجيع االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات               
 كما ينبغي أن  . اليت ارتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، ال سيما يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز            

تضمن حصول ضحايا سوء سلوك الشرطة على اإلنصاف والتعويض العادل والكايف املنصوص عليهما يف              
كذلك ينبغي للدولة الطرف اإلسراع يف عملية املراجعة اجلارية وتزويد اللجنة           .  من االتفاقية  ١٤املـادة   

 .مبعلومات مفصلة عن نتائج هذه العملية
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 لقتل، من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننياالستخدام املفرط للقوة، مبا يف ذلك ا

تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت يدعى فيها االستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ  )١٦(
لشباب القوانني، مثل استخدام العنف اجلسدي والغاز املسيِّل للدموع أثناء أعمال الشغب اليت وقعت يف أحد بيوت ا 

("Ungdomshus")     وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً ورود تقارير تشري إىل مقتل         . ٢٠٠٧مارس  / يف كوبـنهاغن يف آذار
  ١٠املواد . (عـدد مـن األشخاص على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف الدامنرك خالل السنتني املاضيتني    

 )١٦ و١٤ و١٣ و١٢و

ار احلايل للتعامل مع االدعاءات باالستخدام املفرط للقوة، مبا يف ذلك           ينبغي للدولة الطرف مراجعة اإلط    
. استخدام السالح، من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وذلك لضمان اتفاقه مع أحكام االتفاقية             

 وينـبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع الشكاوى أو االدعاءات املتعلقة               
بسـوء السـلوك، ال سيما عند وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرية عقب االحتكاك باملوظفني املكلفني                 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف مراجعة وتعزيز برامج التعليم والتدريب املتعلقة . بإنفاذ القوانني
ني بإنفاذ القوانني، لضمان عدم     باستخدام القوة، مبا يف ذلك استخدام السالح، من جانب املوظفني املكلف          

 .استخدامهم للقوة إال بالقدر املطلوب ألداء واجباهتم

 فترات االنتظار الطويلة يف مراكز اللجوء

على الرغم من التدابري املتخذة لتحسني األحوال املعيشية واألنشطة يف مراكز اللجوء، ال سيما أحوال طاليب       )١٧(
ل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء فترات االنتظار الطويلة بال مربر يف مراكز اللجوء،     اللجوء من األسر اليت لديها أطفا     

وإزاء اآلثـار النفسـية السـلبية النامجة عن االنتظار لفترات طويلة وعدم اليقني الذي يكتنف احلياة اليومية لطاليب           
 )١٦املادة . (اللجوء

مراكز اللجوء أن تأخذ يف احلسبان اآلثار النامجة عن ينبغي للدولة الطرف عند حتسني األحوال املعيشية يف 
 الذين يعيشون يف مراكز اللجوء - على حد سواء -طـول فترات االنتظار، وأن توفر لألطفال والكبار       

 . اخلدمات التعليمية والترفيهية فضالً عن اخلدمات الصحية واالجتماعية املناسبة

 إصالح النظام القضائي يف غرينالند

التقرير رقم  (حـظ اللجـنة باهتمام مقترحات وتوصيات اللجنة املعنية بالنظـام القضائي لغرينالند             تال )١٨(
، ال سـيما فـيما يتعلق مبعاملة السجناء احملبوسني على ذمة قضايا واحملتجزين اآلخرين، وإعداد            )١٤٤٢/٢٠٠٤

خرى ذات األمهية فيما يتعلق بسري      الـتقارير السـابقة إلصـدار األحكام، وتسليم احملكمة الوثائق واملسائل األ           
كما تالحظ اللجنة باهتمام الصياغة اجلارية لقانون جنائي خاص جديد          . اإلجـراءات اجلنائية، وهيكل السجون    

 .وقانون خاص جديد إلقامة العدل يف غرينالند

اص ينبغي للدولة الطرف تسريع العملية اجلارية لصياغة واعتماد قانون جنائي خاص جديد وقانون خ              
جديد إلقامة العدل يف غرينالند، مع ضمان مطابقة أحكام هذين القانونني اجلديدين بالكامل لالتفاقية              

 .فضالً عن املعايري الدولية األخرى ذات الصلة
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة حسب نوع اجلرمية واألصل                )١٩(
نس، عن الشكاوى املتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة املعاملة اليت يدعى ارتكاهبا من جانب             اإلثـين والعمـر واجل    

املوظفـني املكلفـني بإنفـاذ القوانني، وعن التحقيقات واحملاكمات والعقوبات اجلزائية أو التأديبية املتصلة هبذه                
 .لضحايا من تعويض وإعادة تأهيلكما تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عما توفره ل. األعمال

وُتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر التقارير اليت قدمتها الدامنرك إىل اللجنة فضالً عن استنتاجات اللجنة  )٢٠(
وتوصياهتا، على نطاق واسع، باللغات املناسبة، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة، ووسائط اإلعالم واملنظمات 

 .غري احلكومية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً للشروط اخلاصة بالوثيقة األساسية املشتركة  )٢١(
الـواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واليت اعتمدها               

  ٢٠٠٦يونيه  / حقـوق اإلنسان يف حزيران     االجـتماع اخلـامس املشـترك بـني جلـان هيـئات معـاهدات             
)HRI/MC/2006/3و Corr.1.( 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات  )٢٢(
 . أعاله١٩ و١٦ و١٥اللجنة الواردة يف الفقرات 

 .٢٠١١يونيه / حزيران ٣٠وري السابع يف موعد أقصاه وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الد )٢٣(

 إيطاليا -٤٠

، ٧٦٥ و ٧٦٢ يف جلستيها    (CAT/C/67/Add.3)نظـرت اللجـنة يف الـتقرير الـدوري الرابع إليطاليا             )١(
CAT/C/SR.762)٧٧٨ و٧٧٧ واعتمـدت يف جلستيهــا ٢٠٠٧مايـو / أيـار٧ و٤ املعقودتني يومي )765 و 
CAT/C/SR.777) االستنتاجات والتوصيات التالية)778و ،. 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الرابع إليطاليا واملعلومات الواردة فيه، ولكنها تأسف ألن التقرير مل  )٢(
كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي       . يتـبع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير         

ه مع وفد الدولة الطرف الكبري والرفيع املستوى وترحب بالردود اخلطية املستفيضة على قائمة املسائل اليت         أجـرت 
وباإلضافة إىل  . ، مما يّسر املناقشة بني الوفد وأعضاء اللجنة       (CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1/Add.1)وضـعتها اللجنة    

لى األسئلة اليت أثارهتا اللجنة والشواغل اليت       ذلـك، تعـرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية واخلطية ع           
 .أعربت عنها يف أثناء النظر يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف، منذ نظر اللجنة يف التقرير الدوري األخري، قد صدقت على            )٣(
 :الصكوك الدولية التالية
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 ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف اتفاقية األمم املتحدة  )أ( 

بـروتوكول مـنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمل              )ب( 
 ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

قية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل         الـربوتوكول االختـياري التفا     )ج( 
 ؛٢٠٠٢مايو / أيار٩األطفال يف املواد اإلباحية، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة، يف             )د( 
 ؛٢٠٠٢مايو / أيار٩

/ أيلول٢٢القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املرأة، يف         الـربوتوكول االختياري التفاقية       )ه( 
 ؛٢٠٠٠سبتمرب 

 .١٩٩٩يوليه / متوز٢٦نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف  )و( 

وتالحظ اللجنة مع االرتياح ما تبذله الدولة من جهود إلصالح تشريعاهتا وسياساهتا وإجراءاهتا بغية كفالة  )٤(
وق اإلنسان، مبا فيها احلق يف عدم اخلضوع للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية محاية أفضل حلق

 :أو الالإنسانية أو املهينة، وال سيما عن طريق ما يلي

أحكام ضد "، املعنون ٢٦٩/١٩٩٨، الذي ُعدل مبوجبه القانون رقم ٣٨/٢٠٠٦القـانون رقم    )أ( 
أشكال "ملواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية، باعتبارها أشكاالً جديدة من          اسـتغالل األطفـال يف الـبغاء ويف ا        

 والذي ُحدثت مبوجبه التشريعات السارية املتعلقة باألفعال غري املشروعة ضد األطفال؛" االسترقاق

  املتعلق حبظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛٧/٢٠٠٦القانون رقم  )ب( 

 ؛"التربعات يف صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب"ملعنون  ا٧٤/٢٠٠٥القانون رقم  )ج( 

 ؛"تدابري مكافحة االجتار بالبشر" املتعلق ب  ٢٢٨/٢٠٠٣القانون رقم  )د( 

من قانون العقوبات العسكري يف أوقات احلرب،       ) مكرراً(١٨٥إدراج جرمية التعذيب يف املادة        )ه( 
 ؛٢٠٠٢يف عام 

 ؛"تدابري مكافحة العنف املرتيل" املعنون ١٥٤/٢٠٠١القانون رقم  )و( 

دخـول املـبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة مراكز املهاجرين حيز النفاذ، وهي املبادئ الصادرة               )ز( 
 ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٨بتوجيه من وزير الداخلية يف 

، من أجل   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨التوجيه الصادر من وزير الداخلية، والذي دخل حيز النفاذ يف            )ح( 
تيسري دور النظام الوطين حلماية طاليب اللجوء يف توفري الرعاية للقّصر غري املصحوبني بذويهم والذين يصلون إىل                 

 احلدود اإليطالية؛
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إنشاء جلنة محاية القّصر األجانب لوضع أساليب وطرائق استقبال القّصر األجانب غري املصحوبني  )ط( 
 املؤقتة هلم على املستوى الوطين؛وتوفري احلماية 

 .٢٠٠٤سبتمرب /إنشاء املكتب الوطين ملناهضة التمييز العنصري، الذي بدأ ممارسة أنشطته يف أيلول )ي( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 إدراج جرمية التعذيب يف القانون/تعريف التعذيب

نائي اإليطايل ينص على أن مجيع األفعال اليت ينطبق عليها رغم ما أكدته الدولة الطرف من أن القانون اجل )٥(
 من االتفاقية، ختضع للعقوبة، وبينما تالحظ اللجنة مشروع         ١، حسب املعىن الوارد يف املادة       "التعذيب"تعـريف   

الذي أقره جملس النواب والذي ينتظر حالياً الدراسة من جانب جملس ) ١٢١٦قانون جملس الشيوخ رقم (القانون 
لشيوخ، فإهنا ما تزال قلقة ألن الدولة الطرف مل تدرج بعد يف قانوهنا احمللي جرمية التعذيب حسب التعريف الوارد ا

 )٤ و١املادتان . ( من االتفاقية١يف املادة 

بأن تدرج الدولة الطرف جرمية التعذيب )) أ(١٦٩، الفقرة A/54/44(تكرر اللجنة توصيتها السابقة 
.  من االتفاقية  ١أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة           يف قانوهنـا احمللي و    

كما ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إخضاع هذه اجلرائم لعقوبات مالئمة تأخذ يف احلسبان طبيعتها               
 . من االتفاقية٤ من املادة ٢اخلطرية، حسبما ورد يف الفقرة 

 احلبس االحتياطي

وتأسف اللجنة أيضاً ألن تعيني احلد األقصى       .  قلقها إزاء طول فترة احلبس االحتياطي      تعرب اللجنة عن   )٦(
 )١٦ و١١ و٢املواد . (لفترة احلبس االحتياطي يتم بالرجوع إىل عقوبة اجلرمية املُتهم هبا الشخص احملتجز

ياطي ينـبغي للدولـة الطرف أن تتخذ على وجه االستعجال تدابري مالئمة خلفض مدة احلبس االحت               
وباإلضافة إىل ذلك،   . بدرجـة كبرية وحلصر هذا احلبس يف احلاالت اليت ُيعترب فيها ضروريا للغاية            

 .تشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابري غري احتجازية بديلة

 الضمانات األساسية

 يتمتعون يف مجيع    تشعر اللجنة بالقلق إزاء االدعاءات اليت تفيد أن األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة ال             )٧(
ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق ألن . احلاالت بالضمانات القانونية األساسية، مبا فيها احلق يف االتصال مبحاٍم

يتضمن حكماً جيوز مبوجبه ألفراد الشرطة متديد فترة احلرمان من          ") مرسوم بيسانو  ("١٥٥/٢٠٠٥القانون رقم   
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز احتجاز     .  ساعة ٢٤ إىل   ١٢ف على اهلوية من     احلـرية املسـموح هبـا ألغراض التعر       

الشـخص املتهم ملدة مخسة أيام مبوجب مرسوم مسبب معتمد من ِقبل قاضي حتقيق قبل السماح لـه باالتصال                  
 )١٦ و١٣ و٢املواد . (مبحام
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األساسية لألشخاص  ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لكفالة احترام الضمانات القانونية             
كما ينبغي للدولة الطرف خفض الفترة القصوى اليت جيوز أن يظل خالهلا            . الذين حتتجزهم الشرطة  

الشخص يف االحتجاز بعد إلقاء القبض عليه بتهمة جنائية، حىت يف الظروف االستثنائية، إىل أقل من                
 الطرف أن تكفل متتع األشخاص وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة   . مخسـة أيام كما هو متبع حالياً      

 .الذين حتتجزهم الشرطة حبق فعلي يف االتصال مبحام، وذلك منذ اللحظة األوىل حلرماهنم من احلرية

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

وبالـرغم من أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف مل ُتنشئ إىل اآلن مؤسسة وطنية مستقلة تعىن حبقوق                   )٨(
 ١٤٦٣ على قانون جملس الشيوخ رقم       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤حتيط علماً مبوافقة جملس النواب يف       اإلنسان فهي   

 )٢املادة . (املتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ضامن حلقوق احملتجزين

لمبادئ ينـبغي للدولـة الطرف املضي قدماً يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ل               
املرفقة بقرار اجلمعية  ) مبادئ باريس (املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريعات الضرورية    . ٤٨/١٣٤العامة  
 .على الفور

 احتجاز ملتمسي اللجوء وغري املواطنني

 إزاء سياسة االحتجاز املنتهجة حيال ملتمسي اللجوء وسواهم من غري املواطنني، مبا             تشعر اللجنة بالقلق   )٩(
يف ذلـك الـتقارير اليت تفيد بأن هؤالء كثرياً ما يظلون حمتجزين لفترات طويلة يف مراكز االحتجاز املؤقتة ويف                    

حدث يف اإلطار التشريعي نتيجة     ويف هذا الصدد، تأسف اللجنة للتغيري الذي        ". مراكز اإلقامة املؤقتة واملساعدة   "
الذي جييز احتجاز املهاجرين غري احلاملني لوثائق ويضاعف        ")  فيين -قانون بوسي    ("١٨٩/٢٠٠٢القانون رقم   
 )١٦ و١١ و٢املواد ). ( يوما٦٠ً إىل ٣٠من (فترة احلجز 

اهم من غري   ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الفعالة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء وسو            
وينبغي للدولة الطرف . املواطنني إال يف الظروف االستثنائية أو كمالذ أخري، وألقصر فترة زمنية ممكنة    

 .أيضاً أن حترص على قيام احملاكم مبراجعة قضائية فعالة لظروف احتجاز هذه اجلماعات

 إتاحة إجراءات جلوء عادلة وسريعة

 ١٩ الذي قُدم إىل جملس النواب يف )No.C.2410( املتعلق باللجوء ترحب اللجنة مبشروع القانون اجلديد     )١٠(
، كمـا تالحظ اللجنة مع التقدير تصريح وفد الدولة الطرف بأنه جيري النظر على النحو                ٢٠٠٧مـارس   /آذار

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن بعض ملتمسي        . الواجـب يف إقرار تشريعات شاملة بشأن اللجوء السياسي        
د ُيحرمون من احلق يف تقدمي طلب اللجوء ويف أن ينظر يف طلباهتم اخلاصة للجوء كل على حدة وفقاً                   الـلجوء ق  

 )١٦ و٢املادتان . (إلجراءات عادلة وُمرضية
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ويف هذا . ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابري مناسبة تكفل مللتمسي اللجوء إجراءات جلوء عادلة وسريعة
طرف بالتزامها بأن تكفل معاجلة حالة كل مهاجر بصورة فردية، كما           الصـدد، تذكّر اللجنة الدولة ال     

 .توصي اللجنة أيضاً بأن متضي الدولة الطرف قدماً يف اعتماد تشريعات شاملة بشأن اللجوء السياسي

 عدم اإلعادة القسرية

صوص عليها يف املواد    تالحظ اللجنة بقلق أن األفراد ال يتمتعون، يف مجيع احلاالت، باحلماية الكاملة املن             )١١(
ويساور اللجنة قلق خاص إزاء     . ذات الصـلة من االتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو اإلعادة أو التسليم إىل بلد آخر              

التقارير اليت تفيد حبدوث عمليات إبعاد قسرية ومجاعية من جزيرة المبيدوزا إىل ليبيا ألشخاص ليسوا من أصل                 
 )١٦ و٣املادتان . (لييب

 من االتفاقية، وأن حترص على أن تويل        ٣ولة الطرف أن تكفل االمتثال التام ألحكام املادة         ينبغي للد 
سـلطاهتا املختصة االعتبار الواجب لألفراد اخلاضعني لواليتها القضائية وتضمن هلم معاملة منصفة يف              

قرارات الطرد مجيع مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك إمكانية إعادة النظر بشكل فعال ومستقل ونزيه يف 
 .أو اإلعادة أو التسليم إىل بلد آخر

ويف هـذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات املكلفة باإلجراءات األمنية اخلاصة               
باألجانب بدراسة شاملة قبل إصدار أمر بالطرد، يف مجيع احلاالت املتعلقة بدخول مواطنني أجانب إىل               

ورة غري مشروعة، لضمان عدم تعرض الشخص املعين للتعذيب أو املعاملة أو إيطاليا أو اإلقامة فيها بص
 .العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف البلد الذي يعاد إليه

تنص على إجراء جديد إلبعاد كل من       " مرسوم بيسانو " من   ٣وتشـعر اللجـنة بقلق خاص ألن املادة          )١٢(
 غري قانونية، املشتبه يف تورطهم يف أنشطة إرهابية هو إجراء سيستمر املهاجرين بصورة قانونية واملهاجرين بصورة
كما تعرب  .  كتدبري وقائي استثنائي   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١نفاذه حسبما ذكرت الدولة الطرف حىت       

اء اإلبعاد اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء اإلنفاذ الفوري ألوامر اإلبعاد هذه دون أية مراجعة قضائية، ويقلقها أن إجر                
 )٣ و٢املادتان . (هذا تعوزه احلماية الفعلية من اإلعادة القسرية

تذكّـر اللجنة بالطبيعة املطلقة حلق كل شخص يف أال ُيبعد إىل بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو إساءة                   
للدولة وينبغي . املعاملة، وحتث الدولة الطرف على إعادة النظر يف هذا اإلجراء اجلديد املتعلق باإلبعاد

 من االتفاقية، أن    ٣الطرف، عند حتديد انطباق التزاماهتا املتعلقة بعدم اإلعادة القسرية مبوجب املادة            
 .تدرس بدقة موضوع كل حالة على حدة وأن تكفل وضع اآلليات القضائية املالئمة ملراجعة القرار

 الوالية القضائية الشاملة

 أنه جيري تطبيق االتفاقية على سلوك القوات اإليطالية أو ضباط تالحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على )١٣(
ومع ذلك، تعرب   . الشرطة اإليطاليني املوجودين باخلارج، سواء كان ذلك يف سياق السالم أو الرتاعات املسلحة            

لقضائية اللجنة عن قلقها إزاء الطريقة اليت اتبعتها السلطات املختصة، خاصة السلطات القضائية، يف اإلجراءات ا              
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املتعلقة باحلوادث اليت وقعت يف الصومال واليت شاركت فيها قوات إيطالية، وإزاء عدم وجود معلومات مفصلة                
عن تطور اإلجراءات القضائية اليت أعقبت تلك احلوادث ونتيجتها، حسبما طلبت اللجنة يف استنتاجاهتا وتوصياهتا 

 )١٢و ٥املادتان )). (ب(١٦٩، الفقرة A/54/44(السابقة 

 من االتفاقية وأن تتخذ التدابري      ٥ينبغي للدولة الطرف أن حترص على متشي أفعاهلا مع أحكام املادة            
الضرورية لضمان إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بأعمال التعذيب             

لقوات اإليطالية، يف إيطاليا أو     وإساءة املعاملة اليت ارتكبها املوظفون املسؤولون عن إنفاذ القانون وا         
 .يف اخلارج، وأن تقدم اجلناة للمحاكمة وتفرض عقوبات مالئمة على من تثبت إدانتهم

 تسليم املطلوبني

تالحـظ اللجـنة مع القلق الطريقة اليت تعاملت هبا السلطات القضائية املختصة مع طلب تسليم يتعلق                  )١٤(
 مبوجب أمر قبض دويل صادر من ٢٠٠١ يف األراضي اإليطالية يف عام بضابط عسكري أرجنتيين أُلقي القبض عليه

 )٩ و٧املادتان . (١٩٧٦فرنسا لقيامه باختطاف وتعذيب مواطن فرنسي يف األرجنتني يف عام 

ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري الضرورية إلقامة واليتها القضائية على أفعال التعذيب يف احلاالت 
شخص املدعى ارتكابه هلذه األفعال موجوداً يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها،            اليت يكون فيها ال   

 .إما لتسليمه أو ملقاضاته، وفقاً ألحكام االتفاقية

 التدريب

اللجنة مع التقدير املعلومات املفصلة اليت قدمتها الدولة الطرف عن تدريب املوظفني املكلفني              تالحـظ  )١٥(
إال أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم       . السجون وأفراد حرس احلدود والقوات املسلحة     بإنفاذ القوانني، وموظفي    

توفـر أيـة معلومات عن التدريب على استخدام الوسائل غري العنيفة، وحفظ النظام واألمن، واستخدام القوة                 
 الذي حيصل عليه    وباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن تأثري التدريب          . واألسلحة النارية 

املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وأفراد حرس احلدود، ومدى فعالية برامج التدريب يف احلد من حوادث التعذيب 
 )١٠املادة . (وإساءة املعاملة

 :ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ املزيد من الربامج التثقيفية لضمان ما يلي

 بإنفاذ القوانني وأفراد حرس احلدود واملوظفني العاملني        توعية مجيع املوظفني املكلفني    )أ( 
يف مراكز االحتجاز املؤقتة ويف مراكز اإلقامة املؤقتة واملساعدة توعيةً تامةً بأحكام االتفاقية، وعدم              

 التسامح مع االنتهاكات والتحقيق فيها، ومقاضاة املخالفني؛

على املعدات الكافية والتدريب    حصـول مجـيع املوظفـني املكلفني بإنفاذ القانون           )ب( 
املناسـب على استخدام الوسائل غري العنيفة وعدم جلوئهم إىل استخدام القوة واألسلحة النارية إال               

ويف هذا الصدد، ينبغي للسلطات اإليطالية إجراء       . عـندما يكـون ذلك ضرورياً وبشكل متناسب       
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 ونشر املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون      مراجعة دقيقة ملمارسات الشرطة احلالية، مبا يف ذلك تدريب        
حلفظ النظام واألمن، واللوائح املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني 

 .بإنفاذ القانون

وعـالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن يتلقى مجيع املوظفني املعنيني تدريباً خاصاً على كيفية حتديد                
دليل التقصي   (١٩٩٩ واملعاملة السيئة، بأن يصبح بروتوكول اسطنبول لعام         عالمـات التعذيـب   

والتوثـيق الفعـالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                
 .جزءاً ال يتجزأ من التدريب الذي ُيقدم إىل األطباء) املهينة

أن تضع وتنفِّذ منهجية لتقييم فعالية وتأثري براجمها        وباإلضـافة إىل ذلـك، ينـبغي للدولة الطرف          
 .التثقيفية يف احلد من حاالت التعذيب وإساءة املعاملة/التدريبية

 ظروف االحتجاز

تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء تواصل االكتظاظ داخل السجون وقلة عدد املوظفني، على الرغم مما اختذته                  )١٦(
 ٣١ املؤرخ ٢٤١القانون رقم (ف االحتجاز، مبا يف ذلك العفو اجلماعي  الدولـة الطرف من تدابري لتحسني ظرو      

أكتوبر / تشرين األول  ٢وبرنامج بناء السجون الذي أُعتمد مبوجب األمر الوزاري الصادر يف           ) ٢٠٠٦يوليه  /متوز
إزاء وتالحـظ اللجنة املعلومات املقدمة عن حتسن الرعاية الصحية يف السجون ولكنها تعرب عن قلقها           . ٢٠٠٣

التقارير اليت تفيد بإساءة املعاملة، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية غري املناسبة وظروف العيش غري الصحية يف مراكز 
وبينما تالحظ اللجنة التوجيه الصادر مؤخراً واملتعلق بتمكني       . اإلقامـة املؤقتة واملساعدة ويف مراكز حتديد اهلوية       

 الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب األمحر من          مفوضـية األمـم املتحدة السامية لشؤون      
الوصول إىل مراكز املهاجرين، فإهنا تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود منظمة مستقلة تتوىل الرصد املنتظم لعملية              

 )١٦ و١١املادتان . (إدارة املراكز

خفيف من االكتظاظ داخل السجون، مبا يف       ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إىل الت        
وينبغي للدولة . ذلك عن طريق تطبيق تدابري بديلة للسجن وإنشاء ما يلزم من مرافق سجون إضافية      

الطـرف أيضاً اختاذ التدابري الضرورية لكفالة التعيني الفوري ملوظفني إضافيني بالسجون، مبن فيهم              
 .موظفون يف اجملالني التثقيفي والصحي

 ينبغي للدولة الطرف اختاذ تدابري فعالة هتدف إىل مزيد من التحسني للظروف املعيشية يف مراكز              كما
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتوىل هيئة . احتجاز املهاجرين، وكفالة إنشاء نظام للرصد املنتظم

جزين فيها، وتقدمي مستقلة عملية رصد إدارة هذا املراكز، واحترام احلقوق اإلنسانية لألشخاص احملت          
 .املساعدة الصحية والنفسانية والقانونية هلم
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 املعاملة واالستخدام املفرط للقوة

تالحـظ اللجـنة مع القلق االدعاءات املستمرة اليت تشري إىل االستخدام املفرط للقوة واملعاملة السيئة من                  )١٧(
ر اللجنة بقلق خاص إزاء ورود تقارير يدعى فيها         ويف هذا الصدد، تشع   . جانـب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     

وقوع استخدام مفرط للقوة ومعاملة سيئة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني خالل املظاهرات اليت ُنظمت                
) ٢٠٠١يوليه  /متوز(يف سياق املنتدى العاملي الثالث، وأثناء قمة الثمانية يف جنوا           ) ٢٠٠١مارس  /يف آذار (يف نابويل   

، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد بوقوع مثل           )٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول (ويف فـال دي سوزا      
 مؤخراً وهو القانون املعنون ٤١/٢٠٠٧هذه احلوادث أثناء مباريات كرة القدم، ولكنها تالحظ اعتماد القانون رقم 

 )١٦و ١٣ و١٢املواد ". (ع يف أثناء مباريات كرة القدمتدابري عاجلة بشأن منع وقمع حاالت العنف اليت تق"

 :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة بشأن ما يلي 

توجيه رسالة واضحة ال لبس فيها، مبا يف ذلك عن طريق وضع مدونة قواعد سلوك                )أ( 
ي السجون تبني أن    جلمـيع املوظفني، إىل مجيع مستويات اهليكل اهلرمي لقوات الشرطة ومجيع موظف           

 التعذيب والعنف وإساءة املعاملة أمور غري مقبولة؛

ضـمان محاية من يبلغون عن اعتداءات قام هبا موظفون مكلفون بإنفاذ القوانني من              )ب( 
 التهديد وعمليات االنتقام احملتملة بسبب هذه البالغات؛

تخدام القوة إال يف حاالت     ضمان عدم جلوء املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني إىل اس         )ج( 
 .الضرورة القصوى ويف حدود ما يقتضيه أداء واجبهم

فضالً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة مبعلومات عن سري اإلجراءات القضائية والتأديبية 
 .املتعلقة باحلوادث املذكورة أعاله

ني املكلفني بإنفاذ القوانني مل حيملوا شارات تبني        ويساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن املوظف         )١٨(
، وهو ما حال دون التعرف عليهم       ٢٠٠١هويتهم خالل املظاهرات اليت وقعت أثناء قمة الثمانية يف جنوا يف عام             

 )١٣ و١٢املادتان . (لغرض رفع شكوى بسبب التعذيب أو إساءة املعاملة

فني املكلفني بإنفاذ القوانني بشارات واضحة ُتبني       ينـبغي للدولة الطرف أن تضمن تزويد مجيع املوظ        
هويـتهم لكفالة مساءلتهم، كل منهم على حدة، وكفالة احلماية من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة                

 .الالإنسانية أو املهينة

 التحقيقات العاجلة والرتيهة

 من جانب الوكاالت املعنية بإنفاذ القوانني، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد التقارير اليت تفيد بإساءة املعاملة )١٩(
وقلة التحقيقات اليت أجرهتا الدولة الطرف يف هذه احلاالت، فضالً عن قلة أحكام اإلدانة يف احلاالت اليت خضعت 

وتالحظ اللجنة بقلق أن جرمية التعذيب، اليت ال يوجد هلا نص حمدد يف القانون اجلنائي اإليطايل، واليت . للتحقيقات
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وترى . عاقب عليها مبوجب أحكام أخرى من أحكام القانون اجلنائي، قد ختضع يف بعض احلاالت لقانون التقادمُي
اللجنة أن عمليات التعذيب ال ميكن أن ختضع لقانون السقوط بالتقادم، كما ترحب بتصريح وفد الدولة الطرف                 

 )١٦و ١٢ و ٤ و١املواد . (بأن الدولة تنظر يف تعديل القيود الزمنية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي

تعزيز تدابريها الرامية إىل إجراء حتقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة يف مجيع االدعاءات             )أ( 
وينبغي بوجه خاص . بأعمال التعذيب واملعاملة السيئة اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني      

وخبصوص .  ِقبل الشرطة أو حتت إشرافها، بل من ِقَبل هيئة مستقلة          أال ُتجـرى هذه التحقيقات من     
 أن يصدر حبق املشتبه فيه قرار - كقاعدة -قضايا التعذيب واملعاملة السيئة الظاهرة الوجاهة، ينبغي    

بإيقافه عن اخلدمة أو نقله إىل مكان آخر خالل إجراء التحقيق، وخاصة إذا كان هناك احتمال بأن                 
 تحقيق؛يعرقل سري ال

مقاضاة مرتكيب هذه األعمال وفرض العقوبات املالئمة على املدانني بغية القضاء على  )ب( 
ظاهـرة اإلفـالت من العقاب بالنسبة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين يرتكبون انتهاكات              

 حتظرها االتفاقية؛

سقوط الدعوى بالتقادم   ينـبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وأحكامها املتعلقة ب         )ج( 
لتصبح متمشية بالكامل مع التزاماهتا مبقتضى االتفاقية، حبيث ميكن التحقيق واحملاكمة واملعاقبة دون             
قيود زمنية على أعمال التعذيب والشروع يف ارتكاهبا وأية أفعال يرتكبها أي شخص وتشكل تواطؤاً 

 .يف التعذيب أو مشاركة فيه

 التعويض وإعادة التأهيل

كما تأسف اللجنة . تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج حمدد يضمن حقوق ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة )٢٠(
لعدم توفر أية معلومات بشأن عدد ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة الذين حصلوا على تعويض، وعن املبالغ اليت                 

 االجتماعي، اليت -ة التأهيل الطيب أو النفسي ُمنحت هلم، وبشأن األشكال األخرى من املساعدة، مبا يف ذلك إعاد
إال أن اللجنة ترحب باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديل الذي أُدخل يف . ُتقدم إىل هؤالء الضحايا

 والذي تضمن إشارة إىل إدراج جرمية التعذيب، من         ١٢١٦ على قانون جملس الشيوخ رقم       ٢٠٠٧مارس  / آذار
 )١٤املادة . (وق حملي لضحايا التعذيبأجل إنشاء صند

ينـبغي للدولـة الطرف أن تضاعف جهودها فيما يتعلق بتوفري التعويض واإلنصاف وإعادة التأهيل               
للضحايا، مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وأن تضع برناجماً خاصاً ملساعدة                

 .ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة

ك، ينبغي للدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أية برامج تضعها وعالوة على ذل
جلرب الضرر الذي يلحق بالضحايا، مبا يف ذلك معاجلة الصدمات النفسية وغريها من أشكال خدمات إعادة 
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ية لضمان األداء التأهـيل اليت ُتقدم إىل ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة، فضالً عن ختصيص املوارد الكاف            
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع التشريعات الالزمة، وإنشاء صندوق حملي           . الفعال هلذه الربامج  

 .لضحايا التعذيب، وختصيص املوارد املالية الكافية لضمان األداء الفعال هلذا الصندوق

 الفئات الضعيفة، مبا فيها الغجر

التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء املكتب الوطين بينما تالحظ اللجنة وجود عدد من  )٢١(
ملناهضـة التمييز العنصري وسجل اجلمعيات العاملة يف جمال مناهضة التمييز العنصري، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء                 

 واإليطاليني ذوي   التقارير اليت تفيد بوقوع أعمال عنف ومتييز ضد الفئات الضعيفة، وال سيما الغجر، واألجانب             
األصول األجنبية، وإزاء رغبة أفراد الشرطة والسلطات عن تقدمي احلماية الالزمة للضحايا وإجراء حتقيق فعال يف                

 )١٦ و ١٣ و١٢ و٢املواد . (تلك اجلرائم

ينـبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة وإساءة               
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن . ن فيها الغجر واألجانب واإليطاليون من أصل أجنيب   معاملتها، مب 

 :تقوم الدولة الطرف مبا يلي

حماربـة التميـيز العنصري وكراهية األجانب والعنف املرتبط بذلك، وكفالة إجراء             )أ( 
يز وكراهية األجانب،   حتقـيقات سريعة ونزيهة وشاملة يف مجيع حاالت العنف اليت حتركها دوافع التمي            

 ومقاضاة مرتكبيها وفرض عقوبات مناسبة عليهم تأخذ يف احلسبان الطبيعة اخلطرية ألفعاهلم؛ 

إدانة التمييز العنصري وكراهية األجانب والعنف املرتبط بذلك إدانةً علنيةً وتوجيه            )ب( 
تمييز غري مقبولة يف اإلدارات رسالة واضحة ال لبس فيها مفادها أن األفعال اليت تتسم بالعنصرية أو ال

 العامة، وال سيما من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛

 .تقدمي معلومات تفصيلية إىل اللجنة عن التدابري الفعالة املعتمدة ملنع وحماربة هذا العنف )ج( 

 االجتار باألشخاص

الربامج اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف حملاربة االجتار        ترحب اللجنة باجملموعة املتنوعة من التدابري واملشاريع و        )٢٢(
باألشـخاص، مبا يف ذلك إنشاء جلنة خمصصة مشتركة بني الوزارات إلدارة وتنفيذ برامج لضحايا االجتار باألشخاص،           

االجتار ، ومنح تراخيص إقامة، ألسباب تتعلق باحلماية االجتماعية، جلميع ضحايا           "١٨هنج املادة    "فضـالً عما ُيسمى ب    
 الذي ينص على    ٣٠٠باألشـخاص تتـيح هلم فرصة املشاركة يف برامج االندماج االجتماعي، ومرسوم القانون رقم               

. توسيع نطاق نظام املساعدة واإلدماج االجتماعي لضحايا االجتار باألشخاص ليشمل مواطين االحتاد األورويب وسواهم
ير املتعلقة باالجتار بالنساء واألطفال الستغالهلم يف اجلنس وألغراض         إال أن اللجـنة تشـعر بالقلق إزاء استمرار التقار         

وبينما تالحظ اللجنة إجراء عدد كبري من التحقيقات، فإهنا تشعر بالقلق لعدم توفر أية معلومات عن حاالت  . أخـرى 
 )١٦ و١٢ و١٠ و٢املواد . (املقاضـاة واألحكام الصادرة يف القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص
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ينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حماربة االجتار بالنساء واألطفال واختاذ التدابري 
الفعالـة ملقاضاة املّتجرين باألشخاص ومعاقبتهم، مبا يف ذلك عن طريق التطبيق الصارم للتشريعات              

 اخلاصة باملوظفني املكلفني    ذات الصـلة، والتوعية هبذه املشكلة، وإدراج القضية يف برامج التدريب          
 .بإنفاذ القوانني وغريهم من اجلماعات املعنية

 العنف املرتيل

 اليت  -بينما تالحظ اللجنة التدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك الدراسة االستقصائية                )٢٣(
ـ     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢١أصدرهـا يف     ة العنـف اجلسدي واجلنسي ضد     املعهد الوطين لإلحصـاء بشأن مسأل

، "مناهضـة العنف ضد املرأة" باسم ٢٠٠٦مارس / آذار٨ يف   ١٥٢٢ وإنشاء خط هاتفي جماين بالرقم       -املـرأة   
كما تأسف اللجنة . فإهنا ما تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل

. يانات إحصائية عن الشكاوى واملقاضاة واألحكام الصادرة يف قضايا العنف املرتيل          ألن الدولة الطرف مل توفر ب     
 )١٦ و ١٢ و٢و١املواد (

ينـبغي للدولـة الطرف زيادة جهودها الرامية إىل منع و حماربة أعمال العنف ضد النساء واألطفال          
تدابري التوعية، باجلرائم "ومعاقـبة مرتكبيها، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد مشروع القانون املتعلق ب         

املرتكـبة ضـد األفراد أو داخل األسرة، بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وأي سبب آخر من       
الذي ينص على مجلة أمور من ) ٢١٦٩قانون اجمللس رقم " (أسباب التمييز ومنع هذه اجلرائم وقمعها

 .نف املرتيل، بصورة منتظمةبينها مجع وحتليل البيانات اخلاصة بالعنف، مبا يف ذلك الع

 مجع البيانات

 تأسـف اللجـنة لعـدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات             )٢٤(
فيما يتعلق حباالت التعذيب وإساءة املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وعن االجتار باألشخاص               

إال أن اللجنة تالحظ تصريح وفد الدولة الطرف بأن وزارة العدل تعكف على             . جلنسيوعـن العـنف املرتيل وا     
 )١٢ و١١املادتان . (٢٠٠٧حتديث نظامها اخلاص جبمع البيانات اإلحصائية، واملتوقع اكتماله بنهاية عام 

تفاقية ينـبغي للدولة الطرف وضع نظام فعال جلمع كافة البيانات اإلحصائية املتعلقة برصد تنفيذ اال              
الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات فيما يتعلق حباالت  عـلى املستوى الوطين، مبا يف ذلك   

التعذيـب وإساءة املعاملة واالجتار باألشخاص والعنف املرتيل واجلنسي، فضالً عن البيانات اخلاصة             
 .بالتعويض وخدمات إعادة التأهيل املقدمة إىل الضحايا

اللجنة التأكيدات الشفوية اليت قدمها ممثلو الدولة الطرف بشأن نية التصديق قريباً على             وبيـنما تالحظ     )٢٥(
الـربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   

 .املهينة، فإهنا تشجع الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول
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وصـي اللجـنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                وت )٢٦(
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً للشروط اخلاصة بالوثيقة األساسية املشتركة  )٢٧(
عداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واليت اعتمدهتا      املتضـمنة يف املبادئ التوجيهية املنسقة إل      

 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(مؤخراً اهليئات الدولية ملعاهدات حقوق اإلنسان 

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير اليت قدمتها إيطاليا إىل اللجنة                   )٢٨(
نة وتوصياهتا، باللغات املناسبة، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط اإلعالم            وكذلك استنتاجات اللج  
 .واملنظمات غري احلكومية

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات                 )٢٩(
 . أعاله٢٠ و١٦ و١٢ و٧اللجنة الواردة يف الفقرات 

لجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري القادم، الذي سُينظر فيه بوصفه التقرير الدوري              وتدعو ال  )٣٠(
 .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠السادس، يف موعد أقصاه 

 اليابان -٤١

 ١٠ و ٩املعقودتني يف    ٧٦٩ و ٧٦٧يف جلستيها   ) CAT/C/JPN/1(نظـرت اللجـنة يف تقريـر اليابان األويل           )١(
 املعقودتني يف ٧٧٩ و٧٧٨، واعتمـدت فـي جلستيها )CAT/C/SR.769 وCAT/C/SR.767( ٢٠٠٧مايو /أيار
 .، االستنتاجات والتوصيات التالية)CAT/C/SR.779 وCAT/C/SR.778( ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ و١٦

  مقدمة-ألف 

وجه خاص  وتالحظ مع التقدير ب. اليابان األويل، وبفرصة استهالل حوار بناء    ترحـب اللجـنة بتقدمي تقرير      )٢(
كما . التوضـيحات والشـروح اليت قدمها وفد اليابان رداً على العديد من املسائل الشفوية اليت طرحتها اللجنة                

ترحـب اللجنة بالوفد الكبري الذي ميثل إدارات حكومية خمتلفة، مما يبني مدى األمهية اليت توليها الدولة الطرف                  
 .لك باملنظمات غري احلكومية اليت حضرت مناقشة التقريروترحب كذ. للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

 ٢٠ومـع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لتأخري تقدمي التقرير مخس سنوات عن موعد تقدميه املقرر يف                   )٣(
كما تالحظ أن التقرير غري مطابق متاماً ملبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير األولية،              . ٢٠٠٠يوليه  /متوز
والتقرير . نـه يفتقر إىل معلومات دقيقة عن كيفية تطبيق أحكام االتفاقية من الناحية العملية يف الدولة الطرف                أل

األويل مقصور أساساً على األحكام القانونية وال يشمل تقدمي حتليل لتنفيذ احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية،                
 .ودعم ذلك باألمثلة واإلحصاءات
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 جيابية اجلوانب اإل-باء 

 .ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان )٤(

 :وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ما يلي )٥(

القانون (القانون اخلاص بإدخال تعديالت جزئية على قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني             )أ( 
 ؛)٢٠٠٤ لعام ٧٣رقم 

 ٢٤ باملرافق العقابية ومرافق االحتجاز ومعاملة الرتالء، الذي دخل حيز النفاذ يف  القانون اخلاص  )ب( 
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢، وُنقِّح يف ٢٠٠٥مايو / أيار

وتالحظ اللجنة إنشاء آليات جديدة هتدف إىل حتسني اإلشراف على مرافق االحتجاز ومنع تكرار أعمال   )٦(
فتيش املؤسسات العقابية وفريق االستعراض والتحقيق املعين بشكاوى نزالء         العنف فيها، كمجلس الزوار املعين بت     

وباإلضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بإعالن إنشاء جملس الزوار املعين بتفتيش سجون الشرطة،            . املؤسسات العقابية 
 .٢٠٠٧يونيه /اعتباراً من حزيران

هج وممارسات تدريب موظفي املؤسسات     وترحـب اللجنة بأنشطة مكتب اإلصالحيات فيما يتعلق مبنا         )٧(
 .العقابية، اليت تشمل اآلن معايري حقوق اإلنسان إىل جانب علم السلوك وعلم النفس

وترحـب اللجـنة أيضاً باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص، وخصوصاً               )٨(
، وتنقيحات القوانني   ٢٠٠٤ديسمرب  /هر كانون األول  اعـتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف ش         

 .واألنظمة ذات الصلة يف قانون العقوبات وقانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني

 .وترحب اللجنة باملشاورات اليت أجرهتا الدولة الطرف مع اجملتمع املدين يف إطار إعداد التقرير )٩(

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 تعريف التعذيب

 ١باملعىن املقصود يف املادة     " تعذيب"برغم تأكيد الدولة الطرف أن مجيع األفعال اليت ميكن وصفها بأهنا             )١٠(
مـن االتفاقـية هي أفعال يعاقب عليها القانـون اجلنائـي الياباين بوصفها جرمية، تالحظ اللجنة مع القلق أن                  

 من االتفاقية ال يزال غري مدرج يف قانون العقوبات اخلاص بالدولة            ١تعـريف التعذيب بصيغته الواردة يف املادة        
حبسب تعريفه يف االتفاقية، غري معرف بوضوح يف إطار " التعذيب العقلي"واللجنة قلقة حتديداً ألن تعبري   . الطرف

ويف، غري   من قانون العقوبات، وألن العقوبات املفروضة على األفعال ذات الصلة، كالتخ           ١٩٦ و ١٩٥املادتني  
وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا ألن التشريع الياباين ال يشمل مجيع أنواع املوظفني العامني، أو . كافية

األفـراد الذين يتصرفون بصفة رمسية، أو األفراد الذين يتصرفون بناًء على حتريض أو موافقة أو قبول أحد املوظفني                   
 . اهلجرةرمسية، كأفراد قوات الدفاع عن النفس واملوظفني املعنيني بشؤونالعامني أو شخص آخر يتصرف بصفة 
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 من االتفاقية،   ١ينـبغي أن تضّمن الدولة الطرف القانون احمللي تعريف التعذيب بصيغته الواردة يف املادة               
 .ليشمل مجيع مكوناته اليت حتدد خصائص التعذيب بوصفه جرمية حمددة ختضع لعقوبات مناسبة

 تطبيق االتفاقية على الصعيد احملليإمكانية 

تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن إمكانية تطبيق االتفاقية مباشرة، وخصوصاً عن أية أمثلة  )١١(
 .على تطبيقها من جانب احملاكم احمللية، ويف أوقات احلرب

ن إمكانية تطبيق احملاكم    ينـبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات عن التدابري املُتخذة لضما           
وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن إمكانية        . لالتفاقية مباشرة، وعن األمثلة املتعلقة بذلك     

 .تطبيق االتفاقية يف أوقات احلرب

 قانون التقادم

اور ويس. تالحـظ اللجـنة مع القلق أن األفعال اليت تشكل تعذيباً وإساءة معاملة ختضع لقانون التقادم                )١٢(
اللجنة القلق ألن قانون التقادم املتعلق باألفعال املذكورة قد حيول دون التحقيق يف هذه اجلرائم اخلطرية وحماكمة                 

وتعرب اللجنة عن أسفها بصورة خاصة لرد القضايا اليت رفعها ضحايا العبودية اجلنسية             . مرتكبـيها ومعاقبتهم  
 .، ألسباب تتعلق بقانون التقادم"نساء املتعة"يطلق عليهم العسكرية أثناء احلرب العاملية الثانية، أي من 

ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف قواعدها وأحكامها املتعلقة بقانون التقادم وأن جتعلها متمشية               
متاماً مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية، لكي يتسىن التحقيق يف األفعال اليت تشكل تعذيباً وإساءة معاملة، 

ها الشـروع يف التعذيب واألفعال اليت يرتكبها أي شخص وتشكل تواطؤاً يف التعذيب أو               مبـا فـي   
 .مشاركة فيه، وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم دون التقيد حبدود زمنية

 استقاللية السلطة القضائية

ضاة إن اللجـنة قلقـة حيال عدم كفاية مستوى استقاللية السلطة القضائية، وخصوصاً مدة والية الق                )١٣(
 .واالفتقار إىل بعض الضمانات الضرورية

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتعزيز استقاللية السلطة القضائية، وخاصةً تأمني              
 .والية القضاة

 عدم اإلعادة القسرية

 الطرف غري مطابقة    تشعر اللجنة بالقلق ألن بعض األحكام الواردة يف القوانني واملمارسات احمللية للدولة            )١٤(
 : من االتفاقية، وخصوصاً ما يلي٣للمادة 
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، الذي ال حيظر صراحةً إبعاد الفرد إىل        ٢٠٠٤قـانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني لعام         )أ( 
بلدان يتعرض فيها خلطر التعذيب؛ وإضافة إىل ذلك، ال حتقق السلطات املعنية باالستعراض حتقيقاً منهجياً بشأن                

  من االتفاقية؛٣ن املادة سريا

 عدم وجود هيئة مستقلة معنية باستعراض طلبات االعتراف بالالجئني؛ )ب( 

ظـروف االحتجاز يف مرافق منع دخول األجانب عند وصوهلم ومراكز احتجاز املهاجرين، مع               )ج( 
بيل أثناء اإلبعاد،   وجـود العديد من االدعاءات بشأن وقوع أفعال عنف، واالستخدام غري املشروع ألدوات التك             

واللجنة قلقة بوجه خاص ألنه مل ُيعترف       . واإليذاء، واملضايقات اجلنسية، وعدم احلصول على رعاية صحية الئقة        
 حلد اآلن يف مراكز االحتجاز هذه سوى حبالة واحدة على أهنا حالة إساءة معاملة؛

منع دخول األجانب، واالفتقار    عدم وجود آلية مستقلة لرصد مراكز احتجاز املهاجرين ومرافق           )د( 
خصوصاً إىل وكالة مستقلة ميكن أن يتقدم إليها احملتجزون بشكاوى خبصوص االنتهاكات اليت يدعى ارتكاهبا من         

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم نشر املعايري املتعلقة بتعيني مستشارين . جانب موظفي مكتب شؤون اهلجرة
 سائل املتعلقة بالالجئني؛من أطراف ثالثة للفصل يف امل

عـدم وجود هيئة مستقلة ملراجعة القرارات الصادرة عن املوظفني املعنيني بشؤون اهلجرة، نظراً                )ه( 
ألن وزارة العدل ال تسمح ملقدمي طلبات االعتراف مبركز الالجئ باختيار ممثلني قانونيني يف املرحلة األوىل، وألن 

 صر حبكم الواقع على غري املقيمني؛املساعدة القانونية احلكومية تقت

عدم كفاية ضمانات حصول مجيع طاليب اللجوء على املراجعة القضائية، واالدعاءات بأن هناك              )و( 
 حاالت إبعاد ُنفذت مباشرة عقب انتهاء اإلجراءات اإلدارية؛

 رفض طلب   طول الفترة الزمنية اليت يقضيها طالبو اللجوء دون داع يف احلبس واليت تفصل بني              )ز( 
 اللجوء واإلبعاد، وخصوصاً التقارير املتعلقة حباالت االحتجاز إىل أجل غري مسمى ولفترة طويلة؛

 .٢٠٠٦الطابع املتشدد واألثر احملدود لنظام اإلقامة املؤقتة املُعتمد يف قانون اهلجرة املُنقح لعام  )ح( 

سات املتصلة باحتجاز املهاجرين وإبعادهم     ينبغي أن تكفل الدولة الطرف مطابقة مجيع التدابري واملمار        
وينبغي على وجه اخلصوص للدولة الطرف أن حتظر صراحةً         .  من االتفاقية  ٣مطابقـة تامـة للمادة      

اإلبعاد إىل بلدان يوجد بشأهنا من األسباب اجلوهرية ما يدفع إىل االعتقاد بأن األفراد املُقرر إبعادهم                
وينبغي أن . ، وأن ُتنشئ هيئة مستقلة الستعراض طلبات اللجوءميكن أن يتعرضوا فيها خلطر التعذيب

تكفل الدولة الطرف مراعاة األصول القانونية يف طلبات اللجوء وإجراءات اإلبعاد، وأن ُتنشئ دون              
وينبغي أن تعني . تأخري هيئة مستقلة الستعراض الشكاوى املتعلقة مبعاملة املهاجرين يف مرافق االحتجاز

حدوداً لطول فترة احتجاز األفراد الذين ينتظرون إبعادهم، وخصوصاً الفئات الضعيفة الدولة الطرف 
 .منهم، وأن تعلن املعلومات املتعلقة بشرط االحتجاز عقب إصدار أمر خطي باإلبعاد
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 )االحتجاز يف إطار نظام السجن البديل(دايو كانغوكو 

" دايو كانغوكو"ئع ومنهجي إىل نظام السجن البديل تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء اللجوء بشكل شا )١٥(
الحـتجاز األشـخاص املقبوض عليهم لفترات طويلة حىت بعد مثوهلم أمام إحدى احملاكم، إىل حني الوصول إىل    

وهذا األمر، باالقتران مع عدم كفاية الضمانات اإلجرائية لالحتجاز واالستجواب، يزيد           . مـرحلة توجيه االهتام   
اق الضرر حبقوقهم وقد يؤدي إىل عدم التقيد فعالً باملبادئ املتعلقة بقرينة الرباءة واحلق يف التزام                احـتماالت إحل  

 :ويساور اللجنة قلق شديد على وجه اخلصوص بشأن ما يلي. الصمت واحلق يف الدفاع عن النفس

الحتجاز يف أثناء العـدد غـري املتكافئ من األفراد احملتجزين يف مرافق الشرطة بدالً من مراكز ا    )أ( 
 التحقيق وحىت مرحلة توجيه االهتام، وخصوصاً خالل مرحلة استجواهبم يف التحقيق؛

عدم الفصل مبا فيه الكفاية بني وظيفيت التحقيق واالحتجاز، حيث ميكن أن يشارك احملققون يف                )ب( 
 نقل احملتجزين، وُيكلفون الحقاً مبسؤولية التحقيق يف حاالهتم؛

مـة زنزانات سجون الشرطة لالحتجاز لفترات طويلة، وعدم توفري الرعاية الطبية            عـدم مالء   )ج( 
 املناسبة والفورية لألفراد احملتجزين يف سجون الشرطة؛

 ٢٣طول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة يف زنزانات الشرطة قبل توجيه االهتام، اليت تصل إىل  )د( 
 يوماً لكل هتمة؛

ت املراقبة واملراجعة القضائية الفعالة اليت جتريها احملاكم لالحتجاز السابق للمحاكمة االفتقار إىل عمليا  )ه( 
 يف زنزانات الشرطة، مثلما يثبت ذلك االرتفاع غري املتناسب لعدد أوامر االحتجاز الصادرة عن احملاكم؛

 عدم وجود نظام إلطالق السراح بكفالة قبل توجيه االهتام؛ )و( 

نظام لتعيني حمامني من قبل احملكمة جلميع املشتبه فيهم قبل اهتامهم، بصرف النظر عن االفتقار إىل  )ز( 
 ويقتصر حالياً تعيني احملكمة للمحامني على قضايا اجلنايات؛. فئات اجلرائم اليت يتهمون بارتكاهبا

كمة، القـيود املفروضة على سبل حصول احملتجزين على حمامي دفاع أثناء احتجازهم قبل احملا              )ح( 
وخاصـةً سلطة املدعني التعسفية يف حتديد موعد أو زمن معني للمقابلة بني حمامي الدفاع واحملتجز، مما يؤدي إىل          

 غياب احملامي أثناء عمليات االستجواب؛

حمدودية سبل حصول املمثلني القانونيني على مجيع املواد ذات الصلة يف سجالت الشرطة، وال سيما                )ط( 
 حتديد األدلة اليت يتعني الكشف عنها عند توجيه االهتام؛سلطة املدعني يف 

االفتقار إىل آلية مستقلة وفعالة للتفتيش ومعاجلة الشكاوى ميكن للمحتجزين يف زنزانات الشرطة  )ي( 
 الوصول إليها؛

اسـتخدام الكمامـات يف مرافق االحتجاز اخلاصة بالشرطة مبا يتناقض مع إلغاء استخدامها يف       )ك( 
 .ات العقابيةاملؤسس
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ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فورية وفعالة جلعل االحتجاز السابق للمحاكمة مطابقاً للمعايري              
، من ٢٠٠٦وينبغي على وجه اخلصوص أن تعدل الدولة الطرف قانون السجون لعام . الدولية الدنيا

وينبغي أن تقوم الدولة    . مةأجل احلد من استخدام زنزانات الشرطة أثناء االحتجاز السابق للمحاك         
 :الطرف على سبيل األولوية مبا يلي

مبا يف ذلك   (تعديل تشريعاهتا لضمان الفصل الكامل بني وظيفيت التحقيق واالحتجاز           )أ( 
، الستبعاد ضباط الشرطة املعنيني باالحتجاز من التحقيق واحملققني مـن املسائل           )إجـراءات الـنقل   
 املتعلقة باالحتجاز؛

ـ  )ب(  د من الفترة القصوى اليت جيوز فيها حبس احملتجزين يف سجون الشرطة لتصبح             احل
 متمشية مع املعايري الدولية الدنيا؛

ضمان إتاحة املساعدة القانونية جلميع احملتجزين اعتباراً من حلظة إلقاء القبض عليهم  )ج( 
لوصول إىل املواد ذات وحضـور حمـامي دفاع عنهم أثناء عمليات االستجواب ومتكني احملامني من ا      

الصـلة يف سجالت الشرطة بعد توجيه التهم، من أجل متكينهم من إعداد الدفاع، فضالً عن ضمان         
 حصول األفراد فوراً على الرعاية الطبية املناسبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة؛

ر ضـمان استقاللية الرصد اخلارجي لسجون الشرطة باختاذ تدابري من قبيل قيام مق             )د( 
الشـرطة بشكل منتظم بتعيني حمام تزكيه رابطة احملامني لعضوية جملس الزوار املعين بتفتيش سجون               

 ؛٢٠٠٧يونيه /الشرطة، املُقرر إنشاؤه اعتباراً من حزيران

إنشـاء نظام فعال معين بالشكاوى يكون مستقالً عن جلان السالمة العامة، ويتوىل               )ه( 
 زين يف زنزانات الشرطة؛دراسة الشكاوى املقدمة من احملتج

 النظر يف إمكانية اعتماد تدابري بديلة لتدابري االحتجاز يف مرحلة ما قبل احملاكمة؛ )و( 

 .إلغاء استخدام الكمامات يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة )ز( 

 قواعد االستجواب واالعترافات

ات الصادرة يف احملاكمات اجلنائية على أساس       تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن العدد الكبري من اإلدان          )١٦(
االعترافات، وخصوصاً يف ضوء االفتقار إىل مراقبة قضائية فعالة للجوء إىل االحتجاز السابق للمحاكمة وارتفاع               

كما أن اللجنة قلقة حيال االفتقار إىل وسائل التحقق    . عدد اإلدانات بشكل غري متناسب عن عدد حاالت التربئة        
اء عمليات استجواب احملتجزين أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وخاصةً حيال عدم وجود حدود             مـن صحة إجر   

. زمنـية صـارمة لعملـيات االستجواب وألن حضور حمامي دفاع أثناء عمليات االستجواب كافة ليس إلزامياً                
لية، االعترافات  وباإلضـافة إىل ذلـك، تعرب اللجنة عن انشغاهلا ألن احملكمة قد تقبل، مبوجب التشريعات احمل               

 . من االتفاقية١٥الطوعية اليت ُتسفر عنها عمليات االستجواب غري املطابقة لالتفاقية، باملخالفة للمادة 
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ينـبغي أن تكفـل الدولة الطرف رصد عملية استجواب احملتجزين يف سجون الشرطة أو السجون                
ين والتسجيل بالفيديو جلميع عمليات البديلة رصداً منهجياً بواسطة آليات من قبيل التسجيل اإللكترو

االستجواب؛ وضمان اتصال احملتجزين مبحامي دفاع وحضوره أثناء االستجواب؛ وإتاحة التسجيالت 
قواعد وعالوة على ذلك، ينبغي أن تعتمـد الدولـة الطرف فوراً . الستخدامها يف احملاكمات اجلنائية

ع فرض عقوبـات مناسبـة على حاالت عدم       صـارمة فـيما يتعلق بطول مدة عمليات االستجواب م         
وينبغي أن تعّدل الدولة الطرف قانـون اإلجراءات اجلنائية الذي تطبقه لتكفل مطابقته متاماً             . االمتـثال 

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات عن عدد االعترافات، واليت مت            .  من االتفاقية  ١٥للمادة  
  . الفرد أو هتديده، أو توقيفه أو احتجازه لفترة طويلة ومل تقبل كأدلةاحلصول عليها عنوة أو بتعذيب

 ظروف االحتجاز يف املؤسسات العقابية

ومع أن  . تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف العامة لالحتجاز يف املؤسسات العقابية، مبا يف ذلك االكتظاظ              )١٧(
ملؤسسات، فإهنا حتيط علماً مع القلق باالدعاءات املتعلقة        اللجـنة ترحب بإلغاء استخدام األصفاد اجللدية يف هذه ا         

واللجنة قلقة بشأن االدعاءات املتعلقة حباالت      ". ٢بالقيود اجللدية من نوع     "باالستخدام غري الالئق لعقوبة التصفيد      
 .ظام السجنتأخري ال داعي هلا يف تقدمي املساعدة الطبية للرتالء واالفتقار إىل موظفني طبيني مستقلني داخل ن

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتحسني الظروف يف أماكن االحتجاز، لتصبح متمشية مع               
وينبغي أن تكفل   . املعايري الدولية الدنيا وأن تتخذ على وجه اخلصوص تدابري ملعاجلة اكتظاظها احلايل           

بري ملنع استخدامها ألغراض    رصـد أدوات التكبيل رصداً صارماً، وأن تعتمد على وجه التحديد تدا           
وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقدمي املساعدة الطبية الكافية واملستقلة             . العقـاب 

وينبغي أن تدرس إمكانية وضع املرافق الطبية وموظفيها حتت . والفورية للرتالء كافة يف مجيع األوقات
 .والية وزارة الصحة

 استخدام احلبس االنفرادي

تعـرب اللجنة عن قلقها البالغ خبصوص االدعاءات املتعلقة مبواصلة استخدام احلبس االنفرادي لفترات               )١٨(
 اخلاص باملؤسسات العقابية ومعاجلة نزالء      ٢٠٠٥طويلـة، بـرغم تقيـيد استخدامه مبوجب أحكام قانون عام            

 :واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي. السجون الذين صدرت أحكام يف حقهم

االفـتقار الفعلي إىل حد زمين لفترة احلبس االنفرادي، نظراً لعدم وجود قيد على جتديد قاعدة                 )أ( 
 األشهر الثالثة؛

 سنوات، مع وجود حالة حبس ١٠عدد احملتجزين الذين ما زالوا يف احلبس االنفرادي ألكثر من  )ب( 
  عاماً؛٤٢جتاوزت 

 نفرادي كعقاب؛االدعاءات املتعلقة باستخدام احلبس اال )ج( 
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 عدم إجراء فحص كاف للرتالء اخلاضعني للحبس االنفرادي بسبب إصابتهم بأمراض عقلية؛ )د( 

االفـتقار إىل إجـراءات فعالة للطعن يف القرارات القاضية بفرض عقوبة احلبس االنفرادي على         )ه( 
 األشخاص الذين يقضون فترة عقوبتهم؛

 .اجة إىل احلبس االنفرادياالفتقار إىل معايري لتحديد احل )و( 

ينبغي أن تعّدل الدولة الطرف تشريعاهتا احلالية ضماناً لبقاء احلبس االنفرادي تدبرياً استثنائياً لفترة              
وينبغي أن تنظر الدولة الطرف على وجه اخلصوص يف إجراء          . حمـددة، وفقاً للمعايري الدولية الدنيا     

 لفترة طويلة بإجراء تقييم نفسي وعقلي متخصص        استعراض منهجي جلميع حاالت احلبس االنفرادي     
 .قصد إخالء سبيل الذين ميكن اعتبار احتجازهم انتهاكاً لالتفاقية

 عقوبة اإلعدام

بيـنما حتـيط اللجنة علماً بالتشريعات األخرية اليت توسع نطاق حقوق الزيارة واملراسلة للرتالء الذين                 )١٩(
 عن بالغ قلقها إزاء عدد من األحكام املدرجة يف القانون احمللي فيما             ينـتظرون تنفيذ حكم اإلعدام، فإهنا تعرب      

 :خيص األفراد احملكوم عليهم باإلعدام، واليت ميكن أن تشكل تعذيباً أو إساءة معاملة، وحتديداً ما يلي

ونظراً لطول فترة بقاء الفرد ُمدرجاً      . تطبـيق مبدأ احلبس االنفرادي بعد صدور احلكم النهائي         )أ( 
  سنة يف بعض احلاالت؛٣٠لى قائمة احملكومني باإلعدام، فقد تتجاوز فترة حبسه انفرادياً ع

إحاطـة موعد تنفيذ اإلعدام بكتمان وتعسف ال داعي هلما، احتراماً، كما يدعى، خلصوصية الرتالء             )ب( 
سر نتيجة عدم التيقن    وتعرب اللجنة عن أسفها بشكل خاص إزاء الضغط النفسي املفروض على الرتالء واأل            . وأسرهم

 .باستمرار من موعد تنفيذ اإلعدام، ألن السجناء ال ُيبلغون بإعدامهم سوى قبل ساعات من موعد التنفيذ املُقرر

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتحسني ظروف احتجاز األشخاص املدرجني على 
 .طابقة للمعايري الدولية الدنياقائمة احملكوم عليهم باإلعدام، وذلك جلعلها م

ويسـاور اللجـنة قلق بالغ بسبب القيود املفروضة على متتع الرتالء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام                  )٢٠(
 :بضمانات قانونية، خاصة فيما يتعلق مبا يلي

ري القـيود املفروضة على السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيما خيص االتصال الس              )أ( 
 واالفتقار إىل   مبمثلـيهم القانونيني، مبا يف ذلك استحالة لقائهم هبم على انفراد أثناء االستئناف إلعادة احملاكمة؛              
 وسائل بديلة لالتصال السري وإىل سبل االتصال مبحامي دفاع حكومي بعد إصدار احلكم النهائي؛

 االفتقار إىل نظام استئناف إلزامي بشأن قضايا اإلعدام؛ )ب( 

 إن إجراءات إعادة احملاكمة أو طلب العفو ال تفضي إىل تعليق تنفيذ احلكم؛ )ج( 
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اإلعدام والذين ميكن أن    االفـتقار إىل آلية استعراض لتحديد الرتالء الذين ينتظرون تنفيذ حكم             )د( 
 يعانوا من أمراض عقلية؛

 .ت الثالثني األخريةعدم وجود أي حالة ختفيف حلكم اإلعدام بعقوبة أدىن خالل السنوا  )ه( 

ينـبغي أن تـنظر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري بشأن الوقف الفوري لعمليات اإلعدام وختفيف األحكام            
وينبغي أن يكون   . بعقوبـات أدىن، وأن تعتمد إصالحات إجرائية تشمل إمكانية تطبيق تدابري منح العفو            

الوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نص وع. احلق يف االستئناف إلزامياً يف مجيع أحكام اإلعدام
وينبغي أن تكفل توفري    . تشـريعاهتا على إمكانية ختفيف حكم اإلعدام يف احلاالت اليت يتأخر فيها تنفيذه            

 .جوانب احلماية اليت تؤمنها االتفاقية جلميع األشخاص املدرجني على قائمة احملكوم عليهم باإلعدام

 يهة واحلق يف الشكوىالتحقيقات الفورية والرت

 :إن اللجنة قلقة حيال ما يلي )٢١(

وتعرب اللجنة عن أسفها . االفـتقار إىل نظام فعال معين بشكاوى احملتجزين يف سجون الشرطة     )أ( 
وحتيط اللجنة علماً   .  ال ينص على إنشاء هيئة مستقلـة مكلفـة هبذه الوالية         ٢٠٠٦ألن القـانون اجلنائي لعام      

ـ      ات عـن جملـس الزوار املعين بتفتيش زنزانات االحتجاز لدى الشرطة، املُقرر إنشاؤه يف        بعـدم توفـر معلوم
 ؛٢٠٠٧يونيه /حزيران

عدم متتع جملس الزوار املعين بتفتيش املؤسسات العقابية بسلطة التحقيق يف القضايا أو االدعاءات  )ب( 
 املتعلقة بأعمال التعذيب أو إساءة املعاملة؛

فريق االستعراض والتحقيق املعين بشكاوى نزالء املؤسسات العقابية، بسبب         عـدم اسـتقاللية      )ج( 
تزويد أمانته مبوظفني من وزارة العدل، وصالحياته احملدودة يف جمال التحقيق يف القضايا مباشرة، وعدم متكنه من                 

 مقابلة السجناء واملوظفني، ومن احلصول مباشرة على أية وثائق ذات صلة؛

دم املطبق على حق الرتالء يف الشكوى واستحالة مساعدة حمامي الدفاع ملوكليه يف             قـانون التقا   )د( 
 تقدمي شكوى؛

التقارير املتعلقة بتأثر الرتالء تأثرياً سلبياً برفض الشكاوى والدعاوى القضائية اليت يرفعوهنا حبجة          )ه( 
 انقضاء أجل املطالبة بالتعويض؛

 الواردة، وعدد التحقيقات اليت اسُتِهلت واسُتكِملت       عـدم توفر معلومات عن عدد الشكاوى       )و( 
 .وعن نتائجها، مبا يف ذلك معلومات عن عدد اجلناة واألحكام الصادرة حبقهم

ينـبغي أن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء آلية مستقلة تتمتع بسلطة التحقيق فوراً وبرتاهة وفعالية يف                 
التعذيب وإساءة املعاملة، من جانب كل من األفراد مجيع االدعاءات والشكاوى املقدمة بشأن أعمال   
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اخلاضـعني لالحتجاز السابق للمحاكمة يف مرافق الشرطة أو املؤسسات العقابية، ونزالء املؤسسات             
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان متكني نزالء هذه املؤسسات من . العقابية

ة كاملة، مبا يف ذلك إلغاء مجيع قوانني التقادم املتعلقة بأعمال التعذيب     ممارسة احلق يف الشكوى ممارس    
وإسـاءة املعاملـة؛ وضمان توفري إمكانية استفادة نزالء هذه املؤسسات من التمثيل القانوين لتقدمي               
الشـكاوى؛ وإنشاء آليات محاية ملكافحة ختويف الشهود؛ وإعادة النظر يف مجيع القرارات اليت تقيد               

وينبغي أن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة حبسب . يف املطالـبة بتعويض احلـق   
والعمر واجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة اليت ُيدعى أن ين اجلرمية واألصل اإلث

اكمات وعقوبات  مرتكبـيها مـن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وعّما يتصل هبا من حتقيقات وحم             
 .جزائية أو تأديبية

 التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

حتـيط اللجنة علماً باالدعاءات املتعلقة بوجود دليل لتدريب احملققني يتضمن إجراءات استجواب منافية               )٢٢(
وخصوصاً حقوق وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفري التثقيف حبقوق اإلنسان،     . لالتفاقـية 

املـرأة والطفـل، بصـورة منهجية، سوى ملوظفي املؤسسات العقابية وعدم إدراجه بالكامل يف مناهج موظفي                 
 .االحتجاز لدى الشرطة أو احملققني أو القضاة أو موظفي األمن املعنيني بشؤون اهلجرة

 املكلفني بإنفاذ القوانني، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف نشر مجيع املواد املتصلة مبنهج تثقيف املوظفني
وعالوة على ذلك، ينبغي تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بكافة          . وباألخص احملققني، بصور  

فـئاهتم، فضالً عن القضاة واملوظفني املعنيني بشؤون اهلجرة، تدريباً منتظماً فيما يتعلق بآثار حقوق               
 .ى جوانب التعذيب وحقوق الطفل واملرأةاإلنسان على عملهم، مع التركيز بوجه خاص عل

 التعويض وإعادة التأهيل

إن اللجـنة قلقـة إزاء التقارير املتعلقة بالصعوبات اليت يواجهها ضحايا اإليذاء يف احلصول على اجلرب                  )٢٣(
ملعاملة والـتعويض الكايف، كما أهنا قلقة بشأن القيود املفروضة على احلق يف التعويض، كقانون التقادم وقواعد ا                

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن التعويضات املطلوبة واملمنوحة           . باملـثل املـتعلقة باملهاجرين    
 .لضحايا التعذيب وإساءة املعاملة

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري الالزمة لضمان متكني مجيع ضحايا أفعال التعذيب وإساءة               
وينبغي أن تتخذ .  اجلرب ممارسة كاملة، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيلاملعاملة من ممارسة احلق يف 

وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة      . الدولـة الطرف تدابري إلنشاء خدمات إعادة التأهيل بالبلد        
 .مبعلومات عن مجيع حاالت التعويض وإعادة التأهيل املقدمة للضحايا

دم كفاية سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف اجلنسي، مبن فيهم على وجه وتشعر اللجنة بالقلق حيال ع )٢٤(
اخلصوص الناجون من ممارسات العبودية اجلنسية اليت اتبعها اجليش الياباين أثناء احلرب العاملية الثانية، وحيال عدم 

تفاقية اليت يرجع سببها إىل نوع      تنفيذ تدابري تثقيفية وغريها من التدابري الفعالة ملنع العنف اجلنسي وانتهاكات اال           
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ويتعرض الناجون من حاالت اإليذاء اليت حصلت يف وقت احلرب، الذين اعترف ممثل الدولة الطرف بأهنم . اجلنس
، لإليذاء بشكل مستمر واإلصابة جمدداً بصدمات نفسية نتيجة إنكار          "جبروح غري قابلة للشفاء   "عانوا من اإلصابة    

حقائق وإخفائها احلقائق األخرى أو عدم الكشف عنها، وعدم مقاضاة املسؤولني جنائياً     الدولـة الطرف رمسياً لل    
 .عن أفعال التعذيب، وعدم توفري إعادة التأهيل الكافية للضحايا والناجني

هي )  منها ١٤املادة  (وتدابري االنتصاف   )  من االتفاقية  ١٠املادة  (تـرى اللجـنة أن كالً من التثقيف         
اهتا ارتكاب املزيد من االنتهاكات اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية يف هذا            أدوات متنع حبد ذ   

واالستمرار يف إنكار احلقائق رمسياً، وعدم مقاضاة اجلناة، وعدم توفري إعادة التأهيل بصورة             . اخلصوص
 فيما خيص منع كافية، مجيعها عوامل تسهم يف عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

وتوصي اللجنة  . التعذيـب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري التثقيف وإعادة التأهيل             
الدولة الطرف باختاذ تدابري لتوفري التثقيف بشأن معاجلة األسباب التمييزية اجلذرية لالنتهاكات اجلنسية       

إعادة التأهيل للضحايا، مبا يف ذلك اختاذ اخلطوات واالنتهاكات القائمة على نوع اجلنس، وتوفري تدابري 
 .الرامية إىل منع اإلفالت من العقاب

 العنف القائم على أساس نوع اجلنس واالجتار باألشخاص

يساور اللجنة القلق بشأن استمرار االدعاءات املتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس وإيذاء النساء  )٢٥(
كما تعرب اللجنة   . مبا يف ذلك ارتكاب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أفعال عنف جنسي          واألطفال احملتجزين،   

عن قلقها إزاء النطاق املقيد لتشريع الدولة الطرف املتعلق باالغتصاب، الذي ال يشري إال إىل اتصال جنسي يشمل 
. خرى واغتصاب الضحايا الذكور   األعضـاء التناسـلية الذكرية واألنثوية، ويستبعد أشكال اإليذاء اجلنسي األ          

وعالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة خبصوص موضوع االجتار باألشخاص عرب احلدود الذي ال يزال ميثل مشكلة                 
خطرية يف الدولة الطرف، ويسهله استخدام تأشريات االستجمام على نطاق واسع، وخبصوص عدم كفاية تدابري               

 هويتهم الصادرة عن احلكومة، مما يؤدي إىل معاملة ضحايا االجتار بالبشر            الدعم الالزمة للضحايا الذين مت حتديد     
كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال      . معاملة املهاجرين غري الشرعيني وإبعادهم دون حصوهلم على جرب أو إنصاف          

جانب العاملون  االفـتقار إىل تدابـري فعالة ملنع أعمال العنف اليت يرتكبها أفراد اجليش مبن فيهم العسكريون األ                
 .بالقواعد العسكرية ضد النساء والفتيات ومقاضاة هؤالء األشخاص

ينـبغي أن تعـتمد الدولة الطرف تدابري وقائية ملكافحة العنف اجلنسي والعنف ضد النساء، مبا فيه                 
العـنف املـرتيل والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وأن حتقق فوراً وبرتاهة يف مجيع االدعاءات                 

وتدعو اللجنة . تعلقة بالتعذيب أو إساءة املعاملة بقصد مقاضاة املسؤولني عن ارتكاب هذه األفعال       امل
الدولة الطرف إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك تقييد استخدام               

ية هلذا الغرض، واملثابرة تأشريات االستجمام ضماناً لعدم تسهيلها عملية االجتار، ورصد املوارد الكاف
كما ُتشجَّع الدولة الطرف على تنفيذ برامج       . يف مـتابعة إنفـاذ القوانني اجلنائية يف هذا اخلصوص         

لتدريـب املوظفـني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة لضمان توعيتهم حبقوق الضحايا واحتياجاهتم،             
ية أفضل ورعاية الئقة هلؤالء الضحايا،      وإنشاء وحدات من الشرطة خمصصة هلذا الغرض، وتوفري محا        

وينبغي . جبملة أمور، منها توفري سبل احلصول على املساكن واملالجئ اآلمنة وتقدمي املساعدة النفسية            
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أن تكفل الدولة الطرف متكني مجيع الضحايا من املطالبة بتعويضات أمام احملاكم القانونية، مبن فيهم               
 .ني للخدمة يف القواعد العسكريةضحايا العسكريني األجانب املعّين

 األفراد ذوو اإلعاقة العقلية

يسـاور اللجـنة القلق إزاء الدور الذي يؤديه أطباء نفسيون خاصون معينون يف مستشفيات خاصة يف                  )٢٦(
ات إصدار أوامر باحتجاز أفراد يعانون من اإلعاقة العقلية، وإزاء قصور مراقبة هذه األوامر قضائياً وإدارة املؤسس             

 .اخلاصة للصحة العقلية وشكاوى املرضى فيما خيص أفعال التعذيب وإساءة املعاملة

ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان فعالية ودقة املراقبة القضائية إلجراءات    
 .االحتجاز يف املؤسسات العامة واخلاصة للصحة العقلية

تعترف مبوجبه  ، والذي   ٢٢ى النظر يف إصدار اإلعالن املشار إليها يف املادة          وتشـجع اللجنة الدولة الطرف عل      )٢٧(
 .باختصاص اللجنة يف تلقي البالغات الفردية والنظر فيها، إىل جانب التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 .كمة اجلنائية الدوليةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسي للمح )٢٨(

وُتشجَّع الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير املقدمة إىل اللجنة، وكذلك استنتاجات اللجنة               )٢٩(
 .وتوصياهتا، باللغات املناسبة، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

لطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات تقدمي الوثيقة األساسية املوحدة    وتدعـو اللجنة الدولة ا     )٣٠(
الـواردة يف املـبادئ التوجيهـية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أوصت هبا مؤخراً هيئات املعاهدات الدولية حلقوق       

 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3الوثيقتان (اإلنسان 

طرف أن تقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات           وتطلـب اللجنة إىل الدولة ال      )٣١(
 .٢٤ و١٦ و١٥ و١٤اللجنة الواردة يف الفقرات 

 .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ويرجى أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه  )٣٢(

 لكسمربغ -٤٢

، ٧٦٢ و ٧٥٩، يف جلستيها    (CAT/C/81/Add.5)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس للكسمربغ         )١(
 ١٤، املعقودة يف    ٧٧٣، واعتمدت فـي جلستهـا      762)و (CAT/C/SR.759  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٤ و ٣املعقودتني يف   

 .، االستنتاجات والتوصيات التالية(CAT/C/SR.773) ٢٠٠٧مايو /أيار

  مقدمة-ألف

لكسمربغ، الذي يتمشى مع املبادئ التوجيهية املتعلقة       ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري اخلامس ل       )٢(
وحتيط اللجنة علماً بارتياح بالردود اخلطية      . بشكل التقارير الدورية ومضموهنا، وتالحظ أنه قُدم يف األجل احملدد         
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اء النظر يف   اليت قدمتها لكسمربغ على قائمة املسائل اليت ينبغي معاجلتها، وباملعلومات التكميلية املقدمة شفوياً أثن             
وأخرياً، تشيد اللجنة باحلوار البناء مع الوفد الرفيع املستوى الذي أوفدته الدولة الطرف، وتشكره على               . التقرير

 .أجوبته الصرحية واملباشرة على األسئلة املطروحة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ماية حقوق اإلنسان بشكل عام،     تشـيد اللجـنة بسـعي الدولة الطرف إىل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حب             )٣(
 .وبالتزاماهتا مبوجب االتفاقية بشكل خاص

 :وحتيط اللجنة علماً بارتياح باجلوانب التالية )٤(

  بشأن منع العنف املرتيل؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨اعتماد قانون  )أ( 

  الذي أنشئ مبوجبه مكتب أمني املظامل؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٢اعتماد قانون  )ب( 

 ،٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥نشاء جلنة معنية حبقوق الطفل مبوجب قانون إ )ج( 

 ؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١وضع ميثاق جديد للقيم األخالقية داخل الشرطة الدوقية، يف  )د( 

إعـالن وفد لكسمربغ عن التقدم إىل الربملان مبشروع قانون، مينع كل أشكال العنف اجلسدي                )ه( 
 ناث؛ تشويه األعضاء التناسلية لإلرة، مبا يف ذلكواجلنسي على مستوى األس

التوضـيحات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن حصول الشخص احملتجز على خدمات حمام               )و( 
 أثناء االستجواب األويل له من قبل الشرطة؛

عىن  الضـمانات املنصـوص علـيها يف الئحة الدوقية اليت حتدد قائمة ببلدان األصل اآلمنة بامل                )ز( 
 اخلاص حبقوق اللجوء وبأشكال احلماية اإلضافية، وهي الضمانات         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥املنصوص عليه يف قانون     

  من االتفاقية؛٣اليت تتمشى مع املادة 

الـتعاون املمـتاز بني سلطات لكسمربغ واملنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق               )ح( 
 األجانب اخلاضعني لالحتجاز اإلداري؛اإلنسان، ال سيما يف إطار مساعدة 

الدعم املنتظم الذي تقدمه الدولة الطرف لصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب منذ      )ط( 
 .، وكذلك زيادة تربع لكسمربغ لصاحل هذا الصندوق١٩٨٣عام 

  دواعي القلق والتوصيات-جيم 

 احلكومة ومعاملتهم عدم اإلعادة القسرية لألشخاص املوضوعني رهن تصرف 

حتيط اللجنة علماً بتصريح وفد لكسمربغ الذي يفيد بأن مشروع قانون يرمي إىل إنشاء مركز لألجانب                 )٥(
لكن اللجنة ما زالت قلقة ألنه      . احملـتجزين إداريـاً، يف مكان منفصل عن سجن لكسمربغ، قد قُدِّم إىل الربملان             
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، ميكن تطبيق االحتجاز اإلداري، يف بعض احلاالت، أيضاً على          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥ من قانون    ١٠مبوجب املادة   
 شهراً، من   ١٢ملتمسي اللجوء، الذين يوضعون عندئذ يف مكان مغلق داخل سجن لكسمربغ لفترة قد تصل إىل                

 . أجـل مـنع اإلفـالت من أي إجراء إبعاد الحق، مما قد يشكل احتجازاًً إدارياً غري خاضع للمراقبة القضائية                   
 ) ١١ و٣دتان املا(

ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة من أجل توضيح وضع ملتمسي                
اللجوء الذين مل ُيتخذ بعد أي إجراء إبعاد بشأهنم، لكي ال يتم احتجازهم ما مل يصدر منهم تصرف خيل 

 تكفل الدولة الطرف، بوجه خاص، وينبغي أن. بـاألمن أو بالـنظام العام، ولكي حيظوا مبعاملة الئقة         
وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن . مثول ملتمسي اللجوء املعنيني أمام قاض للفصل يف شرعية احتجازهم

وفضالً عن ذلك، ينبغي أن تتخذ التدابري املالئمة لضمان وضع . تضمن هلم احلق يف سبل انتصاف فعالة
 .منفصل عن السجناألجانب املوجودين رهن تصرف احلكومة يف مكان 

جيوز "، اليت تنص على أنه ٢٠٠٦مايو / أيار٥ من قانون ٦ من املادة    ١٢وتثري قلق اللجنة أحكام الفقرة       )٦(
تسليم ملتمس اللجوء أو إعادته، عند االقتضاء، سواء إىل دولة عضو يف االحتاد األورويب مبوجب االلتزامات املترتبة 

، وهو ما   "أخرى، إىل دولة ثالثة أو إىل حمكمة أو هيئة قضائية جنائية دولية            أو، ألسباب    أورويب بالقبض على أمر   
 )٣املادة . ( من االتفاقية٣قد يتناقض مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية املنصوص عليه يف املادة 

 ٥ من قانون ٦ من املادة ١٢ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التشريعية الالزمة لتعديل الفقرة  
 بشأن اللجوء، بتضمينها حكماً ينص على منع إعادة أو طرد أو تسليم أي شخص ٢٠٠٦مايو /ارأي

 .إىل دولة أخرى حيثما تتوفر أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه قد يتعرض فيها خلطر التعذيب

اإلبعاد القسري  وبينما حتيط اللجنة علماً باإليضاحات اليت قدمها وفد لكسمربغ بشأن الظروف احمليطة ب             )٧(
للسـيد إيغور بلياتسكي، فإهنا تأسف لعدم إصدار الدولة الطرف أمراً بإجراء حتقيق رمسي يرمي باخلصوص إىل                 

مما " التكتيف"اخلروج بتوضيحات بشأن جلوء املوظفني املكلفني بعملية اإلبعاد إىل ممارسات من قبيل وضع القناع و
 )١٦ و١٢ و٣املواد . (قد يشكل معاملة مهينة للشخص املُبَعد

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لألمر بإجراء حتقيق مبجرد توافر ما يدعو إىل االعتقاد          
بأن شخصاً ما ميكن أن يكون قد تعرض للتعذيب أو ملعاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، مبا يف ذلك 

 أن تسمح حبضور مراقبني حلقوق اإلنسان أو أطباء وينبغي للدولة الطرف أيضاً. أثناء عمليات اإلبعاد
وينبغي كذلك أن تسمح بشكل منتظم بإجراء فحص طيب         . مستقلني مجيع عمليات اإلبعاد القسري    

 .قبل تنفيذ عملية إبعاد من هذا النوع وعندما تبوء حماولة اإلبعاد بالفشل

 عليهماألحكام املتعلقة باحتجاز ومعاملة األشخاص الذين يلقى القبض 

 على واجب أن ٤يف حني حتيط اللجنة علماً بأن ميثاق املبادئ األخالقية لشرطة الدوقية ينص يف التذييل         )٨(
، فإهنا قلقة بسبب املعلومات الواردة اليت       "األشخاص احتراماً تاماً، دون متييز من أي نوع كان        ) الشرطي(حيترم  "
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 عنصرية أو كره األجانب   ت تعسفية وللشتم بألفاظ تنم عن ال      تفيد بأن احملتجزين األجانب يقعون ضحايا لتصرفا      
 )١٦ و١١املادتان . (من قبل قوات األمن وموظفي السجون

 :ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة من أجل ما يلي

توفـري املزيد من التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون  فيما يتعلق               )أ( 
 ترام السالمة البدنية والنفسية للمحتجزين، أياً كان أصلهم أو ديانتهم أو جنسهم؛باح

 جترمي مثل هذه التصرفات؛ )ب( 

 .األمر بإجراء حتقيقات منتظمة، ويف كل احلاالت املؤكَّدة، ومقاضاة املتهمني أمام احملاكم املختصة )ج( 

سمربغ فيما يتعلق بنظام احلبس االنفرادي، وتأسف يف وحتيط اللجنة علماً بالتفسريات اليت قدمها وفد لك )٩(
 نفـس الوقـت الستمرار هذه املمارسة التأديبية ولنية لكسمربغ يف اإلبقاء عليها رغم التوصيات السابقة للجنة                 

)CAT/C/CR/28/2   وتوصيات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو ) ٦ و ٥، الفقرتان
 )١٦ و١١ملادتان ا(. )٥(ملهينةا

تكرر اللجنة بإحلاح توصيتها الداعية إىل أن خيضع نظام احلبس االنفرادي لتنظيم واضح وصارم عن             
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة إلهناء هذه . طريق القانون واىل تعزيز املراقبة القضائية

 .  ائح ذات الصلةاملمارسة التأديبية وبالتايل تعديل اللو

 معاملة القّصر اجلاحنني والقّصر املعرضني للخطر

حتـيط اللجـنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردودها اخلطية، واليت تفيد بأنه مت إجراء                 )١٠(
جناز مفاوضـات بـني وزارة األسـرة ووزارة األشغال العمومية وبلدية وورملدانج، هبدف التوصل إىل اتفاق إل             

كما حتيط اللجنة علماً بأن اجمللس البلدي مل يكن . مشروع بناء الوحدة األمنية املغلقة اخلاصة بالقّصر يف دريبورن
ورغم ذلك، تبقى اللجنة قلقة إزاء وضع القّصر يف . قد أصدر بعد ترخيص البناء حىت حلظة النظر يف التقرير احلايل

مالئمة هلم، ال سيما وأنه ال ميكن ضمان منع االتصال منعاً تاماً بني             سجن لكسمربغ الذي ال ميكن اعتباره بيئة        
كما أن اللجنة قلقة ألن القّصر اجلاحنني والقّصر الذين ُيعانون من مشاكل اجتماعية أو              . القّصر البالغني احملتجزين  

 سنة ١٨ و١٦ارهم بني اضطرابات سلوكية يودعون يف املرافق نفسها، وألنه جيوز تقدمي القّصر الذين تتراوح أعم
 )١٦ و١١املادتان . (إىل احملاكم العادية وحماكمتهم كبالغني الرتكاهبم جرائم بالغة اخلطورة

 تكـرر اللجـنة بإحلاح توصيتها بعدم إيداع القّصر يف السجون اخلاصة بالبالغني ألغراض تأديبية                
)CAT/C/CR/28/2    ذلك أن تتخذ التدابري      وينـبغي للدولة الطرف إىل جانب      ).٦ و ٥، الفقـرتان 

                                                      

)٥( CPT Inf (2004) 12 ٨٦، الفقرة. 
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الالزمة لبناء الوحدة األمنية يف دريبورن يف أقرب وقت، وفصل القّصر عن البالغني احملتجزين فصالً               
 .تاماً يف انتظار بناء الوحدة

كما ينبغي للدولة الطرف أن تفصل القّصر اجلاحنني عن القّصر الذين ُيعانون من مشاكل اجتماعية أو  
ن تتجنب حماكمة القّصر كبالغني يف مجيع احلاالت؛ وأن تنشئ هيئة رصد اضطرابات سلوكية؛ وأ

) ه(و) د(و) ج(، الفقرات الفرعية CRC/C/15/Add. 250(مستقلة لتفتيش مراكز األحداث بانتظام 
 ).٦١من الفقرة 

 التحقيق الرتيه

رار بعدم حماكمة مرتكيب    إن اللجـنة قلقـة بسبب نظام منح السلطة التقديرية للمدعني العامني الختاذ ق              )١١(
القانون، وحىت عدم األمر بإجراء حتقيق،      ن بإنفاذ   ون مكلف وموظفأعمال التعذيب وسوء املعاملة اليت شارك فيها        

 )١٢املادة . ( من االتفاقية١٢وهو ما يتعارض بوضوح مع املادة 

النظر يف   ة الطرف،  من االتفاقية، ينبغي للدول    ١٢بغية العمل على احترام نص وروح أحكام املادة          
التخـلي عن النظام الذي مينح املدعي العام السلطة التقديرية يف اختاذ قرار احملاكمة، من أجل إزالة                 
مجيع الشكوك بشأن التزام السلطات املختصة بإجراء حتقيقات نزيهة بصورة فورية ومنهجية يف مجيع   

أن عمالً من أعمال التعذيب قد ارتكب       احلاالت اليت توجد فيها أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد ب         
 .يف أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية

 االجتار بالبشر

إن اللجنة قلقة إزاء استمرار االجتار بالبشر يف الدولة الطرف، وإزاء عدم كفاية مراقبة إصدار تأشريات                 )١٢(
 )١٦املادة . ( هذا النشاط غري القانوينالفنانني، مما ينطوي على احتمال استخدام هذه التأشريات ألغراض

ينـبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابري القائمة اخلاصة مبحاربة االجتار بالبشر، على حنو يسمح، من           
جهة، بضمان مراقبة أكثر فعالية إلصدار تأشريات الفنانني ومنع استخدامها ألغراض غري مشروعة،             

وفضالً عن ذلك، ينبغي للدولة     . ل والشهود عليها  ومـن جهـة أخرى، حبماية ضحايا هذه األفعا        
 .  الطرف أن تالحق قضائياً مرتكيب هذه األفعال واحملرضني عليها

 التقرير الدوري القادم

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفّصلة، ومصّنفة حسب               )١٣(
 واجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بأفعال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو             نوع اجلرمية والسن واألصل اإلثين    

العقوبـة القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القوانني، وعما أفضت إليه هذه     
لجنة الدولة الطرف   كما تدعو ال  . الشكاوى من حتقيقات وحماكمات وعقوبات جنائية وتأديبية، حبسب االقتضاء        

 :إىل تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات مصّنفة حسب السن واجلنس واألصل اإلثين بشأن ما يلي
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 عدد طلبات اللجوء املسجلة؛ )أ( 

 عدد الطلبات املقبولة؛ )ب( 

عـدد طـاليب اللجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أفعال التعذيب اليت تعرضوا هلا أو ألهنم قد                   )ج( 
 يتعرضون للتعذيب يف حالة إعادهتم إىل بلدهم األصلي؛

 .عدد عمليات اإلعادة القسرية أو الطرد )د( 

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة                )١٤(
 .هينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

كمـا تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على نشر التقارير اليت تقدمها لكسمربغ إىل اللجنة، وكذلك                   )١٥(
استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، على نطاق واسع وباللغات املناسبة، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط    

 .اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

لطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً للشروط اخلاصة بالوثيقة األساسية          وتدعـو اللجـنة الدولـة ا       )١٦(
املشتركة، املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،           

 .Corr.1) و(HRI/MC/2006/3اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة                 )١٧(
 . أعاله١١ و١٠ و٩ و٨يف الفقرات 

 .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السابع يف موعد أقصاه  )١٨(

 هولندا -٤٣

  ٧٦٦ و٧٦٣ يف جلســتيها (CAT/C/67/Add.4)نظــرت اللجــنة يف الــتقرير الــدوري الــرابع هلولــندا  )١(
)CAT/C/SR.763 (٧٧٤، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٨ و ٧، املعقودتني يومي    )766 و CAT/C/SR.774( 

 .، االستنتاجات والتوصيات التالية٢٠٠٧مايو / أيار١٤يف املعقودة 

  مقدمة-ألف 

، )اجلزء األورويب من مملكة هولندا وأَروبا     (ترحـب اللجـنة بـتقدمي الـتقرير الدوري الرابع هلولندا             )٢(
كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وترحب        .وباملعلومـات الواردة فيه   

ـ  ، مبا يف ذلك    )CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1(ستفيضـة على قائمة املسائل املطروحة       املطـية   اخلردود  بال
. ر املناقشة بني الوفد وأعضاء اللجنة     سَّاالتفاقية يف جزر األنتيل اهلولندية، ما يَ       املعلومـات املفصـلة بشأن تنفيذ     

 القلق اليت   ودواعياملطروحة  األسئلة  وباإلضـافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لردود الوفد الشفوية على             
 .النظر يف التقريرأُعرب عنها أثناء 
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 ملكافحة التعذيب وضمان حقوق      مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حالياً        حتيط اللجنة علماً   )٣(
 عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف مملكة يفاألشخاص 

 :ا، وال سيما ما يليهولند

 إدماج تعريف التعذيب يف التشريع احمللي للجزء األورويب ململكة هولندا؛ )أ( 

 وهو تعديل ،  ٢٠٠٧أبريل  /لقانون املدين اهلولندي يف نيسان    الذي أدخل على ا   تعديل  البدء نفاذ    )ب( 
  األسري؛، مبا يف ذلك داخل احمليط"ألغراض تربوية"حيظر ممارسة العنف البدين والذهين 

 بالنسبة للجزء األورويب    ٢٠٠٥يناير  / يف كانون الثاين   بالبشراعتماد تشريع جديد بشأن االجتار       )ج( 
  بالنسبة َألروبا؛٢٠٠٦مايو /من مملكة هولندا، ويف أيار

 املتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب يف أَروبا، والقانون  AB 1999 No.8القانون الوطيناعتماد  )د( 
 ؛ ٢٠٠٥ديسمرب /، املؤرخ كانون األول AB 2005 No. 75لنظام العقوباتاجلديد طين الو

إنشاء مكتب التحقيقات الداخلية املكلف بتلقي الشكاوى والتقارير املتعلقة حباالت إساءة املعاملة من               )ه( 
 التحقيق فيها؛بجانب أفراد الشرطة يف أَروبا و

 ل اهلولندية، حسبما أفادت به الدولة الطرف؛ السجون يف جزر األنتيظروفحتسني  )و( 

 للتحقيق يف جرائم احلرب     ١٩٩٨العمل امللحوظ الذي اضطلع به الفريق اخلاص املنشأ يف عام            )ز( 
، من أجل حماكمة مرتكيب     )"NOVOفريق  "املعروف باسم   (ضد اإلنسانية وحماكمة مرتكبيها     املرتكبة  واجلـرائم   

 أفعال التعذيب وجرائم احلرب؛ 

النهج احلِذر الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق باستخدام الضمانات الدبلوماسية، وسياستها             )ح( 
  التسليم االستثنائي للمشتبه فيهم؛ممارسةاملتمثلة يف عدم 

 .مسامهات الدولة الطرف يف صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب )ط( 

 بتصديق هولندا على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع           مع التقدير  وحتـيط اللجنة علماً    )٤(
 وببدء  ،، وبتصديقها على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        ٢٠٠٢أشكال التمييز ضد املرأة يف عام       

 .٢٠٠٣نفاذ قانون تنفيذ هذا النظام يف هولندا يف عام 

لدولة الطرف من تأكيدات بأن الدولة الطرف ستصدق على         وترحـب اللجـنة أيضـاً مبا قدمه ممثلو ا          )٥(
الـربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   

 .٢٠٠٧املهينة خالل النصف الثاين من عام 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 الضمانات األساسية

 لتحسني وتعزيز نوعية أداء أفراد الشرطة       برناجماً" ٢٠٠٦ الرغم من اعتماد الدولة الطرف يف عام         عـلى  )٦(
يف اجلزء األورويب من اململكة، فإن اللجنة       ) ٥٠، الفقرة   CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.1 ("واملدعـني العامني  

حلصول على املساعدة القانونية خالل  إىل اتشعر بالقلق من أن األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة ال جيدون سبيالً
نه يف جزر األنتيل اهلولندية، ال ُيسمح حبضور احملامي         ألوباملثل، تشعر اللجنة بالقلق      .الفترة األوىل من استجواهبم   

 . خالل االستجواب إال بإذن مسبق من أحد القضاة

شخاص الذين حتتجزهم الشرطة ألل كفلينبغي أن تقوم الدولة الطرف مبراجعة إجراءاهتا اجلنائية حبيث ي
سيما عندما ال    حرماهنم من احلرية، باعتبار ذلك ضمانة قانونية أساسية، وال        حلظة  مبحام منذ   االتصال  

، وهي وسائل ال ميكن بأي حال تسجيل الصويت الفيديو أو الأجهزةيتاح تسجيل االستجوابات بواسطة 
 . من األحوال أن تعوض حضور مستشار قانوين

 عادة القسريةعدم اإل

تشعر اللجنة بالقلق من الصعوبات اليت يواجهها ملتمسو اللجوء يف اجلزء األورويب من مملكة هولندا فيما      )٧(
، األمر الذي قد يؤدي إىل انتهاك       ٢٠٠٠ يف إطار اإلجراء املعّجل لقانون األجانب لعام         مطالباهتميـتعلق بإثبات    

 :وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي . من االتفاقية٣ املادة مبدأ عدم اإلعادة القسرية املنصوص عليه يف

سيما األطفال   وال، اللجوءمللتمسي ساعة املعمول هبا يف اإلجراء املُعّجل   ٤٨ال    قد ال تتيح مهلة      )أ( 
 على مطالباهتم  واألشـخاص الذيـن ال حيملون الوثائق الالزمة، وغريهم ممن يوجدون يف وضع هش، أن يثبتوا                 

 النحو الواجب؛

ال تتجاوز الفترة اليت ميكن فيها تلقي املساعدة القانونية، وهي الفترة الفاصلة بني صدور تقرير                )ب( 
، مخس ساعات، وال جيوز مللتمس اللجوء أن يتلقى دعىاالستجواب األول وقرار دائرة اهلجرة والتجنس، حسبما ي

 ت؛املساعدة من نفس احملامي طوال فترة اإلجراءا

، "منطقياً أهنا يف حيازهتميتوقع "يتطلب اإلجراء املعجل أن يقدم ملتمسو اللجوء مستندات إثبات  )ج( 
  فيما يتعلق بعبء اإلثبات؛ واسعاً تقديرياًما يترك هامشاً

 فرصة تقدمي وثائق كما أن يف الطلبات املرفوضة، "تدقيق هامشي"ال تتيح إجراءات الطعن سوى  )د( 
 . هي فرصة حمدودةفيةومعلومات إضا

اإلجراء املعجل، ومع ذلك ينبغي أن تنظر       إعادة النظر يف     باعتزام الدولة الطرف     حتـيط اللجنة علماً   
 : اإلجراء املتبعهاالدولة الطرف فيما يلي عند استعراض
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سيما األطفال واألشخاص الذين ال حيملون   طلبات مجيع ملتمسي اللجوء، والمعاجلة )أ( 
إىل   حيتاجون حقاً  األشخاص الذين  على حنو حيمي  زمة، وغريهم ممن هم يف وضع هش،        الوثـائق الال  
وقد يتطلب ذلك أن تضع الدولة الطرف معايري لتحديد          .لتعذيباطر  من التعرض خل  محايـة دولية    
 يف إطار اإلجراء املعجل أو اإلجراء العادي؛معاجلتها  ،وزجي أو ال ،وزجياحلاالت اليت 

لتمسـي الـلجوء على مساعدة قانونية مناسبة، ومتكينهم، عند          حصـول مجـيع م     )ب( 
 االقتضـاء، مـن احلصـول عـلى مساعدة احملامي نفسه ابتداء من إعداد االستجواب األول إىل                

 هناية اإلجراءات؛

 توضيح اإلجراءات فيما يتعلق مبستندات اإلثبات الالزمة للجوء؛ )ج( 

جعة مناسبة للطلبات املرفوضة وأن يتاح      كفالة أن يترتب على إجراءات الطعن مرا       )د( 
 . املعقولة وقت تقدمي طلبهم األولهود تقدميها باجل وقائع ووثائق مل يكن ممكناًمللتمسي اللجوء عرَض

 يف سياق إجراءات اللجوء      التقارير الطبية يف االعتبار دائماً     عدم وضع  مع القلق ب   وحتـيط اللجـنة علماً     )٨(
 .نبولإسطبيق بروتوكول تطعدم تشجيع اهلولندية، وب

لدولة الطرف النظر يف موقفها من دور الفحوصات الطبية وأن تدرج التقارير الطبية  اينبغي أن تعيد 
وتشجع اللجنة كذلك على تطبيق بروتوكول       . منها يف إجـراءاهتا املتعلقة باللجوء باعتبارها جزءاً      

 .  هبذا الدليلنبول يف إجراءات اللجوء وعلى تدريب الفنيني املعنيني طإس

 األطفال غري املصحوبني والشباب من ملتمسي اللجوء

 بتوضيح الدولة الطرف أن األطفال غري املصحوبني من ملتمسي اللجوء يف            علماًحتيط  اللجنة  لئن كانت    )٩(
 تظل  امراكز االحتجاز إال عندما يكون مثة شك يف أعمارهم، فإهن         يف  اجلزء األورويب من مملكة هولندا ال يودعون        

 . القلق إزاء وضع ملتمسي اللجوء من الشبابتشعر ب

، يف حالة عدم التيقن من عمر طفل غري مصحوب،          تقتضيينـبغي أن تـتخذ الدولة الطرف تدابري         
وضع ل  خاصاً نبغي أن تويل الدولة الطرف اهتماماً      وي .التحقق من ذلك قبل وضع الطفل رهن االحتجاز       

وينبغي أن تتيح الدولة الطرف      .جأ إىل االحتجاز إال كمالذ أخري     الشـباب من ملتمسي اللجوء، وأال تل      
 ،CRC/C/15/Add.227 (املقرر عودهتم، إىل أن يتم طردهم     لشـباب   لالسـكن والتعلـيم املناسـبني       

  ).)د(٥٤ الفقرة

 االحتياطياحلبس 

حملتجزين غري  ثرة ا الطول املفرط ملدة االحتجاز السابق للمحاكمة وإزاء ك       تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء        )١٠(
 . املدانني يف أَروبا وجزر األنتيل اهلولندية
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 تجزين وعدد احملاالحتجاز السابق للمحاكمة مدة فضينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري مالئمة خل
 . االحتياطياحلبس غري املدانني، وينبغي أن تنظر يف اختاذ تدابري بديلة للحد من اللجوء إىل 

  واحملتجزين واملسجوننياملقبوض عليهم األشخاص االحتجاز ومعاملة

 ١٥إلسكان األحداث البالغة أعمارهم     مالئمة  فق  اتعترف باجلهد املبذول إلتاحة مر    لـئن كانت اللجنة      )١١(
ا  السجون يف جزر األنتيل اهلولندية، فإهن      ظروف أقل وباجلهد املتواصل الذي تبذله الدولة الطرف لتحسني          أوسنة  

 : إزاء املسائل التاليةالقلق تشعر ب

 سنة واحملتجزين   ١٨ و ١٦ أعمارهم بني    للجاحنني الذين تتراوح  االفـتقار إىل وحدات منفصلة       )أ( 
 لمتابعة النفسية؛اخلاضعني لو إىل جانب السجناء أ إىل جانب اجملرمني البالغني حالياً

 ؛املسجونني إىل برامج تعليمية خمصصة لألحداث دعىاالفتقار حسبما ي )ب( 

 بصرف النظر عن    بـطء عملـية التصنيف وختصيص الزنزانات، اليت يودع فيها السجناء حالياً            )ج( 
 .طول مدة عقوبتهم أو وضعهم القانوينأو أعمارهم 

 :  ملا يليينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري توخياً

 التعجيل بفصل األحداث عن اجملرمني البالغني؛ )أ(

 وتدريبية للمساعدة يف إعادة إدماج األحداث؛إتاحة برامج تعليمية  )ب(

 . اختاذ إجراء عاجل لتنفيذ نظام جديد لتصنيف السجناء وختصيص الزنزانات )ج(

 حق تقدمي الشكاوى

يسـاور اللجـنة قلق إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن املعلومات املتعلقة بالتعرض لإليذاء أو                   )١٢(
 ما ميتنعون عن تقدمي شكاوى  ما ُتبلَّغ إىل إدارة السجن، وأن الضحايا غالباًبا نادراًيف سجن أَرواجلنسي االعتداء 

 . العتبارات تتعلق باخلصوصية

ينـبغي أن تضـع الدولة الطرف آليات حمددة لتلقي الشكاوى املتعلقة باإليذاء اجلنسي، حبيث تكفل        
عاملة أو التخويف نتيجة تقدمي خصوصـية الضحايا وحتمي الضحايا والشهود على السواء من سوء امل      

 ). ١٣املادة ( الشكوى

 رتيهةالتحقيقات العاجلة وال

إنفاذ القانون يف املوظفون املكلفون بيساور اللجنة قلق إزاء عدد التقارير املتعلقة باالعتداءات اليت يرتكبها  )١٣(
مل يتجاوز، حسب ما أفادت به الدولة  عدد احلاالت اليت عرضت على احملكمة  من أنويساوها القلق أيضاً. أَروبا
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 ١التحقيقات الداخلية يف الفترة بني       حالة كانت قد عرضت على مكتب        ٤٩الطـرف، حالـتني مـن أصـل         
مل وشكاوى تتعلق باالعتداء وغري ذلك من اجلرائم،    مشلت  ، و ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١ و ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 

 . كفاية األدلة تترتب عليهما إدانة بسبب عدم

ـ  لدولة الطرف كافة التدابري املناسبة لتوجيه رسالة واضحة وال لبس فيها إىل قوات              ا بغي أن تتخذ  ين
وباملثل، ينبغي  .ن مفادها أن التعذيب والعنف وسوء املعاملة أمور غري مقبولة       والشرطة وموظفي السج  

الشكاوى املقدمة،  يف مجيع  ونزيه وشامل ع  يحتقيق سر إجراء  أن تقـوم الدولة الطرف بتنفيذ التزامها ب       
وضع تدابري فعالة   أيضاً  وينبغي أن تكفل الدولة الطرف      . كفالـة إنـزال العقوبات املناسبة باملُدانني      ل

إنفاذ القانون من   املوظفون املكلفون ب  لضـمان محاية األشخاص الذين يبلغون عن اعتداءات يرتكبها          
 . لك االعتداءاتالتخويف واحتمال التعرض ألعمال انتقامية بسبب تبليغهم عن ت

 التعذيبالتثقيف يف جمال حظر 

 مبختلف برامج التدريب املوجهة ألفراد الشرطة وموظفي السجون يف          علماًلـئن كانـت اللجنة حتيط        )١٤(
األجزاء الثالثة اليت تتألف منها مملكة هولندا، وهي برامج تشمل حقوق اإلنسان وحقوق احملتجزين، مبا يف ذلك                 

 تأسف لعدم إتاحة معلومات بشأن أثر التدريب أو فعاليته يف تقليص حاالت التعذيب والعنف فإهناحظر التعذيب، 
 .وسوء املعاملة

إنفاذ القانون  املوظفني املكلفني ب  ينـبغي أن تكفل الدولة الطرف، من خالل الربامج التثقيفية، توعية            
ك، ينبغي أن تقوم الدولة     وعالوة على ذل   .على حنو تام بأحكام االتفاقية    ظفـي السلك القضائي     ومو

وقوع معدالت   لتقييم فعالية وأثر هذه الربامج التدريبية من حيث          منهجيةالطـرف بوضـع وتنفيذ      
 . وسوء املعاملة حاالت التعذيب والعنف

 االجتار باألشخاص

ص يف أَروبا   الجتار باألشخا لجترمي   مع االرتياح مبا مت يف اآلونة األخرية من          علماًلئن كانت اللجنة حتيط      )١٥(
 املتجرين باألشخاص، فإهنا تظل قلقة إزاء هذه املمارسة         حملاكمةهـود الدولـة الطرف املبذولة على الصعيد احمللي          جبو

 .روباأَونقص املعلومات بشأن اآلليات املتاحة ملنع االجتار باألشخاص بصورة فعالة وحماكمة املتجرين باألشخاص يف 

 وحماكمةمكافحة االجتار باألشخاص،    من أجل   ات التعاون الدويل    الدولة الطرف آلي  ينـبغي أن تعزز     
 . جلميع الضحاياواإلنصاف الكافيني للقانون، وتوفري احلماية  وفقاًمرتكيب هذه األفعال

 الوضع فيما يتعلق باحلماية من التعذيب،       توضيح من أجل وتوصـي اللجـنة بأن تقوم الدولة الطرف،          )١٦(
، على أن تتناول ثين بيانات مصنفة حبسب السن ونوع اجلنس واألصل اإل، بصورة منهجية،بتضمني تقاريرها املقبلة

 :البيانات ما يلي
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 سواء يف إطار اإلجراءات العادية      اليت متت معاجلتها  وعدد الطلبات   املسجلة  عدد طلبات اللجوء     )أ( 
 أو اإلجراءات املُعّجلة؛

 عدد الطلبات املقبولة؛ )ب( 

لجوء الذين قُبل طلبهم على أساس أهنم تعرضوا للتعذيب أو أهنم قد يتعرضون عـدد ملتمسي ال    )ج( 
 للتعذيب يف حالة إعادهتم إىل بلدهم األصلي، والبيانات املتعلقة مبنح اللجوء على أساس التعرض للعنف اجلنسي؛ 

 .عدد حاالت اإلعادة القسرية أو الطرد )د( 

ن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصَّلة ومصنَّفة        وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّ        )١٧(
 والعمر واجلنس، عن الشكاوى املتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة املعاملة اليت           ثينحبسـب نوع اجلرمية واألصل اإل     

اجلزائية  من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وعن التحقيقات واحملاكمات والعقوبات            أهنا ارتكبت  ُيدعى
 والسجناء احملتجزين قيد احملاكمةإحصاءات بشأن أيضاً ينبغي أن ُيَضمَّن التقرير و. أو التأديبية املتصلة هبذه األفعال

 .والسن واجلنسإلثين املدانني، مصنفة حبسب نوع اجلرمية واألصل ا

اصة بالوثيقة األساسية املشتركة،    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً للشروط اخل           )١٨(
قوق اإلنسان، اليت اعتمدها    الدولية حل عاهدات  املاملنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب          
 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3( االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

ة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة            وتطلـب اللجنة إىل الدول     )١٩(
 . أعاله١٢ و١١الواردة يف الفقرتني 

وتشـجَّع الدولـة الطـرف عـلى أن تنشر على نطاق واسع التقارير اليت تقدمها إىل اللجنة وكذلك                    )٢٠(
 ووسائط اإلعالم واملنظمات الشبكةية على  عن طريق املواقع الرمس،استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، باللغات املناسبة

 .غري احلكومية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها السادس، الذي ينبغي أن يشمل مجيع أجزاء مملكة هولندا،  )٢١(
 ٣٠ فيما يتعلق جبزر األنتيل اهلولندية، يف موعد أقصاه      ومشوالً وأن يتضـمن بصفة خاصة معلومات أكثر تفصيالً       

 .٢٠١١يونيه /حزيران

 بولندا -٤٤

 املعقودتني ٧٧٢ و٧٦٩يف جلستيها ) CAT/C/67/Add.5(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع لبولندا  )١(
 املعقودة يف ٧٧٦ واعتمدت، يف جلستها ،)CAT/C/SR.772وCAT/C/SR.769  (٢٠٠٧مايو / أيار١١ و١٠يف 
 . نتاجات والتوصيات التالية، االست)CAT/C/SR.776 (٢٠٠٧مايو / أيار١٥
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  مقدمة-ألف 

وتعرب عن تقديرها . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع وباملعلومات الواردة فيه )٢(
للحوار الذي أجرته مع وفـد الدولة الطرف وتشيد بالردود اخلطية املفصَّلة اليت قدمتها الدولة الطرف على قائمة 

 .، واليت يسرت النقاش بني الوفد وأعضاء اللجنة)CAT/C/POL/Q/4/Rev.1/Add.1(املسائل 

وتعـرب اللجـنة عن تقديرها للوفد الرفيع املستوى، الذي ضم ممثلني إلدارات عدة يف الدولة الطرف،                  )٣(
 .وللجهود اليت ُبِذلت من أجل تقدمي معلومات إضافية يسرت إجراء حوار بناء أثناء النظر يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحـظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر يف تقريرها الدوري األخري، بالتصديق على                 )٤(
 :االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان أو باالنضمام إليها

 ٧لق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتع )أ( 
 ؛٢٠٠٥مايو /أيار

الـربوتوكول االختـياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل              )ب( 
 ؛٢٠٠٥مارس / آذار٤ يف األطفال يف املواد اإلباحية،

 / آذار ٢٢التمييز ضد املرأة، يف     الـربوتوكول االختـياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال           )ج( 
 ؛٢٠٠٤مارس 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الربوتوكول االختياري التفاقية  )د( 
 ؛٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤، يف الالإنسانية أو املهينة

 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١، يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ه( 

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ يف ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،اتفاقية األمم املتحدة  )و( 

املكمل وقمعه واملعاقبة عليه،   ، وخباصة النساء واألطفال  ، بـروتوكول مـنع االجتار باألشخاص      )ز( 
 ؛٢٠٠٣ديسمرب /ل كانون األو٢٥ة، يف الوطنيعرب التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

التفاقية األمم املتحدة ، املكمل مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوبروتوكول  )ح( 
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨ ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف

ساهتا وإجراءاهتا بغية   كما تالحظ اللجنة بتقدير اجلهود اجلارية على صعيد الدولة إلصالح قوانينها وسيا            )٥(
وغريه من ضروب املعاملة أو     كفالـة محايـة أفضل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف عدم التعرض للتعذيب                

 :، وخباصةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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  الذي مينح احلماية لألجانب املوجودين على أراضي بولندا؛٢٠٠٣يونيه /قانون حزيران )أ( 

  املتعلق باألقليات القومية واإلثنية وباللغات اإلقليمية؛٢٠٠٥يناير /قانون كانون الثاين )ب( 

 اخلطة الوطنية اجلارية ملكافحة ومنع االجتار باألشخاص؛ )ج( 

الربنامج الوطين ملنع التمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي أنشئ  )د( 
 ؛٢٠٠٣عام 

 ؛٢٠٠٦مؤسسة أمني املظامل املعين برتالء مستشفيات األمراض العقلية يف عام إنشاء   )ه( 

 .٢٠٠٦فرباير /الربنامج الوطين لضحايا اجلرمية، الذي أنشئ يف شباط )و( 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

 تعريف التعذيب

قية يف القانون البولندي وتكرر ما      يؤسف اللجنة أن الدولة الطرف مل تغري موقفها من عدم إدماج االتفا            )٦(
فيما يتعلق بعدم ) ٩٥ إىل ٨٥، الفقرات من  A/55/44(أعربـت عـنه من قلق يف استنتاجاهتا وتوصياهتا السابقة           

 ).٤ و١املادتان . ( من االتفاقية٤ من املادة ٢ والفقرة ١وجود نص حمدد جيرم التعذيب، يتفق وأحكام املادة 

، تكرر رأيها الذي    )٩٥ إىل   ٨٥، الفقرات من    A/55/44(اهتا السابقة   إن اللجـنة، إذ تذكر بتوصي     
 من االتفاقية،   ١يدعو الدولة الطرف إىل سن نص حمدد عن التعذيب، وفق التعريف الوارد يف املادة               

 . من االتفاقية٤ من املادة ٢يف قانوهنا اجلنائي جلعله جرمية يعاقب عليها كما هو مبني يف الفقرة 

 سابق للمحاكمةاالحتجاز ال

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة، وهي املدة اليت ميكن أن تصل مبوجب  )٧(
قـانون اإلجراءات اجلنائية إىل سنتني، ومن أن القانون البولندي ال يضع حداً زمنياً لالحتجاز السابق للمحاكمة              

 .)١١ و٢املادتان . (عند بدء إجراءات احملكمة

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري مناسبة كي تفي سياستها املتعلقة باالحتجاز السابق للمحاكمة              
وينبغي أن تنظر الدولة الطرف . باملعايري الدولية ولكن ال تستخدم إال كإجراء استثنائي لفترة حمدودة

 .يف مسألة اعتماد تدابري بديلة لالحتجاز السابق للمحاكمة

 ساسيةالضمانات األ

ينتاب اللجنة قلق إزاء القيود اليت قد ُتفَرض على الضمانات القانونية األساسية لألشخاص الذين حتتجزهم  )٨(
الشرطة، وخباصة احلق يف االتصال مبحام منذ بدء االحتجاز، مبا يف ذلك خالل مراحل التحقيق األويل، واحلق يف                  

 ).١١ و٢املادتان . (استشارة حمام على انفراد
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غي أن تـتخذ الدولـة الطـرف تدابري فعالة لكفالة مراعاة مجيع الضمانات القانونية األساسية                ينـب 
لألشـخاص الذين حتتجزهم الشرطة، وال سيما احلق يف االتصال مبحام واستشارته على انفراد، منذ               

 .بدء االحتجاز، مبا يف ذلك خالل مراحل التحقيق األويل

) ٣٨٧املادة  (كأحد عناصر إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية       " املوجزةالدعوى  "وتالحظ اللجنة اعتماد     )٩(
 )٢املادة . (وستشعر بالقلق لو أدى ذلك إىل تعرض املشتبه هبم لضغط بال داٍع لالستفادة من هذا اإلجراء

 .ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لكفالة الطابع الطوعي ألي إجراء من هذا القبيل

وتأسف اللجنة لعدم وجود نظام مناسب للمساعدة القانونية يف بولندا، وعلى وجه اخلصوص، للتأخر يف     )١٠(
بالنظر إىل األثر الذي قد ) Sejm(تقدمي مشروع القانون املتعلق باحلصول على املساعدة القانونية باجملان إىل الربملان 

 )٢املادة . (حيدثه التأخري على محاية احملتاجني

بغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة لتعجيل اعتماد القانون املتعلق باحلصول على املساعدة              ين
 .القانونية باجملان بغية كفالة احلماية املناسبة ملن تعوزهم املوارد وكفالة وصوهلم إىل القضاء

يف تسليم أشخاص مبوجب    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االدعاءات املستمرة اليت تشري إىل تورط بولندا              )١١(
ومن جهة أخرى، حتيط اللجنة علما بتصريح الوفد        . إجـراءات اسـتثنائية يف سـياق مكافحة اإلرهاب الدويل         

البولندي بأن بولندا مل تشارك وال تشارك بأي شكل كان يف عمليات تسليم مبوجب إجراءات استثنائية ألشخاص 
 )٣ و٢املادتان . (ُيشتَبه بارتكاهبم أعماال إرهابية

ينبغي أن تطبق الدولة الطرف ضمانة عدم اإلبعاد القسري على مجيع األشخاص احملتجزين لديها وأن               
تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتفادي ومنع تسليم املشتبه هبم إىل دول قد يواجهون فيها خطرا حقيقيا                

على الدولة الطرف أن حترص و.  من االتفاقية٣بالتعرض للتعذيب، كي متتثل اللتزاماهتا مبوجب املادة 
 .دائما على أن تتاح للمشتبه هبم إمكانية الطعن يف قرارات اإلعادة القسرية

 احتجاز طاليب اللجوء وآخرين من غري املواطنني

تالحـظ اللجـنة بقلق عدم وجود قوانني حمددة تتعلق باحتجاز األجانب بعد انقضاء أجل طردهم وأن                  )١٢(
 )١١ و٣املادتان . (عبور استمر بعد انقضاء أجل طردهم دون أمر حمكمةاحتجاز بعضهم يف مناطق ال

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ملعاجلة هذا الوضع وأن حترص على أال ُيمدَّد احتجاز                
األجانب يف مناطق العبور بشكل مفرط وأن يكون متديد االحتجاز بضعة أيام يف حالة الضرورة، حبكم 

 .مةمن احملك

كما تالحظ اللجنة بقلق نظام االحتجاز وظروفه املادية أو يف مناطق العبور أو يف مراكز االحتجاز بغرض  )١٣(
 )١١ و٣املادتان . (الترحيل، اليت حيتجز هبا املواطنون األجانب بانتظار ترحيلهم مبوجب القوانني املتعلقة باألجانب
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راكز االحتجاز بغرض الترحيل وظروفها املادية، مبا يف        ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر يف نظام م        
 .ذلك حجم الزنزانات ونظام أنشطة احملتجزين، لكفالة مطابقتها للمعايري الدولية الدنيا

 املعاملة اليت ميارسها املكلفون بإنفاذ القوانني واستخدامهم املفرط للقوة، مبا يف ذلك حوادث القتل

 التقارير اليت تشري إىل إفراط املكلفني بإنفاذ القوانني يف استخدام القوة، وتشري تشـعر اللجنة بالقلق إزاء   )١٤(
 واستخدام الذخرية ٢٠٠٤مايو /على وجه اخلصوص إىل األحداث اليت وقعت أثناء العطلة الدراسية يف الدز يف أيار

يقلقها كذلك انعدام املعلومات ويقلق اللجنة على وجه اخلصوص أن التحقيق ال يزال جاريا و". باخلطأ ")٦(اخلارقة
. عـن الـتدابري التأديبية املتخذة يف حق ضباط الشرطة املتهمني الذين جيري التحقيق معهـم يف الوقت الراهن                 

 )١٢ و١٠املادتان (

 :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف مبا يلي 

ت أن تكفـل إجـراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف مجيع الشكاوى أو االدعاءا              )أ(
املتعلقة بسوء السلوك، وال سيما عندما يتوىف شخص أو يصاب جبرح خطري عقب تعامله مع املكلفني             

وفيما يتعلق بالقضايا اليت تشري فيها األدلة الظاهرة إىل وقوع التعذيب أو سوء             . بإنفـاذ القوانـني   
 التحقيق، وخصوصا إذا املعاملة، ينبغي من حيث املبدأ توقيف املشتبه به عن العمل أو نقله أثناء فترة     

 كان خيشى من إعاقته للتحقيق؛

أن حتاكم األشخاص املدَّعى ارتكاهبم لالعتداءات وتصدر ضدهم أحكاماً مناسبةً يف            )ب( 
حالة إدانتهم ومتنح الضحايا تعويضاً كافياً بغية القضاء على اإلفالت من العقاب حبكم الواقع الذي               

 ني املسؤولون عن االنتهاكات اليت حتظرها االتفاقية؛يستفيد منه املكلفون بإنفاذ القوان

أن تراجع وتعزز برامج التعليم والتدريب املتعلقة باستخدام املكلفني بإنفاذ القوانني            )ج( 
 .للقوة واألسلحة بغية كفالة عدم استخدامهم للقوة إال يف حدود ما يلزم ألداء الواجب

 التدريب

 العريضة من الربامج التثقيفية املتاحة يف الوقت الراهن للمكلفني بإنفاذ           بيـنما تعـترف اللجنة بالطائفة      )١٥(
القوانني وموظفي السجون وحرس احلدود واملوظفني الطبيني، تالحظ بقلق عدم وجود برامج لتقييم أثر األنشطة               

 )١٠املادة . (التدريبية املنفذة وفعاليتها يف احلد من حوادث التعذيب والعنف وسوء املعاملة

التثقيفية وأثرها فيما /ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتنفذ منهجية لتقييم فعالية هذه الربامج التدريبية
 .يتعلق باحلد من حاالت التعذيب والعنف وسوء املعاملة

                                                      

 .ُتعَرف أيضا باسم الذخرية اخلارقة للدروع )٦(
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 التحقيق الفوري والرتيه

جانب املشتبه تشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء االدعاءات املتعلقة بوجود مرافق احتجاز سرية يف بولندا لأل      )١٦(
وحتيط اللجنة علماً ببيان وفد بولندا الذي يدحض بشدة مجيع االدعاءات املتعلقة            . بـتورطهم يف أنشطة إرهابية    

 )١٦ و١٢ و٣املواد . (بوجود مرافق احتجاز سرية على أراضيها

الربملان حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تطلعها على املعلومات املتعلقة بنطاق التحقيق الذي أجراه 
 .البولندي يف هذه االدعاءات ومنهجيته ونتائجه كي يتسىن االنتهاء من هذه املسألة

 ظروف السجن

بينما تعترف اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل معاجلة مشكلة اكتظاظ السجون، تشعر                )١٧(
اجلة هذه املشكلة، وخباصة استخدام أماكن عامة،       بـالقلق إزاء بعض التدابري املؤقتة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملع          

مـثل املراكز اجملتمعية وقاعات الرياضة البدنية وقاعات االجتماعات وما إىل ذلك، ألغراض إيواء الرتالء واألثر                
 )١١املادة . (الذي قد ختلفه هذه التدابري على نظام االحتجاز يف البلد وظروفه املادية

ف التدابري الالزمة ملعاجلة حالة االكتظاظ احلالية يف السجون دون اإلضرار ينبغي أن تتخذ الدولة الطر
وعليها أن تتيح املوارد املادية والبشرية واملالية الالزمة لكفالة مطابقة . بنظام االحتجاز وظروفه املادية

 .ظروف االحتجاز يف البلد للمعايري الدولية الدنيا

 االجتار بالبشر

جنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف جمال مكافحة ومنع االجتار بالبشر باعتمادها           بيـنما تعترف الل    )١٨(
كما تأسف اللجنة . قوانني وتدابري جديدة، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف لالجتار بالبشر يف قانون العقوبات

 )١٦املادة . (ت احملكوم هبا على اجلناةالنعدام املعلومات بشأن عدد القضايا املرفوعة أمام احملاكم وبشأن العقوبا

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف يف قانون العقوبات تعريفاً لالجتار بالبشر وفقاً لربوتوكول منع االجتار               
 ).CEDAW/C/PL/CO/6(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه 

لة بشأن عدد القضايا املرفوعة أمام احملاكم وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات وإحصاءات مفص
 .والعقوبات احملكوم هبا على اجلناة، حسب االقتضاء

 اإلهناك يف اجليش

بيـنما تعترف اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تقليص عدد حاالت اإلساءة للمجندين يف                 )١٩(
 )١٦ و٢املادتان . (ُيبلَّغ عنهااجليش، تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد احلاالت اليت ال يزال 
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ينبغي أن تستأصل الدولة الطرف ظاهرة اإلهناك يف القوات املسلحة؛ وأن تواصل تنفيذ تدابري منعها               
وتكفل التحقيق الفوري والرتيه والفعال يف هذا النوع من إساءة املعاملة وحماكمة مرتكبيه؛ وأن تعلن 

 .نتائج أي حماكمات جتريها يف هذا الشأن

نـبغي أن تكفـل الدولة الطرف إعادة تأهيل الضحايـا، ويشمـل ذلك تقدمي املساعدة الطبية               وي
 .والنفسية الالزمة

 األقليات والفئات الضعيفة األخرى

تالحظ اللجنة بقلق التقارير اليت تشري إىل التعصب والكراهية جتاه األقليات وغريها من الفئات الضعيفة يف  )٢٠(
 )١٦املادة . (لتجليات احلديثة خلطاب الكراهية والتعصب ضد املثليني جنسياً والسحاقياتبولندا، مبا يف ذلك ا

ينبغي أن تدرج الدولة الطرف يف قانون العقوبات نصاً يعاقب على اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية               
. يةبوصـفها أفعاالً تنطوي على التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أساس امليول اجلنس          

وعالوة على ذلك، ينبغي أن تواصل حرصها على ضمان التقيُّد الصارم بالتدابري القانونية واإلدارية              
ذات الصـلة وتضـمني مناهج التدريب والتوجيهات اإلدارية باستمرار رسالة للموظفني تفيد بعدم              

 .التهاون إزاء التحريض على الكراهية والعنف واملعاقبة عليه بالتايل

تقدم الدولة الطرف معلومات وإحصاءات مفصلة بشأن عدد ونوع اجلرائم املرتكبة بدافع وينبغي أن 
 .الكراهية وبشأن التدابري اإلدارية والقضائية املتخذة للتحقيق فيها واألحكام الصادرة بشأهنا

 مجع البيانات

اليت تشملها االتفاقية تأسف اللجنة لعدم متكن الدولة الطرف من تقدمي إحصاءات خبصوص بعض اجملاالت  )٢١(
أو الفئة /على سبيل املثال التصنيف حسب السن ونوع اجلنس و  (أو من إجراء تصنيف مالئم لإلحصاءات املقدمة        

وأثـناء احلـوار اجلاري، حصل هذا األمر فيما خيص البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك                  ). اإلثنـية 
 . ذات الدوافع العنصرية، وال سيما العنف ضد الغجراالغتصاب والتحرش اجلنسي، وباجلرائم

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف ما قد يلزم من التدابري لكفالة إملام السلطات املختصة، وكذلك اللجنة، 
 .إملاماً تاماً هبذه التفاصيل لدى تقييمها المتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية

 إىل صندوق األمم    ٢٠٠٥ و ١٩٩٩ة الطرف للمسامهات اليت قدمتها بني عامي        وتشـيد اللجـنة بالدول     )٢٢(
 .املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، وتشجعها على مواصلة مسامهاهتا يف هذا الصندوق

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مفصلة، ومصنفة                )٢٣(
نتماء اإلثين والسن واجلنس، بشأن الشكاوى املتعلقة جبرائم التعذيب وسوء املعاملة اليت يدَّعى             حسب اجلرمية واال  

 .أن املكلفني بإنفاذ القوانني قد ارتكبوها وبشأن التحقيقات واحملاكمات والعقوبات اجلنائية أو التأديبية املتصلة هبا



 

106 

ردود على قائمة املسائل اليت قدمتها بولندا إىل        وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على نشر هذا التقرير وال          )٢٤(
اللجـنة وهـذه االسـتنتاجات والتوصيات على نطاق واسع، باللغات املناسبة، عرب املواقع الرمسية على الشبكة                 

 .ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية

ات تقدمي الوثيقة األساسية املوحدة وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم وثيقتها األساسية وفقاًَ ملقتضي )٢٥(
الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، اليت وافقـت عليها مؤخراً هيئات املعاهدات الدولية حلقوق               

 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(اإلنسان 

توصيات اللجنة  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات بشأن استجابتها ل              )٢٦(
 . أعاله١٩ و١٨ و١٥ و٩ و٨الواردة يف الفقرات 

 كانون  ٣٠وتدعـو اللجـنة الدولـة الطـرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري السادس يف موعد أقصاه                   )٢٧(
 .٢٠١١يناير /الثاين

 أوكرانيا -٤٥

 ٧٦٨ و ٧٦٥يف جلستيها   ) CAT/C/81/Add.1(نظـرت اللجـنة يف تقريـر أوكرانيا الدوري اخلامس            )١(
 ٧٧٩، واعتمدت يف جلستها     )CAT/C/SR.768 و CAT/C/SR.765 (٢٠٠٧مايو  / أيار ٩ و ٨املعقودتـني يومي    

 .، االستنتاجات والتوصيات التالية)CAT/C/SR.779 (٢٠٠٧مايو / أيار١٨املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

يهية للجنة فيما يتعلق بتقدمي ترحب اللجنة بتقرير أوكرانيا الدوري اخلامس الذي يتمشى مع املبادئ التوج )٢(
كما ). CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1(التقارير، وتعرب عن تقديرها للرد اخلطي الشامل على قائمة املسائل           

 ومستواه الرفيع واحلوار الشامل الذي أجري معه،        حجمهتعرب اللجنة عن تقديرها خلربات وفد الدولة الطرف و        
ية اليت قدمها ممثلو الدولة الطرف عن املسائل اليت أثريت والشواغل اليت أعِرب إىل جانب املعلومات الشفوية اإلضاف

 .عنها أثناء النظر يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

، وهو القانون الذي    ٢٠٠١سبتمرب  /ترحـب اللجـنة ببدء نفاذ قانون جنائي جديد يف األول من أيلول             )٣(
مية ُيعاقب عليها، كما ترحب باعتماد قانون جديد للتدابري العقابية          ينص، ضمن مجلة أمور، على أن التعذيب جر       

 .٢٠٠٤يف عام 

 مبوجب  ٢٠٠٣سبتمرب  /وفـيما يـتعلق حتديداً مبنع التعذيب، ترحب اللجنة باإلعالن الصادر يف أيلول             )٤(
بالغات املقدمة   من االتفاقية، ومفاده أن الدولة الطرف تعترف باختصاص اللجنة بشأن تلقي ال            ٢٢ و ٢١املادتني  

 من االتفاقية وتصديقها    ٢٠من الدول واألفراد والنظر فيها، فضالً عن سحب الدولة الطرف حتفظها على املادة              
 .٢٠٠٦سبتمرب /على الربوتوكول االختياري لالتفاقية يف أيلول
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 :وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية )٥(

ـ    )أ(  ياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل          الـربوتوكول االخت
 ؛٢٠٠٣يوليه /األطفال يف املواد اإلباحية، يف متوز

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف             )ب( 
 ؛٢٠٠٥يوليه /متوز

يونيه / امللحق هبا، يف حزيران    ١٩٦٧الجـئني وبروتوكول عام     االتفاقـية اخلاصـة بوضـع ال       )ج( 
  على التوايل؛٢٠٠٢أبريل /ونيسان

 ؛٢٠٠٤مايو /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف أيار )د( 

رأة حتسني وضع امل  "بشأن  ) ٢٠٠٥ -٢٠٠١(وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد خطة عمل وطنية           )٦(
هتدف إىل منع العنف ضد النساء واألطفال واالجتار هبم، وجبهود الدولة " والترويج للمساواة بني اجلنسني يف اجملتمع

 .الطرف ملكافحة مثل هذا االجتار

وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف للتعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا حقوق اإلنسان،               )٧(
 .اصلة تعزيز هذا االجتاه فيما خيص تنفيذ أحكام االتفاقيةوتشجعها على مو

  دواعي القلق والتوصيات-جيم 

 تعريف التعذيب

 لكي يصبح تعريف التعذيب ٢٠٠٥مع أن اللجنة حتيط علماً بتعديل الدولة الطرف قانوهنا اجلنائي يف عام  )٨(
 من القانون املذكور ال يعكس ١٢٧وارد يف املادة مطابقاً ألحكام االتفاقية، فإهنا تعرب عن أسفها ألن التعريف ال

 . من االتفاقية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز١متاماً مجيع العناصر الواردة يف املادة 

 من االتفاقية،   ١ينـبغي أن تعمل الدولة الطرف على مطابقة تعريفها للتعذيب مطابقة تامة مع املادة               
 من  ١٢٧ مجيع املوظفني احلكوميني قضائياً مبوجب املادة        لتكفل على وجه اخلصوص إمكانية مالحقة     

 .القانون اجلنائي، وإدراج التمييز ضمن عناصر التعريف

 عدم كفاية الضمانات الناظمة لفترة االحتجاز األولية

إىل يساور اللجنة قلق بالغ إزاء االدعاءات املتعلقة بتعذيب املشتبه فيهم وإساءة معاملتهم أثناء االحتجاز،  )٩(
جانب حاالت اإليذاء املُبلغ عن حدوثها خالل الفترة الفاصلة بني توقيف املُحتجز وتقدميه رمسياً للمثول أمام أحد 

 :وتشمل هذه االدعاءات ما يلي. القضاة، مما يؤدي بالتايل إىل عدم توفري الضمانات القانونية الكافية للمحتجزين

 رغم األحكام الدستورية اليت متنع ذلك؛حاالت احتجاز دون أوامر من احملكمة ب )أ( 
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 ٧٢عدم تقدمي احملتجزين للمثول فوراً أمام أحد القضاة يف غضون الفترة املنصوص عليها والبالغة  )ب( 
 ساعة، إىل جانب تأخري ذلك دون مربر إىل احلد األقصى للفترة املنصوص عليها؛

تسجيل هذا الوقت، وعدم تسجيل فترات      عدم االعتراف بالوقت الفعلي لتوقيف احملتجز وعدم         )ج( 
 االحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق؛

تقيـيد سبل الوصول إىل احملامني واألطباء املستقلني وعدم إخطار احملتجزين بكامل حقوقهم يف               )د( 
 وقت االحتجاز؛

 يوماً  ١٥  إساءة استخدام ما ُيسمى باالحتجاز اإلداري ألغراض التحقيق اجلنائي لفترة تصل إىل             )ه( 
 .ُيحرم خالهلا احملتجز من الضمانات اإلجرائية، مبا يف ذلك صعوبة الطعن يف هذا االحتجاز

ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف على الفور تدابري فعالة تكفل عدم إخضاع الشخص الحتجاز فعلي غري 
. جزين أثناء احتجازهمُمعترف به، وتوفر بالفعل ضمانات قانونية أساسية جلميع املشتبه فيهم من احملت          

وتشمل هذه الضمانات على وجه التحديد، احلق يف احلصول على حمام، وفحص طيب مستقل، وإبالغ 
أحـد األقرباء، وإخطار احملتجز حبقوقه يف وقت احتجازه، مبا يف ذلك التهم املوجهة إليه، إىل جانب                 

 ساعة، حمسوبةً من ٧٢لقصوى البالغة تقدميه فوراً للمثول أمام أحد القضاة يف غضون فترة االحتجاز ا
 . من الدستور٢٩اللحظة الفعلية حلرمانه من حريته، كما تنص عليه املادة 

وينـبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عملياً تسجيل الوقت الفعلي للتوقيف، وعدم حرمان املشتبه               
متتع مجيع احملتجزين باحلق يف     فيهم أثناء التحقيقات اجلنائية من حريتهم يف إطار االحتجاز اإلداري و          

 .الطعن يف هذا احلرمان من احلرية

 عدم إجراء حتقيقات فعالة يف التقارير املتعلقة بالتعذيب ودور مكتب املدعي العام

تعـرب اللجـنة عن قلقها بسبب عدم فتح وإجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف الشكاوى املتعلقة                  )١٠(
، وال سيما بسبب املشاكل النامجة عن الطبيعة املزدوجة ملكتب املدعي العام ومسؤولياته             بالتعذيب وإساءة املعاملة  

وتالحظ اللجنة تضارب . واإلشراف على إجراء التحقيقات كما ينبغي ) ب(احملاكمات  ) أ: (فـيما يتعلق مبا يلي    
 اليت ال يقوم مكتب املدعي      املصاحل بني هاتني املسؤوليتني، مما يؤدي إىل عدم وجود إشراف مستقل على القضايا            

وعالوة على ذلك، ال توجد بيانات عن أعمال مكتب املدعي العام كاإلحصاءات املتعلقة             . العام بفتح حتقيق فيها   
 .بالتحقيق يف اجلرائم، واحملاكمات، واإلدانات، وهناك افتقار واضح آللية خاصة جبمع البيانات

 مكتب املدعي العام لكي تكفل استقالليته وحياده، ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها إلصالح
وأن تفصـل وظـيفة احملاكمات اجلنائية عن وظيفة اإلشراف على التحقيقات يف ادعاءات التعذيب               

 .وإساءة املعاملة
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وينـبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية إشراف فعالة ومستقلة لضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة               
 . التعذيب وإساءة املعاملة أثناء التحقيقات اجلنائيةوفعالة يف مجيع ادعاءات

 .وينبغي أن تكفل الدولة الطرف محاية مجيع احملتجزين من أعمال االنتقام عندما يقدمون شكاوى بشأن التعذيب

وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللجنة ببيانات إحصائية مصنفة عن أعمال مكتب املدعي العام،    
يق يف عدد احملاكمات والقضايا اليت أمكن احلصول فيها على اعترافات، إىل جانب عدد مبا فيها التحق

 .حاالت اإلدانة والتربئة

 احلصول على األدلة عنوة

تعرب اللجنة عن قلقها بشأن نظام التحقيقات احلايل الذي ُتستخدم فيه االعترافات كشكل رئيسي لألدلة  )١١(
ئ بالتايل الظروف اليت قد تشجع على استخدام التعذيب وسوء املعاملة مع            الالزمـة للمحاكمة، األمر الذي يهي     

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل توضح مبا فيه الكفاية األحكام القانونية اليت تكفل                . املشتبه فيهم 
 .تفاقيةعدم االحتكام إىل أية إفادات ُيدىل هبا حتت التعذيب، كدليل يف أي دعوى، كما تنص عليه اال

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة للتخلص من مجيع اآلثار السلبية اليت قد حيدثها                 
 .نظام التحقيقات احلايل املشجع لالعترافات، على معاملة املشتبه فيهم

ت التعذيب كما ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة للتثبت من أن اإلفادات اليت ُيدىل هبا حت
 .ال حيتج هبا كأدلة يف أي دعوى وفقاً ألحكام االتفاقية

 رصد مرافق االحتجاز

جتوب عموم أرجاء الدولة الطرف وتتكون من ممثلني عن اجملتمع املدين           " أفرقة جوالة "مـع أن تشـكيل       )١٢(
ة احملتجزين ومنع أفعال    وموظفـني من وزارة الداخلية مكلفني بزيارة مرافق االحتجاز التابعة للشرطة ورصد حال            

التعذيب، ميثل تطوراً إجيابياً، ال تزال اللجنة قلقة العتماد األفرقة على النوايا احلسنة للسلطات احمللية ولعدم متتعها 
 .مبركز رمسي وافتقارها إىل املوارد الكافية

ية وتكفل استقالليتها   وتزودها بوالية قو  " لألفرقة اجلوالة "ينبغي أن حتدد الدولة الطرف مركزاً رمسياً        
كما ينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بالتدابري اليت تتخذها إلنشاء آلية     . وتوفـر هلا موارد كافية    

 .وقائية وطنية وفقاً للربوتوكول االختياري لالتفاقية

 املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني

اكات لالتفاقية يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ      يسـاور اللجنة قلق حيال االدعاءات اليت تشري إىل انته          )١٣(
القوانـني، وخاصـةً فيما يتعلق باألشخاص احملتجزين لدى امليليشيات ويف مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة                

(SIZO)       كما يساورها القلق إزاء ما ذُِكر عن استخدام األقنعة         . ، وحيال إفالت اجلناة من العقاب بشكل واضح
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 بدار إصالحية   ٢٠٠٧يناير  /مثلما حدث يف كانون الثاين    (فحة اإلرهاب داخل السجون     مـن جانب وحدة مكا    
 .، مما يؤدي إىل ختويف نزالء السجن وإساءة معاملتهم)إزياسالف

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء حتقيقات فورية وفعالة ونزيهة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة 
 .هم وفقاً خلطورة ما يرتكبونه من أفعالاملعاملة وحماكمة اجلناة وإدانت

وينـبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف عدم استخدام وحدة مكافحة اإلرهاب داخل السجون بغية               
 .احليلولة دون إساءة معاملة نزالء السجن وختويفهم

 العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك االجتار هبم

 اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص، فهي ال تزال           مع أن اللجنة حتيط علماً بالتدابري      )١٤(
كما حتيط اللجنة علماً بقلة عدد قضايا       . قلقة إزاء استمرار االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي        

 .بلغ عنهاالعنف املرتيل املقدمة للمحاكمة إىل حد بعيد، برغم ارتفاع معدل حاالت العنف املرتيل املُ

ينـبغي أن تعـزز الدولة الطرف تدابري منع ومكافحة االجتار باألشخاص والعنف املرتيل، وأن توفر                
للضحايا احلماية وسبل احلصول على اخلدمات الطبية واالجتماعية وخدمات إعادة التأهيل واخلدمات 

 .القانونية، مبا فيها اخلدمات االستشارية، عند اللزوم

دولة الطرف الظروف املواتية لتمكني الضحايا من ممارسة حقهم يف تقدمي الشكاوى          وينبغي أن هتيئ ال   
وجيب تقدمي اجلناة إىل العدالة وإنزال      . وحقهـم يف أن حيقق يف كل قضية بشكل فوري ونزيه وفعال           

 .العقوبة هبم مبا يتناسب وخطورة ما يرتكبونه من أفعال

 العنف ضد أفراد األقليات وغريهم من األفراد

تعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء التحريض وأعمال العنف املرتكبة ضد أشخاص ينتمون إىل أقليات إثنية                  )١٥(
وقومـية، مبـا يف ذلـك أعمال العنف ضد الغجر، واالعتداءات بدافع معاداة السامية، والعنف ضد األشخاص                  

عاءات املتعلقة بعدم إجراء حتقيقات     املنحدرين من أصل أفريقي وأصل آسيوي وغري املواطنني، وإزاء استمرار االد          
مـن جانـب الشرطة والسلطات وإحجامها عن توفري احلماية الكافية للضحايا أو إجراء حتقيقات فورية ونزيهة                 

 .وفعالة يف هذه التقارير

ينـبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف مجيع أعمال العنف والتمييز                
فع، مبا فيها األعمال املوجهة ضد الغجر واليهود واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي             اإلثنية الدا 

 .وأصل آسيوي وغري املواطنني، وحماكمة اجلناة ومعاقبتهم مبا يتناسب وطبيعة األفعال اليت يرتكبوهنا

صري العنيفة وينبغي أيضاً أن تدين الدولة الطرف علناً جرائم الكراهية وغريها من أعمال التمييز العن
وكراهـية األجانب والعنف املتصل بذلك، وأن تعمل على استئصال شأفة التحريض والتخلص من              
مجـيع األدوار اليت قد يضطلع هبا موظفون حكوميون أو موظفون مكلفون بإنفاذ القوانني يف ممارسة                
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أو حاالت وينـبغي أن تكفل الدولة الطرف مساءلة هؤالء املوظفني عن اإلجراءات      . هـذا العـنف   
 .التقصري اليت تشكل انتهاكاً لالتفاقية

وينبغي أن هتتم الدولة الطرف فوراً بتوسيع نطاق التوظيف يف ميدان إنفاذ القوانني ليشمل األشخاص 
 .املنتمني إىل أقليات إثنية وقومية

نسان لألقليات وينبغي أيضاً أن تعد الدولة الطرف وتعتمد برناجماً حكومياً شامالً يعاجل حالة حقوق اإل
 .احمللية، وخصوصاً الغجر

 العنف يف صفوف القوات املسلحة

مـع أن اللجـنة ترحـب باخنفاض عدد حاالت اإلهناك يف القوات املسلحة وبالتدابري املُتخذة ملنع هذه                   )١٦(
من ضروب ، فإهنا ال تزال قلقة الستمرار حاالت التعذيب وغريه "خط اتصال مباشر"الظواهر، بوسائل منها إنشاء 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف صفوف القوات املسلحة، ولعدم التحقيق يف مجيع احلاالت                 
 .املُبلغ عنها

ينـبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة للقضاء على مشكلة اإلهناك املتفشية يف صفوف القوات                
فل إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة فيها، وحماكمة وإدانة املسلحة، وأن تعزز تدابري مكافحتها وتك

 .مرتكبيها، وتبلغ علناً عن نتائج أي من هذه احملاكمات

 مضايقة أفراد اجملتمع املدين وممارسة العنف ضدهم

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات تلقتها عن مضايقة الصحفيني وممارسة العنف ضدهم، مبا يف ذلك                 )١٧(
، وضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، مما يعرقل بشدة دور وسائط           )كحالـة السيد جورجي غونغادزه    (هم  قتـل 

 .اإلعالم وحرية الرأي والتعبري، وأنشطة الرصد اليت يضطلع هبا اجملتمع املدين بشأن حقوق اإلنسان

ن فيهم القائمون ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف مجيع اخلطوات الالزمة لضمان محاية مجيع األشخاص، مب
برصـد حقـوق اإلنسان، من حاالت التخويف أو العنف كافة بسبب األنشطة اليت يضطلعون هبا،                

 .وتكفل إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف هذه األفعال

 نظام السجون

 .تالحظ اللجنة مع القلق تأخري نقل اإلدارة املعنية بتنفيذ العقوبات إىل سلطة وزارة العدل )١٨(

ينبغي أن تكمل الدولة الطرف نقل اإلدارة املعنية بتنفيذ العقوبات إىل وزارة العدل بأسرع ما ميكن                
هبـدف إضفاء الطابع املؤسسي على اإلشراف واملساءلة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية املُتخذة يف              

 .الشعبة القضائية التابعة للحكومة
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نة مبعلومات مفصلة عن نظام السجون، مبا يف ذلك حاالت        وينبغي أيضاً أن تزود الدولة الطرف اللج      
، ونتائج التحقيقات فيها أو احملاكمات املتصلة هبا، وعن )مبا فيها حاالت االنتحار(الوفاة يف السجون 

 .حالة احملتجزين الطبية

 خطورة التعرض للتعذيب يف حالة العودة

خاصاً إىل دول يوجد بشأهنا من األسباب اجلوهرية ما يدفع          يساور اللجنة القلق بسبب إعادة الدولة الطرف أش        )١٩(
 .  مواطناً أوزبكياً إىل أوزبكستان١١إىل االعتقاد بأهنم سوف يتعرضون فيها خلطر التعذيب، مثلما حدث مؤخراً بإعادة 

من ينبغي أال ترّحل الدولة الطرف بأي حال من األحوال أو تعيد أو تسلّم شخصاً إىل دولة يوجد بشأهنا                   
وينبغي أن   .األسباب اجلوهرية ما يدفع إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سوف يتعرض فيها خلطر التعذيب             

 من االتفاقية، بالتدقيق يف     ٣تقـوم الدولة الطرف، عندما تبت يف إمكانية تطبيق التزاماهتا مبوجب املادة             
بة ملراجعة القرارات، وإتاحة    دراسة موضوع كل قضية على حدة، وضمان توافر اآلليات القضائية املناس          

 .الدفاع القانوين الكايف لكل شخص معرض للتسليم، واختاذ ترتيبات رصد فعالة ملرحلة ما بعد عودته

وينـبغي أن تـزود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات مفصلة عن مجيع حاالت التسليم أو اإلعادة أو                 
ا فيها معلومات عن مضمون احلد األدىن       الترحـيل احلاصـلة أثـناء الفترة اليت يشملها التقرير، مب          

وعالوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة           . للضمانات، إن وجدت  
 .٣الطرف ملعاجلة احلاالت اليت مل ُتنفذ فيها الضمانات املتعلقة باملادة 

 ملتمسو اللجوء

هه ملتمسو اللجوء بسبب جنسيتهم وإزاء عدم وجود        تعـرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يواج         )٢٠(
كما . إجراءات جلوء سليمة، مما يؤدي إىل إعادهتم قسراً حسبما ُيذكر، دون النظر كما ينبغي يف حالة كل منهم                 

 .حتيط اللجنة علماً مع القلق بسوء ظروف مرافق احتجاز ملتمسي اللجوء واكتظاظها

بالالجئني واألشخاص املؤهلني للحصول    "القانونني اخلاصني   ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف مشروعي       
إدخال تعديالت على قانون أوكرانيا املتعلق باملركز القانوين لألجانب         "و" على محاية تكميلية ومؤقتة   

كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف إجراءات بشأن اللجوء وفقاً       ". واألشـخاص عدميـي اجلنسـية     
 . ظروف االحتجاز، بوسائل منها اللجوء إىل تدابري بديلةللمعايري الدولية وأن حتسن

 مفوض الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان

مع أن اللجنة تعرب عن تقديرها حلضور ممثلني ملفوض الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان أثناء احلوار مع                 )٢١(
الدولة الطرف ملبادئ باريس املتعلقة     وفـد الدولة الطرف، فإهنا تأسف لعدم ورود معلومات مفصلة عن امتثال             

، وعن استقالليته   )٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
 .واألنشطة اليت يضطلع هبا والنتائج اليت حققها بشأن االتفاقية
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قوق اإلنسان لوظيفته بفعالية    ينـبغي أن تكفـل الدولـة الطرف أداء مفوض الربملان األوكراين حل            
كمؤسسـة وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وعلى حنو مستقل عن األنشطة               

 .١٩٩٧لعام " القانون اخلاص مبفوض الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان "السياسية، كما ينص عليه 

 استقاللية املفوض وواليته وموارده     وينـبغي أن تـزود الدولة الطرف اللجنة مبعلومات مفصلة عن          
وإجـراءاته وإجنازاته الفعلية، وأن تكفل احلفاظ على سرية الشكاوى اليت تتلقاها املؤسسة لكي ال               

 .يتعرض أصحاب الشكاوى ألية أعمال انتقامية

 التدريب والتثقيف

ني املكلفني بإنفاذ   تعـرب اللجـنة عن أسفها لعدم إتاحة تدريب كاف بشأن أحكام االتفاقية للموظف              )٢٢(
كما تالحظ . القوانني، مبن فيهم موظفو السجون وموظفو مراقبة احلدود والقضاة واملدعون وأفراد القوات املسلحة

اللجنة مع القلق عدم تدريب املوظفني الطبيني العاملني يف مرافق االحتجاز تدريباً خاصاً على كشف آثار التعذيب 
 .وإساءة املعاملة

ز الدولة الطرف براجمها اخلاصة بتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعسكريني           ينـبغي أن تعز   
عـلى منع التعذيب منعاً باتاً، وبتدريب أفراد اجلهاز القضائي واملدعني كافة على التزامات الدولة                

 .الطرف مبوجب االتفاقية

وظفني الطبيني العاملني مع احملتجزين وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف توفري تدريب كاف جلميع امل
 .يف ميدان كشف آثار التعذيب وإساءة املعاملة وفقاً للمعايري الدولية كما جاء يف بروتوكول إسطنبول

 املساعدة القانونية

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات اليت يواجهها األشخاص أو اجلماعات يف جهودهم ملمارسة احلق                )٢٣(
 .شكاوى، واحلصول على اإلنصاف وعلى تعويضات عادلة وكافية بوصفهم ضحايا ألعمال التعذيبيف تقدمي ال

ينبغي أن توفر الدولة الطرف نظاماً فعاالً للمساعدة القانونية اجملانية لألشخاص املعرضني للخطر أو              
متكني مجيع  وينبغي أن تزود هذا النظام مبوارد كافية لضمان         . املنـتمني إىل مجاعـات أصاهبا الضعف      

 .ضحايا أعمال التعذيب من ممارسة حقوقهم مبوجب االتفاقية

 التعويض وإعادة التأهيل

تعـرب اللجنة أيضاً عن قلقها حيال عدم تقدمي تعويضات لضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة                  )٢٤(
يل ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة     القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحيال عدم وجود تدابري مناسبة إلعادة تأه           

 .واالجتار بالبشر والعنف املرتيل والعنف اجلنسي
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ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تقدمي تعويضات كافية لضحايا التعذيب وإساءة املعاملة وتوفري برامج              
رتيل مناسـبة أيضـاً إلعـادة تأهيل مجيع ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة واالجتار بالبشر والعنف امل            

 .والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك مساعدهتم طبياً ونفسياً

 ظروف االحتجاز

تعرب اللجنة عن قلقها بشأن سوء ظروف االحتجاز، كاكتظاظ املرافق باحملتجزين وتفشي فريوس نقص               )٢٥(
سبة وظروف االحتجاز السابق للمحاكمة يف سجون الشرطة غري منا        . اإليدز والسل فيما بينهم   /املـناعة البشري  

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابري بديلة          . للفترات الطويلة جتعل احملتجزين يف حالة ضعف شديد       
 .فيما خيص االحتجاز السابق للمحاكمة

ينـبغي أن تعـتمد الدولة الطرف تدابري فعالة لتحسني الظروف يف مرافق االحتجاز كافة واحلد من                 
ات مجيع احملرومني من حريتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالرعاية الصحية، اكتظاظها احلايل وتلبية احتياج

 .مبا يتفق واملعايري الدولية

 مجع البيانات

تعـرب اللجـنة عـن أسفها لعدم توفر بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات                 )٢٦(
وظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون      واإلدانات املتعلقة حباالت التعذيب وإساءة املعاملة من جانب امل        

 .ويف القوات املسلحة، وعن االجتار باألشخاص والعنف املرتيل والعنف اجلنسي

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعاالً لتجميع بيانات إحصائية فيما يتصل برصد تنفيذ االتفاقية               
ات واحملاكمات واإلدانات املتعلقة حباالت     عـلى الصـعيد الوطين، مبا يف ذلك الشكاوى والتحقيق         

التعذيـب وإساءة املعاملة واالجتار باألشخاص والعنف املرتيل والعنف والتمييز املستندين إىل أسباب             
 .جنسية وإثنية، إىل جانب بيانات عن التعويضات املقدمة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم

ع تقريرها وردودها على قائمة املسائل، وكذلك   وينـبغي أن تنشـر الدولـة الطـرف على نطاق واس            )٢٧(
استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، عن طريق املواقع الرمسية على الشبكة ووسائط اإلعالم، وخصوصاً بني اجلماعات              

 .اليت أصاهبا الضعف

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة                 )٢٨(
 . أعاله١٩ و١٧ و١٥ و١٢ و١٠ و٩لواردة يف الفقرات ا

وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات تقدمي الوثيقة األساسية املوحدة         )٢٩(
الـواردة يف املـبادئ التوجيهـية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أوصت هبا مؤخراً هيئات املعاهدات الدولية حلقوق       

 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3الوثيقتان (إلنسان ا

 ٣٠والدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل، الذي سيكون التقرير السادس، يف موعد أقصاه                 )٣٠(
 .٢٠١١يونيه /حزيران
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  متابعة االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بتقارير الدول األطراف-رابعاً 

، وصفاً )A/61/44 (٢٠٠٦-٢٠٠٥لفصل الرابع من تقريرها السنوي املتعلق بالفترة أوردت اللجنة، يف ا -٤٦
لإلطـار الـذي كانت قد وضعته للمتابعة بعد اعتماد االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بتقارير الدول األطراف                

تلقي املعلومات من   وقدمت اللجنة أيضاً معلومات عن جتربة اللجنة يف         .  من االتفاقية  ١٩املقدمـة مبوجب املادة     
وحيدِّث هذا الفصل جتربة اللجنة  . ٢٠٠٦مايو  / وحىت أيار  ٢٠٠٣مايو  /الدول األطراف منذ بداية اإلجراء يف أيار      

 .، وهو تاريخ هناية دورهتا الثامنة والثالثني٢٠٠٧مايو / أيار١٨حىت 

ملقرر املعين مبتابعة االستنتاجات  من النظام الداخلي، أنشأت اللجنة منصب ا٦٨ من املادة ٢ووفقاً للفقرة  -٤٧
وكما كان  .  من االتفاقية وعيَّنت السيدة فيليس غاير يف ذلك املنصب         ١٩والتوصـيات املوضوعة مبوجب املادة      

 . عن نتائج هذا اإلجراء٢٠٠٧مايو /احلال يف املاضي، عرضت السيدة غاير تقريراً مرحلياً على اللجنة يف أيار

زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         " إجراء املتابعة يرمي إىل      وشددت املقررة على أن    -٤٨
ويف اختتام استعراض اللجنة لتقرير كل دولة . ، كما جاء يف ديباجة االتفاقية"أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

تعزيز قدرة كل دولة طرف على تنفيذ التدابري        طـرف، حتدد اللجنة دواعي القلق وتوصي بإجراءات حمددة ترمي إىل            
الالزمـة واملناسـبة بغـية منع أعمال التعذيب واملعاملة القاسية ومن مثّ مساعدة الدول األطراف على جعل قوانينها                   

 .وممارساهتا متتثل امتثاالً كلياً لاللتزامات احملددة يف االتفاقية

، املمارسة املتمثلة يف حتديد عدد معني ٢٠٠٣مايو /قودة يف أيارواستهلت اللجنة، منذ دورهتا الثالثني املع -٤٩
من هذه التوصيات يسوغ طلب معلومات إضافية على إثر االستعراض واملناقشة مع الدولة الطرف بشأن تقريرها                

. دةهذه ألهنا توصيات جادة وواقية وُتعترب ممكنة اإلجناز يف ظرف سنة واح           " املتابعة"وحتدَّد توصيات   . الـدوري 
اخلاصة " توصيات املتابعة"والدول األطراف مدعوة إىل تقدمي معلومات يف غضون سنة بشأن التدابري املتخذة إلنفاذ 

هبا واليت ُتدرج بشكل حمدد يف فقرة يف هناية االستنتاجات والتوصيات املتعلقة باستعراض تقارير الدول األطراف                
 .١٩مبوجب املادة 

 وحىت هناية الدورة الثامنة والثالثني يف       ٢٠٠٣مايو  /يف الدورة الثالثني يف أيار    ومـنذ أن أُنشئ اإلجراء       -٥٠
 دولة طرفاً كان من     ٣٩ومن أصل   .  دولة حددت هلا توصيات متابعة     ٥٣، استعرضت اللجنة    ٢٠٠٧مايو  /أيـار 

 َوفَت هبذا الشرط  دولة طرفاً قد٢٥، كانت ٢٠٠٧مايو / أيار١٨املقرر أن تقدم تقارير متابعتها إىل اللجنة حبلول 
أذربـيجان، األرجنتني، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، البحرين، اجلمهورية التشيكية، سري النكا، سويسرا، شيلي،             (

فرنسـا، فنلـندا، قطـر، كرواتيا، كندا، كولومبيا، التفيا، ليتوانيا، املغرب، اململكة املتحدة، موناكو، النمسا،      
 دولة مل تقدم بعد معلومات متابعة كان من املقرر          ١٤مايو، كانت   / أيار ١٨  وحىت). نيوزيلـندا، اليمن، اليونان   

أوغـندا، بلغاريـا، البوسنة واهلرسك، بريو، توغو، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية،             (تقدميهـا   
هت املقررة تذكرياً ، ووج)الواليات املتحدة األمريكيةجورجيا، غواتيماال، الكامريون، كمبوديا، مولدوفا، نيبال، 

تطلـب فـيه املعلومـات العالقة إىل كل واحدة من الدول اليت كان موعد تقدميها ملعلومات املتابعة يف تشرين                    
 .، لكنها مل تقدم، واليت مل يرسل إليها تذكري من قبل٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
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). A/61/44(ير السنوي السابق     تقرير متابعة قد حان موعد تقدميه منذ التقر        ١٤وأشارت املقررة إىل أن      -٥١
 قدمت معلومات املتابعة ١٤من أصل الدول ال  ) إكوادور، وسري النكا، وقطر، والنمسا(غري أن أربع دول فقط 

ورغم ذلك، ذهبت إىل أن إجراء املتابعة كان ناجحا بشكل ملحوظ يف استخالص معلومات              . يف املوعـد احملدد   
وإذا . ري الوقائية املتخذة يف أثناء املتابعة الفورية الستعراض التقارير الدورية         إضـافية قيِّمة من الدول بشأن التداب      

 ردت مبعلومات يف الوقت ٢٥ دولة من أصل ١٩كانت قلة من الدول نسبياً قد ردت يف الوقت احملدد متاماً، فإن 
 تساعد يف إثارة العديد من ويبدو أن رسائل التذكري. املناسب أو يف غضون شهر إىل أربعة أشهر من التاريخ احملدد

وأعربت املقررة أيضاً عن تقديرها للمنظمات غري احلكومية، اليت شجع العديد منها الدول األطراف            . هذه الردود 
 .على تقدمي معلومات املتابعة يف الوقت احملدد

خذ كل دولة طرف    تت"ومـن خالل هذا اإلجراء تسعى اللجنة إىل حتقيق الشرط الوارد يف االتفاقية وهو أن                 -٥٢
) ٢ من املادة    ١الفقرة  ...." (إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب               

 ).١٦املادة ..." (أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ... منع "والتعهد ب  

عن تقديرها للمعلومات اليت قدمتها الدول األطراف فيما يتصل بالتدابري اليت اختذهتا     وأعربـت املقـررة      -٥٣
وباإلضافة إىل ذلك، قّيمت الردود اليت تلقتها خبصوص ما إذا كانت املسائل            . لتنفـيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية    

 معاجلتها وما إذا كانت املعلومات قد متت) عادة ما بني ثالث توصيات وست(مجيعها اليت حددهتا اللجنة للمتابعة 
ومىت كانت هناك حاجة إىل مزيد . املقدمة تستجيب لقلق اللجنة، وما إذا كان األمر حيتاج إىل مزيد من املعلومات

. من املعلومات تتوجه املقررة خطياً إىل الدولة الطرف املعنية بطلبات حمددة للحصول على مزيد من اإليضاحات               
 . اليت مل تقدم معلومات املتابعة على اإلطالق، تتوجه خطياً لطلب املعلومات العالقةوفيما يتعلق بالدول

مايو أن تعلن عن رسائل املقررة إىل الدول        /وقـررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني املعقودة يف أيار          -٥٤
.  صفحة اللجنة على الشبكة    وسُيسند إىل هذه الرسائل رمز من رموز وثائق األمم املتحدة وستوضع يف           . األطراف

جيري النظر  (وقررت اللجنة كذلك أن تسند رمزا من رموز وثائق األمم املتحدة إىل مجيع ردود الدول األطراف                 
 .وإىل املتابعة مع وضعها يف صفحة اللجنة على الشبكة) حاليا يف هذه الرموز

كس الوضع احملدد يف ذلك البلد فإن ردود ومبا أن التوصيات املوجهة إىل كل دولة طرف ُيقصد هبا أن تع  -٥٥
املتابعة من الدول األطراف والرسائل املوجهة من املقررة لطلب املزيد من اإليضاحات تتطرق جملموعة واسعة من                

ومن بني املوضوعات اليت يتم التطرق هلا يف الرسائل املوجهة إىل الدول األطراف لطلب املزيد من                . املوضـوعات 
ومت التشديد على عدد من املسائل . عدد من املسائل احملددة اليت تعد أساسية لتنفيذ التوصية املعنيةاملعلومات هناك 

حىت ال تعكس املعلومات املقدمة فقط بل تتضمن أيضاً املسائل غري املُعالَجة واليت ُتعترب مع ذلك أساسية يف عمل                   
 . واحلمائية للقضاء على التعذيب وسوء املعاملةاللجنة اجلاري لتحقيق الفعالية يف اختاذ التدابري الوقائية

ويف املراسالت مع الدول األطراف، الحظت املقررة تكرر الشواغل اليت ال يتم تناوهلا بالكامل يف ردود                 -٥٦
 :وقائمة البنود التالية توضح ذلك وإن مل تكن شاملة. املتابعة
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 موظفو الشرطة وغريهم من املوظفني احملتجزين       احلاجة إىل مزيد الدقة خبصوص السبل اليت ُيخطر هبا         )أ( 
 حبقهم يف احلصول بسرعة على خدمات طبيب مستقل وحماٍم وتلقي زيارة فرد من أفراد األسرة، وضمان هذا احلق؛

أمهـية تقدمي أمثلة حاالت حمددة فيما يتصل باحلصول على اخلدمات املذكورة وتنفيذ توصيات               )ب( 
 املتابعة األخرى؛

جـة إىل هيئات منفصلة ومستقلة ونزيهة للنظر يف شكاوى انتهاكات االتفاقية ألن اللجنة              احلا )ج( 
الحظـت مراراً وتكراراً أن من املستبعد أن يتوجه ضحايا التعذيب وسوء املعاملة إىل سلطات النظام نفسها اليت                  

 ُيزعم أهنا املسؤولة عن هذه األفعال؛

ئم السجناء، واليت هي مثال جيد على الشفافية، ولكنها كثرياً ما           أمهية تقدمي معلومات دقيقة مثل قوا      )د( 
 تكشف عن حاجة إىل تقٍص أكثر صرامة للحقائق ورصد أدق ملعاملة األشخاص الذين يواجهون خرقاً حمتمالً لالتفاقية؛

عدل بطرق  التحديات العديدة املتواصلة يف مجع وتصنيف وحتليل اإلحصاءات املتعلقة بالشرطة وإقامة ال             )ه( 
 تكفل تقدمي معلومات وافية حول املوظفني أو الوكاالت أو اجلهات احملددة املسؤولة عن االعتداءات املزعومة؛

األمهـية الوقائـية الـيت تكتسيها التحريات السريعة والرتيهة يف ادعاءات االعتداء، وبشكل خاص                )و( 
نسان الوطنية أو أمناء املظامل كمحققني، وال سيما بالنسبة         املعلومـات حول فعالية اللجان الربملانية أو جلان حقوق اإل         

حلـاالت عمليات التفتيش غري املعلن عنها، وأمهية السماح للمنظمات غري احلكومية بإجراء زيارات للسجون؛ وأمهية                
 التدابري االحتياطية حلماية احملققني والزوار الرمسيني من التحرش أو العنف املعرقل لعملهم؛

اجـة إىل معلومات عن برامج تدريبية حمددة للشرطة احملترفة، بتعليمات واضحة بشأن حظر              احل )ز( 
التعذيـب واملمارسـة املتمثلة يف حتديد مضاعفات التعذيب؛ وإىل معلومات عن إجراء الفحوص الطبية، مبا فيها                

 علم بضرورة توثيق عملـيات التشريح، من قبل موظفني طبيني مدربني، ال سيما معلومات عن مدى كوهنم على        
 آثار التعذيب مبا يف ذلك العنف اجلنسي وضمان احلفاظ على أدلة التعذيب؛

احلاجة إىل التقدير والتقييم املستمر ملدى كون خطر التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة                )ح( 
 ناجتاً عن تدابري مكافحة اإلرهاب؛

علومات املتعلقة باجلرائم والُتهم واإلدانات، مبا يف       الثغرات القائمة يف اإلحصاءات وغريها من امل       )ط( 
ذلك أية جزاءات تأديبية حمددة متخذة ضد املسؤولني وغريهم من املوظفني ذوي الصلة، وبشكل خاص فيما يتصل 

أو اإلثنية مع سوء املعاملة والتعذيب، /باملسائل اليت خضعت حديثاً للبحث يف إطار االتفاقية، مثل تقاطع العرق و           
لألشخاص الذين يتم إبعادهم إىل بلد آخر ملواجهة ُتهم جنائية، وحوادث           " الضمانات الدبلوماسية "واسـتخدام   

 .العنف اجلنسي، والشكاوى من االعتداءات على أيدي اجليش، وما إىل ذلك

م الدورة  ، تاريخ اختتا  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨وُيفصِّل اجلدول أدناه حالة الردود فيما يتصل باملتابعة حىت           -٥٧
 .الثامنة والثالثني للجنة
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 ٢٠٠٧مايو / إىل أيار٢٠٠٣مايو /إجراء متابعة االستنتاجات والتوصيات من أيار

 )٢٠٠٣مايو /أيار(الدورة الثالثون 

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٧ طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CR/30/RESP/1 

 أذربيجان ٢٠٠٤مايو /أيار

 كمبوديا ٢٠٠٣أغسطس /آب مل يرد تذكري
 مجهورية مولدوفا ٢٠٠٣أغسطس /آب مل يرد تذكري

 )٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة احلادية والثالثون 

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 الكامريون ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد تذكري

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٣ طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/COL/CO/3/Add.1 

 كولومبيا ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

 طلب مزيد من التوضيح
 
 

 رد قيد االستعراض

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣
CAT/C/CR/31/RESP/1 

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٤
CAT/C/LVA/CO/1/Add.2 

 التفيا ٢٠٠٣أغسطس /آب

 طلب مزيد من التوضيح
 
 

 رد قيد االستعراض

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٧
CAT/C/CR/31/RESP/1 

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥
CAT/C/LTU/CO/1/Add.2 

 ليتوانيا ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

 طلب مزيد من التوضيح
 
 
 
 

 رد قيد االستعراض

 ٢٠٠٤فمرب نو/تشرين الثاين٢٢
CAT/C/CR/31/2/Add.1 

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١
CAT/C/MAR/CO/3/Add.2 

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧
CAT/C/MAR/CO/3/Add.3 

 املغرب ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢ طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CR/31/4/Add.1 

 اليمن ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين
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 )٢٠٠٤مايو /أيار(رة الثانية والثالثون الدو

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/CR/32/7/RESP/1 

 أملانيا ٢٠٠٥مايو /أيار

 بلغاريا ٢٠٠٥مايو /أيار مل يرد تذكري

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/HRV/CO/3/Add.1 

 اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٥مايو /أيار

 تذكري
 رد قيد االستعراض

 *٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢
CAT/C/38/CRP.4 

 شيلي ٢٠٠٥مايو /أيار

 تذكري
 رد قيد االستعراض

 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢
CAT/C/HRV/CO/3/Add.1 

 كرواتيا ٢٠٠٥مايو /أيار

 ٢٠٠٦أبريل /يسان ن٦ تذكري
CAT/C/MCO/CO/4/Add.1 

 موناكو ٢٠٠٥مايو /أيار

 
 
 

 طلب مزيد من التوضيح

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩
CAT/C/CR/32/4/RESP/1 

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩
CAT/C/NZL/CO/3/Add.2 

 نيوزيلندا ٢٠٠٥مايو /أيار

 .معلومات متابعة وردت بصفتها جزءاً من التقرير الدوري * 

 )٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين(ورة الثالثة والثالثون الد

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٢ طلب مزيد من التوضيح
CAT/C/ARG/CO/4/Add.1 

 األرجنتني ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٠ رد قيد االستعراض
CAT/C/GBR/CO/4/Add.1 

اململكة املتحدة لربيطانيا    ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
 العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٤ رد قيد االستعراض
CAT/C/GRC/CO/4/Add.1 

 اليونان ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
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 )٢٠٠٥مايو /أيار(الدورة الرابعة والثالثون 

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تلقي الردتاريخ  اإلجراء املتخذ

 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ رد قيد االستعراض
CAT/C/ALB/C/4/Add.1 

 ألبانيا ٢٠٠٦مايو /أيار

 أوغندا ٢٠٠٦مايو /أيار مل يرد تذكري

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥ رد قيد االستعراض
CAT/C/BHR/CO/1/Add.1 

 نالبحري ٢٠٠٦مايو /أيار

 تذكري
 رد قيد االستعراض

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٥
CAT/C/CHE/CO/4/Add.1 

 سويسرا ٢٠٠٦مايو /أيار

 تذكري
 رد قيد االستعراض

 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٢
CAT/C/FIN/CO/4/Add.1 

 فنلندا ٢٠٠٦مايو /أيار

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧ رد قيد االستعراض
CAT/C/CAN/CO/4/Add.1 

 كندا ٢٠٠٦مايو /أيار

 )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(رة اخلامسة والثالثون الدو

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٠ رد قيد االستعراض
CAT/C/ECU/CO/3/Add.1 

 إكوادور ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٦رب نوفم/تشرين الثاين *مل يرد تذكري

ــو  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين مل يرد تذكري ــة الكونغ مجهوري
 الدميقراطية

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ رد قيد االستعراض
CAT/C/LKA/CO/2/Add.1 

 سري النكا ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥ رد قيد االستعراض
CAT/C/FRA/CO/3/Add.1 

 فرنسا ٢٠٠٦نوفمرب /ن الثاينتشري

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ رد قيد االستعراض
CAT/C/AUT/CO/3/Add.1 

 النمسا ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

 نيبال ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين **مل يرد تذكري
 .CAT/C/BIH/CO/1/Add.2: معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثالثني *

 .CAT/C/NPL/CO/2/Add.1:  بعد الدورة الثامنة والثالثنيمعلومات وردت **
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 )٢٠٠٦مايو /أيار(الدورة السادسة والثالثون 

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 بريو ٢٠٠٧مايو /أيار مل يرد 
 توغو ٢٠٠٧مايو /أيار مل يرد 
 مجهورية كوريا ٢٠٠٧مايو /أيار **مل يرد 

 جورجيا ٢٠٠٧مايو /أيار *مل يرد 
 غواتيماال ٢٠٠٧مايو /أيار مل يرد 

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢ رد قيد االستعراض
CAT/C/QAT/CO/1/Add.1 

 قطر ٢٠٠٧مايو /أيار

ــتحدة   ٢٠٠٧مايو /أيار ***مل يرد  ــات امل الوالي
 األمريكية

 .CAT/C/GEO/CO/3/Add.1: لثالثنيمعلومات وردت بعد الدورة الثامنة وا *
 .CAT/C/KOR/CO/2/Add.1: معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثالثني **

 .CAT/C/USA/CO/2/Add.1: معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثالثني ***

 )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الدورة السابعة والثالثون 

 الدولة الطرف يخ احملدد لتقدمي املعلوماتالتار تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 االحتاد الروسي ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين *- 
 بوروندي ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين - 
 جنوب أفريقيا ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين - 

 طاجيكستان ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين - 
 غيانا ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين - 
 املكسيك ٢٠٠٧وفمرب ن/تشرين الثاين - 
 هنغاريا ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين - 

 .CAT/C/RUS/CO/4/Add.1: معلومات وردت بعد الدورة الثامنة والثالثني *
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 )٢٠٠٧مايو /أيار(الدورة الثامنة والثالثون 

 الدولة الطرف التاريخ احملدد لتقدمي املعلومات تاريخ تلقي الرد اإلجراء املتخذ

 أوكرانيا ٢٠٠٨ مايو/أيار - 
 إيطاليا ٢٠٠٨مايو /أيار - 
 بولندا ٢٠٠٨مايو /أيار - 

 الدامنرك ٢٠٠٨مايو /أيار - 
 لكسمربغ ٢٠٠٨مايو /أيار - 
 هولندا ٢٠٠٨مايو /أيار - 
 اليابان ٢٠٠٨مايو /أيار - 
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  من االتفاقية٢٠ أنشطة اللجنة مبوجب املادة � خامساً
أهنا تتضمن  هلا   من االتفاقية، إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً هبا يبدو           ٢٠ة   املاد من ١ للفقرة   وفقـاً  -٥٨

تلك  اللجنة   تدعو،   ما  هلا أساس قوي تشري إىل أن التعذيب ميارس على حنو منهجي يف أراضي دولة طرف               دالئل
تقدمي مالحظات خبصوص  حتقيقاً هلذه الغاية، بالقيام،الدولـة الطرف إىل التعاون يف دراسة هذه املعلومات، وإىل      

 .تلك املعلومات

 اليت املعلومات النظام الداخلي للجنة، على األمني العام أن يسترعي انتباه اللجنة إىل من ٦٩ للمادة ووفقاً -٥٩
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١ الفقرةأحيلت إليها، أو اليت يبدو أهنا أحيلت إليها، لكي تنظر فيها مبوجب 

 من ٢٨ من املادة ١ معلومات إذا كانت تتعلق بدولة طرف أعلنت، وفقاً للفقرة        أيللجنة   تسـتلم ا   وال -٦٠
 اللجنة املنصوص عليه يف باختصاص وقت التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام إليها، أهنا ال تعترف   االتفاقية،

 . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢رة  بعد ذلك وفقاً للفقحتفظها، ما مل تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت ٢٠املادة 

 ألحكام ووفقاً   . من االتفاقية خالل الفترة قيد االستعراض      ٢٠ مبوجب املادة    اللجنة استمرت أعمال    وقد -٦١
 املتعلقة  اللجنة من النظام الداخلي، تكون مجيع الوثائق ومداوالت         ٧٣ و ٧٢ االتفاقية واملادتني    مـن  ٢٠ملـادة   ا

.  بإجراءاهتا مبوجب هذه املادة مغلقة     املتعلقةمن االتفاقية سرية، وتكون مجيع اجللسات        ٢٠مبهامها مبوجب املادة    
 من االتفاقية، وبعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية، أن تقرر           ٢٠ املادة   من ٥إال أنه جيوز للجنة، وفقاً للفقرة       

 . العامةطراف وإىل اجلمعية  موجز عن نتائج املداوالت يف تقريرها السنوي إىل الدول األبيانإدراج 

بأنشطة ترمي إىل تشجيع الدول      االضطالع   ٢٠واصل املقرر املعين باملادة     ملتابعة،  ا ةيف إطـار أنشـط    و -٦٢
 .  ونشرت نتائج هذه التحقيقات على اختاذ تدابري لتنفيذ توصيات اللجنةحتقيقاتاألطراف اليت أجريت بشأهنا 

 الثني، ُعرض على اللجنة التقرير الدوري الرابع املقدم من املكسيك، مبوجبويف أثناء الدورة السابعة والث -٦٣
 ).١٩٣-١٤٤، الفقرات (A/56/44 ٢٠ونظرت اللجنة يف حالة توصياهتا يف إطار املادة . ١٩املادة 
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  من االتفاقية٢٢ النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة -سادساً 

  مقدمة-ألف 

 االتفاقية، جيوز لألفراد الذين يّدعون أهنم ضحايا انتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية  من٢٢عمالً باملادة  -٦٤
وقد أعلنت اثنتان وستون . التقدم بشكاوى إىل جلنة مناهضة التعذيب للنظر فيها وفقاً للشروط املبينة يف تلك املادة

باختصاص اللجنة يف تلقي تلك  دولة انضمت إىل االتفاقية أو صدقت عليها أهنا تعترف ١٤٤دولـة مـن بـني       
وال جيوز أن تنظر . وترد قائمة هبذه الدول يف املرفق الثالث.  من االتفاقية٢٢الشكاوى والنظر فيها مبوجب املادة 

 .٢٢اللجنة يف أية شكوى إذا كانت تتصل بدولة طرف يف االتفاقية مل تعترف باختصاص اللجنة مبوجب املادة 

). ٢٢ من املادة ٦الفقرة ( من االتفاقية يف جلسات مغلقة ٢٢ى املقدمة مبوجب املادة وجيري النظر يف الشكاو -٦٥
، أي البيانات املقدمة من األطراف وغريها من وثائق عمل ٢٢وتكون مجيع الوثائق املتصلة بأعمال اللجنة مبوجب املادة 

 .ن إجراء تقدمي الشكاوى بتفصيل من النظام الداخلي للجنة حتددا١٠٩ و١٠٧واملادتان . اللجنة، وثائق سرية

وتـتخذ اللجـنة قرارها يف الشكوى يف ضوء كل املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى والدولة                  -٦٦
 من النظام ١١٢ من االتفاقية، واملادة     ٢٢ من املادة    ٧الفقرة  (وترسل نتائج حتقيقات اللجنة إىل الطرفني       . الطرف

ويتاح للجمهور أيضاً نص قرارات اللجنة اليت تعلن فيها عدم . ئج لعامة اجلمهور، وتتاح تلك النتا)الداخلي للجنة
 من االتفاقية، وذلك بدون الكشف عن هوية الشاكي، ولكن مع حتديد اسم             ٢٢مقبولية الشكاوى مبوجب املادة     

 . الدولة الطرف املعنية

ي، أن تقرر إدراج موجز البالغات اليت        من نظامها الداخل   ١١٥ من املادة    ١وجيوز للجنة، عمالً بالفقرة      -٦٧
 من ٧وتدرج اللجنة أيضاً يف تقريرها السنوي نصوص قراراهتا املعتمدة مبوجب الفقرة . حبثتها يف تقريرها السنوي

 .  من االتفاقية٢٢املادة 

  تدابري احلماية املؤقتة-باء 

ت الطرد أو التسليم الوشيكة حيث      كثرياً ما يطلب أصحاب الشكاوى محاية وقائية، وال سيما يف حاال           -٦٨
 من النظام الداخلي للجنة، ١٠٨ من املادة ١وعمالً بالفقرة .  من االتفاقية٣حيتجون يف هذا الصدد بأحكام املادة 

جيوز للجنة عرب مقررها املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة، يف أي وقت بعد تلقي الشكوى، أن توجه طلباً 
لطرف املعنية لكي تتخذ ما تراه اللجنة ضرورياً من تدابري مؤقتة لتفادي أي ضرر ال ميكن جربه قد                  إىل الدولـة ا   

وتبلّغ الدولة الطرف بأن هذا الطلب ال يعين البت يف مقبولية . يـلحق بضـحية أو ضـحايا االنتهاكات املدعاة     
والتدابري املؤقتة برصد منتظم ملدى     ويقوم املقرر املعين بالشكاوى اجلديدة      . الشـكوى أو يف أسسـها املوضوعية      

 .االمتثال لطلبات اللجنة فيما خيص التدابري املؤقتة

وقد قام املقرر املعين بالشكاوى اجلديدة والتدابري املؤقتة بتفصيل أساليب العمل فيما يتعلق بسحب طلبات  -٦٩
كن أن خيضع ملراجعة قبل النظر يف األسس وحيثما تشري الظروف إىل أن طلب اختاذ تدابري مؤقتة مي. التدابري املؤقتة

املوضـوعية للشكوى، ينبغي أن تضاف إىل الطلب مجلة بصيغة موحدة يذكر فيها أن الطلب مقدم على أساس                  



 

125 

املعلومـات الواردة يف مذكرة صاحب الشكوى، وأن الطلب قد خيضع لالستعراض بناء على مبادرة من الدولة                 
ات الواردة من الدولة الطرف وأية تعليقات أخرى، إن وردت، من صاحب            الطرف ويف ضوء املعلومات والتعليق    

وقد اعتمدت بعض الدول األطراف املمارسة املتمثلة يف القيام بشكل منهجي بتوجيه طلب إىل املقرر               . الشكوى
ا استندت إىل وقد كان موقف املقرر أن مثل هذه الطلبات ال يتعني حبثها إال إذ. لسحب طلبه لتدابري احلماية املؤقتة

 .معلومات جديدة ووجيهة مل تكن متاحة له عند اختاذ قراره األول بشأن التدابري املؤقتة

وحـددت اللجـنة مفاهيم املعايري الرمسية واجلوهرية اليت يطبقها املقرر اخلاص على الشكاوى اجلديدة                -٧٠
وإىل جانب تقدمي طلب . فض هذه الطلباتوالـتدابري املؤقـتة يف االسـتجابة لطلبات تدابري احلماية املؤقتة أو ر       

 من النظام الداخلي    ١٠٨ من املادة    ١صـاحب الشكوى تدابري احلماية املؤقتة يف الوقت املناسب مبوجب الفقرة            
 من ٢٢ من املادة ٥ إىل ١للجنة، على صاحب الشكوى أن يستويف معايري القبول األساسية املبينة يف الفقرات من 

وجيوز اإلعفاء من شرط استنفاد سبل      . املقرر إجراء بناء على طلب صاحب الشكوى      االتفاقـية لكـي يـتخذ       
االنتصاف احمللية إذا مل يكن لسبل االنتصاف الوحيدة املتاحة للمشتكي أي أثر إيقايف، أي سبل االنتصاف اليت ال                  

رفض النهائي لطلبه   توقـف بصورة تلقائية تنفيذ أمر طرد، أو إذا كان هناك خطر ترحيل فوري للمشتكي بعد ال                
يف مثل هذه احلاالت جيوز للمقرر أن يطلب إىل الدولة الطرف االمتناع عن ترحيل صاحب الشكوى طاملا . اللجوء

أما فيما يتعلق باملعايري املوضوعية . ظلـت شكواه قيد نظر اللجنة، وذلك حىت قبل استنفاد سبل االنتصاف احمللية      
كون هناك احتمال كبري لنجاح صاحب الشكوى من حيث األسس املوضوعية           اليت يطبقها املقرر فإنه ال بد أن ي       

 .لكي خيلص إىل أن الضحية املزعومة ستعاين ضرراً ال جيرب يف حالة ترحيله

وتدرك اللجنة أنّ عدداً من الدول األطراف قد أعربت عن قلقها للعدد املفرط من حاالت طلب تدابري                   -٧١
حلاالت اليت ُيزعم فيها أنّ ترحيل صاحب الشكوى وشيك وال توجد عناصر وقائعية         احلمايـة املؤقـتة، وال سيما يف ا       
وتأخذ اللجنة عبارات القلق تلك مأخذ اجلد وهي على استعداد ملناقشتها مع الدول             . كافية لتربير طلب التدابري املؤقتة    

 سحب يف حاالت عديدة طلبات محاية       ويف هذا الصدد، تود اللجنة أن تشري إىل أن املقرر اخلاص قد           . األطراف املعنية 
 .مؤقتة استناداً إىل معلومات وجيهة وردت من الدولة الطرف املعنية وترفع احلاجة إىل اختاذ تدابري مؤقتة

  سري العمل-جيم 

من أصل  .  بلداً ٢٥ ختص   ١٩٨٩ شكوى منذ عام     ٣١٦سـجلت اللجنة حىت وقت اعتماد هذا التقرير          -٧٢
واعتمدت اللجنة قرارات هنائية بشأن .  أخرى غري مقبولة  ٥٥كوى، واعتربت    ش ٨٩هـذه الشـكاوى، أوقفت      

وظلت إحدى  .  منها ٤٢ شكوى، وتبني هلا وجود انتهاكات لالتفاقية يف         ١٤٢األسـس املوضـوعية اليت ختص       
 .وثالثون شكوى تنتظر البت فيها

ضد . ن. أ. س. ر( ٢٨٤/٢٠٠٦وأعلنـت اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني عدم قبول الشكوى رقم      -٧٣
 ٣مبزاعم يف إطار املادة     وتتعلق كال الشكويني    ). ضد النرويج . ت. س . ه( ٢٨٨/٢٠٠٦، والشكوى رقم    )كندا

وقد أعلنت اللجنة عدم قبوهلما، على التوايل، لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية والتضاح عدم              . مـن االتفاقية  
 .هذين القرارين يف الفرع باء من املرفق السابع من هذا التقريروقد استنسخ نص . استنادمها إىل أساس
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. أ. أ (٢٢٧/٢٠٠٣ويف الدورة السابعة والثالثني للجنة أيضا، اعتمدت اللجنة آراء بشأن الشكوى رقم     -٧٤
ضد . ن. م (٢٥٩/٢٠٠٤، والشكوى رقم )ضد سويسرا. أ. أ (٢٥١/٢٠٠٤، والشكوى رقم )ضد السويد. س

ضد . ه. أ (٢٦٥/٢٠٠٥، والشكوى رقم    )ضد سويسرا . ل. ف (٢٦٢/٢٠٠٥وى رقم   ، والشـك  )سويسـرا 
 .ت. س (٢٧٩/٢٠٠٥، والشكوى رقم    )ضد السويد . س. ز. ن (٢٧٧/٢٠٠٥، والشـكوى رقم     )السـويد 

  ٢٨٢/٢٠٠٥، والشكوى رقم    )الرقيق ضد سويسرا   (٢٨٠/٢٠٠٥، والشـكوى رقم     )ضـد السـويد   . م. وك
وقد استنسخ نص هذه القرارات   ). ضد السويد . أ. ر. م (٢٨٦/٢٠٠٦رقم  ، والشكوى   )ضد كندا . أ. ب. س(

 .يف الفرع ألف من املرفق السابع من هذا التقرير

، رأت اللجنة أن إبعاد     )ضد السويد . س. أ. أ (٢٢٧/٢٠٠٣ويف قـرار اللجـنة بشأن الشكوى رقم          -٧٥
عضواً يف حزب سياسي غري قانوين، ال صاحب الشكوى إىل بنغالديش حيث يدعى أنه تعرض إىل التعذيب بصفته 

 من االتفاقية، ألن سبع سنوات قد انقضت منذ حدوث التعذيب املدعى، وأن وضع التهم               ٣ميثل انتهاكاً للمادة    
املوجهة إىل صاحب الشكوى مبوجب قانون السالمة العامة يظل غري واضح، وأن احلزب السياسي الذي ينتمي إليه 

وعالوة على ذلك رأت اللجنة أن صاحب الشكوى مل . ءاً من حكومة بنغالديشصاحب الشكوى يشكل اآلن جز
يثبت بدرجة كافية، ألغراض املقبولية، أن ترحيله العاجل من السويد، رغم مشكالت الصحة العقلية، فيه انتهاك                

يجة اإلبعاد ليس كافياً ويف هذا الصدد، رأت أن تفاقم احلالة البدنية أو العقلية لفرد ما نت.  من االتفاقية١٦للمادة 
وتبني للجنة أيضا، لغياب اإلثبات، عدم قبول . بشكل عام ليكون مبثابة معاملة مهينة باملعىن املقصود يف هذا احلكم

ادعاء صاحب الشكوى كذلك بأن املمارسة التقييدية اليت اتبعتها السلطات السويدية يف منح رخصة اإلقامة تشكل 
 . من االتفاقية١٦ و٣بدورها انتهاكاً للمادتني 

ضد . ن. م (٢٥٩/٢٠٠٤، والشكوى رقم    )ضد سويسرا . أ. أ (٢٥١/٢٠٠٤وتـتعلق الشكوى رقم      -٧٦
ضد . س. ز. ن (٢٧٧/٢٠٠٥، والشكوى رقم    )ضد السويد  . ه. أ (٢٦٥/٢٠٠٥، والشكوى رقم    )سويسـرا 
 أن طردهم أو إعادهتم أو مبلتمسني للجوء يدعون  ) ضد السويد . أ. ر. م (٢٨٦/٢٠٠٦، والشكوى رقم    )السويد

وبعد .  من االتفاقية، حيث سيتعرضون خلطر التعذيب هناك٣تسليمهم إىل بلداهنم األصلية سيشكل انتهاكاً للمادة 
دراسة االدعاءات واألدلة اليت قدمها أصحاب الشكوى إضافة إىل احلجج املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني،                

 . من االتفاقية يف هذه احلاالت٣وبناء عليه، مل يثبت أي خرق للمادة . طر مل يثبتانتهت اللجنة إىل أن هذا اخل

، رأت اللجنة أن صاحبة     )ضد سويسرا . ل. ف (٢٦٢/٢٠٠٥ويف قـرار اللجـنة بشأن الشكوى رقم          -٧٧
. تفاقية من اال٣الشكوى قد أثبتت أن طردها إىل بيالروس سيعرضها إىل خطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 

وقـد توصـلت اللجنة إىل هذا االستنتاج يف ضوء الدليل الطيب الذي يدعم ادعاء صاحبة الشكوى ويؤكد أهنا                   
تعرضـت إىل االعـتداء اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب املتعدد، من قبل الشرطة يف املاضي القريب، انتقاماً من                   

عتداء أيضاً ترويعها ومعاقبتها وإهانتها، ويبدو أن       وكان اهلدف من هذا اال    . أنشـطتها وأنشطة زوجها السياسية    
ويف هذا . السـلطات البيالروسـية ختلفـت عن التحقيق وعن متابعة أفراد الشرطة ومعاقبتهم على هذه األفعال        

السياق، شددت اللجنة على أن االعتداء اجلنسي الذي أقدمت عليه الشرطة مبثابة تعذيب، وإن كان قد ارتكب                 
والحظت اللجنة أن إحجام السلطات البيالروسية عن التصرف يزيد من خطورة . لرمسية لالحتجازخارج املرافق ا

إساءة املعاملة بعد إعادة صاحبة الشكوى إىل بيالروس، ألن مرتكيب االغتصاب مل خيضعوا إىل التحقيق، فما بالك 
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وعليه، مثة شكوكاً، . رى دومنا عقابإىل احملاكمة، ومن شأنه أن يعرض صاحبة الشكوى إىل إساءة املعاملة مرة أخ
باالستناد إىل الوقائع اخلاصة هبذه القضية، حتيط مبدى كون السلطات البيالروسية ستتخذ التدابري الالزمة حلماية               

 .صاحبة الشكوى من مزيد من الضرر

 تدعي أن مبواطنة رواندية من أصل اهلوتو ) ضد السويد . م. وك. ت. س (٢٧٩/٢٠٠٥وتتعلق الشكوى رقم     -٧٨
والحظت اللجنة  .  من االتفاقية  ٣طـردها إىل رواندا سيعرضها وابنها إىل خطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة              

 أوبياجنا،  -وصـفها للمعاملة اليت لقيتها يف أثناء االحتجاز بسبب انتمائها إىل احلزب الدميقراطي من أجل التجديد                 
ورأت اللجنة أيضاً أن املعلومات اليت      . إلعدام، فأصبحت بذلك حامال   ومـن ذلك االغتصاب املتكرر حتت هتديد ا       

قدمتها صاحبة الشكوى تدل على استمرار التوترات اإلثنية يف رواندا، مما يزيد من احتمال تعرض صاحبة الشكوى                 
عو إىل االعتقاد   وهلذه األسباب، انتهت اللجنة إىل أن مثة أسباباً موضوعية تد         . إىل التعذيـب لدى عودهتا إىل رواندا      

 .بأن صاحبة الشكوى وابنها سيتعرضان إىل خطر التعذيب يف حال إعادهتما إىل رواندا

، رأت اللجنة أن الدولة الطرف مل     )الرقيق ضد سويسرا   (٢٨٠/٢٠٠٥ويف اآلراء املتعلقة بالشكوى رقم       -٧٩
لشكوى إىل التعذيب يف حال تقـدم ما يكفي من احلجج املقنعة إلثبات غياب أي خطر يتعرض مبوجبه صاحب ا         

وقد راعت اللجنة يف هذا االستنتاج ما توصل إليه التقرير الطيب بشأن وجود          . إعادته إىل اجلماهريية العربية الليبية    
آثار الحقة خطرية ألعمال التعذيب اليت مورست على صاحب الشكوى يف املاضي، كما راعت أنشطته السياسية 

بية الليبية، والتقارير املتواصلة املعلقة باملعاملة املخصصة عموماً هلؤالء الناشطني يف حال بعد مغادرته اجلماهريية العر
 .إعادهتم قسراً إىل اجلماهريية العربية الليبية

ادعت صاحبة الشكوى أهنا سُتسجن أو تعذَّب      ) ضد كندا . أ. ب. س (٢٨٢/٢٠٠٥ويف الشكوى رقم     -٨٠
 من االتفاقية، مبا أهنا معروفة مبعارضتها       ١٦ واملادة   ٣مما يشكل خرقاً للمادة     أو تقتل يف حال إعادهتا إىل إيران،        

وبعد النظر يف االدعاءات واألدلة اليت قدمتها صاحبة        . للـنظام اإليراين، وأن استدعاء من احملكمة قد ُوجه بامسها         
في من األدلة أو    الشـكوى ويف حجـج الدولـة الطرف، انتهت اللجنة إىل أن صاحبة الشكوى مل تقدم ما يك                 

مل تقدم صاحبة   وعالوة على ذلك،    . التفاصيل املتعلقة حبجزها يف قبو ملرفق احتجاز بإيران أو هرهبا من االحتجاز           
وبينما الحظت اللجنة بقلق    . الشكوى تفسريات معقولة لتنقلها فيما بعد عرب سبعة بلدان، قبل أن تطلب اللجوء يف كندا              

تثبت أهنا ستتعرض شخصياً ملثل هذا      يف إيران، رأت اللجنة أن صاحبة الشكوى مل         أنـباء انـتهاكات حقوق اإلنسان       
 .٣وبناء عليه، مل يثبت أي خرق للمادة . اخلطر احلقيقي والوشيك بالتعرض للتعذيب لدى عودهتا إىل إيران

 واعـتمدت اللجـنة، يف دورهتـا الثامـنة والـثالثني، قـرارات بشـأن األسس املوضوعية للشكوى                 -٨١
ـ   ، والشكوى )ضد سويسرا . أ. أ (٢٦٨/٢٠٠٥، والشـكوى رقم     )دار ضـد الـنرويج     (٢٤٩/٢٠٠٤م  رق

بيليت ضد   (٢٨١/٢٠٠٥، والشـكوى رقم     )ضـد السـويد   . ك. وي. ك. ر. إ (٢٧١/٢٠٠٥ و ٢٧٠رقـم   
. م. ر. أ. ك (٢٩٨/٢٠٠٦، والشكوى رقم    )إ ضد السويد  . ف. إ (٢٩٦/٢٠٠٦، والشكوى رقم    )أذربيجان

وقد استنسخ نص هذه القرارات أيضا يف ). تربسقي ضد فرنسا (٣٠٠/٢٠٠٦والشكوى رقم ) وآخرون ضد كندا
 .الفرع ألف من املرفق السابع من هذا التقرير
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ضد . إ. ف. إ (٢٩٦/٢٠٠٦، والشكوى رقم    )ضد سويسرا . أ. أ (٢٦٨/٢٠٠٥ويف الشـكوى رقم      -٨٢
ادعى أصحاب الشكوى انتهاك ) السويدضد . ك. وي. ك. ر. إ (٢٧١/٢٠٠٥ و٢٧٠، والشكوى رقم )السويد

غري أن .  من االتفاقية، يف حال إعادهتم إىل بلداهنم بعد رفض طلب اللجوء٣كـل مـن الدولتني الطرف للمادة        
اللجـنة رأت أن أصـحاب الشكوى مل يثبتوا وجود أسس موضوعية تدعو إىل االعتقاد بأن عودهتم إىل بلداهنم                   

 .حقيقي وشخصي للتعذيب، وبالتايل، مل يثبت أي انتهاكات لالتفاقيةاألصلية ستعرضهم إىل خطر منظور 

بضابط جيش متقاعد من الطائفة األمحدية متهم       ) دار ضد النرويج   (٢٤٩/٢٠٠٤وتتعلق الشكوى رقم     -٨٣
وقد ُرحل صاحب الشكوى، الذي طلب اللجوء يف النرويج، إىل باكستان رغم أن اللجنة . مبس الدين يف باكستان

بعد ذلك ُسمح لصاحب    . د طلبت إىل الدولة الطرف عدم ترحيله بينما القضية ما تزال قيد نظر اللجنة             كانت ق 
ووجدت اللجنة أن ترحيل صاحب الشكوى إىل باكستان رغم سريان طلب الختاذ . الشكوى بالعودة إىل النرويج

دولة الطرف قد جربت هذا اخلرق من غري أن اللجنة رأت أن ال.  من االتفاقية٢٢تدابري مؤقتة يشكل خرقا للمادة 
ونظراً إىل كون صاحب . خالل تيسري عودة صاحب الشكوى إىل النرويج ومنحه رخصة إقامة ملدة ثالث سنوات

الشكوى، الذي مل يعذب يف أثناء مقامه يف باكستان، قد عاد إىل الدولة الطرف، حيث حصل على رخصة إقامة                   
 من االتفاقية قد    ٣ون ترحيله إىل باكستان تشكل انتهاكاً للمادة        لـثالث سـنوات، رأت اللجـنة أن مسألة ك         

 .أصبحت مسألة متجاوزة

، انتهت اللجنة إىل أن طرد      )بيليت ضد أذربيجان   (٢٨١/٢٠٠٥ويف قـرار اللجنة بشأن الشكوى رقم         -٨٤
إىل تركيا، يشكل ) وهي من رعايا تركيا من أصل تركي، اعترفت هبا أملانيا رمسياً بكوهنا الجئة(صاحبة الشكوى 

ولدى تسجيل القضية، طلبت اللجنة إىل      .  من االتفاقية  ٢٢ واملادة   ٣انـتهاكاً حلقوقها املنصوص عليها يف املادة        
ووافقت الدولة الطرف يف البداية . الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى بينما ال تزال قضيتها قيد نظر اللجنة

حقاً، بعدما تلقت ضمانات دبلوماسية من تركيا بعدم تعرضها ألي شكل من            على عدم الطرد، غري أهنا طردهتا ال      
وأكدت الدولة الطرف أن آلية للرصد بعد الطرد قد أنشئت وأن صاحبة الشكوى مل              . أشـكال إسـاءة املعاملة    

ا وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الوضع وأكدت من جديد أن الدولة عندم. تـتعرض إلساءة املعاملة بعد عودهتا  
 من االتفاقية، فإهنا تقبل طوعاً التعاون حبسن نية مع اللجنة مبوجب            ٢٢تصـدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة        

أما فيما خيص مسألة    . ؛ وقـد أبطـل طرد صاحبة الشكوى املمارسة الفعلية حلقها يف تقدمي شكوى             ٢٢املـادة   
، )٢٣٣/٢٠٠٣البالغ رقم    (جيزا ضد السويد  أالضـمانات الدبلوماسـية، وباإلشارة إىل قرار اللجنة يف قضية           

الحظـت اللجنة أنه رغم وجود شكل من الرصد بعد الطرد، فإن الدولة الطرف مل تقدم أي وثيقة، وال قدمت                    
 .تفاصيل كافية، متكن اللجنة من تقييم مدى كفاية هذه الضمانات لصون حقوق صاحبة الشكوى

، وجدت اللجنة أن )وآخرون ضد كندا. م. ر. أ. س (٢٩٨/٢٠٠٦ويف قرار اللجنة بشأن الشكوى رقم  -٨٥
وأسرته أهنم اضطُهدوا من قبل عمدة مدينتهم األصلية        . م. ر. أ. طرد أصحاب الشكوى إىل املكسيك، يدعى س      

ورأت اللجنة أن أصحاب الشكوى مل .  من االتفاقية٣بالـتآمر مع كارتل للمخدرات، ال يشكل انتهاكا للمادة   
الكفاية ادعاءهم بأن ترحيلهم إىل املكسيك سيتسبب هلم يف ضرر ال جيرب، مالحظة أهنم مل يشتكوا  يثبـتوا مبا فيه     

قط من اضطهادهم املزعوم يف ذلك البلد ومل يطلبوا اللجوء يف منطقة أخرى من املكسيك، وال طلبوا احلماية من                   
 .السلطات املكسيكية قبل طلب اللجوء يف كندا
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، يعد صاحب الشكوى فرنسياً من أصل تونسي        )تربسقي ضد فرنسا   (٣٠٠/٢٠٠٦ويف الشكوى رقم     -٨٦
ونتيجة لذلك، ألغيت جنسيته . يقيم يف فرنسا، وأدين بتهم مرتبطة باإلرهاب وعدته السلطات خطراً على اجلمهور

بة وادعى صاحب الشكوى أن ترحيله سيكون مبثا      . الفرنسية بعد اإلفراج عنه وأمرت السلطات الفرنسية بترحيله       
وبعد نظر اللجنة يف احلجج واألدلة اليت .  من االتفاقية، إذ سيواجه خطر التعذيب يف تونس٣انتهاك فرنسا للمادة 

قدمت إليها، استنتجت اللجنة أن مثة أسباباً موضوعية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض إىل خطر 
ربت اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف رحلت صاحب وأع. التعذيب، وأن ترحيله سيشكل انتهاكاً لالتفاقية

ونتيجة لذلك، . الشـكوى إىل تونس، رغم طلب اللجنة عدم ترحيله، قبل أن تتمكن اللجنة من البت يف القضية           
 . من االتفاقية٢٢وجدت اللجنة أيضاً أن مثة انتهاكاً للمادة 

. أ. ر. أ (٣٠٥/٢٠٠٦ تعلن عدم قبول الشكوى رقم       ويف الدورة الثامنة والثالثني أيضاً، قررت اللجنة أن        -٨٧
 والحظت اللجنة أن املشتكي قد تقدم بطلب إىل.  من االتفاقية٣، املتعلقة بادعاءات مبوجب املادة    )ضـد السـويد   

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كان ال يزال معروضاً على احملكمة عندما قدم صاحب الشكوى شكوى مماثلة                
 من االتفاقية، ال تنظر يف أي بالغ يرد         ٢٢من املادة   ) أ(٥وأشارت اللجنة إىل أهنا، مبوجب الفقرة       . لدى اللجنة 

مـن فرد ما مل تتأكد من أن املسألة ذاهتا مل ُينظر فيها وليست حالياً قيد النظر يف إطار إجراء آخر من إجراءات                       
 قد ُنظر فيه أو جيري النظر فيه حالياً مبوجب إجراء           واعتربت اللجنة أن بالغاً   . التحقيق الدويل أو التسوية الدولية    

وهو ما جيب فهمه على " باملسألة ذاهتا"آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية، إذا كان ذلك يتعلق 
ع ويف هذه القضية موض   . أنـه يـتعلق باألطراف ذاهتا، والوقائع ذاهتا، واحلقوق املوضوعية ذاهتا املدعى انتهاكها            

اخلـالف، فإن الطلب املقدم إىل احملكمة األوروبية مقدم من صاحب الشكوى نفسه، ويقوم على أساس الوقائع                 
. وبناء عليه، استنتجت اللجنة أن البالغ غري مقبول       . ذاهتا ويتعلق باحلقوق األساسية نفسها احملتج هبا أمام اللجنة        

 .سابع من هذا التقريروقد استنسخ نص هذا القرار يف الفرع باء من املرفق ال

 الشكاوى اليت وجدت اللجنة فيها انتهاكات لالتفاقية حىت الدورة الثامنة والثالثني

 الدولة الطرف النمسا

 القضية ٨/١٩٩١ ندييب قواين، -حليمي 

جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك  يوغوساليف 
 دة يفآراء معتم  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ١٢ املادة -عدم التحقيق يف ادعاءات بشأن التعذيب 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء

طُلـب إىل الدولـة الطـرف أن تكفـل عدم حدوث            
 .انتهاكاٍت مماثلة يف املستقبل

 االنتصاف املقترح

  احملدد لرد الدولة الطرفالتاريخ ال شيء
 تاريخ الرد ال شيء
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 رد الدولة الطرف ال شيء
 رد صاحب البالغ ال يوجد
 الدولة الطرف أستراليا

 القضية ١٢٠/١٩٩٨شيخ علمي، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك صومايل والترحيل إىل الصومال

 آراء معتمدة يف ١٩٩٩مايو / أيار٢٥

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

ـ  الط الدولـة   صاحب  رف ملزمة باالمتناع عن إعادة    ـ
الشـكوى قسـراً إىل الصومال أو إىل أي بلد آخر قد            

 .ه خلطر الطرد أو اإلعادة إىل الصوماليتعرض في

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠١مايو / أيار١ و١٩٩٩أغسطس / آب٢٣

ــنة يف   ــلى آراء اللج ــرف ع ــة الط  ٢٣ردت الدول
وأخربت اللجنة بأن وزير شؤون     . ١٩٩٩أغسطس  /آب

 ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٢يف  اهلجرة وتعدد الثقافات قرر     
 ٤٨أن الصـاحل العام يقتضي ممارسة سلطاته مبوجب املادة     

 والسماح للسيد علمي تقدمي     ١٩٥٨باء من قانون اهلجرة     
وأُخرب حمامي السيد . طلٍب آخر للحصول على تأشرية محاية

، وتبلغ السيد   ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٧عـلمي بذلك يف     
 .١٩٩٩أغسطس / آب١٨علمي ذلك شخصياً يف 

، أعلمت الدولة الطرف اللجنة     ٢٠٠١مايو  / أيـار  ١يف  و
أن صـاحب الشكوى كان قد غادر أستراليا طوعاً ومن          

وبينت أن  . شـكواه ضـد الدولة الطرف     " سـحب "مث  
صـاحب الشكوى كان قد تقدم بطلبه الثاين للحصول         

ويف . ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢٤عـلى تأشرية احلماية يف      
سيد علمي  ، حضر ال  ١٩٩٩أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٢

ويف قرار مؤرخ   . ومستشاره مقابلة مع موظف يف الوزارة     
، أعرب وزير شؤون اهلجرة وتعدد      ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢

الثقافات عن ارتياحه ألن صاحب الشكوى ليس شخصاً        
تفـرض االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني بشأنه التزامات        

وأكد . محايـة على أستراليا ورفض منحه تأشرية احلماية       

 رد الدولة الطرف
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. ء احملكمـة الرئيسية هذا القرار لدى االستئناف       أعضـا 
وأخربت الدولة الطرف اللجنة بأن هذا الطلب اجلديد قد         
قُـيم تقييماً شامالً يف ضوء األدلة اجلديدة اليت ظهرت إثر           

واحملكمة ليست متأكدة من مصداقية مقدم      . نظـر اللجنة  
 .الشكوى ومل تقبل بزعمه أنه ابن أحد أعيان قبيلة شيكاال

 رد صاحب الشكوى ال يوجد
يف ضوء مغادرة صاحب الشكوى طوعاً، مل يطلب اختاذ         

 .أي إجراء آخر يف إطار املتابعة
 قرار اللجنة

 الدولة الطرف أذربيجان

 القضية ٢٨١/٢٠٠٥بيليت، 

جنسـية صـاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق          تركية والترحيل إىل تركيا
 ذلك

 آراء معتمدة يف ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ٢٢ واملادة ٣ املادة -الترحيل 
 ُمنحت تدابري مؤقتة لكن الدولة الطرف مل توافق عليها

 )٧()منحت ضمانات(

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف

تشاور مع السلطات    وال ٣الـتعويض عن انتهاك املادة      
 .التركية بشأن مصري صاحبة الشكوى وحالتها

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف )مل ينفذ بعد(مل حين بعد 
 الدولة الطرف كندا

 القضية ١٥/١٩٩٤طاهر حسني خان، 

 نطبق ذلكجنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا ا باكستاين والترحيل إىل باكستان

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

                                                      

 من  ٢٢أعربت اللجنة عن قلقها وأكدت من جديد أن الدولة عندما تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة                  )٧(
احبة الشكوى املمارسة الفعلية حلقها     ؛ وقد أبطل طرد ص    ٢٢االتفاقية، فإهنا تقبل طوعاً التعاون حبسن نية مع اللجنة مبوجب املادة            

 .يف تقدمي شكوى
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سني الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن ترحيل طاهر ح       
 .خان قسراً إىل باكستان

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد ال شيء

مل تـزود الدولـة الطرف املقرر بأية معلومات، إال أهنا           
أعلنت أثناء مناقشة تقريرها إىل جلنة مناهضة التعذيب يف 

 .كوى أهنا مل تقم بترحيل صاحب الش٢٠٠٥مايو /أيار

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
 القضية ١٣٣/١٩٩٩فالكون ريوس، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك مكسيكي والترحيل إىل املكسيك

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

 ةاملسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجن ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
 االنتصاف املوصى به اختاذ تدابري مناسبة

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد ال شيء

، قدمـت الدولـة الطرف      ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩يف  
وذكرت أن صاحب الشكوى قدم . عةمعلومات عن املتاب

طلـباً لتقييم اخلطر قبل العودة إىل املكسيك وأن الدولة          
وإذا متكن صاحب   . الطـرف ستعلم اللجنة بنتائج ذلك     

الشكوى من إثبات أحد مربرات طلب احلماية مبوجب        
قـانون اهلجـرة ومحاية الالجئني، فإنه سيستطيع تقدمي         

ملفترض أن يراعي ومن ا. طلـب اإلقامة الدائمة يف كندا  
املوظـف املسؤول عن النظر يف الطلب قرار اللجنة وأن          
يسـتمع شـفوياً إىل صاحب الشكوى إذا رأى الوزير          

ومبا أنه مت النظر يف طلب اللجوء قبل بدء . ضرورةً لذلك
سـريان قـانون اهلجـرة ومحايـة الالجئني، أي قبل           

، فإن موظف اهلجرة لن يقتصر      ٢٠٠٢يونيه  /حزيـران 
سيتمكن يم الوقائع بعد رفض الطلب األويل وإمنا على تقي

أيضـاً من النظر يف مجيع ما قدمه صاحب الشكوى من           
ويف هذا السياق،   . وقائع ومعلومات، القدمي منها واجلديد    

 ٥-٧عارضـت الدولة الطرف استنتاج اللجنة يف الفقرة         
من قرارها الذي خلصت فيه إىل احتمال أن ينظر حصراً          

 .ديدة أثناء هذه املراجعةيف املعلومات اجل

 رد الدولة الطرف
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، أحال صاحب الشكوى إىل     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٥يف  
اللجنة نسخة من نتائج تقييمه للمخاطر، ُرفض فيها طلبه 

ومل تقدم أية   . وطُلـب إلـيه مغـادرة الدولة الطرف       
 .معلومات أخرى

 رد صاحب الشكوى

 القضية ٢٥٨/٢٠٠٤دادار، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك ل إىل إيرانإيراين والترحي

 آراء معتمدة يف   ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 رفالتدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الط منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
 من املادة   ٥حتـث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة        

 ٩٠ من نظامها الداخلي، على أن تبلغها يف غضون ١١٢
يومـاً مـن تاريخ إحالة هذا القرار باخلطوات املتخذة          

 .استجابةً للقرار املعرب عنه أعاله

 االنتصاف املوصى به

 رفالتاريخ احملدد لرد الدولة الط ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٦
 ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥كـان آخر رد تلقته اللجنة يف        

ــبق له أن رد يف  ( ــارس / آذار٢٢س  ٢٤، و٢٠٠٦م
 - A/61/44 انظر التقرير السنوي - ٢٠٠٦أبريل /نيسان
 )٢٠٠٦أغسطس / آب٩ويف 

 تاريخ الرد

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف رحلت صاحب الشكوى    
ت انتهاك   رغم ثبو  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٦إىل إيران يف    

أبريل / نيسان٢٤ويف رد الدولة الطرف بتاريخ . لالتفاقية
، ذكرت الدولة أنه بعد عودة صاحب الشكوى،        ٢٠٠٦

تكـلم ممثل لكندا مع ابن أخت صاحب الشكوى وقال         
إن السيد دادار قد وصل إىل طهران دون وقوع حادث،          

ومل يكن للدولة الطرف أي     . وأنـه اآلن يقيم مع أسرته     
ويف ضوء هذه   . ر معه منذ إعادته إىل إيران     اتصال مباش 

املعلومـات، وقـرار كـندا بأنه ال يواجه خطراً كبرياً           
للتعذيب لدى عودته إىل إيران، ترى الدولة الطرف أن         
ال لزوم هلا للنظر يف مسألة وجود آليات للرصد يف هذه           

لالطالع على العرض الكامل لرد الدولة الطرف   . (احلالة
 )A/61/44نوي انظر التقرير الس

، أبلغـت الدولة الطرف     ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٩ويف  
مايو / أيار ١٦اللجـنة بـأن صاحب الشكوى أتى يف         

  الطرفرد الدولة
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 إىل السـفارة الكـندية يف طهران ملتابعة بعض          ٢٠٠٦
القضايا الشخصية واإلدارية يف كندا ال تتعلق باالدعاءات 

ومل يشتك من أي إساءة معاملة      . املعروضة على اللجنة  
.  هو قدم شكوى بشأن السلطات اإليرانية      يف إيران وال  

ومبا أن زيارة صاحب الشكوى أكدت معلومات سابقة        
وردت مـن ابـن أخته، طلبت السلطات الكندية عدم          

 .النظر يف هذه املسألة يف إطار إجراء املتابعة
، ردت الدولة الطرف على     ٢٠٠٧أبريل  / نيسـان  ٥ويف  

. ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤تعلـيقات احملـامي املؤرخة      
وذكـرت أن ال عـلم هلـا حبالة صاحب الشكوى وأن            
مواصلة استجوابه من قبل السلطات اإليرانية كان بسبب        

وترى الدولة الطرف أن هذا القرار     . اكتشاف قرار اللجنة  
، بعد عودة صاحب الشكوى إىل إيران وما "عامل تدخل"

وباإلضافة إىل ذلك، فإن    . كان هلا أن تراعيه وقت إعادته     
 صاحب الشكوى ال تنم عن أي شكوى كان من          شواغل

شـأهنا، لو قدمت إىل اللجنة، أن تؤدي إىل ثبوت انتهاك          
 .حلق مبوجب االتفاقية

مث إن استجواب السلطات لصاحب الشكوى ليس مبثابة        
ويف أي حال، فإن خوفه من التعذيب يف أثناء         . تعذيب

ونظراً إىل تصديق إيران . االستجواب هو ختمني وافتراض
ـ  لى العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ع

وإمكانية استخدام صاحب الشكوى آلليات اإلجراءات      
اخلاصـة لألمم املتحدة مثل املقرر اخلاص املعين مبسألة         
التعذيـب، تـرى الدولة الطرف أن األمم املتحدة هي          
املكان األنسب إلجراء التحقيقات بشأن حالة صاحب       

 .الشكوى
 حمامي صاحب الشكوى على قرار الدولة الطرف اعترض

الذي يقضي بترحيل صاحب الشكوى رغم استنتاجات       
غري أنه مل يقدم إىل اآلن أي معلومات قد تتوفر          . اللجنة

.لديه بشأن حالة صاحب الشكوى منذ وصوله إىل إيران
 ٢٤ويذكـر حمـامي صـاحب الشـكوى أنه مسع يف            

 صاحب الشكوى فأبلغه أن      من ٢٠٠٦يونيه  /حزيـران 
السـلطات اإليرانية قدمت إليه نسخة من قرار اللجنة         

وكان يبدو قلقاً من    . وطلبـت حضوره قصد استجوابه    
وباإلضافة . صوته يف اهلاتف ومل يسمع عنه احملامي منذئذ

 رد صاحب الشكوى
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إىل ذلـك، يذكـر احملامي أن السيد دادار شخص غري           
 السفر  فهو ال يستطيع العمل أو    . مـرغوب فيه يف إيران    

وغري قادر على احلصول على املعاجلة الطبية اليت تلقاها         
 .يف كندا لعالج حالته الصحية

لالطالع على  ) A/61/44(انظـر التقرير السنوي للجنة      
مضمون املذكرات الشفوية اليت أرسلها املقرر اخلاص إىل 

 .الدولة الطرف

 اإلجراء املتخذ

تابعة يف الدورة السادسة والثالثني،     يف أثـناء النظر يف امل     
اسـتنكرت اللجنة عدم تقُيد الدولة الطرف بالتزاماهتا        

؛ ورأت أن الدولة الطرف قد خالفت       ٣مبوجـب املادة    
طرد أو إعادة   " بعدم   ٣الـتزاماهتا القائمة مبوجب املادة      

أو تسليم أي شخص إىل دولة أخرى إذا توافرت         ) رد(
ىل االعتقاد بأنه سيواجه    لديهـا أسباب حقيقية تدعو إ     

 .وال يزال احلوار مستمراً". خطر التعرض للتعذيب

 قرار اللجنة

 الدولة الطرف فرنسا
 القضية  ٦٣/١٩٩٧أرانا، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك إسباين والترحيل إىل إسبانيا
 آراء معتمدة يف  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٩

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣حب الشكوى إىل إسبانيا خرقاً للمادة شكل طرد صا
مل توافـق الدولة الطرف على الطلب زاعمةً أهنا تلقت          

 .)٨(طلب اللجنة بعد طرد صاحب الشكوى
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف

 االنتصاف املوصى به تدابري ينبغي اختاذها
 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ٢٠٠٠مارس /ار آذ٥

 تاريخ الرد  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١كان آخر رد تلقته اللجنة يف 
 كانون  ٨تشـري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قدمت يف          

، معلومات عن املتابعة ذكرت فيها      ٢٠٠١يناير  /الـثاين 
 ٣٠من مجلة أمور أن إجراًء إدارياً جديداً قد وضع منذ           

 ليجيز إصدار حكٍم مستعجل     ٢٠٠٠يونـيه   /زيـران ح
. يرجـئ اختـاذ أي قرار، مبا يف ذلك قرارات الترحيل          

 رد الدولة الطرف

                                                      

وقد أثارت اللجنة املسألة مع الدولة الطرف أثناء النظر يف التقرير الدوري            . مل يتضـمن القرار ذاته أي تعليق       )٨(
 .الثالث للدولة الطرف يف الدورة اخلامسة والثالثني
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ولالطـالع على عرض كامل لرد الدولة الطرف انظر         
 ).A/61/44(للجنة التقرير السنوي 

ــرين األول٦يف  ــتوبر / تش ــاحب ٢٠٠٦أك ، رد ص
، ١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ١٧الشـكوى قائالً إنه يف      

زارته اللجنة األوروبية املعنية مبنع التعذيب واملعاملة أو        
العقوبة الالإنسانية أو املهينة وذكرت أن ادعاءات إساءة        

 ١٢وأدانته احملكمة العليا اإلسبانية يف      . املعاملـة موثوقة  
 ٨٣ وحكمت عليه بالسجن ملدة      ١٩٩٨يونيه  /حزيران

 حتت التعذيب   سـنة، على أساس اعترافات انتزعت منه      
ومل يكن هناك أي   . وبشـكل مـناف للوائـح التسليم      
 .إمكانية للطعن يف قرار احملكمة العليا

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر أنه منذ أن اختذت اللجنة قرارها 
وبعد احتجاجات عديدة، منها اإلضراب عن الطعام الذي   
قـام بـه رعايا باسك حتت هتديد الطرد من فرنسا إىل            

فـت السلطات الفرنسية عن تسليم هؤالء       إسـبانيا، توق  
األفـراد إىل السلطات اإلسبانية لكنها تعيدهم حبرية إىل         

 أيضاً، ذكرت ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٨ويف . إسبانيا
وزارة الداخلية الفرنسية من مجلة ما ذكرته أهنا ُمنعت من          
ترحـيل الـرعايا الباسك خارج إجراء تسليم ُيصـدر         

 .قاهلـم عن السلطات اإلسبانيةمبوجبـه أمـر اعت
غري أن الوزارة أضافت قائلة إن قيام قوى األمن اإلسبانية 
بتعذيـب الرعايا الباسك املتهمني باإلرهاب ومعاملتهم       
بصورة ال إنسانية وتسامح السلطات اإلسبانية مع هذه        

 .املعاملة أمر ثابت من عدة مصادر

 رد صاحب الشكوى

 ١٠قد ُرحل منذ حوايل     نظـراً إىل أن صاحب الشكوى       
.سنوات، ال ينبغي للجنة اختاذ أي إجراء آخر ملتابعة القضية

 قرار اللجنة

 القضية  ١٩٥/٢٠٠٣برادة، 
 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك جزائري والترحيل إىل اجلزائر

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥مايو / أيار١٧
 ل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنةاملسائ ٢٢ و٣ املادتان -الترحيل 
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 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف )٩(ُمنحت تدابري مؤقتة ولكن مل توافق عليها الدولة الطرف
 من االتفاقية وحتديد    ٣تدابري التعويض عن انتهاك املادة      

مكـان وجود صاحب الشكوى حالياً وحالته الصحية،        
لذي هو أيضاً دولة طرف يف      ا(بالتشـاور مـع الـبلد       

 .الذي أعيد إليه) االتفاقية

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١
 

 تاريخ الرد

 بشأن ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧وفقاً لطلب اللجنة املؤرخ 
تدابـري املتابعة املتخذة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن        

ا عندما علمت أن آلية املتابعة قد أُنشئت مبجرد         دهشته
مث أبلغت اللجنة أن    . إدخال تعديل على النظام الداخلي    

بالعودة إىل األراضي   صـاحب الشـكوى سيسمح لـه       
الفرنسـية إذا رغب بذلك وستمنحه تصريح إقامة خاصة         

من القانون الناظم لدخول     ٣-٥٢٣مبوجـب املادة الم     
 بذلك حكم حمكمة    وقـد مسـح   . وإقامـة األجانـب   

 تشرين  ١٨االسـتئناف يف بـوردو الـذي صـدر يف           
، وألغى قرار حمكمة ليموج اإلدارية      ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

وقد أكد هذا . ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٨الصادر يف 
القـرار على أن اجلزائر هي البلد اليت ينبغي أن يعاد إليه   

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الدولة     . صـاحب الشـكوى   
الطـرف تعلم اللجنة أهنا يف صدد االتصال بالسلطات         
اجلزائـرية عن طريق القنوات الدبلوماسية ملعرفة مكان        

 . وجود صاحب الشكوى وحالته الصحية

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
 القضية ٣٠٠/٢٠٠٦تربسقي، 
 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تونسي

                                                      

 قبلت طوعاً باختصاص اللجنة مبوجبتالحـظ اللجـنة أن الدولـة الطـرف، إذ صادقت على االتفاقية و        " )٩(
واإلجراء الذي  . ، فقد تعهدت بالتعاون حبسن نية يف تطبيق إجراء الشكاوى الفردية املنشأ مبوجبها وإنفاذه إنفاذاً كامالً               ٢٢املادة  

 صاحب  أقدمـت عليه الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى رغم طلب اللجنة منح تدابري مؤقتة قد أبطل املمارسة الفعلية حلق                  
وبالتايل، .  وجعل قرار اللجنة النهائي بشأن األسس املوضوعية عدمي اجلدوى وال طائل منه            ٢٢الشـكوى الذي تنص عليه املادة       

ختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف إذ طردت صاحب الشكوى يف الظروف اليت طردته فيها فقد انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة                    
 ". من االتفاقية٢٢
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 آراء معتمدة يف ٢٠٠٧يو ما/ أيار١
 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ٢٢ و٣ املادتان -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف )١٠(ُمنحت تدابري مؤقتة ولكن مل توافق عليها الدولة الطرف
 من االتفاقية والتشاور ٣تدابري التعويض عن انتهاك املادة 

طات التونسية بشأن مكان وجود صاحب      مـع السـل   
 .الشكوى وحالته الصحية

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف )مل حين بعد (٢٠٠٧أغسطس / آب١٣
 الدولة الطرف هولندا

 القضية  ٩١/١٩٩٧علي جلجلي، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تونسي والترحيل إىل تونس

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف طُلبت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صاحب الشكوى        
إىل تونس أو إىل أي بلٍد آخر يتعرض فيه خلطر حقيقي           قسراً  

 .بالطرد أو اإلعادة إىل تونس

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد ال شيء

 رد الدولة الطرف مل تزود بأية معلومات
 رد صاحب الشكوى ال يوجد
 الدولة الطرف النرويج

 قضيةال ٢٤٩/٢٠٠٤دار، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك باكستاين والترحيل إىل باكستان

                                                      

 متنحها اختصاص وضع نظامها الداخلي الذي أصبح ال ينفصم          )١٨ة  داملا( إىل أن االتفاقية     للجنة أيضاً اتشري   )١٠(
لمادتني ومدى ل  معىن   إعطاء من النظام الداخلي بالتحديد إىل       ١٠٨املادة  ترمي  ،  القضيةويف هذه   . عن االتفاقية ما دام ال يناقضها     

اللجوء الذين يدعون التعرض خلطر تعذيب حقيقي إال محاية نسبية، إن مل مللتمسي رتا  من االتفاقية اللتني، لوال ذلك، ملا وف٢٢ و٣
ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إىل تونس يف الظروف اليت جرى فيها ذلك                 ًء عليه، انوب. تكـن نظرية  

النية املفترض توفره يف أية دولة طرف يف معاهدة ولألسـباب املذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام األمر الواقع، مل تتصرف حبسن         
  من االتفاقية٢٢ و٣من املعاهدات فحسب، وإمنا تنكرت أيضاً اللتزاماهتا املنصوص عليها يف املادتني 
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 آراء معتمدة يف ٢٠٠٧مايو / أيار١١

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٢٢ املادة -الترحيل 
طُلبـت تدابــري مؤقتة لكـن الدولـة الطـرف مل         

 )١١(توافق عليها
 نوحة واستجابة الدولة الطرفالتدابري املؤقتة املم

 
 االنتصاف املوصى به .استدركت الدولة الطرف االنتهاك فعالً. ال شيء

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف )مل ينفذ بعد(مل حين بعد 
 الدولة الطرف السنغال

 القضية ١٨١/٢٠٠١سليمان غوينغوين وآخرون، 

 ا انطبق ذلكجنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذ ال يوجد

 آراء معتمدة يف ٢٠٠٦مايو / أيار١٧

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ٧، واملادة ٥ من املادة ٢عدم املتابعة، الفقرة 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال يوجد

 من النظام الداخلي،    ١١٢ من املادة    ٥عمـالً بالفقـرة     
 ٩٠دولة الطرف إخبارها يف غضون      تطلب اللجنة من ال   

يومـاً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابري اليت اختذهتا          
 .استجابةً لآلراء املعرب عنها أعاله

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ٢٠٠٦أغسطس / آب١٦
سبق للدولة الطرف أن ردت يف       (٢٠٠٧مارس  / آذار ٨
 )٢٠٠٦سبتمرب /ل أيلو٢٨أغسطس و/ آب١٨

 تاريخ الرد

  

                                                      

، ٢٢، بتصديقها على االتفاقية وبقبوهلا طوعاً اختصاص اللجنة مبوجب املادة            بأن الدولة الطرف   تذكّر اللجنة " )١١(
. ون معها حبسن نية يف تطبيق إجراء الشكاوى اليت يقدمها األفراد، املنشأ مبوجب تلك املادة، وإنفاذه بالكامل                قـد تعهدت بالتعا   

ال ينفصم عن االتفاقية ما  الذي أصبح، نظامها الداخليأناطت هبا اختصاص حتديد ) ١٨املادة (وتشري اللجنة أيضاً إىل أن االتفاقية 
 من  ٢٢ و ٣ من النظام الداخلي بالتحديد إىل إعطاء معىن ومدى للمادتني           ١٠٨ ترمي املادة    ويف هذه القضية،  . دام ال يناقضـها   

من خالل عدم و. االتفاقية اللتني، لوال ذلك، ملا وفرتا مللتمسي اللجوء الذين يدعون التعرض خلطر تعذيب حقيقي إال محاية نظرية             
 بالتزاماهتا بأن    قد أخلت  الدولة الطرف صاحب الشكوى فإن    جنة بإبعاد   اللعدم تبليغ    طلب التدابري املؤقتة املقدم إليها و      احـترام 

رت العودة القضية، تالحظ أن الدولة الطرف يّسهذه  يف  اللجنة،لكن.  من االتفاقية٢٢تتعاون حبسن نية مع اللجنة، مبوجب املادة 
. أبريل/ نيسان٥بعد ذلك بوقت قصري يف     ، وأهنا أبلغت اللجنة     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١إىل النرويج يف    لصاحب الشكوى   اآلمـنة   

وهبذا اإلجراء،  . إقامة مدته ثالث سنوات   تصريح   صاحب الشكوى وعالوة على ذلك، تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف منحت           
 ." من االتفاقية٢٢تكون قد استدركت إخالهلا بالتزاماهتا مبوجب املادة 
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، نفت الدولة الطرف أهنا     ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ١٨يف  
انتهكت االتفاقية، وكررت حججها فيما يتعلق باألسس       

 من أن   ٥املوضـوعية، مبـا يف ذلك حجتها بشأن املادة          
الدولة الطرف ليست ملزمة بالوفاء بالتزاماهتا ضمن مدة        

تسليم يف إطار   فقد مت التعامل مع طلب ال     . زمنـية معينة  
القانون الوطين املعمول به بني الدولة الطرف والدول اليت         

وذكرت أن أي طريقة    . مل تـربم معهـا معاهدة للتسليم      
أخـرى للتعامل مع هذه القضية كانت ستنتهك القانون         

 ضمن القانون الوطين يوجد     ٥مث إن إدراج املادة     . الوطين
ة يف النص ذي    يف مرحلة النهائية وستنظر السلطة التشريعي     

ولتجنب إمكانية اإلفالت من العقاب، أوردت      . الصـلة 
الدولـة الطرف أهنا أحالت القضية إىل االحتاد األفريقي         

ومبا أن االحتاد . ٧للنظر فيها، وبالتايل تفادي انتهاك املادة 
األفـريقي مل ينظر يف القضية يف تلك الفترة، سيكون من           

 .شكوىاملستحيل تقدمي تعويض إىل أصحاب ال
، أبلغت الدولة الطرف    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلـول  ٢٨ويف  

اللجنة بأن جلنة احلقوقيني البارزين التابعة لالحتاد األفريقي 
قـد اختـذ قراراً يسند مبوجبه إىل السنغال مهمة حماكمة           

وذكرت أن السلطات   . السيد هابري بالتهم املوجهة إليه    
لك من  القضـائية الـتابعة هلا بصدد النظر يف إمكانية ذ         

الناحية القضائية ويف العناصر الالزمة لعقد يربم بني الدولة 
 .الطرف واالحتاد األفريقي بشأن اإلمدادات والتمويل

، قدمـت الدولـة الطرف      ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٧ويف  
فقد ذكرت أن جملس الوزراء اعتمد      . املستجدات التالية 

 قانونني جديدين   ٢٠٠٦نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٩يف  
باالعتراف جبرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب، متعلقني 

واجلرائم ضد اإلنسانية إضافة إىل الوالية القضائية العاملية        
ويسد اعتماد هاذين القانونني . والتعاون يف اجملال القضائي

الـثغرة القانونـية اليت كانت حتول دون اعتراف الدولة          
 نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٣ويف  . الطـرف بقضـية هابري    

، أنشئ فريق عامل للنظر يف التدابري الالزم اختاذها     ٢٠٠٦
وراعى الفريق العامل . حملاكمة السيد هابري بطريقة عادلة

نصوص اجلمعية الوطنية املتعلقة بإجراء     : يف ذلك ما يلي   
التغيريات القانونية إلزالة العقبات اليت سلط الضوء عليها        

سبتمرب / أيلول ٢٠يف أثناء النظر يف طلب التسليم املؤرخ        

 رد الدولة الطرف
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التغيريات الالزمة على مستوى اهلياكل     ؛ وإطـار    ٢٠٠٥
األساسية والتشريع واإلدارة من أجل امتثال طلب االحتاد        
األفريقي بإجراء حماكمة عادلة؛ والتدابري اليت يتعني اختاذها        
على الصعيد الدبلوماسي لضمان التعاون بني مجيع البلدان        

اد األفريقي؛ والقضايا األمنية؛ املعنية والدول األخرى واالحت   
وقد أدرجت هذه العناصر يف تقرير إىل       . والدعـم املـايل   

 ٢٩االحتـاد األفريقي يف دورته الثامنة اليت عقدت يومي          
وأكد التقرير ضرورة   . ٢٠٠٧يناير  / كـانون الثاين   ٣٠و

 .تعبئة املوارد املالية من اجملتمع الدويل
، علـق أصحاب    ٢٠٠٦أكـتوبر   /ل تشـرين األو   ٩يف  

أغسطس / آب١٨الشكوى على رد الدولة الطرف املؤرخ 
وذكروا أن الدولة الطرف مل تقدم أي معلومات        . ٢٠٠٦

عـن طبيعة اإلجراء الذي تعتزم القيام به من أجل تنفيذ           
فحىت بعد انقضاء ثالثة أشهر على قرار       . قـرار اللجـنة   

 السنغال للسيد   االحتاد األفريقي القاضي بضرورة حماكمة    
هابـري، ما تزال الدولة الطرف مل توضح كيفية عزمها          

 .تنفيذ القرار
، رد أصحاب الشكوى على ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤ويف 

. ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧رسـالة الدولـة الطرف املؤرخ       
وشـكروا اللجنة على قراراها وعلى إجراء املتابعة الذي         

لة الطرف  يوقـنون بأنه سيقوم بدور هام يف جهود الدو        
ورحبوا بالتعديالت القضائية اليت    . الرامية إىل تنفيذ القرار   

أشارت إليها الدولة الطرف، واليت كان حيول غياهبا دون         
 .االعتراف بقضية هابري

ومع التسليم باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف حىت اآلن، 
سـلط أصحاب الشكوى الضوء على أن القرار مل ينفذ          

ن وأن هذه القضية مل تقدم بعد إىل        بالكـامل حـىت اآل    
 :وأبرزوا أيضاً النقاط التالية. السلطات املختصة

ال يضـم القـانون اجلديد جرمية التعذيب وإمنا          -١
يقتصر على ذكر اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية        

 .وجرائم احلرب
مبـا أن الدولة الطرف ملزمة باملضي يف حماكمة          -٢

تسليمه، فإن األمر ذاته ال ينبغي أن       السـيد هابـري أو      
ويفترض . ُيشـرط بتلقي الدولة الطرف للمساعدة املالية      

 رد صاحب الشكوى
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أصحاب الشكوى أن هذا الطلب قُدم حرصاً على إجراء         
 .احملاكمة يف أفضل الظروف املمكنة

بصـرف النظر عما يقرره االحتاد األفريقي فيما         -٣
ي آثار يـتعلق هبذه القضية، ال ميكن لذلك أن تكون له أ  

فـيما خيص التزام الدولة الطرف باالعتراف هبذه القضية         
 .وعرضها على السلطة القضائية املختصة

 الدولة الطرف صربيا واجلبل األسود

 القضية ١١٣/١٩٩٨ريستيتش، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك يوغوساليف

 يفآراء معتمدة  ٢٠٠١مايو / أيار١١

عدم التحقيق يف ادعاءات بشأن ممارسة الشرطة للتعذيب        
 ١٣ و١٢ املادتان -

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء
حث الدولة الطرف على االضطالع هبذه التحقيقات دون      

 .وهو سبيل انتصاف مالئم. إبطاء
 ملوصى بهاالنتصاف ا

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦
 ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨تـاريخ آخـر مذكرة شفوية هو        

 انظر  - ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٥كانـت قـد ردت يف       (
 )A/61/44التقرير السنوي للجنة، 

 تاريخ الرد

تذكـر اللجـنة بأن الدولة الطرف أكدت، يف مذكرٍة          
، أن احملكمة   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٥شـفوية مؤرخـة     

 كانون  ٣٠البلدية األوىل ببلغراد رأت يف قرار اختذته يف         
 أنـه ينبغي دفع تعويض لوالدي       ٢٠٠٤ديسـمرب   /األول

ولكن مبا أن هذه القضية مستأنفة لدى . صاحب الشكوى
حمكمة بلغراد احمللية، فإن هذا القرار ال يتسم بالفعالية وال  

كما أعلمت الدولة الطرف    . ةيقبل التنفيذ يف هذه املرحل    
اللجنة أن احملكمة البلدية قد رأت عدم قبول طلب إجراء          
حتقـيقات شـاملة ونزيهة يف االدعاءات املتعلقة بقسوة         
.تصرف الشرطة اليت رمبا تسببت يف وفاة السيد ريستيتش

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨ويف  
رفضت الشكوى اليت قدمتها    بأن حمكمة بلغراد احمللية قد      

مجهورية صربيا والدولة االحتادية لصربيا واجلبل األسود يف 

 رد الدولة الطرف
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، رفضت  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٨ويف  . ٢٠٠٥مايو  /أيار
احملكمة العليا لصربيا البيان املنقح للدولة االحتادية لصربيا        
واجلـبل األسـود بوصفه ال يستند إىل أساس، قائلة إن           

لتزاماهتا املنصوص عليها يف    الدولـة ملـزمة بالوفـاء با      
وُحملت أيضاً مسؤولية عدم البدء يف حتقيق       . االتفاقـية 

 .فوري نزيه وكامل يف وفاة السيد ريستيتش
، تلقت اللجنة معلومات من     ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٥يف  

مركز القانون اإلنساين يف بلغراد تفيد أن احملكمة البلدية         
مرت الدولة الطرف بدفع تعويض     األوىل يف بلغـراد قد أ     

قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصريها يف        
إجراء حتقيق سريع ونزيه وشامل يف أسباب وفاة صاحب         

 . الشكوى امتثاالً لقرار جلنة مناهضة التعذيب

 رد صاحب الشكوى

 القضية ١٦١/٢٠٠٠هاجريزي دزميايل وآخرون، 

 د الترحيل إذا انطبق ذلكجنسية صاحب الشكوى وبل يوغوساليف

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

 -حرق وتدمري منازل، وعدم التحقيق وعدم منح تعويض 
 )١٢(١٣ و١٢، و)١(١٦املواد 

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف 
 الطرف على إجراء حتقيق مالئم يف       حتـث اللجـنة الدولة    

، ومقاضاة  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ١٥األحداث اليت وقعت يف     
ومعاقـبة املسـؤولني عن تلك األفعال وإنصاف أصحاب         

 الشكوى، مبا يف ذلك منحهم التعويض املنصف واملالئم 

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد CAT/C/32/FU/1انظر 

 رد الدولة الطرف ).CAT/C/32/FU/1(انظر تقرير املتابعة األول 

                                                      

 من  ١٤ من االتفاقية ال تشري إىل املادة        ١٦ من املادة    ١ة  أعلنت اللجنة أن الفقر   ،  ١٤يـتعلق باملـادة     ا  فـيم  )١٢(
 من ١٦مبنح ضحية الفعل الذي ينتهك املادة  ملزمة من االتفاقية ال تعين أن الدولة الطرف ليست ١٤ومع ذلك فإن املادة . االتفاقية

تشمل  االتفاقية من ١٦ملة األوىل من املادة وااللتزامات اإلجيابية اليت تنبثق عن اجل. املناسباالتفاقـية سبيل االنتصاف والتعويض      
ومن مث، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف مل متتثل . والتعويضالتزاماً مبنح ضحايا الفعل الذي ينتهك ذلك احلكم سبيل االنتصاف 

يل االنتصاف ومنحهم   أصحاب الشكاوى من فرصة احلصول على سب       متكني يف من االتفاقية بتقصريها   ١٦ املادةاللتزاماهتا مبوجب   
 .والكايفالتعويض املنصف 
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عقـب الدورة الثالثة والثالثني، رأت اللجنة، يف الوقت         
الذي رحبت فيه مبنح الدولة الطرف التعويض ألصحاب        
الشـكوى عـن االنتهاكات املوجودة، أنه ينبغي تذكري         
الدولة الطرف بالتزامها الذي يقضي بإجراء حتقيق سليم        

 .لقضيةيف ا
 رد صاحب البالغ ال يوجد

 القضية ١٧١/٢٠٠٠دمييتروف، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك يوغوساليف 

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥مايو / أيار٣

 مقترنة  ٢ من املادة    ١ الفقرة   -التعذيب وعدم التحقيق    
 ١٤ و١٣ و١٢ و١باملواد 

 ات اليت وجدهتا اللجنةاملسائل واالنتهاك

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال يوجد
حتـث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيق سليم يف          

 الوقائع اليت يدعيها صاحب الشكوى
 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨
 تاريخ الرد ال شيء
 رد الدولة الطرف ال شيء
 رد صاحب الشكوى ال يوجد

 القضية  ١٧٢/٢٠٠٠دمييترييفيتش، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك صريب

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦

 ٢ من املادة    ١ والفقرة   ١التعذيب وعدم التحقيق، املادة     
 ١٤ و١٣ و١٢واملواد 

 هاكات اليت وجدهتا اللجنةاملسائل واالنت

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال يوجد
حتـث اللجنة الدولة الطرف على حماكمة املسؤولني عن         
االنـتهاكات اليت مت الكشف عنها وعلى منح تعويض          

 من  ١١٢ من املادة    ٥لصاحب الشكوى، عمالً بالفقرة     
 يوماً من   ٩٠ نظامهـا الداخـلي وأن تبلغها يف غضون       

تـاريخ إحالة هذا القرار باخلطوات اليت اختذهتا استجابة    
 .لآلراء الواردة أعاله

 االنتصاف املوصى به
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 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٦
 تاريخ الرد ال شيء
 رد الدولة الطرف ال شيء
 رد صاحب البالغ ال يوجد

 القضية  ١٧٤/٢٠٠٠نكوليتش، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك ال يوجد

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ١٣ و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال يوجد
ذة لوضع آراء اللجنة موضع     معلومات عن التدابري املتخ   

التطبـيق، وال سيما املتعلق منها بإجراء حتقيٍق نزيه يف          
مالبسـات حادثة وفـاة ابن صاحب الشكوى ونتائج        

 .ذلك التحقيق

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧
 تاريخ الرد ال شيء
 رد الدولة الطرف ال شيء
 رد صاحب الشكوى جدال يو

 القضية ٢٠٧/٢٠٠٢دراغان دمييترييفيتش، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك صريب 

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

 مقترنةً  ٢ من املادة    ١ الفقرة   -التعذيب وعدم التحقيق    
  ١٤ و١٣ و١٢ و١باملواد 

 دهتا اللجنةاملسائل واالنتهاكات اليت وج

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء
 االنتصاف املوصى به إجراء حتقيق سليم يف الوقائع اليت ادعاها صاحب الشكوى

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٥فرباير /شباط
 تاريخ الرد ال شيء
 رد الدولة الطرف ال شيء
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، أعلم ممثل صاحب الشكوى ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١يف 
اللجـنة أن نتائج التحريات األخرية اليت أُجريت مل تدل    
عـلى أن الدولة الطرف قد شرعت يف إجراء أي حتقيق           

 .يف الوقائع اليت يدعيها صاحب الشكوى

 رد صاحب الشكوى

 الدولة الطرف إسبانيا

 القضية  ٥٩/١٩٩٦إيكارناثيون بالنكو آباد، 

 ب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلكجنسية صاح إسباين 

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٨مايو / أيار١٤

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ١٣ و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء

 االنتصاف املوصى به تدابري ذات صلة
 دد لرد الدولة الطرفالتاريخ احمل ال شيء
 تاريخ الرد ال شيء

 رد الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات
 رد صاحب الشكوى ال يوجد

 القضية  ٢١٢/٢٠٠٢أورا غوريدي، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك إسباين 

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥مايو / أيار١٧

ليه، ويف منح سبيٍل    التقصـري يف منع التعذيب واملعاقبة ع      
  ١٤ و٤ و٢ املواد -لالنتصاف 

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء
حتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن فعالً فرض          
عقوبـٍة مالئمـة عـلى األفـراد املسؤولني عن أعمال           

. حب الشكوى االنتصاف التامالتعذيب، حىت ُيكفل لصا

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٨
 تاريخ الرد ال شيء

 رد الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات
 رد صاحب الشكوى ال يوجد
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 الدولة الطرف السويد

 القضية  ٣٩/١٩٩٦تابيا باييز، 

 سية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلكجن بريوي والترحيل إىل بريو 

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٨

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

متناع عن إعادة السيد غوركي     الدولة الطرف ملزمة باال   
 . إرنستو تابيا باييز قسراً إىل بريو

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥عمالً بطلب اللجنة املؤرخ     
املـتابعة، أعلمـت الدولـة الطرف اللجنة أن صاحب          

 ٢٣مـنح تصـريح إقامـة دائمة يف         الشـكوى قـد     
 .١٩٩٧يونيه /حزيران

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ٤١/١٩٩٦كيسوكي، 

 مواطـنة من مجهورية الكونغو الدميقراطية والترحيل إىل       
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك

 آراء معتمدة يف   ١٩٩٦مايو / أيار٨

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 لة الطرفالتدابري املؤقتة واملمنوحة واستجابة الدو منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة بولني موزونزو        

 .باكو كيسوكي قسراً إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية
 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣
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 بشأن ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥عمـالً بطلب اللجنة املؤرخ     
بعة، أعلمـت الدولـة الطرف اللجنة أن صاحبة         املـتا 

 تشرين ٧الشـكوى قـد منحت تصريح إقامة دائمة يف         
 .١٩٩٦نوفمرب /الثاين

 رد الدولة الطرف

 رد صاحبة الشكوى ال شيء
ال حاجة ملزيٍد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ٤٣/١٩٩٦تاال، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك إيراين والترحيل إىل إيران

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 استجابة الدولة الطرفالتدابري املؤقتة املمنوحة و منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولـة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة السيد كافيه         

 . ياراغ تاال قسراً إىل إيران
 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥عمالً بطلب اللجنة املؤرخ     
لدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى املتابعة، أبلغت ا

.١٩٩٧فرباير / شباط١٨قد ُمنح تصريح إقامة دائمة يف 

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب البالغ  ال شيء
ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 . الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 يةالقض  ٨٨/١٩٩٧أفيديس حاماياك قربان، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك عراقي والترحيل إىل العراق

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 جابة الدولة الطرفالتدابري املؤقتة املمنوحة واست ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
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الدولـة الطـرف ملـزمة باالمتناع عن إعادة صاحب          
كما أهنا ملزمة باالمتناع عن     . الشكوى قسراً إىل العراق   

إعـادة صاحب الشكوى قسراً إىل األردن، نظراً خلطر         
 .تعرضه للطرد من هذا البلد إىل العراق

 االنتصاف املوصى به

 فالتاريخ احملدد لرد الدولة الطر ال شيء
 تاريخ الرد ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥عمالً بطلب اللجنة املؤرخ     
املـتابعة، أعلمـت الدولـة الطرف اللجنة أهنا منحت          

فرباير / شباط١٨صاحب الشكوى تصريح إقامة دائمة يف 
١٩٩٩. 

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب البالغ ال شيء
ء املتابعة، فالدولة   ال حاجة ملزيٍد من النظر يف إطار إجرا       

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ٨٩/١٩٩٧علي فاالكفالكي، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك إيراين والترحيل إىل إيران
 آراء معتمدة يف ١٩٩٨مايو / أيار٨

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الدولـة الطـرف ملـزمة باالمتناع عن إعادة صاحب          
الشـكوى السـيد علي فاالكفالكي قسراً إىل مجهورية         

 .إيران اإلسالمية

 االنتصاف املوصى به

 طرفالتاريخ احملدد لرد الدولة ال ال شيء
 تاريخ الرد ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥عمـالً بطلـب اللجنة املؤرخ       
املتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى        

 .١٩٩٨يوليه / متوز١٧قد ُمنح تصريح إقامة دائمة يف 

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب البالغ ال شيء
اء املتابعة، فالدولة   ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجر       

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ٩٧/١٩٩٧أورهان آياس، 
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 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تركي والترحيل إىل تركيا

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢

 ا اللجنةاملسائل واالنتهاكات اليت وجدهت  ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولـة الطـرف ملـزمة باالمتناع عن إعادة صاحب          
الشكوى قسراً إىل تركيا أو إىل أي بلد آخر يتعرض فيه           

 .خلطٍر حقيقي بالطرد أو اإلعادة إىل تركيا

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء

 تاريخ الرد  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥عمـالً بطلب اللجنة املؤرخ      
املتابعة، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى        

 .١٩٩٩يوليه / متوز٨قد ُمنح تصريح إقامة دائمة يف 

 رد الدولة الطرف

 ىرد صاحب الشكو ال شيء
ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ١٠١/١٩٩٧خليل هايدن، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تركي والترحيل إىل تركيا

 آراء معتمدة يف ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣دة  املا-الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولـة الطـرف ملـزمة باالمتناع عن إعادة صاحب          
الشكوى قسراً إىل تركيا أو إىل أي بلد آخر يتعرض فيه           

 .إلعادة إىل تركياخلطر حقيقي بالطرد أو ا

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣

 بشأن  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٥عمـالً بطلب اللجنة املؤرخ      
املتابعة، أعلمت اللجنة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى        

 .١٩٩٩فرباير / شباط١٩قد ُمنح تصريح إقامٍة دائمة يف 

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
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ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          
 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة

 قرار اللجنة

 القضية  ١٤٩/١٩٩٩، .س. أ

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك إيراين والترحيل إىل إيران

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ُمنحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولـة الطـرف ملـزمة باالمتناع عن إعادة صاحب          

 آخر يتعرض فيه    الشكوى قسراً إىل إيران أو إىل أي بلدٍ       
 .خلطر حقيقي بالطرد أو اإلعادة إىل إيران

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد ٢٠٠١فرباير / شباط٢٢

أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن جملس طعون األجانب        
 يف طلٍب جديد ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٣٠قد نظر يف 

. ب الشكوى للحصول على تصريح إقامة     تقدم به صاح  
وقـد قـرر اجمللس منح صاحب الشكوى تصريح إقامة          

كما منح اجمللس ابن    . دائمة يف السويد وإلغاء أمر الطرد     
 .صاحب الشكوى تصريح إقامٍة دائمة

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ١٨٥/٢٠٠١الشاذيل بن أمحد القروي، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تونسي والترحيل إىل تونس
 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٢مايو / أيار٨

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف  مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرفمنحت تدابري
 االنتصاف املوصى به ال شيء
 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء

 تاريخ الرد ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣
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انظر . ال حاجـة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة         
 الذي جاء فيه    (CAT/C/32/FU/1)تقرير املتابعة األول    

 قرارات  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٤أن اجمللـس ألغـى يف       
كما . الطـرد املتعلقة بصاحب الشكوى وأفراد أسرته      
 . منحهم تصاريح إقامٍة دائمة على أساس هذا القرار

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
لة ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدو         

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية ٢٢٦/٢٠٠٣تارينا، 

 جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك بنغالديشية والترحيل إىل بنغالديش 

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥مايو / أيار٦

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرفمنحت تدابري م
نظراً ملالبسات هذه القضية اخلاصة، تعترب اللجنة ترحيل        

 من  ٣صـاحبة الشـكوى وابنتها مبثابة انتهاك للمادة         
وترغب اللجنة يف احلصول على معلومات، يف       . االتفاقية
لة هذا القرار، عن التدابري  يوماً من تاريخ إحا٩٠غضون 

 .املتخذة استجابةً لآلراء اليت أعربت عنها آنفاً

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥
مل تتلقاه مفوضية حقوق     (٢٠٠٥أغسـطس   / آب ١٧

 ٢٩اإلنسان، وبالتايل أعادت الدولة الطرف إرساله يف        
 )٢٠٠٦يونيه /حزيران

 ريخ الردتا

، قرر اجمللس إلغاء قرار     ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٢٠يف  
الطـرد فيما يتعلق بصاحبة الشكوى وابنتها ومنحهما        

 .ترخيصاً باإلقامة

 رد الدولة الطرف

 رد صاحبة الشكوى ال شيء
ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية  ٢٣٣/٢٠٠٣عجيزة، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك مصري والترحيل إىل مصر
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 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠

انتهاكات  (٣ انتهكت مرتني كل من املادة       -الترحيل  
 )١٣(٢٢واملادة ) موضوعية وإجرائية

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء
 من النظام الداخلي،    ١١٢ من املادة    ٥عمـالً بالفقرة    

تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف بأن ختربها يف غضون          
 يومـاً مـن تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابري اليت           ٩٠

والدولة الطرف ملزمة . اختذهتا استجابةً ملالحظات اللجنة
 . مبنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبلأيضاً

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٠
كانت  (٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١آخـر معلومات وردت يف      

أغسطس / آب ١٨الدولـة الطـرف قـد قدمـت رداً يف          
 ). A/61/44 انظر التقرير السنوي للجنة، - ٢٠٠٥

 تاريخ الرد

                                                      

 من  ٢٢تالحـظ اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، أن الدولة الطرف، إذ أصدرت اإلعالن مبوجب املادة                )١( )١٣(
وذلك . االتفاقـية، قد تعهدت مبنح األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية احلق يف التذرع باختصاص اللجنة يف جمال الشكاوى                

 يشـمل سلطة حتديد التدابري املؤقتة، مىت كان ذلك الزماً، لوقف الترحيل وعدم املساس جبوهر موضوع القضية يف             االختصـاص 
ولكي تكون ممارسة هذا احلق يف التشكي جمدية وليست ومهية، ال بد إذن من منح الشخص املعين فترة زمنية . انتظار القرار النهائي

 والقيام بذلك فعالً عند     ٢٢كري يف التوجه إىل اللجنة يف إطار اختصاصها مبوجب املادة           معقولـة قـبل تنفيذ أي قرار هنائي للتف        
غري أنه يف احلالة الراهنة تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد أوقفته الدولة الطرف ورّحلته فور اختاذ احلكومة قرار             . االقتضـاء 

ونتيجة لذلك، تعذر على    . امي صاحب الشكوى إال يف اليوم التايل      طرده؛ واإلخطار الرمسي بالقرار مل يسلم يف واقع األمر إىل حم          
هلذا، ختلص اللجنة إىل أن الدولة الطرف       . ، ناهيك عن التوجه إىل اللجنة     ٢٢صاحب الشكوى التفكري يف إمكانية التذرع باملادة        

 .الغات الفردية املنصوص عليه يف هذه املادة من االتفاقية باحترام احلق الفعلي لتقدمي الب٢٢قد انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة 

وعلى اللجنة، بعد النظر يف األسس املوضوعية للشكوى، أن تعاجل مسألة تقصري الدولة الطرف يف التعاون كلياً  )٢(
 فرادى  والذي مينح٢٢وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذ تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة . مع اللجنة يف تسوية الشكوى

املشتكني احلق يف التشكي إىل اللجنة مىت زعموا انتهاك دولة طرف ما ملا عليها من التزامات مبوجب االتفاقية، إمنا تتعهد بالتعاون                     
 من ٤وعلى وجه التحديد، تطالب الفقرة      .  ويف النظام الداخلي للجنة    ٢٢كلـياً مع اللجنة، من خالل اإلجراءات املبينة يف املادة           

.  الدولـة الطرف بأن تتيح للجنة مجيع ما يلزمها من معلومات هامة لتسوية الشكوى املعروضة عليها بصورٍة مالئمة                  ٢٢املـادة   
وتالحظ اللجنة أن إجراءاهتا تتسم مبا يكفي من املرونة وسلطاهتا مبا يكفي من الشمولية ملنع إساءة استعمال اإلجراءات القضائية يف 

 من االتفاقية بامتناعها عن كشف املعلومات ذات الصلة         ٢٢لطرف انتهكت التزاماهتا مبوجب املادة      وعليه، فإن الدولة ا   . قضية ما 
 .للجنة وأيضاً بعدم عرض شواغلها على اللجنة لكي تتخذ القرار اإلجرائي املالئم
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تذكـر اللجنة برسالة الدولة الطرف املتعلقة باملتابعة واليت         
أشارت فيها إىل مجلة أمور منها سن قانون جديد لألجانب     
والرصـد املسـتمر لصـاحب الشكوى من قبل موظفي          

انظر التقرير السنوي للجنة  . السـفارة السويدية يف القاهرة    
)A/61/44 (لالطالع على العرض الكامل للرسالة. 

، قدمت الدولة الطرف آخر ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ويف 
وذكرت أنه  . مـا استجد يف رصدها لصاحب الشكوى      

منذ آخر جديد لديها، قام موظفو السفارة بسبع زيارات 
 ٧أخـرى ملقابلـة السـيد عجـيزة، كان آخرها يف            

وكـان السـيد عجيزة دائماً      . ٢٠٠٦أغسـطس   /آب
 من  مبعـنويات جيدة ويتلقى يف سجنه زيارات منتظمة       

وخيضع لكشوف منتظمة يف    . أمـه، وأحـياناً مع أخيه     
املستشفى وقد حتسنت حالته فيما خيص مشاكل الظهر        

وأجري لعموده الفقري فحص بأشعة إكس يف       . والركبة
وذُكر أن صحته   . فرباير ويقال إن الفحص ُمرض    /شباط

يف حالـة اسـتقرار وأنه يزور مستشفى املنيل مرة يف           
 .يضاألسبوع للعالج بالترو

وزار اجمللـس القومـي حلقوق اإلنسان يف مصر السيد          
ويف . ومل تتلق السفارة تقاريرها بعد. عجيزة للمرة الثانية

هذا السياق، اشتكى من نقله إىل املستشفى وإليه، حيث         
ذكـر أن الـرحلة غري مرحية ومتعبة، ال سيما يف أشهر            

ويذكر أنه بعث برسالة يشتكي فيها من ذلك        . الصيف
وزار أيضاً دكتور من . لس القومي حلقوق اإلنسانإىل اجمل

وذكر . اجمللـس القومـي حلقوق اإلنسان السيد عجيزة       
السـيد عجيزة أن ال شيء لديه يشتكي منه منذ زيارته           

غري أنه ادعى أنه تلقى هتديداً من أحد حراس       . األخـرية 
األمـن بإطالق النار عليه إن هو حاول الفرار يف أثناء           

واشتكت أمه أيضاً مراراً يف     . ستشـفى رحالتـه إىل امل   
. رسـائل وزارة الداخلـية ودائرة األمن بشأن صحته        

وتالحـظ الدولـة الطرف أن مثة تناقضات كبرية بني          
الصورة اليت يقدمها السيد عجيزة إىل السفارة السويدية        

وتفند دائرة األمن املصرية    . والصـورة اليت تقدمها أمه    
د زاره موظفو السفارة حىت     وق. املزاعم املتعلقة بتهديده  

 . مرة وسيستمرون يف ذلك٣٩اآلن يف 
 

 رد الدولة الطرف
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، رد حمامي صاحب    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف  
ذكر أنه اجتمع مع    . الشكوى على رسالة الدولة الطرف    

ويف . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٤السفري السويدي يف    
م أن تستمر   هـذا االجـتماع، أكد احملامي أن من الالز        

السـفارة يف زياراهتا بالوترية ذاهتا اليت كانت عليها من          
وحسب املعلومات املتاحة للمحامي، فإن عالجه بعد . قبل

العملـية اجلراحية اليت أجريت لظهره مل يكن مالئماً وأن          
ووعدت السفارة باالستمرار يف    . تعافـيه مل يكن مرضياً    

ة الالزمة يف   التشـديد عـلى ضرورة تقدمي الرعاية الطبي       
بيد أن السفارة مل ترغب يف تقدمي       . اإلطـار الدبلوماسي  

طلب إىل احلكومة املصرية إلجراء اتصال هاتفي بني السيد 
عجيزة وزوجته وأوالده الذين ال يزالون يف السويد بصفة         

ومل يكـن السـفري واضحاً بشأن ما إذا كان          . الجـئني 
بني ملاذا  وقدم احملامي حججاً ت   . سـيطلب إعادة حماكمته   

أبريل /كانـت حماكمة السيد عجيزة غري عادلة يف نيسان        
 وطلـب أيضاً رفع احلظر املفروض على صاحب         ٢٠٠٤

الشكوى فيما خيص العودة إىل السويد، يف حالة اإلفراج         
وحسب السفري،  . عنه من السجن يف مرحلة ما مستقبالً      

وطلب احملامي إىل الدولة    . فـإن ذلـك بيد جملس اهلجرة      
النظر يف إعادة احملاكمة يف السويد أو متكينه من        الطـرف   

على حنو ما اقترحه املقرر اخلاص      (إمتام مدة سجنه هناك     
لكن الدولة الطرف ردت قائلة إن      ) املعين مبسألة التعذيب  

وباإلضافة إىل ذلك،   . أيـاً من هذه اخلطوات غري ممكن      
رفضـت طلبات للتعويض على سبيل اهلبة واقترح تقدمي         

 .وقد مت ذلك.  مبوجب قانون التعويضطلب رمسي
وحسـب احملامي، رغم أن اجلانب املتعلق برصد جهود         
الدولة الطرف إجيايب فإن جهودها ككل غري كافية فيما         
يـتعلق بطلـب االتصـال باألسرة يف السويد، وإعادة          

 .احملاكمة وما إىل ذلك

 رد صاحب الشكوى

 القضية .م. وك. ت. ، س٢٧٩/٢٠٠٥
 جنسية صاحيب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك حيل إىل رواندارواندي والتر

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 
 رفالتدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الط منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
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ترحيل صاحيب البالغ إىل رواندا مبثابة خرق       سـيكون   
وحتث اللجنة الدولة الطرف،     . من االتفاقية  ٣لـلمادة   

 من نظامها الداخلي، على ١١٢ من املادة ٥وفقاً للفقرة 
 يوماً من تاريخ إحالة هذا      ٩٠أن تـبلغها يف غضـون       

 القرار، باخلطوات املتخذة استجابةً للقرار الوارد أعاله

 تصاف املوصى بهاالن

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ٢٠٠٧مارس / آذار١
 تاريخ الرد ٢٠٠٧فرباير / شباط١٩
، قرر جملس اهلجرة    ٢٠٠٧يناير  / كـانون الثاين   ٢٩يف  

ومنحا . منح صاحيب الشكوى ترخيصاً باإلقامة الدائمة     
 .أيضاً مركز الجئ ووثائق سفر

 رد الدولة الطرف

النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة      ال حاجة ملزيد من     
 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة

 قرار اللجنة

 الدولة الطرف سويسرا

 القضية  ١٣/١٩٩٣موتومبو، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك زائريي والترحيل إىل زائري

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٤أبريل / نيسان٢٧

 سائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنةامل  ٣ املادة -الترحيل 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف

الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن طرد السيد موتومبو        
إىل زائري، أو إىل أي بلٍد آخر يتعرض فيه خلطر حقيقي           

 . ئري أو يتعرض فيه للتعذيببالطرد أو اإلعادة إىل زا

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥

 ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٥عمـالً بطلـب اللجنة املؤرخ       
للحصـول عـلى معلومات عن املتابعة، أعلمت الدولة         
الطرف اللجنة أهنا منحت صاحب الشكوى قبوالً مؤقتاً        

 نظراً للطابع غري القانوين ١٩٩٤يونيه / حزيـران ٢١  يف
 ٢٠وقد منحته فيما بعد رخصة إقامة يف        . لقرار إعادته 

 . إثر زواجه من مواطنة سويسرية١٩٩٧يونيه /حزيران

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
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ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          
 .رار اللجنةالطرف امتثلت لق

 قرار اللجنة

 القضية  ٢١/١٩٩٥آالن، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تركي والترحيل إىل تركيا

 آراء معتمدة يف   ١٩٩٦مايو / أيار٨

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة إمساعيل آالن        

 .قسراً إىل تركيا
 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥

 ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٥عمـالً بطلـب اللجنة املؤرخ       
ـ  ول على معلومات بشأن املتابعة، أعلمت الدولة       للحص

الطـرف اللجـنة أهنا منحت صاحب الشكوى اللجوء         
 .١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٤مبوجب القرار املؤرخ 

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          

 .الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 رار اللجنةق

 القضية  ٣٤/١٩٩٥آمياي، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك إيراين والترحيل إىل إيران

 آراء معتمدة يف ١٩٩٧مايو / أيار٢٩

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ٣ املادة -الترحيل 

 ؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرفالتدابري امل منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
الدولة الطرف ملزمة باالمتناع عن إعادة صاحب الشكوى        
وأسـرته قسراً إىل إيران أو إىل أي بلد آخر يتعرضون فيه            

 . خلطر حقيقي بالطرد أو اإلعادة إىل إيران
 من االتفاقية ال    ٣واسـتنتاج اللجنة وجود انتهاك للمادة       

السلطات ) قرارات(كال على قرار يؤثر بأي شكٍل من األش
. الوطنـية املختصـة فـيما يتعلق مبنح اللجوء أو رفضه          

.  لـه طابع إعالين   ٣واسـتنتاج وجـود انـتهاك للمادة        

 االنتصاف املوصى به
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وبالـتايل، فـإن الدولة الطرف غري مطالبة بتعديل قرارها          
بشأن منح اللجوء؛ بل هي مسؤولة، من جهٍة        ) قـراراهتا (

 اختاذ مجيع التدابري    أخـرى، عـن إجياد حلول متكنها من       
وقد ال  .  من االتفاقية  ٣الالزمـة لالمتـثال ألحكام املادة       

مثل قرار قبول مقدم    (يكـون هلـذه احللول طابع قانوين        
كالعمل (فقط، بل سياسي كذلك     ) الطلـب بصفٍة مؤقتة   

عـلى إجياد دولة ثالثة مستعدة ألن تقبل مقدم الطلب على     
 ). أو طردهأراضيها وتتعهد بدورها بعدم إعادته 

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥

 ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٥عمـالً بطلـب اللجنة املؤرخ       
للحصـول عـلى معلومات بشأن املتابعة، أعلمت اللجنة         

 ٨الدولة الطرف أهنا قبلت أصحاب الشكوى كالجئني يف         
، منحتهم  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٥ ويف   .١٩٩٧يوليه  /متوز

وهلذا السبب، . الدولة الطرف تصاريح إقامة لدوافع إنسانية
 ٥تـنازل السـيد إميـاي عن حقه يف وضعية اللجوء يف             

واكتسب أحد أطفاهلما اجلنسية    . ٢٠٠٣يونيه  /حزيـران 
 . السويسرية

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة     ال حاجة ملزيد من النظر      

 . الطرف امتثلت لقرار اللجنة
 قرار اللجنة

 القضية ٢٦٢/٢٠٠٥لوزجيكايا، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك بيالروسية والترحيل إىل بيالروس

 آراء معتمدة يف ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

 اكات اليت وجدهتا اللجنةاملسائل واالنته ٣ املادة -الترحيل 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
 ٣يعد ترحيل صاحبة الشكوى إىل بيالروس خرقاً للمادة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة      . من االتفاقية 
على إطالعها،   من نظامها الداخلي،     ١١٢ من املادة    ٥

 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، على        ٩٠يف غضـون    
 .اخلطوات املتخذة استجابة لآلراء املعرب عنها أعاله

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧
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 تاريخ الرد ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣
 قد تلقت أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى

مل يقدم نوع اإلقامة    (اآلن ترخيصـاً باإلقامة يف سويسرا       
 .ومل تعد تواجه خطر الترحيل إىل بيالروس) بالتحديد

 رد الدولة الطرف

ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          
 . الطرف امتثلت لقرار اللجنة

 قرار اللجنة

 القضية ، الرقيق٢٨٠/٢٠٠٥

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك لترحيل إىل ليبيالييب وا

 آراء معتمدة يف ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥

 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة ٣ املادة -الترحيل 

 فالتدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطر منحت تدابري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف
تشكل اإلعادة القسرية لصاحب الشكوى إىل اجلماهريية    
العربـية الليبـية انـتهاكاً من جانب سويسرا حلقوقه          

وتدعو .  من االتفاقية  ٣املنصـوص عليها مبوجب املادة      
 من ١١٢ من املادة ٥اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 

 يوماً من   ٩٠نظامهـا الداخلي، إىل إبالغها، يف غضون        
إحالة هذا القرار، باخلطوات اليت اختذهتا استجابة       تاريخ  

 .املالحظات املذكورة أعاله

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦
 تاريخ الرد ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩
، أعاد مكتب اهلجرة    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧يف  

مارس / آذار ٥يف قراره املؤرخ    االحتـادي النظر جزئياً     
وقـد حصل صاحب الشكوى اآلن على وضع     . ٢٠٠٤

 .الجئ ومل يعد يواجه خطر الترحيل إىل ليبيا

 رد الدولة الطرف

ال حاجة ملزيد من النظر يف إطار إجراء املتابعة، فالدولة          
 . الطرف امتثلت لقرار اللجنة

 قرار اللجنة

 الدولة الطرف تونس

 القضية  ٦٠/١٩٩٦مبارك، 

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تونسي 

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠
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 املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة  ١٣ و١٢ املادتان -عدم إجراء حتقيق 
 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء

 ٩٠ولة الطرف إبالغها يف غضون      تطلب اللجنة من الد   
 .يوماً مبا اختذته من تدابري استجابةً ملالحظات اللجنة

 االنتصاف املوصى به

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٢
 تاريخ الرد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥

لقد . CAT/C/32/FU/1)(انظـر تقريـر املتابعة األول       
ورأت اللجنة يف   .  قرار اللجنة  طعنت الدولة الطرف يف   

أثناء الدورة الثالثة والثالثني أن على املقرر اخلاص ترتيب 
 . لقاٍء مع ممثل الدولة الطرف

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
انظـر املذكرة أدناه املتعلقة باملشاورات اليت أجريت مع       

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥السفري التونسي يف 
 شاورات مع الدولة الطرفم

، ١٨٨/٢٠٠١، و ١٨٧/٢٠٠١ثبيت وعبدلّي ولطيف،    
  ١٨٩/٢٠٠١و

 القضية

جنسية أصحاب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك اجلنسية تونسية
 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

 للجنةاملسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا ا  ١٣ و١٢ املادتان -عدم التحقيق 

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف ال شيء
إجـراء حتقيق يف ادعاءات أصحاب الشكاوى بالتعرض        

 يوماً  ٩٠للتعذيب وسوء املعاملة، وإخبارها يف غضون       
من تاريخ إحالة هذا القرار مبا اختذته من تدابري استجابة          

 . لآلراء اليت أعرب عنها آنفاً

 ى بهاالنتصاف املوص

 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٣
 تاريخ الرد  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ و٢٠٠٤مارس / آذار١٦

 ١٦ويف  ). CAT/C/32/FU/1(انظـر تقرير املتابعة األول      
. ، طعنت الدولة الطرف يف قرار اللجنة      ٢٠٠٤مارس  /آذار

 ينبغي للمقرر   ويف الدورة الثالثة والثالثني، رأت اللجنة أنه      
وقد مت  . اخلـاص أن يرتـب لقاًء مع ممثل الدولة الطرف         
 .ترتيب هذا اللقاء الذي يرد أدناه موجز عن مضمونه

 رد الدولة الطرف
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، أرسلت الدولة الطرف رداً     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦ويف  
وأشارت إىل طلب من أحد أصحـاب الشكاوى       . آخـر 

ــدم يف ) ١٨٩/٢٠٠١(  ٢٠٠٥مــايو / أيــار٣١ق
األمر الذي يثري يف نظرها شكوكاً      شـكواه،   " سـحب "ل    

حـول الدوافـع احلقيقية وراء تقدمي املشتكني الشكاوى         
 ١٨٨/٢٠٠١، و١٨٧/٢٠٠١(الـــثالث مجـــيعهـا 

وتكرر الدولة الطرف حججها السابقة     ). ١٨٩/٢٠٠١و
وتقـول إن سـحب الشـكوى يؤكد حججها بأن هذه           
الشكوى هي استغالل للعملية، وأن أصحاهبا مل يستنفدوا        

 االنتصـاف احمللـية وأن دوافع متثيل املنظمات غري        سـبل 
 . احلكومية ألصحاب الشكاوى ال تنم عن حسن نية

رسالة إىل ) ١٨٩/٢٠٠١(بعث أحد أصحاب الشكاوى 
" سحب" يطلب فيها    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١األمانـة يف    

قضيته، ويرفق هبا رسالةً يتخلى فيهـا عن صفة اللجوء         
  .يف سويسرا

، ُبعثـت رسالة صاحب     ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٨ويف  
 إىل صاحيب   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١الشـكوى املؤرخـة     

 ١٨٨/٢٠٠١ و١٨٧/٢٠٠١الشكوى يف القضيتني رقم     
، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢ويف  . للتعليق عليها 

رد كـال الشاكيني معربني عن دهشتهما لكون صاحب     
. لكشكواه دون تقدمي أي أسباب لذ   " سحب"الشكوى  

ومل يسـتبعدا أن يكون ضغط مـن السلطات التونسية         
وأصرا على أن شكوامهـا مشروعة     . سـبباً يف ذلـك    

وشـجعا اللجـنة على النظر يف قضيتيهمـا يف إطـار          
 .إجراء املتابعة

، وبعد تلقي   ٢٠٠٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١٢ويف  
اليت قدمها صاحب الشكوى " السحب"نسخة من رسالة 
خرين، رد ممثل صاحب الشكوى على      من املشتكيني اآل  

. ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١رسالة صاحب الشكوى املؤرخة     
وأعرب ممثل صاحب الشكوى عن استغرابه من السحب        
املـزعوم الـذي عزاه إىل ضغط على صاحب الشكوى          

. وأسـرته وإىل هتديـدات من سلطات الدولة الطرف        
وقال . ويتضح ذلك من الطريقة اليت سحبت هبا الشكوى

لسـحب ال يعد تراجعاً عن وقائع القضية وال هو          إن ا 
. يعفي من قاموا بتعذيب صاحب الشكوى من املسؤولية       

 رد صاحب الشكوى
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وقال إنه يعرب عن أسفه للسحب ويشجع اللجنة على         
 .مواصلة النظر يف هذه القضية يف إطار إجراء املتابعة

، التقى املقرر اخلاص    ٢٠٠٥نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٥يف  
، ١٨٧/٢٠٠١عـين باملتابعة سفري تونس بشأن القضايا        امل
وأوضـح لـه مضمون    . ١٨٩/٢٠٠١ و ١٨٨/٢٠٠١و

 ٣١فأشار السفري إىل رسالٍة أرسلت يف       . إجـراء املـتابعة   
 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من       ٢٠٠٥مايو  /أيار

أحـد مقدمـي الشكاوى، وهو السيد لطيف بو عبد اهللا           
وقال صاحب الشكوى يف    ). ١٨٩/٢٠٠١القضـية رقم    (

شكواه وإنه أرفق رسالة ختلى فيها " سحب"رسالته إنه يود  
وذكر السفري أن صاحب    . عـن صـفة الجئ يف سويسرا      

الشكوى قد اتصل بالسفارة لتصدر لـه جواز سفر وبأنه         
وهو ال  . بصـدد استنفاد سبل االنتصاف احمللية يف تونس       

لبقاء رغم ختليه   يزال مقيماً يف سويسرا اليت مسحت لـه با       
وفيما خيص القضيتني األخريني، بّين     . عـن صـفة اللجوء    

املقـرر اخلـاص أنه ال بد من تناول كل قضية مبعزٍل عن             
األخـرى وأن اللجـنة قد طلبت إجراء حتقيقات يف هذا           

وتساءل السفري عن السبب الذي دفع اللجنة ألن        . الشـأن 
 وقٍت تعتقد ترى النظر يف األسس املوضوعية أمراً مناسباً يف      

. فـيه الدولة الطرف أن سبل االنتصاف احمللية مل تستنفد         
فأوضـح املقرر أن اللجنة اعتقدت أن التدابري اليت أشارت          
إلـيها الدولة الطرف مل تكن فعالة، ومما يؤكد ذلك عدم           
إجراء أي حتقيقات بشأن أي من هذه القضايا خالل فترٍة          

 .عاءاتتزيد عن عشر سنوات مضت على تاريخ االد
وأكـد السفري أنه سينقل إىل الدولة الطرف دواعي قلق          
اللجـنة والطلـبات املتعلقـة بالتحقيقات يف القضيتني        

 وسيبلغ اللجنة مبا يستجد     ١٨٨/٢٠٠١ و ١٨٧/٢٠٠١
 .من معلومات بشأن أي إجراء ُيتخذ فيما بعد للمتابعة

 مشاورات مع الدولة الطرف

 لة الطرفالدو مجهورية فنـزويال البوليفارية

 القضية  ١١٠/١٩٩٨تشيبانا، 

 جنسية صاحبة الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك بريوية والترحيل إىل بريو

 آراء معتمدة يف  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠

٣شكل تسليم صاحبة الشكوى إىل بريو انتهاكاً للمادة   املسائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنة
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 مؤقـتة لكن الدولة الطرف مل توافق      منحـت تدابـري     
 .)١٤(عليها

 لتدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرفا

 االنتصاف املوصى به ال شيء
 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ١٩٩٩مارس / آذار٧

 تاريخ الرد  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٩كان آخر رد مؤرخاً 
 ملا ورد يف التقرير     وفقاً (٢٠٠١يونيه  / حزيـران  ١٣يف  

، قدمت الدولة   )املرحـلي أثناء الدورة الرابعة والثالثني     
الطرف تقريراً عن ظروف احتجاز صاحبة الشكوى يف        

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣ويف  . سـجن تشوريوس بليما   
، قـام سـفري فنـزويال يف بريو بزيارة صاحبة          ٢٠٠٠

 الشكوى يف السجن مصطحباً معه ممثلني عن اإلدارة يف        
وأجرى الفريق مقابلةً مع صاحبة الشكوى دامت       . بريو
 دقـيقة، فأبلغتهم أثناءها أهنا مل تتعرض ألي سوء          ٥٠

والحظ الفريق أن السجينة    . معاملة جسدية أو نفسانية   
وكانت قد ُنقلت يف   . كانـت تـبدو يف صـحٍة جيدة       

 من جناح األمن املشدد إىل جناح       ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول
حيث متتعت بامتيازاٍت أخرى    " سطاألمن اخلاص املتو  "

مثل تلقي زيارات ملدة ساعة يف األسبوع وقضاء ساعتني   
 .يومياً يف ساحة السجن وممارسة أنشطة مهنية وتعليمية

أكتوبر / تشرين األول  ١٨ويف مذكـرٍة شفوية مؤرخة      
، أحالـت الدولة الطرف تقريراً ثانياً من أمني          ٢٠٠١

بشأن ظروف   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٧املظامل مؤرخاً   
وتضمن تقريراً عن زيارة قام     . احتجاز صاحبة الشكوى  

هبـا أحـد أفراد السفارة الفرتويلية يف بريو إىل صاحبة           
الشكوى يف السجن برفقة مدير الشؤون اجلنائية وشؤون 

وذكرت . ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤السجون يف بريو يف 
السـجينة أن ظـروف احتجازها قد حتسنت وبات يف          

 رد الدولة الطرف

                                                      

لب عالوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق ألن الدولة الطرف مل تستجب لط             : "ذكرت اللجنة ما يلي    )١٤(
 من نظامها الداخلي االمتناع عن طرد أو تسليم صاحبة الشكوى يف الوقت الذي تنظر فيه ١٠٨ من املادة ٣اللجنة مبوجب الفقرة 

وترى اللجنة أن الدولة الطرف إذ صادقت على االتفاقية وقبلت عن     . اللجـنة يف بالغهـا، وبالتايل، فإهنا مل متتثل لروح االتفاقية          
واالمتثال للتدابري املؤقتة اليت تدعو . ، فقد تعهدت بالتعاون حبسن نية يف تطبيق اإلجراء٢٢نة مبوجب املادة طواعية باختصاص اللج

إليها اللجنة يف احلاالت اليت ترى أهنا معقولة أساسي حلماية الشخص املعين من األذى الذي ال يعوض والذي ميكن أيضاً أن ُيبطل                      
 ".لجنةالنتيجة النهائية لإلجراءات أمام ال
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لكنها أخربهتما . يـة أسرهتا أكثر من قبل    مقدورهـا رؤ  
ويعتقد أمني املظامل . بنيتها الطعن يف احلكم الصادر حبقها

األمن اخلاص  "أن صاحبة الشكوى قد ُنقلت من جناح        
حيث أصبحت  " األمن املتوسط "إىل جناح   " املتوسـط 

 ٤وعالوةً على ذلك، ومنذ     . تتمـتع بامتيازات إضافية   
 أصبح لكل سجون األمن    ،٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 

: املشـدد يف الـبلد نظـام جديـد يشـمل مـا يلي             
وقبول زيارات  . إزالة احلجرات الفاصلة  : الزيارات) أ(

وسائط ) ب(أفـرد األسرة أو األصدقاء دون أية قيود؛         
تتاح للمحتجزين وسائط اإلعالم دون أية قيود؛ : اإلعالم

 أية  جيوز للمحامني زيارة السجناء دون    : احملـامون ) ج(
مينح : ساحة السجن ) د(قيود أربع مرات يف األسبوع؛      

وخلص . السجناء حرية التنقل حىت الساعة العاشرة ليالً      
أمـني املظـامل إىل أن صاحبة الشكوى تتمتع بظروف          
احـتجاٍز أكثر مرونة بسبب وضعها الشخصي ونتيجة        

ديسمرب / كانون األول  ٤الـتعديالت الـيت اعتمدت يف       
متع بصحٍة جيدة، فيما عدا أهنا      كمـا أهنـا تت    . ٢٠٠٠

ومل تتعرض ألي سوء معاملة     . تشـكو مـن االكتئاب    
جسدية أو نفسانية، وتتلقى زيارات أسبوعية من أفراد        

 .أسرهتا وتشارك يف أنشطة مهنية وتعليمية يف السجن
، أعلمت الدولة   ٢٠٠٥ديسمرب  / كـانون األول   ٩ويف  

تصل يف  الطرف اللجنة أن سفري فنـزويال يف بريو قد ا        
 بالسيدة نونيز تشيبانا    ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣

يف سجن األمن املشدد املخصص للنساء يف تشوريوس،        
ووفقاً هلذه املذكرة، كانت السلطات الفرتويلية      . بلـيما 

تسـعى للحيلولة دون فرض عقوبة اإلعدام أو السجن         
 ٣٠املؤبد على صاحبة الشكوى أو سجنها ملدة تزيد عن 

وقد . و إخضـاعها للتعذيب أو لسوء املعاملة      عامـاً أ  
أعربت صاحبة الشكوى يف املقابلة اليت أجريت معها عن 
أسفها ألن سلطات تشوريوس البريوية قد منعت أخاها        
الـذي جاء من فنـزويال خصيصاً لزيارهتا من دخول         

وذكرت أهنا تتلقى عالجاً طبياً وميكنها تلقي       . السـجن 
عيش يف ظل نظام سجن يفرض      زيارات من ابنها، وإهنا ت    

وأضافت إهنا  . احلـد األدىن مـن القيود على احملتجزين       
تـتلقى زيـارات كـل ستة أشهر من أعضاء السفارة           

وتشري الدولة الطرف إىل أن الوضع      . الفرتويلية يف بريو  
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ومل يعد  . يف بريو قد تغري منذ أن اعتمدت اللجنة قرارها        
ل احلكومة  هـناك أي منط من التعذيب املتفشي، وتعم       

عـلى إنصاف ضحايا انتهاكات النظام السابق حلقوق        
وقد تلقت صاحبة الشكوى زيارات منتظمة      . اإلنسـان 

. ومل ختضع للتعذيب أو ألي نوع آخر من سوء املعاملة         
وتعتـرب الدولة الطرف أهنا وفت بالتزامها القاضي بأن         
تضمن، من خالل الرصد، عدم تعرض صاحبة الشكوى        

 .بة تتناىف وأحكام االتفاقيةملعاملة أو عقو
وتعتـرب احلكومـة كذلك أهنا امتثلت للتوصية بتجنب         

وأبلغت اللجنة أهنا . حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل   
 ،٢٠٠١منذ أن اعتمدت القانون املتعلق بالالجئني يف عام 

أخذت اللجنة الوطنية لالجئني املنشأة حديثاً تعاجل على        
ات املقدمة من ملتمسي اللجوء النحو الواجب مجيع الطلب

 . فضالً عن النظر يف حاالت الترحيل
وتطلـب احلكومـة إىل اللجـنة أن تعلن بأهنا امتثلت           
لتوصـيات اللجنة، وبأن تعفي احلكومة من مهمة رصد         

 .حالة املرّحلة يف بريو
 رد صاحبة الشكوى ال شيء

دورهتا الثامنة والثالثني أي انتهاكات لالتفاقية إمنا طلبت        الشـكاوى الـيت مل جتـد فـيها اللجـنة لغاية             
 فيها معلومات للمتابعة

 الدولة الطرف أملانيا

 القضية  ٢١٤/٢٠٠٢ك، . أ. م

 جنسية صاحب الشكوى وبلد الترحيل إذا انطبق ذلك تركي والترحيل إىل تركيا

 آراء معتمدة يف  ٢٠٠٤مايو / أيار١٢

 سائل واالنتهاكات اليت وجدهتا اللجنةامل ال يوجد أي انتهاك
. منحـت تدابـري مؤقتة ووافقت عليها الدولة الطرف        

ورفـض املقـرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة طلب         
 .الدولة الطرف سحب التدابري املؤقتة املطلوبة

 التدابري املؤقتة املمنوحة واستجابة الدولة الطرف 

ي انتهاك  رغـم أن اللجـنة خلصت إىل عدم وجود أ         
لالتفاقـية، فقد رحبت باستعداد الدولة الطرف لرصد        
حالة صاحب الشكوى إثر عودته إىل تركيا، وطلبت من 

 .الدولة الطرف إبقاءها على علم بتطورات الوضع

 االنتصاف املوصى به
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 التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف ال شيء
 تاريخ الرد  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠

ولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى قد    أعلمـت الد  
يوليه /وافق على مغادرة األراضي األملانية طوعاً يف متوز       

 ٢٨ وأنـه ذكـر يف رسـالٍة وجهها حماميه يف            ٢٠٠٤
يوليه / متوز ٢ أنه سيغادر أملانيا يف      ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
ويف الرسالة ذاهتا، وكذلك يف حمادثة هاتفية يف        . ٢٠٠٤
، قال حماميه إن صاحب     ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧

الشكوى ال يرغب يف أن تظل الدولة الطرف ترصده يف          
وهلذا . تركـيا، ولن يطلب مساعدهتا إال يف حالة إيقافه        

السـبب، ال تـرى الدولة الطرف ضرورة لبذل جهود          
 .إضافية لرصد احلالة يف الوقت احلاضر

 رد الدولة الطرف

 رد صاحب الشكوى ال شيء
 قرار اللجنة د من اإلجراءات ال حاجة الختاذ مزي
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  االجتماعات املقبلة للجنة-سابعاً 

وقد حددت اللجنة، بالتشاور .  من نظامها الداخلي، دورتني عاديتني كل سنة٢تعقد اللجنة وفقاً للمادة  -٨٨
 :يليوهذه املواعيد هي كما . ٢٠٠٩-٢٠٠٨مع األمني العام، مواعيد انعقاد دورهتا العادية لفترة السنتني 

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ -أبريل / نيسان٢٦ الدورة األربعون 
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١-٣ الدورة احلادية واألربعون 
 ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢-٤ الدورة الثانية واألربعون 
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٩ الدورة الثالثة واألربعون 

ويف هذه الفترة ذاهتا، .  تقريراً يف السنة١٦، أي ما متوسطه  تقارير٢٠٣، تلقت اللجنة ١٩٩٥ومنذ عام  -٨٩
مايو / أيار ١٨وهذا يعين أنه يف     .  تقريراً ١٦٣ تقريراً يف السنة وما جمموعه       ١٣نظـرت اللجـنة يف ما متوسطه        

عدد ، بلغ   ١٩٩٥ويف عام   .  تقريراً يف انتظار النظر فيها     ٢٦، وهو آخر أيام الدورة الثامنة والثالثني بقي         ٢٠٠٧
، ما ٢٠٠٧ دولة طرفاً يف عام ١٤٤وبلغ عدد هذه البلدان .  بلدا٨٨ًالبلدان األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب 

 .ويف هذا الوقت مل تقع زيادة يف األوقات املخصصة للجلسات العامة للجنة.  يف املائة٦٤يشكل زيادة بنسبة 

ية توفري الوقت الكايف للجنة كي تضطلع بأعماهلا بكفاءة، أوالمها أمه. ويتعني النظر يف مسألتني مترابطتني -٩٠
 . تقريراً يف انتظار النظر فيها٢٥وثانيتهما تيسري النظر يف األعمال املتراكمة ألزيد من 

فيما يتعلق باملسألة األوىل، فإن تناول األعمال الواردة ميكن االضطالع به من خالل اجتماع اللجنة يف                 -٩١
 تقريراً يف السنة أو حوايل عدد       ١٦تستغرق كل منهما ثالثة أسابيع، مما ميكّن اللجنة من تناول           دورتني يف السنة    

 .التقارير اليت ترد سنوياً

أما املسألة الثانية فتطرح الشرط املهم وهو تناول األعمال املتراكمة حالياً وهي التقارير الثالثني اليت تنتظر  -٩٢
العدد ميثل األعمال املتراكمة يف سنتني، أي أن القرير الذي يقدم إىل اللجنة يف وهذا . الـنظر فيها من قبل اللجنة   

وترى اللجنة أنه يف وسعها حلّ مشكلة       . ٢٠٠٩نوفمرب  / ال ينظر فيه قبل تشرين الثاين      ٢٠٠٧يونـيه   /حزيـران 
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني األعمال املتراكمة إذا أذن هلا أن جتتمع بصفة استثنائية يف ثالث دورات يف السنة يف فترة 

وبذلك .  كلياً للنظر يف تقارير الدول األطراف   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف العامني   ) االستثنائية(وختصـص الدورة الثالثة     
 . تقارير يف كل دورة استثنائية١٠ستتمكن اللجنة من النظر يف 

  اعتماد التقرير السنوي للجنة عن أنشطتها-ثامناً 

 من االتفاقية، تقريراً سنوياً عن أنشطتها إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية            ٢٤تقدم اللجنة، وفقاً للمادة      -٩٣
نوفمرب، وهي /وملّا كانت اللجنة تعقد دورهتا العادية الثانية يف كل سنة تقوميية يف أواخر شهر تشرين الثاين. العامة

 هناية دورهتا الربيعية، ليتسّنى تقدميه فترة تصادف الدورات العادية للجمعية العامة، فإهنا تعتمد تقريرها السنوي يف
مايو / أيار١٨، املعقودة يف ٧٨٠وتبعاً لذلك، نظرت اللجنة يف جلستها . إىل اجلمعية العامة يف نفس السنة التقوميية

 .، يف التقرير املتعلق بأنشطتها يف الدورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني واعتمدته باإلمجاع٢٠٠٧
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  األولفقاملر

 ضروب الـيت وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           الـدول 
  أو انضمت   عليهااملعاملـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو صدقت          

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨إليها حـىت                      

 الدولـة التوقيع تاريخ )ب( اخلالفةأو) أ( التصديق أو االنضمامتاريخ

  الروسياالحتاد ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٨٧مارس / آذار٣
 إثيوبيا  )أ(١٩٩٤مارس / آذار١٤
 أذربيجان  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦
 األرجنتني ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٤
 األردن  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٣

   

 أرمينيا  )أ(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣
 إسبانيا ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٧أكتوبر /ول تشرين األ٢١
 أستراليا ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٨٩أغسطس / آب٨
 إستونيا  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١
 إسرائيل ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣
   

 أفغانستان ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٧أبريل / نيسان١
 إكوادور ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٨مارس /ذار آ٣٠
 ألبانيا  )أ(١٩٨٤مايو / أيار١١
 أملانيا ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١
  وبربوداأنتيغوا  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٩

   

 أندورا ٢٠٠٢أغسطس / آب٥ )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢
 إندونيسيا ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٨
 أوروغواي ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٤
 أوزبكستان  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨
 أوغندا  )أ(١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٣
   

 أوكرانيا ١٩٨٦فرباير / شباط٢٧ ١٩٨٧فرباير / شباط٢٤
 آيرلندا  ١٩٩٢ سبتمرب/ أيلول٢٨ ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١
 آيسلندا  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٣
 إيطاليا ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢
 باراغواي ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٩٠مارس / آذار١٢

   

 البحرين  )أ(١٩٩٨مارس / آذار٦
 الربازيل ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٣ ١٩٨٩سبتمرب /  أيلول٢٨
  الربتغال  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٨٩ فرباير/ شباط٩
  بلجيكا  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥
 بلغاريا  ١٩٨٦يونيه / حزيران١٠ ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٦
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  بليز  )أ(١٩٨٦مارس / آذار١٧
 بنغالديش  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥
 بنمـا ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٤
 بنن  )أ(١٩٩٢مارس / آذار١٢
  بوتسوانا  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨
   

  فاسوبوركينا  )أ(١٩٩٩ يناير/ كانون الثاين٤
 بوروندي  )أ(١٩٩٣فرباير / شباط١٨
  واهلرسك البوسنة  )ب(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١
  بولندا ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٣ ١٩٨٩يوليه / متوز٢٦
  بوليفيا  ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢

   

  بريو  ١٩٨٥مايو / أيار٢٩ ١٩٨٨يونيه / متوز٧
 بيالروس  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٩  ١٩٨٧مارس / آذار١٣
 تركمانستان  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥
  تركيا ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥ ١٩٨٨أغسطس / آب٢
 تشاد  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩
   

 توغو ١٩٨٧مارس / آذار٢٥ ١٩٨٧نوفمرب /تشرين الثاين١٨
 تونس ١٩٨٧أغسطس / آب٢٦ ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٣
  ليشيت- تيمور  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦
 )ب(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

 اجلبل األسود 
 اجلزائر  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ١٩٨٩سبتمرب / أيلول١٢
   
  القمر جزر ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ 

  العربية الليبيةاجلماهريية  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦
  التشيكيةاجلمهورية  )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢

  الدومينيكيةاجلمهورية ١٩٨٥فرباير / شباط ٤ 
 سورية العربية الاجلمهورية  )أ(٢٠٠٤أغسطس / آب١٩
   
  كوريامجهورية  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩
  الكونغو الدميقراطية مجهورية  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٨
  اليوغوسالفية السابقةمقدونيا مجهورية  )ب(١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٢
  مولدوفامجهورية  )أ(١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  أفريقيا جنوب  ١٩٩٣يناير /كانون الثاين٢٩ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠
   
  جورجيا  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦
 جيبويت  )أ(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥
 الدامنرك ١٩٨٥فرباير / شباط ٤ ١٩٨٧مايو / أيار٢٧
  األخضر الرأس  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤
 رومانيا  )أ(١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨
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)أ(١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين األول٧
  زامبيا 

  تومي وبرينسييب سان ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ٦ 
  فنسنت وجزر غرينادينسانت  )أ(٢٠٠١أغسطس / آب١
  مارينوسان ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨ 
  النكا سري   )أ(١٩٩٤يناير / كانون الثاين٣
   
 السلفادور  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١٧
 سلوفاكيا  )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٩
 سلوفينيا  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١٦
  السنغال  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٨٦أغسطس / آب٢١
 سوازيلند  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار٢٦
   
  السودان  ١٩٨٦يونيه / حزيران٤ 
 السويد  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨
 سويسرا  ١٩٨٥فرباير / شباط ٤  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٢
  سرياليون   ٢٠٠١أبريل /يسان ن٢٥
 سيشيل ١٩٨٥مارس / آذار١٨ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥
   
 شيلي ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٣ ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٣٠
  واجلبل األسودصربيا  )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢
 الصومال  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٤
 الصني ١٩٨٦ ديسمرب/ كانون األول١٢ ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٤
 طاجيكستان  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١
   
 غابون  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢١ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨
 غامبيا  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٣ 
 غانا ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ )أ(٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧
 غواتيماال  )أ(١٩٩٠يناير / كانون الثاين٥
  غيانا  ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٥  ١٩٨٨مايو / أيار١٩
   
  غينيا  ١٩٨٦مايو / أيار٣٠  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٠
  االستوائيةغينيا  )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨
  بيساو- غينيا ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢ 

 فرنسا  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٨٦فرباير / شباط١٨
 الفلبني  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران١٨
   
 )البوليفارية -مجهورية  (فرتويال ١٩٨٥فرباير / شباط١٥  ١٩٩١يوليه / متوز٢٩
 فنلندا  ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٩أغسطس / آب٣٠
 قربص  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٩ ١٩٩١يوليه / متوز١٨
  قطر  )أ(٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١١
 قريغيزستان  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥
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 كازاخستان  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦
  الكامريون  )أ(١٩٨٦ديسمرب /كانون األول١٩
  الرسويلالكرسي  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦
 كرواتيا  )ب(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢
 كمبوديا  )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥
   
  كندا ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٤
 كوبا  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٧  ١٩٩٥يو ما/ أيار١٧
  ديفواركوت  )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨
 كوستاريكا ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١١
  كولومبيا ١٩٨٥أبريل / نيسان١٠ ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٨
   
 الكونغو  )أ(٢٠٠٣يوليه / متوز٣٠
  الكويت  )أ(١٩٩٦مارس / آذار٨
 كينيا  )أ(١٩٩٧فرباير / شباط٢١
 التفيا   )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤
 لبنان  )أ(٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥
   
 لكسمربغ  ١٩٨٥فرباير / شباط٢٢ ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٩
 ليبرييا  )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢
 ليتوانيا  )أ(١٩٩٦فرباير / شباط١
 ليختنشتاين ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٧  ١٩٩٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٢
 ليسوتو  )أ(٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢
   
 مالطة  )أ(١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣
  مايل  )أ(١٩٩٩فرباير / شباط٢٦
  مدغشقر ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١ )أ(٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٣
  مصر  )أ(١٩٨٦يونيه / حزيران٢٥
  املغرب ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٨  ١٩٩٣يه يون/ حزيران٢١
   
 املكسيك  ١٩٨٥مارس / آذار١٨  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٣
  مالوي  )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١
 ملديف  )أ(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠
  العربية السعودية اململكة   )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣
 لـربيطانيا العظمى   املـتحدة  اململكـة   ١٩٨٥ارس م/ آذار١٥ ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٨

  الشمالية وآيرلندا  
   
  منغوليا   ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤
 موريتانيا  )أ(٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧
 موريشيوس  )أ(١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩
 موزامبيق  )أ(١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٤
 اكومون  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦
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  ناميبيا  )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  ناورو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين ١٢ 
  النرويج  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٨٦يوليه / متوز٩
  النمسا  ١٩٨٥مارس / آذار١٤  ١٩٨٧يوليه / متوز٢٩
  نيبال   )أ(١٩٩١مايو/ أيار١٤
   
  النيجر  )أ(١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥
  نيجرييا  ١٩٨٨يوليه / متوز٢٨  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨

  نيكاراغوا ١٩٨٥أبريل / نيسان١٥ 
  نيوزيلندا ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٠

  اهلند  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٤ 
   
  وراسهند ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ )أ(١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٥
  هنغاريا ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٧أبريل / نيسان١٥
  هولندا ١٩٨٥فرباير / شباط٤  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢١
  املتحدة األمريكية الواليات ١٩٨٨أبريل / نيسان١٨  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١
  اليابان  )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩
   
  اليمن  )أ(١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٥
  اليونان ١٩٨٥فرباير / شباط٤ ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٦

 احلواشي

 ). بلدا٧٥ً(انضمام  )أ(
 ). بلدان٧(خالفة  )ب(
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 املرفق الثاين

الدول األطراف اليت أعلنت، لدى التصديق على االتفاقية أو 
االنضمام إليها، أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة الذي تنص         

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ من االتفاقية، حىت ٢٠عليه املادة  

 إسرائيل

 أفغانستان

 اجلمهورية العربية السورية

 الصني 

 غينيا االستوائية

 كوبا

 الكويت

 املغرب

 اململكة العربية السعودية

 موريتانيا
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 املرفق الثالث

 الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني
 )أ(٢٠٠٧ مايو/ أيار١٨حىت  ، من االتفاقية٢٢ و٢١

 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ
 االحتاد الروسي   ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١
 األرجنتني   ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
 إسبانيا   ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
 أستراليا   ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٩
 إكوادور   ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩
  
 أوكرانيا ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢
 أملانيا   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٩
 أوروغواي   ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
 آيرلندا   ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١
 آيسلندا  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  
 إيطاليا   ١٩٨٩فرباير /شباط١١
 باراغواي ٢٠٠٢مايو / أيار٢٩
 الربتغال   ١٩٨٩مارس / آذار١١
 بلجيكا  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٥
 بلغاريا   ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢
  
 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤
 بولندا  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٢
 بريو ١٩٨٨يوليه / متوز٧
 تركيا  ١٩٨٨ سبتمرب/ أيلول١
 توغو   ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨
  
 تونس   ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٣
 اجلزائر  ١٩٨٩أكتوبر /تشرين األول ١٢
 اجلمهورية التشيكية   ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣
 جنوب أفريقيا   ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠
 الدامنرك   ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
  
 سلوفاكيا  ١٩٩٥أبريل / نيسان١٧
 سلوفينيا   ١٩٩٣يوليه / متوز١٦
 السنغال   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١٦
 السويد   ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
 سويسرا   ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
  
 شيلي ٢٠٠٤مارس / آذار١٥
 صربيا واجلبل األسود ٢٠٠١مارس / آذار١٢
 غانا ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧
 فرنسا  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
 فنـزويال  ١٩٩٤أبريل / نسيان٢٦
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 فنلندا  ١٩٨٩سبتمرب / أيلول٢٩
 قربص   ١٩٩٣أبريل / نسيان٨
 الكامريون  ٢٠٠٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١١
 كرواتيا  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨
 كندا   ١٩٨٧يوليه / متوز٢٤
  
 كوستاريكا  ٢٠٠٢ فرباير/ شباط٢٧
 لكسمربغ  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٩
 ليختنشتاين  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢
 مالطة  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٣
 موناكو  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٦
  
 النرويج  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
 النمسا   ١٩٨٧أغسطس / آب٢٨
 نيوزيلندا  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٩
 هنغاريا   ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦
 هولندا   ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٠
  
 اليونان ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٥

 لدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعالن املنصوص عليها
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ من االتفاقية، حىت ٢١يف املادة 

 أوغندا  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٩
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  ١٩٨٨ ديسمرب/ كانون األول٨
 دة األمريكية الواليات املتح ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١
 اليابان  ١٩٩٩يونيه /  حزيران٢٩

 الدول األطراف اليت مل تصدر سوى اإلعالن املنصوص عليه يف
 )ب(٢٠٠٧مايو / أيار١٨من االتفاقية، حىت  ٢٢املادة 

 أذربيجان ٢٠٠٢فرباير / شباط ٤
 بوروندي ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠
 سيشيل  ٢٠٠١أغسطس / آب٦

 غواتيماال ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥
 املكسيك  ٢٠٠٢مارس / آذار١٥

 احلواشي

 .٢١ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٥١أصدر ما جمموعه  )أ(
 .٢٢ دولة طرفاً اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٥٦أصدر ما جمموعه  )ب(
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 املرفق الرابع

 ٢٠٠٧أعضاء جلنة مناهضة التعذيب يف عام 

  مـدة العضـوية تنتهي يف
 اسم العضو بلد اجلنسية ديسمرب / كانون األول٣١

 السيدة السعدية بلمري املغرب ٢٠٠٩
 السيدة نورا سوايس النرويج ٢٠٠٩

 السيدة فيليس غاير الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٧

 السيد لويس غاليغوس تشرييبوغا إكوادور ٢٠٠٧

 السيد كلوديو غرومسان شيلي ٢٠٠٧

 سيد جربيل كاماراال السنغال ٢٠٠٧

 السيد ألكساندر كوفالييف االحتاد الروسي ٢٠٠٩

 السيد فرناندو مارينيو إسبانيا ٢٠٠٩

 السيد أندرياس مافروماتيس قربص ٢٠٠٧

 السيد سييسيان وانغ الصني ٢٠٠٩
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 املرفق اخلامس

 التقارير اليت تأخر تقدميها
 الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير *التاريخ املنقح

 التقارير األولية

 غينيا  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨ 
 الصومال  ١٩٩١فرباير / شباط٢٢ 
 سيشيل  ١٩٩٣يونيه / حزيران٣ 
 الرأس األخضر  ١٩٩٣يوليه / متوز٣ 
 أنتيغوا وبربودا  ١٩٩٤أغسطس / آب١٧ 
    
 إثيوبيا  ١٩٩٥أبريل / نيسان١٢ 
 ادتش  ١٩٩٦يوليه / متوز٩ 
 كوت ديفوار  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٦ 
 مالوي  ١٩٩٧يوليه / متوز١٠ 
 هندوراس  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٣ 
    
 كينيا  ١٩٩٨مارس / آذار٢٢ 
 بنغالديش  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ 
 النيجر  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣ 
 بوركينا فاسو  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢ 
 مايل  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٧ 
    
 تركمانستان  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢٥ 
 موزامبيق  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٤ 
 غانا  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٦ 
 بوتسوانا  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧ 
 غابون  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧ 
    
 لبنان  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣ 
 سرياليون  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ 
 نيجرييا  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٨ 
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠ 
 ليسوتو  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١ 
    

                                                      

 اختذته الذي   مقرر لل  الوارد بني قوسني معقوفتني، هو التاريخ اجلديد لتقدمي تقرير الدولة الطرف، وفقاًً            التاريخ * 
 .التقرير السابق للدولة الطرففيما يتعلق باللجنة عند اعتماد التوصيات 
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 منغوليا ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٣
 آيرلندا  ٢٠٠٣مايو / أيار١١ 
 الكرسي الرسويل  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥ 
 غينيا االستوائية  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٦ 
 جيبويت  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥ 
    
  ليشيت-تيمور   ٢٠٠٤مايو / أيار١٦ 
 الكونغو  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 
 الكونغو  ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠ 
 سوازيلند  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ 
 ملديف  ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠ 
 ليبرييا  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٢ 
    
 اجلمهورية العربية السورية  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٩ 
 موريتانيا  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٧ 
 نيكاراغوا  ٢٠٠٦أغسطس / آب٤ 
 مدغشقر  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣ 

 التقارير الدورية الثانية

 أفغانستان  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥ 
 بليز  ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥ 
 الفلبني  ١٩٩٢يونيه /ن حزيرا٢٥ 
 أوغندا   ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥ ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[
 توغو  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٧ ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٧[
    
 غيانا  ١٩٩٣يونيه / حزيران١٧ ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١[
 الربازيل  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٧ 
 غينيا  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨ 
 الصومال  ١٩٩٥فرباير / شباط٢٢ 
 رومانيا  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٦ 
  
 اليمن  ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٤ 
 األردن  ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢ 
 البوسنة واهلرسك   ١٩٩٧مارس / آذار٥ ]٢٠٠٩مارس / آذار٥[
 سيشيل  ١٩٩٧يونيه / حزيران٣ 
 الرأس األخضر  ١٩٩٧يوليه /ز متو٣ 
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 كمبوديا  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣ 
 بوروندي  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩ ]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١[
 سلوفاكيا  ١٩٩٨مايو / أيار٢٧ 
 أنتيغوا وبربودا  ١٩٩٨أغسطس / آب١٧ 
 إثيوبيا  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢ 
    
 ألبانيا   ١٩٩٩يونيه / حزيران٩ ]٢٠٠٧ه يوني/ حزيران٩[
 ناميبيا  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٧ 
]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١[  طاجيكستان  ٢٠٠٠فرباير / شباط٩
 كوبا  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٥ 
 تشاد  ٢٠٠٠يوليه / متوز٨ 
    
 هورية مولدوفامج   ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٧ ]٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧[
 كوت ديفوار  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٦ 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية   ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦ ]٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦[
 السلفادور  ٢٠٠١يوليه / متوز١٦ 
 الكويت  ٢٠٠١أبريل / نيسان٦ 
    
 مالوي  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ 
 راسهندو  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣ 
 كينيا  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ 
 قريغيزستان  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ 
 اململكة العربية السعودية  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢١ 
    
 البحرين   ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ ]٢٠٠٧أبريل / نيسان٤[
 بنغالديش  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣ 
 النيجر  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣ 
]٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١[  جنوب أفريقيا  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨
 بوركينا فاسو  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢ 
    
 مايل  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٧ 
 بوليفيا  ٢٠٠٤مايو / أيار١١ 
 تركمانستان  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٤ 
 اليابان  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٩ ]٢٠١١يونيه / حزيران٣٠[
 موزامبيق  ٢٠٠٤أكتوبر / األول تشرين١٣ 
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 قطر  ٢٠٠٥فرباير / شباط٩ ]٢٠٠٥فرباير / شباط١٠[
 بوتسوانا  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧ 
 غابون  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٨ 
 لبنان  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥ 
 غانا  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٨ 
    
 سرياليون  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ 
 نيجرييا  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨ 
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ 
 ليسوتو  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٢ 
 منغوليا  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ 
    
 آيرلندا  ٢٠٠٧مايو / أيار١١ 

 التقارير الدورية الثالثة

 أفغانستان  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥ 
 بليز  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥ 
 الفلبني  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥ 
 السنغال  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥ 
 أوروغواي  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥ 
    
 تركيا   ١٩٩٧أغسطس / آب٣١ ]٢٠٠٥أغسطس / آب٣١[
 تونس   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٢ ]١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠[
 يلالرباز  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧ 
 غينيا  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨ 
 الصومال  ١٩٩٩فرباير / شباط٢٢ 
    
 مالطة   ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٢ ]٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١[
 ليختنشتاين  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١ 
 رومانيا  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٦ 
 نيبال   ٢٠٠٠ يونيه/ حزيران١٢ ]٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢[
 صربيا   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٣ 
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 اليمن ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤
 األردن  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 البوسنة واهلرسك   ٢٠٠١مارس / آذار٥ ]٢٠٠٩مارس / آذار٥[
 بنن  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٠ 
 سيشيل  ٢٠٠١يونيه / حزيران٣ 
    
 الرأس األخضر  ٢٠٠١يوليه / متوز٣ 
 كمبوديا  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣ 
 موريشيوس  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٧ 
 سلوفاكيا  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٧ 
 أنتيغوا وبربودا  ٢٠٠٢أغسطس / آب١٧ 
    
 أرمينيا  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٢ 
 كوستاريكا  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠ 
 سري النكا   ٢٠٠٣فرباير / شباط١ ]٢٠٠٧فرباير / شباط١[
 إثيوبيا  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٢ 
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١ 
    
 ناميبيا  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٧ 
 مجهورية كوريا  ٢٠٠٤فرباير / شباط٧ ]٢٠١٢فرباير / شباط٧[
 كوبا  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥ 
 تشاد  ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ 
 كوت ديفوار  ٢٠٠٤يوليه / متوز١٦ 
    
 مجهورية مولدوفا  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧ 
 كوت ديفوار  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٦ 
 ليتوانيا  ٢٠٠٥مارس / آذار١ 
 الكويت  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٥ 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية   ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦ ]٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦[
    
 السلفادور  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٦ 
 أذربيجان  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ 
 هندوراس  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٣ 
 كينيا  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٢ 
 مالوي  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠ 
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 سلوفينيا ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤
 ريغيزستانق  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤ 
 اململكة العربية السعودية  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ 

 التقارير الدورية الرابعة

 أفغانستان  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥ 
 بيالروس  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥ 
 بليز  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥ 
 فرنسا   ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥ ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[
 الفلبني  ٢٠٠٠ يونيه/ حزيران٢٥ 
    
 السنغال  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥ 
 أوروغواي   ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٥ 
]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١[  النمسا   ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٧
 بنما  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ 
 كولومبيا  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٦ 
    
 إكوادور   ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٨ ]٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨[
 اجلماهريية العربية الليبية  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٤ 
 اجلزائر  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ 
 الربازيل  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٧ 
 غينيا  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ 

 التقارير الدورية اخلامسة

 أفغانستان  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
 األرجنتني  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[
 بيالروس  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
 بليز  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
 مصر  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
    
 فرنسا   ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[
]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١[  هنغاريا  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥
 املكسيك  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ٣١[
 الفلبني  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
 االحتاد الروسي  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 



 

183 

 الدولة الطرف  التاريخ احملدد لتقدمي التقرير *التاريخ املنقح

    
 السنغال  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
 سويسرا   ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ ]٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥[
 أوروغواي  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ 
]٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١[  النمسا   ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٧
 بنما  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ 
    
 إسبانيا  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩ 
 كولومبيا  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٦ 
 إكوادور   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ]*٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨[
 اليونان  ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين٤ ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤[
 الصني  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢ 
    
 اجلماهريية العربية الليبية  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ 
 الواليات املتحدة األمريكية  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٩ ]٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٩[
ة املتحدة لربيطانيا العظمى    اململك  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٦ ]٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٦[

    وآيرلندا الشمالية
 فنلندا  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٨ 
 اجلزائر  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١ 
    
 الربازيل  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧ 
 غينيا  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ 
 الصومال  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ 
 باراغواي  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١ 
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 املرفق السادس
املقـررون القطـريون واملقـررون املناوبون املعنيون بتقارير الدول          

  والثالثني األطـراف الـيت نظـرت فيها اللجنة يف دورتيها السابعة          
 )حبسب ترتيب النظر فيها(    والثامنة والثالثني               

  الدورة السابعة والثالثون-ألف 

 التقرير املقرر املناوب
 التقرير األويل: طاجيكستان السيدة غاير د كوفاليفالسي

)CAT/TJK/1( 
 التقرير الدوري الرابع: املكسيك السيد غرومسان السيد مارينو منيندس

)CAT/C/55/Add.12( 
 التقرير األويل: بوروندي السيد مارينيو منيندس السيد كامارا

)CAT/C/BDI/1( 
 التقرير الدوري الرابع: ياالحتاد الروس السيدة غاير السيدة بلمري

)CAT/C/55/Add.11( 
 التقرير األويل: غيانا السيد مافروماتيس السيد مارينيو منيندس

)CAT/C/GUY/1( 
 التقرير األويل: جنوب أفريقيا السيد مافروماتيس السيد وانغ

)CAT/C/52/Add.3( 
 التقرير الدوري الرابع: هنغاريا السيد غرومسان السيدة سفيياس

)CAT/C/55/Add.10( 

  الدورة الثامنة والثالثون-باء 

 التقرير الدوري اخلامس: الدامنرك السيد غرومسان السيد وانغ
)CAT/C/81/Add.2( 

 التقرير الدوري اخلامس: لكسمربغ السيد كامارا السيدة بلمري
)CAT/C/81/Add.5( 

  الرابعالتقرير الدوري: إيطاليا السيدة سفيياس السيدة مارينيو منيندس
)CAT/C/67/Add.3( 

 التقرير الدوري الرابع: هولندا السيد مافروماتيس السيدة سفيياس
)CAT/C/67/Add.4( 

 التقرير الدوري اخلامس: أوكرانيا السيدة غاير السيد كوفاليف
)CAT/C/81/Add.1( 

 التقرير األويل: اليابان السيد مارينيو منيندس السيد كوفاليف
)CAT/C/JPN/1( 

 التقرير الدوري الرابع: بولندا السيد غرومسان لسيد غالييغوسا
)CAT/C/67/Add.5( 
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 املرفق السابع

  ٢٢قرارات جلنة مناهضة التعذيب مبوجب املادة 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب

  قرارات بشأن األسس املوضوعية-ألف 

 ٢٢٧/٢٠٠٣البالغ رقم 

 )ميثله حماٍم. (ش. أ. ع :املقدم من

 صاحب الشكوى :املّدعى أنه ضحيةالشخص 

 السويد :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٣فرباير / شباط٦ :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧ املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب،      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ يف وقد اجتمعت 

 من  ٢٢مبوجب املادة   . ش. أ.  املقدم إليها من ع    ٢٢٧/٢٠٠٣ يف البالغ رقم     وقـد فرغـت من النظر      
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 مات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى، مجيع املعلووقد وضعت يف اعتبارها 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب،٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد 

 وكان يف وقت تقدمي هذه      ١٩٧٠، مواطن من بنغالديش ُوِلد يف عام        .ش. أ. صـاحب الشكوى هو ع     ١-١
و يدعي أن طرده إىل بنغالديش سُيشكل       وه. الشـكوى ُيقيم يف السويد حيث صدر قرار بإبعاده إىل بنغالديش          

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ١٦ و٣انتهاكاً من ِقبل السويد ألحكام املادتني 
 .وميثله حماٍم. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 من النظام   ١٠٨ من املادة    ١، طُلـب إىل الدولة الطرف، عمالً بالفقرة         ٢٠٠٣فـرباير   / شـباط  ٧ويف   ٢-١
، أبلغت  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤ويف  . الداخـلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى أثناء نظر اللجنة يف شكواه           

 .الدولة الطرف اللجنة بأهنا قد قبلت طلبها بعدم طرد صاحب الشكوى
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 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

، وقد أصبح عضواً يف     ١٩٩٢البنغالديشي منذ عام    صاحب الشكوى هو من املتعاطفني مع حزب احلرية          ١-٢
وقد مشلت  . ، انُتخب كسكرتري إعالمي للحزب املذكور يف منطقة ناريا        ١٩٩٥ويف عام   . ١٩٩٤احلزب يف عام    

واجـباته الترتيـب لعقد االجتماعات، وتعليق امللصقات الدعائية، وكتابة الشعارات، وجتنيد األعضاء، وإلقاء              
وعندما مت اعتقال الزعماء الوطنيني     .  احلزب احلاكم آنذاك واملعرف باسم رابطة عوامي       اخلطابـات، والعمل ضد   

حلزبه وأُدينوا وُحكم عليهم بتهمة قتل الشيخ جميب الرمحن، والد رئيسة الوزراء آنذاك ومؤسس رابطة عوامي، قام 
، أُلقي القبض   ١٩٩٧س  أغسط/ آب ١٥ويف  . صاحب الشكوى بتنظيم مظاهرات من أجل املطالبة باإلفراج عنهم        

وقد اُتهم حبيازة األسلحة بصورة غري      . عـلى صاحب الشكوى أثناء تنظيمه مظاهرة احتجاج ضد رابطة عوامي          
مث اقتيد إىل زنزانة يف مركز الشرطة يف ناريا واحُتجز    . مشروعة وبصنع القنابل وتوزيع مواد دعائية معادية للدولة       

 .ة ال يزال ُيعاين آثارها، مث أُطلق سراحه بعد دفع رشوةملدة عشرة أيام حيث تعرض ملعاملة سيئ

وبعد بضعة أيام، رآه أعضاء يف      . وقد غادر صاحب الشكوى ناريا وذهب إىل دكا حيث أقام مع خاله            ٢-٢
ويف الليلة نفسها، شاهد رجال الشرطة وهم يدخلون من بوابة          . رابطة عوامي وتعقبوه حىت وصل إىل مرتل خاله       

وبعد أيام قليلة، جاء رجال     . فز من النافذة واستقل القطار إىل سلهت حيث كانت تعيش شقيقته          مرتل خاله، فق  
 .وقد استطاع صاحب الشكوى الفرار إىل التالل يف سلهت. الشرطة إىل مرتل شقيقته ومعهم شخص من ناريا

 ناريا واستأنف   ، عاد صاحب الشكوى إىل مرتله يف      ١٩٩٧ديسمرب  /ويف األسـبوع األول من كانون األول       ٣-٢
 ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ٩وقد تعرض العتداءات وسوء معاملة من قبل أنصار رابطة عوامي يف            . أنشـطته السياسية  

مث اصطحبه شقيقه إىل منطقة سكنية أخرى حيث قامت زوجته بزيارته وأخربته بأن             . بيـنما كان يف طريقه إىل مرتله      
. ة إليه وأن أفراداً من رابطة عوامي قد حضروا أيضاً إىل مرتله طلباً للمال             رجال الشرطة يبحثون عنه بسبب ُتهم موجه      

 .وقد محلت زوجته، وقبل شهر واحد من موعد الوالدة عاد إىل ناريا حيث استأنف سراً أنشطته السياسية

، ألقى رجال الشرطة القبض على صاحب الشكوى يف مرتله          ١٩٩٩يونـيه   / حزيـران  ٢٩ويف مسـاء     ٤-٢
وقد اُتهم حبيازة أسلحة ومتفجرات بصورة غري مشروعة، وبصنع القنابل وتوزيع مواد .  إىل مركز الشرطةواقتادوه

وخالل هذه الفترة، قام رجال الشرطة .  يوما١٥ًوقد ظل يف هذه املرة رهن االحتجاز ملدة . دعائية معادية للدولة
ومل جيرؤ بعد ذلك على البقاء      . بعد دفع رشوة  مث أُفرج عنه    . بضربه باللكمات وبقضيب معدين كما قاموا بركله      

 .يف مرتله بل أقام يف ثالثة أماكن خمتلفة

ولكن جارة لـه   . ، خطط صاحب الشكوى للعودة إىل سوندا على منت قارب         ٢٠٠٠فرباير  /ويف شباط  ٥-٢
ولذلك عاد . امليناءحذَّرته قائلة إهنا قد مسعت أن اثنني من أنصار رابطة عوامي يعتزمان استخدام السالح ضده يف 

 .إىل دكا حيث مكث لفترة من الوقت قبل أن يغادرها إىل خولنا

، ذهب صاحب الشكوى إىل اهلند لتلقي العالج الطيب بسبب ما كان ُيعانيه من ٢٠٠٠أغسطس /ويف آب ٦-٢
صعوبات يف  وهي مشاكل تتمثل يف - ١٩٩٩يونيه /مشاكل صحّية جراء املعاملة السيئة اليت تعرض هلا يف حزيران

، عندما عاد صاحب الشكوى إىل بنغالديش،       ٢٠٠٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . التنفس والشعور بآالم يف الظهر    
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أخربته أسرته بأنه متهم حبيازة أسلحة ومتفجرات بصورة غري مشروعة، وبصنع قنابل وتوزيع مواد دعائية معادية                
وخالل الزيارة  . ام وبتهمة اخليانة وفقاً لقانون السالمة العامة      كما اُتهم بارتكاب جرائم خملّة بالنظام الع      . للدولة

اليت قام هبا رئيس الوزراء آنذاك إىل مقاطعة شريعتبور، عثرت الشرطة على متفجرات يف املنطقة واعُترب صاحب                 
 كانون ٤وظل صاحب الشكوى خمتبئاً إىل أن غادر بنغالديش يف     . الشـكوى مسؤوالً عن وضع تلك املتفجرات      

 .٢٠٠٠ديسمرب /ألولا

، دخل صاحب الشكوى إىل السويد حيث طلب اللجوء بعد ذلك           ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٥ويف   ٧-٢
 سنة بسبب اهتامه بُتهم زائفة وذلك إذا ١٥وصّرح بأنه معرض خلطر احلكم عليه بالسجن ملدة ال تقل عن . بيومني

ض خلطر اعتقاله من قبل الشرطة وإخضاعه لسوء املعاملة         كما صّرح بأنه معر   . ما أُجرب على العودة إىل بنغالديش     
وأبلغ . أو التعذيـب ومن مث القتل على أيدي رجال الشرطة وكذلك خطر إعدامه من قبل أنصار رابطة عوامي                 

 فهو ُيعاين من القلق وقلة النوم والكوابيس -صاحب الشكوى السلطات السويدية بأن حالته الصحية سيئة للغاية 
وقال إنه يسمع جلبة وضجيجاً نتيجة      . ملروعة، كما ُيعاين من صعوبات يف التركيز وُيصاب بالدوار        واألحـالم ا  

وأضاف بأنه يشعر بأمل مربح نتيجة للمعاملة       . للتعذيـب الـذي تعرض لـه، كما يسمع صوت ابنه وهو يبكي           
كما قّدم تقارير طبية    . الوقتالسيئة اليت تعرض هلا حبيث جيد صعوبة يف اجللوس ساكناً بال حركة ألية فترة من                

ُتبـّين أنـه ُيعـاين، نتيجة ما ألَّْم به من كرب، من حاالت صداع ودوار ونقص يف النوم كما ُيعاين أحياناً من                   
وقد احتج صاحب الشكوى بتقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية ووزارة اخلارجية            . صـعوبات يف التـنفس    

 تؤيد االستنتاج بأن التعذيب الذي متارسه الشرطة يف بنغالديش ضد الناشطني         ، وهي تقارير يزعم أهنا    ) أ(األمريكية
واملعارضـني السياسـيني من أجل انتزاع املعلومات منهم كثرياً ما يتم بتحريض وتأييد من السلطة التنفيذية يف                  

 .ون من اخلدمةكما أشار إىل أن رجال الشرطة الذين ميارسون التعذيب نادراً ما يعاقبون أو ُيفصل. الدولة

 طلب صاحب الشكوى مرتئياً أنه ال ميكن اعتبار ٢٠٠١أبريل / نيسان٩وقد رفض جملس اهلجرة السويدي يف  ٨-٢
. ١٩٨٩ املتعلقة بوضع الالجئني وقانون األجانب السويدي لعام ١٩٥١صـاحب الشكوى الجئاً مبقتضى اتفاقية عام   

يواجه أي خماطر من قبل سلطات بنغالديش بسبب أنشطته         فقـد خلـص اجمللس، أوالً، إىل أن صاحب الشكوى ال            
السياسية ألن حزب احلرية البنغالديشي هو حزب قانوين وألن األنشطة السياسية اليت مارسها صاحب الشكوى كانت           

وذكر اجمللس، ثانياً، أنه ال ُيصّدق أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق  . على مستوى منخفض نسبياً وكان مسموحاً هبا      
الـُتهم املوجهة إليه ألنه ليس من املمكن تصديق أنه كان سُيفرج عنه، حىت ولو دفع رشوة، إذا كان متهماً بارتكاب     ب

 ١٤وأشار اجمللس أيضاً إىل أنه كان لدى صاحب الشكوى جواز سفر صادر يف              . عـدة جـرائم جديـدة وقدميـة       
اجمللس أن أمام صاحب الشكوى فرصة إلعادة النظر ثالثاً، اعترب .  بالرغم من الُتهم املوجهة إليه٢٠٠٠أغسـطس   /آب

 .يف قضيته من خالل اإلجراءات القانونية يف بنغالديش، وهي إجراءات ميكن اعتبارها وافية ونزيهة

كمـا خلص جملس اهلجرة السويدي إىل أنه ال ميكن اعتبار صاحب الشكوى شخصاً حيتاج إىل احلماية                  ٩-٢
نب ألن حكومة أو سلطات بنغالديش مل تكن تسمح بإساءة املعاملة اليت تعرض ألسباب أخرى وفقاً لقانون األجا

، بل إن هذه املعاملة قد شكلت أفعاالً قاسية ١٩٩٩يونيه / وحزيران١٩٩٧أغسطس /هلا صاحب الشكوى يف آب
 اهلجرة  وقد استخدم جملس  . اقترفها أفراد من رجال الشرطة قرروا أن يتولوا بأنفسهم تطبيق القانون على هواهم            
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وأخرياً، خلص اجمللس إىل أنه . هذا التعليل نفسه فيما يتصل بأفعال إساءة املعاملة اليت ارتكبها أنصار رابطة عوامي
 .ال حيق لصاحب الشكوى احلصول على تصريح إقامة يف السويد ألسباب إنسانية

ب، إىل االستنتاجات اليت    وقد أشار صاحب الشكوى، يف االستئناف الذي قدمه إىل جملس طعون األجان            ١٠-٢
فقد أفاد أحد هؤالء األطباء بأن الشرطة قد أخضعت صاحب الشكوى يف مناسبتني   . خلص إليها أطباء سويديون   

ضربه بأدوات خشنة، وضربه بقبضات األيدي وبسالح،       :  ألشكال التعذيب التالية   ١٩٩٩ و ١٩٩٧يف عـامي    
 وضربه على أمخص قدميه، وتعليقه من السقف،        وطعـنه بسـكني وجرحه بزجاج، وحرقه بقضيب معدين حامٍ         

وإخضاعه لصدمات كهربائية على صدغيه، وحماولة خنقه بتغطيس رأسه يف املاء يف برميل وإدخال املاء يف أنفه،                 
وتبّين هلذا الطبيب أن صاحب     . وهتديده بالقتل باستخدام حمقن مملوء بالّسم وتسديد فوهات املسدسات إىل رأسه          

ب بأذى بدين دائم يتخذ شكل املعاناة من صداع مزمن والشعور بآالم يف اجلزء السفلي من    الشـكوى قـد أُصي    
ظهـره وفقدان اإلحساس يف اجلانب األيسر من وجهه وشعور بالضعف أحياناً يف كل اجلزء األيسر من جسمه،                  

 ٨ يف السويد منذ وشهد طبيب ثاٍن بأن صاحب الشكوى قد خضع لعالج طيب. باإلضافة إىل التعرض لنوبات ودوار
 عندما حضر إىل القسم الطيب الذي يعمل فيه هذا الطبيب يف أوستامار ومت تشخيص               ٢٠٠١يناير  /كـانون الثاين  

 /يناير ونيسان/كما تردد صاحب الشكوى على أقسام طبية أخرى يف كانون الثاين  . حالـته بوصـفها حالة قلق     
يت ظهرت على صاحب الشكوى هي أعراض الشعور بأنه         ووفقاً لشهادة الطبيب، فإن األعراض ال     . ٢٠٠١أبريل  

كما ظهرت عليه أعراض يف شكل اخلوف       . مالحـق، والشعور باخلوف، واملعاناة من صعوبات يف الثقة بالناس         
الُممـرض كـلما شاهد سيارة شرطة، والشعور بأمل يف جسمه عندما يتذكر تعرضه للتعذيب، ونقص يف النوم،            

. كما اعترف صاحب الشكوى بأنه قد فكر يف االنتحار       . ت من الشعور بالذهول   واملعانـاة مـن كوابيس ونوبا     
واعترب الطبيب أن تشخيص حالة صاحب الشكوى بأنه ُيعاين من اضطراب نفسي ناتج عن إجهاد الحق للصدمة                 

مرض عقلي ناجم عن التعرض لتجارب "هو تشخيص صحيح على األرجح وأنه ميكن وصف هذه احلالة بأهنا حالة 
كما خلص الطبيب إىل أن هناك معلومات ُتفضي إىل استنتاج مفاده أن صاحب الشكوى ُيعاين               ". لغة الصعوبة با

وأكد تقرير صادر عن طبيبة ثالثة أن صاحب الشكوى كان يتردد على . حالة نفسية تدفعه إىل التفكري يف االنتحار
ل قسم طيب آخر ومن عيادة األمراض النفسية       بعد إحالته من قب    ٢٠٠١يوليه  / متوز ١١القسم الذي تعمل فيه منذ      
وقد مت تشخيص حالته بأهنا حالة اكتئاب واضطراب نفسي ناجم عن إجهاد الحق             . يف مستشـفى سان غوران    

وأكّد طبيب رابع، وهو أخصائي يف      . للصـدمة وذلـك ألسـباب منها تعرضه لالضطهاد والتعذيب يف بنغالديش           
وذكريات  يث وصف صاحب الشكوى بأنه ُيعاين من شعور قوي بالقلق         األمراض النفسية، صحة هذا التشخيص ح     

. ما خضع لـه من تعذيب، فضالً عن توتره الذي يدفعه إىل احلركة الدائمة، والشعور باالكتئاب، وبصعوبة التركيز    
ة وأصـّر صاحب الشكوى على أنه ينبغي جمللس طعون األجانب أن يعني طبيباً خاصاً من أجل فحص األدلة الطبي                  

 .، قرر اجمللس رفض هذا الطلب دون إبداء أية أسباب٢٠٠٢مايو / أيار٢٣ويف . املقدمة يف حالته

وذكر صاحب الشكوى، يف استئنافه، أن القرار الذي اختذه جملس اهلجرة السويدي كان متناقضاً، إذ بدا    ١١-٢
وقد ذكر اجمللس أنه مل . بنغالديشأن اجمللـس مل ُيصـّدق أقواله فيما يتعلق مبا تعرض لـه على يد السلطات يف          

 إال أن اجمللس مل ُيصّدق     . ُيشكك يف أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق مبا تعرض لـه من تعذيب وسوء معاملة             
، ٢٠٠٢ يوليه/ متوز٢٤ومبوجب القرار الصادر يف . ما قالـه صاحب الشكوى عن عمليات االعتقال اليت تعرض هلا

ار الذي اختذه جملس اهلجرة كما أيّد االستنتاجات اليت خلص إليها بشأن األوضاع             أّيد جملس طعون األجانب القر    
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وخلص جملس طعون األجانب إىل أن صاحب الشكوى ال ميكن أن ُيعترب    . العامـة يف بنغالديش ونظامها القانوين     
، ال  " مجيع الظروف  بالنظر إىل "الجـئاً أو شخصاً حيتاج إىل احلماية ألسباب أخرى وفقاً لقانون األجانب، وأنه              

 .ميكن منحه تصريح إقامة ألسباب إنسانية

، ُوضع صاحب الشكوى رهن االحتجاز لدى الشرطة يف انتظار تنفيذ أمر            ٢٠٠٣فرباير  / شـباط  ٤ويف   ١٢-٢
 .الترحيل الصادر حبقه

 الشكوى

ما أُجرب على   يّدعـي صاحب الشكوى أن هناك أسباباً وجيهة تربر االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا                ١-٣
ويشري صاحب الشكوى   .  من االتفاقية  ٣العودة إىل بنغالديش، مما يشكل انتهاكاً من ِقَبل السويد ألحكام املادة            

اليت خلصت إىل أنه قد تعرض للتعذيب يف السابق، ويرى أن وصفه            )  أعاله ١٠-٢الفقرة  (إىل الـتقارير الطبية     
ف عموماً من خالل تقارير حقوق اإلنسان عن التعذيب يف          للتعذيـب الذي تعرض لـه يتطابق مع ما هو معرو         

كمـا أن تلك التقارير تؤيد االستنتاج بأن السلطة التنفيذية كثرياً ما ُتحرِّض الشرطة على ممارسة                . بـنغالديش 
 ال التعذيب ضد املعارضني السياسيني، وأن النظام القضائي ال يوفر محاية كافية للضحايا، وأن احملاكم األدىن درجة

تتمـتع باستقالل سياسي عن السلطة التنفيذية، وأن السلطة التنفيذية كثرياً ما تتجاهل أحكام احملاكم األعلى أو                 
 واليت حلّ فيها احلزب     ٢٠٠١كما يدعي صاحب الشكوى أن االنتخابات اليت أجريت يف عام           . تلـتف علـيها   

يسي يف الظروف السياسية يف بنغالديش حبيث تنتفي القومي البنغالديشي حملّ رابطة عوامي مل ُتحِدث أي تغيري رئ   
وبالنظر إىل احلالة . أسباب االضطهاد وتتم تربئة األشخاص الذين كانوا قد اُتهموا زوراً بسبب أنشطتهم السياسية

السـائدة يف البلد وإىل كون جملس اهلجرة وجملس طعون األجانب مل يشككا يف حقيقة تعرض صاحب الشكوى                  
غالديش، فإنه يعتقد أنه سيظل يواجه خطراً متوقعاً وكبرياً وشخصياً يتمثل يف تعرضه لالعتقال     للتعذيـب يف بـن    

 .والتعذيب إذا ما أُجرب على العودة إىل بنغالديش

 ١٦كما يدعي صاحب الشكوى أن من شأن تنفيذ أمر الترحيل أن يشكل بذاته انتهاكاً ألحكام املادة                  ٢-٣
 حالته النفسية اهلشة وما يعانيه من اضطراب نفسي شديد ناجم عن إجهاد الحق        مـن االتفاقية وذلك بالنظر إىل     
 .للصدمة نتيجة لتعرضه للتعذيب

 مالحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية

، بأن صاحب الشكوى قد استنفد مجيع       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤ُتقر الدولة الطرف، يف رسالة مؤرخة        ١-٤
 . ) ب(صاف احمللية، ولكنها تدفع بأن الشكوى تفتقر إىل احلد األدىن من اإلثبات الالزم ألغراض قبوهلاسبل االنت

 من االتفاقية فيما يتعلق بتنفيذ أمر ١٦كما جتادل الدولة الطرف بأن ادعاء حدوث انتهاك ألحكام املادة  ٢-٤
انيه من اضطرب نفسي حاد نتيجة حلالة اإلجهاد الترحيل، بالنظر إىل احلالة النفسية اهلشة لصاحب الشكوى وما يع

 ٣وحتتج الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام بشأن املادة         . الالحق للصدمة، هو ادعاء يتناقض مع أحكام االتفاقية       
الذي جاء فيه أن التزام الدولة الطرف باالمتناع عن إعادة أي شخص إىل دولة أخرى ال ينطبق إال إذا كان ذلك                

غري ذلك من   "وال ترد أية إشارة إىل      . ) ج(١اجه خطر التعرض للتعذيب على النحو املعرَّف يف املادة          الشـخص يو  
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والغرض من  . ١٦ كما هو احلال يف املادة       ٣يف املادة   " ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
 الذين خيضعون بطرق أخرى للسلطة أو السيطرة         هو باألحرى محاية أولئك احملرومني من حريتهم أو        ١٦املـادة   

 .الفعلية للشخص املسؤول عن املعاملة أو توقيع العقوبة

فوفقاً لقانون األجانب، حيق . وُتذكِّـر الدولـة الطرف باإلجراءات اليت تنظم طلبات اللجوء يف السويد    ٣-٤
ها أن يكون قد ترك بلد جنسيته بسبب        لألجنيب احلصول على تصريح إقامة يف السويد إذا استوىف مجلة شروط من           

شعوره خبوف لـه ما يربره من أن ُيحكم عليه باإلعدام أو بعقوبة بدنية، أو من التعرض للتعذيب أو غري ذلك من 
 من القانون املذكور، جيب على      ٨ومبوجب الفصل   . ضـروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

وحىت . ن تنظر يف املسائل نفسها اليت ُتثار عند إنفاذ قرار برفض الدخول أو إنفاذ أمر بالطرد               السلطات الوطنية أ  
إذا أصبح قرار رفض الدخول أو أمر الطرد واجب النفاذ بعد االستئناف، ميكن منح األجنيب تصريح إقامة إذا قدم    

بعاد إال بعد أن يكون األجنيب قد رفض        وال ُينفَّذ أمر اإل   . إىل جملس طعون األجانب   " طلباً جديداً "مـا ُيسـمى     
وجيب أن تقتصر التدابري القسرية بشكل صارم على تلك التدابري اليت تكون ضرورية . االمتثال طواعية ألمر اإلبعاد

وحيق . وتناسبية، مع املراعاة الواجبة يف تنفيذها لالعتبارات اإلنسانية فضالً عن احترام الكرامة الشخصية لألجنيب             
 احلصول على تصريح إقامة العتبارات منها أن يكون من الضروري السماح لـه باالستقرار يف السويد                لألجنيب

وقد يشكل املرض الشديد، العقلي والبدين، يف حاالت استثنائية، سبباً من األسباب اإلنسانية اليت . ألسباب إنسانية
 .تستدعي منح تصريح إقامة للشخص املعين

 الشكوى، توضح الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد أفاد، أثناء املقابلة اليت             وفـيما يـتعلق بوقائع     ٤-٤
، بأنه كان ميارس نشاطاً سياسياً يف بنغالديش وأنه         ٢٠٠١مارس  / آذار ١أجراها معه جملس اهلجرة السويدي يف       

 وأعضاء  كـان عضواً يف حزب احلرية البنغالديشي، وقد تعرض بسبب أنشطته هذه لالضطهاد من ِقَبل الشرطة               
، مت إلقاء القبض عليه خالل مشاركته يف مظاهرة ١٩٩٧أغسطس /ويف آب. رابطة عوامي ووجِّهت إليه هتم زائفة

وقد تعرض خالل تلك الفترة لسوء املعاملة والتعذيب من ِقَبل الشرطة           . وأُبقـي رهن االحتجاز ملدة عشرة أيام      
. وقد ُدفعت رشوة مقابل اإلفراج عنه     . م بأنشطة هدامة  واُتهـم حبيازة أسلحة غري مشروعة وصنع القنابل والقيا        

وحتدث صاحب الشكوى بالتفصيل، خالل املقابلة اليت أُجريت معه، عن الظروف اليت سبقت تعرضه العتداء من               
وأوضح صاحب . ، فضالً عن ظروف مغادرته لبنغالديش١٩٩٨يناير / كانون الثاين٩ِقَبل أنصار رابطة عوامي يف 

 .صاً ما أحضر لـه جواز سفره ودفع رشوة لعدة أشخاص يف املطار ورافقه إىل الطائرةالشكوى أن شخ

، رفض جملس اهلجرة طلب اللجوء املقدم من صاحب الشكوى وأمر بإبعاده            ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٩ويف   ٥-٤
ماية أو أن من    إىل بلده األصلي، إذ مل يتبني جمللس اهلجرة أن لصاحب الشكوى حقاً يف اللجوء أو أنه حيتاج للح                 

وقد طعن صاحب الشكوى يف هذا القرار ولكن جملس طعون . حقه احلصول على تصريح إقامة ألية أسباب أخرى
وبعد صدور قرار جملس طعون األجانب، توارى صاحب        . ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٤األجانب رفض هذا الطعن يف      

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ أحد مواقع العمل يف وقد عثرت عليه الشرطة أثناء عملية تفتيش يف. الشكوى عن األنظار
 .ومن مثّ فقد ُوضع رهن االحتجاز
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وفـيما يـتعلق باألسس املوضوعية للشكوى، تدفع الدولة الطرف بأنه على ضوء احلالة العامة حلقوق                 ٦-٤
رضه اإلنسان يف بنغالديش واألدلة املقدمة، فإن صاحب الشكوى مل يثبت وجود خطر شخصي وكبري يتمثل يف تع

وفيما . ٣ من االتفاقية، مما جيعل من إبعاده أمراً يتعارض مع أحكام املادة ١للتعذيب، على النحو املعرَّف يف املادة 
يتعلق باحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف بنغالديش، تسلِّم الدولة الطرف بأهنا تنطوي على مشاكل ولكنها تشري إىل 

فبعد إرساء احلكم الدميقراطي يف أوائل فترة       . لة على مدى زمين أطول    التحسـن التدرجيي الذي شهدته هذه احلا      
التسعينات، مل ُيبلغ عن حدوث اضطهاد منهجي للمنشقني، كما ُيسمح جلماعات حقوق اإلنسان عموماً مبمارسة 

من عام  بعد أن كان قد توىل زمام السلطة يف الفترة          (وقد عاد احلزب القومي البنغالديشي إىل السلطة        . أنشطتها
عقب االنتخابات اليت   ) ٢٠٠١ إىل عام    ١٩٩٦ مث انتقل إىل املعارضة يف الفترة من عام          ١٩٩٦ إىل عـام     ١٩٩١

إال أن العنف ميثل عنصراً .  واليت أُعلن أهنا كانت انتخابات حرة ونزيهة٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١أُجريت يف 
 خمتلف األحزاب السياسية مع بعضهم البعض ومع رجال         واسع االنتشار يف احلياة السياسية حيث يشتبك مناصرو       

وعلى الرغم من أن دستور بنغالديش حيظر التعذيب وغريه من ضروب           . الشـرطة خالل التجمعات واملظاهرات    
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ُيقال إن الشرطة متارس أعمال التعذيب والضرب وغري ذلك من أشكال                 

ونادراً ما جيري التحقيق يف أفعال التعذيب، كما أن الشرطة اليت ُيدعى . سيئة أثناء استجواب املشتبه هبماملعاملة ال
أن احلكومـة تسـتغل أفرادها ألغراض سياسية ُتعِرض عن متابعة التحقيقات ضد أشخاص هلم صالت باحلزب                 

وتقوم احملاكم . د احلكومة يف قضايا بارزةوُتعترب احملاكم األعلى درجة مستقلة عموماً وُتصدر أحكاماً ض        . احلاكم
كما أن احلكومة قد ألغت قانون السالمة       . أحياناً مبحاكمة بعض األشخاص غيابياً، رغم أن هذه احلاالت نادرة         

 . ٢٠٠١أبريل /العامة يف نيسان

تمعوا ، قام أعضاء من جملس طعون األجانب يف الدولة الطرف بزيارة بنغالديش حيث اج٢٠٠٢ويف عام  ٧-٤
بأعضاء يف الربملان والسلطة التنفيذية، وممثلني عن السفارات احمللية واملنظمات الدولية وخلصوا، وفقاً ملا جاء يف                

ويف حني أن بعض األشخاص . التقرير السري عن هذه الزيارة، إىل عدم وجود أي اضطهاد مؤسسي يف بنغالديش
من ِقَبل الشرطة، فإن االضطهاد السياسي قلما ُيمارس على         ميكـن أن يتعرضوا لالعتقال واملضايقة       " الـبارزين "

وقد ُتوجَّه إىل رجال السياسة البارزين هتم زائفة بالقتل وممارسة األنشطة اهلدامة وحيازة . مستوى القواعد الشعبية
لتعذيب  طرفاً يف اتفاقية مناهضة ا١٩٩٨وتضيف الدولة الطرف بأن بنغالديش أصبحت اعتباراً من عام . األسلحة

 . ، طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠٠١كما أصبحت، اعتباراً من عام 

وباالنـتقال إىل مسألة اخلطر احلقيقي والشخصي واملتوقع املتمثل يف التعرض للتعذيب والذي يتعني على          ٨-٤
 يف حالة إعادته إىل بلده، تشري الدولة         من االتفاقية، أن ُيثبت أنه سيواجهه      ٣صـاحب الشكوى، مبوجب املادة      

وباإلضافة إىل ذلك، فإن    . الطـرف إىل أن سـلطاهتا قـد طبَّقت على حنو صريح األحكام ذات الصلة لالتفاقية               
السلطات املختصة هي يف وضع مواٍت يسمح هلا بتقييم الطلبات، وال سيما على ضوء اخلربة املكتسبة يف املوافقة                  

 حالة تتعلق   ١ ٤٢٧ من االتفاقية وذلك من بني       ٣الة ألسباب تندرج يف إطار املادة        ح ٦٢٩عـلى الطلبات يف     
وعليه، ينبغي إعطاء األمهية الواجبة لقرارات جملس اهلجرة        . بأشخاص من بنغالديش على مدى فترة عشر سنوات       

 . وجملس طعون األجانب اليت تتبىن الدولة الطرف منطقها
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الشكوى يف هذه احلالة يقيم دعواه على أساس افتراض أنه سيتعرض           وتـرى الدولة الطرف أن صاحب        ٩-٤
خلطر التعذيب لدى عودته إىل بنغالديش نتيجة لعضويته يف حزب احلرية البنغالديشي وبسبب الُتهم اليت ُوجِّهت                

 شهد تغريات وبالنظر إىل أن السياق السياسي يف بنغالديش قد. إليه يف إطار قانون السالمة العامة الذي أُلغي اآلن
 حكومة رابطة عوامي، أي احلزب الذي يدعي صاحب ٢٠٠١كثرية نتيجة للهزمية االنتخابية اليت ُمنيت هبا يف عام 

الشكوى أنه اضطهده، فيبدو أنه ليس هناك من سبب يربر خوف صاحب الشكوى من التعرض لالضطهاد على                 
 .أيدي الشرطة ناهيك عن التعرض للتعذيب

 ذلك، تالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يشغل أي منصب قيادي يف احلزب،               وباإلضافة إىل  ١٠-٤
يف حني أن أعضاء احلزب على مستوى القاعدة الشعبية قلما يتعرضون لالضطهاد من ِقَبل السلطات حسبما جاء                 

ب يف  وحىت ولو كان صاحب الشكوى قد تعرض للتعذي       ).  أعاله ٧-٤الفقرة  (يف تقريـر جملس طعون األجانب       
املاضي، فإنه مل يتبني أنه ما زال مطلوباً من ِقَبل الشرطة اليوم كما مل يتبني أنه يواجه خطر التعرض لالضطهاد إذا 

 .ما عاد إىل بنغالديش اآلن

وتالحظ الدولة الطرف أنه إذا كان هناك خطر ماثل يف أن يتعرض صاحب الشكوى لالضطهاد من ِقَبل                 ١١-٤
لرابطة هي كيان غري حكومي بالكامل ومن مثّ فإن األفعال اليت يقوم هبا أعضاؤها ال ميكن رابطة عوامي، فإن هذه ا

ووفقاً للقرارات السابقة للجنة، فإن هذا االضطهاد ال يدخل يف نطاق . أن ُتنسـب إىل السـلطات يف بنغالديش       
ابع حملي وبالتايل ميكن لصاحب     وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذا االضطهاد يتسم بط       . ) د( من االتفاقية  ٣أحكام املادة   

 .الشكوى أن يؤمن سالمته بالتنقل داخل البلد

 /وتالحـظ الدولـة الطـرف أن صـاحب الشـكوى قد استأنف أنشطته السياسية يف كانون األول                  ١٢-٤
وعالوة على ذلك، مل يبذل صاحب      . ١٩٩٧أغسطس  / بعـد أن أُفـرج عنه كما يدعي يف آب          ١٩٩٧ديسـمرب   

، أية حماولة ملغادرة البلد ولكنه بقي فيه حىت كانون          ١٩٩٩يونيه  /ه مرة ثانية يف حزيران    الشـكوى، بعـد اعـتقال     
وتشري الدولة . ٢٠٠٠سبتمرب /أغسطس وأيلول/، باستثناء الزيارة اليت قام هبا إىل اهلند يف آب٢٠٠٠ ديسمرب/األول

 معرضاً يف ذلك الوقت خلطر الطرف إىل أن هذا يدل على أنه حىت صاحب الشكوى ال ُيصدق هو نفسه أنه كان   
وتشكك الدولة الطرف يف كون صاحب الشكوى، الذي يدعي أن الشرطة قد اعتقلته             . االعـتقال والتعذيـب   

، مل ١٩٩٩يونيه / ويف حزيران١٩٩٧أغسطس /واهتمته حبيازة أسلحة غري مشروعة ومبمارسة أنشطة هدامة يف آب
 .٢٠٠٠أغسطس /لطات يف بنغالديش يف آبيواجه أية صعوبة يف احلصول على جواز سفر من الس

 من االتفاقية، تشري الدولة الطرف إىل قضيتني        ١٦وفـيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى يف إطار املادة           ١٣-٤
قُدِّمت فيهما أدلة طبية فيما يتصل باإلصابة حبالة اضطراب نفسي ناجم عن إجهاد الحق للصدمة واّدعي فيهما أن 

اعتربت اللجنة أن تفاقم احلالة  ،) ه ه(ضد السويد. ب. ر. جففي قضية . ن تنفيذ قرار الطرد احلالة الصحية حتول دو   
 من االتفاقية املنسوبة إىل     ١٦الصـحية الذي رمبا يسببه الترحيل ال يرقى إىل عتبة املعاملة احملظورة مبوجب املادة               

 . ) ز(دعاء غري ُمثَبت بأدلة كافية، اال) و(ضد كندا. ف. سالدولة الطرف، بينما اعتربت اللجنة يف قضية 
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وُتسلّم الدولة الطرف بأنه وفقاً لألدلة الطبية املقدمة، فإن صاحب البالغ يعاين من حالة اضطراب نفسي  ١٤-٤
إال أهنا تعترب أنه . ناتج عن إجهاد الحق للصدمة وأن حالته الصحية قد تدهورت خالل فترة النظر يف طلب جلوئه        

وتالحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قد . هري يربر خوفه من العودة إىل بنغالديشال يوجد أي أساس جو
 بطلب إلعفائه من شرط احلصول على تصريح عمل بعد تلقيه لعرض            ٢٠٠١أبريل  /مارس ونيسان /تقدم يف آذار  

. ظار، ظل صاحب الشكوى خمتفياً عن األن٢٠٠٢يوليه /وعقب صدور قرار جملس طعون األجانب يف متوز      . عمل
وبالتايل فإن الدولة الطرف ترى أن احلالة النفسية لصاحب         . وعـندما عثرت عليه الشرطة كان يعمل بائع خضر        

الشكوى ينبغي أن ُتقيَّم على ضوء ذلك كما أن هذه احلالة مل تكن من اخلطورة حبيث متنع صاحب الشكوى من                    
 الطرد، ستكفل تنفيذه بطريقة إنسانية وكرمية، مع        وباإلضافة إىل ذلك، فإن الدولة الطرف، بإنفاذها ألمر       . العمل

ولذلك جتادل الدولة الطرف بأن احتمال تفاقم احلالة الصحية لصاحب          . مراعاة احلالة الصحية لصاحب الشكوى    
الشكوى الذي قد ينجم عن ترحيله ال ميثل ضرباً من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على النحو 

 . من االتفاقية، ميكن عزوه إىل الدولة الطرف١٦ى يف املادة املتوخ

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، أصرَّ صاحب الشكوى على أن بالغه يفي مبعايري اإلثبات الدنيا الالزمة            ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ١٨يف   ١-٥
 من  ١٦أن بالغه يفي باملعايري الدنيا للمادة       كما جيادل ب  .  من االتفاقية  ٣ألغـراض قبول ادعاء ما مبوجب املادة        

وبالرغم من اعتالل . االتفاقية وأن تنفيذ أمر الطرد سيشكل انتهاكاً ألحكام هذه املادة من قبل السلطات السويدية
صحته العقلية، فقد ُوضع رهن االحتجاز كما أن السرعة اليت يعتزم أن يتم هبا تنفيذ أمر اإلبعاد تدل على أنه لن                     

بدوره الذي يشري . ) ح(وهو يشري إىل تقرير اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب. نفّذ بطريقة إنسانية وكرميةُي
 .إىل االنتقادات اليت ُوجِّهت إىل السلطات السويدية بسبب تنفيذها ألوامر طرد دون احترام لكرامة الفرد املعين

ا بشأن احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف بنغالديش، يشري صاحب          وباإلضافة إىل التقارير اليت سبق تقدميه      ٢-٥
وقد خلص هذا التقرير إىل أن التعذيب ميارس        . ) ط(الشكوى أيضاً إىل تقرير إضايف صادر عن منظمة العفو الدولية         

مناخاً على نطاق واسع يف بنغالديش منذ سنوات عديدة، وأن احلكومات املتعاقبة مل تعاجل هذه املشكلة، وأن مثة                  
كما أنه ال ميكن إقامة دعاوى أمام احملاكم ضد موظفني عموميني، مثل أفراد          . يسـمح بـاإلفالت مـن العقاب      

ويعترض صاحب الشكوى على تقييم الدولة الطرف الذي يعترب . الشرطة، إال مبوافقة احلكومة اليت نادراً ما توافق
الذي " اإلعالن"كما أنه يذكر اللجنة ب  . الهتامات زائفةأن الناشطني على مستوى القاعدة الشعبية ليسوا معرضني 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ١٤ من املادة    ١صـدر عن مجهورية بنغالديش الشعبية بأهنا ستطبق أحكام الفقرة           
ويرى صاحب الشكوى أنه خالفاً ألحكام هذه املادة، فإن ضحايا          ". وفقاً للقوانني والتشريعات القائمة يف البلد     "
وهو يشري إىل سّن ما . لتعذيب يف بنغالديش مل يتمكنوا من االنتصاف أو احلصول على التعويض الذي يستحقونها

يسمى بقانون التعويض املشترك الذي مينح احلصانة من املالحقة القضائية للعسكريني وموظفي احلكومة فيما يتصل 
 ". عملية القلب النظيف"ليت أطلق عليها اسم حباالت التعذيب اليت يدعي أهنا وقعت خالل تنفيذ العملية ا

ويكـرر صاحب الشكوى مرة أخرى، فيما يتعلق بظروفه الشخصية، أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً                ٣-٥
وجيادل صاحب الشكوى، دون أن يعترض على       . وشخصـياً يتمثل يف تعرضه للتعذيب إذا ما عاد إىل بنغالديش          

، بأن الدولة الطرف مل تبني عدد األشخاص الذين         ) أعاله ٨-٤الفقرة  (الطرف  اإلحصـاءات اليت قدمتها الدولة      
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 ُمنحوا حق اللجوء أو تصريح إقامة، من بني أولئك الذين تقدموا بطلبات اللجوء، كأشخاص حيتاجون إىل احلماية
ديش يف كل ويعتقد أيضاً أن عدد األشخاص الذين يلتمسون اللجوء من بني القادمني من بنغال        . ألسـباب أخرى  

وبالتايل فإن جتربة سلطات اهلجرة يف الدولة الطرف فيما يتعلق هبذه     . ) ي(سـنة قليل جداً مقارنة بالفئات األخرى      
كما جيادل صاحب الشكوى بأن احلالة      . الفـئة هي أقل بكثري من جتربتها مع الفئات األخرى من طاليب اللجوء            

ة، وأن حزب احلرية البنغالديشي هو حزب معارض للحكومة السياسـية يف بنغالديش مل تشهد أية تغريات رئيسي  
ويدفع صاحب الشكوى بأنه ال     . االئتالفـية احلالـية اليت تضم أربعة أحزاب برئاسة احلزب القومي البنغالديشي           

الدولـة الطرف وال سلطات اهلجرة فيها تعترض على هذه احلقيقة أو على األدلة اليت تثبت تعرضه للتعذيب يف                   
ويقـول إنه حيثما يثبت أن شخصاً ما قد تعرض للتعذيب يف املاضي، ينبغي عندها االفتراض بأن هذا     . املاضـي 

ويضيف . الشـخص نفسـه يواجـه خطر التعرض للتعذيب يف املستقبل إال إذا تغريت الظروف على حنو واضح     
ئية وقانون الصالحيات   صـاحب الشكوى قائالً إن عدداً من القوانني يف بنغالديش، مثل قانون اإلجراءات اجلنا             

اخلاصة، ينشئ أوضاعاً ُتسّهل ممارسة التعذيب من خالل متكني الشرطة من إلقاء القبض على أي شخص ألسباب  
وبينما ُيقّر صاحب الشكوى بأن . غامضة أو دون توجيه أية هتٍمة، وإبقاء هذا الشخص رهن االحتجاز ملدة طويلة

، فإنه جيادل بأن قانون الصالحيات اخلاصة وغريه من         ٢٠٠١أبريل  /قـانون السـالمة العامة قد ألغي يف نيسان        
 ال تزال مطبقة وأنه ال يعرف عن إغالق ملف أو سحب أية             ) ك(التشريعات اليت أشارت إليها منظمة العفو الدولية      

 .قضية كانت قد أثريت على أساس قانون السالمة العامة الذي مت إلغاؤه

أنه قد حصل على جواز سفره يف       )  أعاله ١٢-٤ظر الفقرة   ان(ويوضـح صـاحب الشـكوى كذلك         ٤-٥
، أي قبل اهتامه حبيازة متفجرات وأسلحة غري مشروعة وبصنع القنابل وتوزيع املنشورات             ٢٠٠٠أغسـطس   /آب

 .الدعائية املعادية للدولة وارتكاب جرائم ضد النظام العام وجرمية اخليانة

 يقات صاحب الشكوى عليهامالحظات تكميلية مقدمة من الدولة الطرف وتعل

، ُتسلّم الدولة الطرف بأن اللجنة األوروبية ملكافحة        ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١يف رسـالة إضافية مؤرخة       ١-٦
العنصـرية والتعصب قد أبدت مالحظات معنية على السويد فيما يتصل بإبعاد األشخاص الذين ُرفضت طلبات                

لعنصرية والتعصب، على وجه التحديد، أنه كانت هناك حاالت فقد الحظت اللجنة األوروبية ملكافحة ا . جلوئهم
. تـتعلق بأشخاص ُرحِّلوا قسراً إىل بلدان ال يعرفون عنها شيئاً بسبب مواجهة صعوبات يف التثبت من جنسيتهم                 

أو وسائل غري عادية للتضييق على األشخاص من قبل /كما كانت هناك حاالت تتعلق باالستخدام املفرط للقوة و       
وتشري الدولة الطرف إىل تذييل ملحق بالتقرير أقرت فيه .  الشرطة خالل عمليات طرد األجانب من السويدضباط

الدولـة الطـرف حبـدوث حاالت إبعاد قسري ألشخاص إىل بلدان مل تكن بلداهنم األصلية حيث كانت هناك        
ة ملكافحة العنصرية والتعصب صعوبات يف التحقق من جنسيات طاليب اللجوء، ولكنها ذكرت أن اللجنة األوروبي       

وتؤكد الدولة الطرف أن اهلدف املنشود هو دائماً إبعاد         ". تعطـي صـورة غري صحيحة عن احلالة يف السويد         "
 .األشخاص إىل بلداهنم األصلية أو إىل بلد يكون فيه للشخص حق اإلقامة بصورة مشروعة
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، يقول صاحب الشكوى إن السلطات   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ويف رسـالة إضـافية مؤرخـة         ٢-٦
فحسب وإمنا أيضاً بسبب    " البلد اخلطأ "السـويدية كانـت موضع انتقادات ال بسبب إبعادها طاليب اللجوء إىل             

ويرى أن هذه مسألة تنطبق على حالته وأن الطريقة اليت عاملته هبا السلطات             . الطريقة اليت نفذت هبا أوامر الطرد     
 . من االتفاقية١٦حكام املادة السويدية تشكل انتهاكاً أل

، ذكرت الدولة الطرف أنه بالنظر إىل أن سبيل انتصاف جديداً يتيح ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦ويف  ٣-٦
احلصول على تصريح إقامة قد دخل حيز النفاذ مبوجب تشريع مؤقت، فإنه ينبغي إعالن أن الشكوى غري مقبولة                  

لية، أو على األقل إرجاء النظر يف الشكوى إىل أن تظهر نتائج تطبيق هذا              بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمل     
. ١٩٨٩، أدخلت تعديالت مؤقتة على قانون األجانب لعام         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ويف  . اإلجراء اجلديد 

سريان قانون  ، بدأ نفاذ تلك التعديالت وتقرَّر أن تظل نافذة إىل أن يبدأ             ٢٠٠٥نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٥ويف  
وتشتمل هذه التعديالت املؤقتة على إدراج أسباب قانونية إضافية         . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١األجانـب اجلديد يف     

) ب(٥ وتنص املادة. ملنح تصريح اإلقامة لألجنيب الذي يكون قد صدر حبقه قرار هنائي برفض الدخول أو أمر بالطرد
 أنه إذا استجدت ظروف تتعلق بإنفاذ أمر رفض للدخول أو أمر          من الفصل الثاين من قانون األجانب اجلديد على       

بالطرد حان موعد إنفاذه، جيوز جمللس اهلجرة السويدي، بناًء على طلب مقدم من األجنيب املعين أو مببادرة تلقائية        
تراض اجمللـس، أن مينح الشخص املعين تصريح إقامة إذا استوفيت شروط من بينها أن يكون هناك سبب يربر االف     

بأن البلد الذي يراد إبعاد الشخص إليه لن يكون مستعداً لقبول هذا األجنيب أو إذا كانت هناك عقبات طبية حتول 
وعالوة على ذلك، ميكن منح تصريح اإلقامة إذا كان ذلك يليب حاجة إنسانية ملحة ألسباب               . دون إنفـاذ األمر   

عتبار خاص ملا إذا كان األجنيب يقيم يف السويد لفترة طويلة           ينبغي إيالء ا  . ولدى تقييم اجلوانب اإلنسانية   . أخرى
وما إذا كان يعترب من غري املمكن، بالنظر إىل احلالة السائدة يف البلد الذي سيَّرحل إليه الشخص املعين، استخدام                   

. ب جرائمكما سيؤخذ يف االعتبار إن كان األجنيب قد ارتك   . تدابـري قسرية إلنفاذ أمر رفض الدخول أو اإلبعاد        
وال يتم إنفاذ أي أمر برفض الدخول أو الطرد أثناء الفترة اليت            . وجيـوز رفض منح تصريح اإلقامة لدواٍع أمنية       

) ب(٥أما القرارات اليت يتخذها جملس اهلجرة مبوجب املادة . تكون فيها القضية موضع نظر من قبل جملس اهلجرة
وأما الطلبات املقدمة إىل جملس اهلجرة      . ديد فال ختضع لالستئناف   املعدلة من الفصل الثاين من قانون األجانب اجل       

 فسوف تستمر معاجلتها وفقاً     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠مبوجـب التشريع اجلديد واليت مل يكن قد فُصل فيها حىت            
 . بادرة منهوهذا ينطبق أيضاً على احلاالت اليت يقرر اجمللس أن يعيد النظر فيها مب. للتعديالت املؤقتة لقانون األجانب

/  تشرين الثاين١٨، رد صاحب الشكوى بأن جملس اهلجرة السويدي قرر يف ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ويف  ٤-٦
، قرر اجمللس عدم منح     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ويف  .  أن يـنظر يف حالته مبوجب التشريع املؤقت        ٢٠٠٥نوفمـرب   

سالة اإلضافية اليت أرسلها صاحب الشكوى ويف الر. صاحب الشكوى تصريح إقامة وتأييد أمر الطرد الصادر حبقه
، أوضح أنه ذكر يف الطلب الذي ُعرض على اجمللس أسباب اللجوء نفسها اليت ٢٠٠٦أبريل / نيسان ١٢بـتاريخ   

كما أشار إىل  . كـان قد سبق لـه أن ذكرها أمام جملس اهلجرة وجملس طعون األجانب وجلنة مناهضة التعذيب               
 وتبني منها أن صاحب الشكوى      ٢٠٠٦فرباير  / شباط -يناير  /ّدمت من كانون الثاين   األدلة الطبية اجلديدة اليت قُ    

 وأن التشخيص األويل حلالته هو أنه مصاب حبالة اضطراب          ٢٠٠١كان يتلقى عالجاً نفسياً يف السويد منذ عام         
 .نفسي ناتج عن إجهاد الحق للصدمة
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 على أساس أن هذه األسباب اليت أشري إليها         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣وقـد اختذ جملس اهلجرة قراره الصادر يف          ٥-٦
سـبق لسلطات اهلجرة أن نظرت فيها وأنه مل تظهر أية ظروف جديدة تتعلق هبا وباملخاطر اليت قد يواجهها صاحب                    

ولذلك فقد خلص اجمللس إىل أنه ال ميكن منح صاحب الشكوى حق اللجوء أو              . الشـكوى إذا أعـيد إىل بنغالديش      
ـ      ثانياً، خلص اجمللس، باالستناد إىل ممارسته مبوجب       . فه شخصاً حيتاج للحماية ألسباب أخرى     تصـريح إقامـة بوص

 ٨الـتعديالت املؤقتة اليت أدخلت على القانون، إىل أنه جيب على الشخص األعزب أن يكون قد أقام يف السويد ملدة                     
وأن املدة اليت أقامها صاحب الشكوى يف سـنوات على األقل قبل أن ُيمنح تصريح إقامة باالستناد إىل هذه األسباب،              

ثالثاً، خلص اجمللس إىل أن األدلة الطبية ال تبني أنه يعاين من أي مرض عقلي               .  ليست كافية  ٢٠٠٠السـويد منذ عام     
خطري أو من حالة صحية مماثلة تقتضي منحه تصريح إقامة ألسباب طبية، وأن بإمكانه احلصول على عالج طيب مالئم                   

 .وبالتايل ال توجد أية أسباب تربر منح صاحب الشكوى تصريح إقامة ألسباب إنسانية. لييف بلده األص

 بشقيقه يف بنغالديش،    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١١وقـد أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأنه اتصل يف           ٦-٦
تنقل من مكان إىل    ويدعي أنه يتعني عليهم ال    . وأخـربه األخري بأن الشرطة ما زالت مهتمة به وبزوجته وبأطفاله          
ويشري صاحب الشكوى إىل تقريري وزارة      . ) ل(آخـر يف الـبلد مـن أجل جتنب الشرطة وأعضاء رابطة عوامي            

 اللذين يؤيدان ادعاءه بأن احلالة فيما       ٢٠٠٥اخلارجـية األمريكية ووزارة اخلارجية السويدية الصادرين يف عام          
ويدعي صاحب الشكوى كذلك . ش مل تتحسن بل تدهورتيتعلق مبمارسة التعذيب يف سجون الشرطة يف بنغالدي

أن املمارسة التقييدية اليت تتبعها السلطات السويدية فيما يتعلق مبنح تصاريح اإلقامة تسّبب لـه معاناة ال داعي                 
 . من االتفاقية١٦ و٣هلا، وهي تشكل حبد ذاهتا انتهاكاً ألحكام املادتني 

 جنةاملسائل واإلجراءات املعروضة على الل

 النظر يف مقبولية الشكوى

قـبل الـنظر يف أي ادعـاء يرد يف شكوى ما، جيب على جلنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت                       ١-٧
 ٢٢من املادة ) أ(٥وقد حتققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة .  من االتفاقية٢٢الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة 
ا مل ُتبحث وال جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل من االتفاقية، من أن املسألة نفسه

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تطعن يف استنفاد سبل االنتصاف احمللية يف رسالتها              . أو التسـوية الدولـية    
طلب اجلديد  إىل قرار هنائي بشأن ال٢٠٠٦مارس / آذار٣األوىل، وأن سـلطات الدولـة الطرف قد توصلت يف       

 .١٩٨٩املقدم من صاحب الشكوى، وأهنا اختذت قرارها هذا مبوجب التعديالت املؤقتة لقانون األجانب لعام 

 ومفاده  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى املثار يف رسالته األخرية املؤرخة            ٢-٧
مارسة التقييدية اليت تتبعها فيما يتصل مبنح تصاريح     أن املعاملـة الـيت أخضعته هلا السلطات السويدية نتيجة للم          

 من االتفاقية، تعترب اللجنة ١٦ و٣اإلقامة واليت تسبب لـه معاناة ال داعي هلا تشكل يف حد ذاهتا انتهاكاً للمادتني 
 .أن صاحب الشكوى مل يقدم ما يكفي من األدلة إلثبات صحة ادعائه

 من االتفاقية فيما يتصل بطرد صاحب الشكوى يف ضوء          ١٦طار املادة   وفـيما يتعلق باالدعاء املثار يف إ       ٣-٧
صـحته العقلية، ُتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة اليت تفيد بأن تفاقم احلالة الصحية البدنية أو العقلية لفرٍد ما من         
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املعاملة املهينة  جراء الترحيل ال يشكل عموماً سبباً كافياً يف غياب عوامل إضافية حىت يشكل ضرباً من ضروب                 
وتالحظ اللجنة األدلة الطبية اليت قدمها صاحب الشكوى واليت         . ) م(١٦عـلى حنو يشكل انتهاكاً ألحكام املادة        

تظهـر أنـه يعاين من حالة اضطراب نفسي ناتج عن إجهاد الحق للصدمة، وهي حالة جنمت على األرجح عن                    
اللجنة تعترب أن تفاقم احلالة الصحية لصاحب الشكوى،        إال أن   . ١٩٩٩ و ١٩٩٧املعاملة اليت خضع هلا يف عامي       

 .الذي قد يسببه ترحيله، ليس حبد ذاته سبباً كافياً إلثبات صحة ادعائه الذي ُيعترب بالتايل غري مقبول

 بشأن التعذيب، تعترب اللجنة، وخباصة على ضوء رواية         ٣وفـيما يتصـل باالدعاء املثار يف إطار املادة           ٤-٧
ونظراً لعدم  . ملا تعرض ل ـه من تعذيب يف السابق، أنه قد أثبت هذا االدعاء ألغراض املقبولية              صاحب الشكوى   

 .وجود أية عقبات أخرى حتول دون قبول هذا االدعاء، تنتقل اللجنة بالتايل إىل النظر يف األسس املوضوعية للشكوى

 النظر يف األسس املوضوعية للشكوى

جنة هي هل أن إبعاد صاحب الشكوى إىل بنغالديش يشكل انتهاكاً اللتزام            إن املسألة املطروحة على الل     ١-٨
 من االتفاقية بأن متتنع عن طرد أي شخص أو إعادته قسراً إىل بلد آخر تتوافر فيه                 ٣الدولة الطرف مبوجب املادة     

 .أسباب جوهرية تربر االعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب يف ذلك البلد

جيـب عـلى اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تربر االعتقاد بأن صاحب الشكوى                  و ٢-٨
وجيب على اللجنة، لدى تقييم هذا اخلطر، أن . سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إىل بنغالديش
من االتفاقية، مبا يف ذلك وجود       ٣ من املادة    ٢تضع يف اعتبارها مجيع الظروف ذات الصلة، عمالً بأحكام الفقرة           

إال أن اللجنة ُتذكِّر    . أو عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان             
بـأن اهلدف من ذلك هو إثبات ما إذا كان الفرد املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي                    

لقول بأن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق             وهذا يستتبع ا  . سـُيعاد إليه  
اإلنسان يف بلد ما ال يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته 

سوف يواجه شخصياً خطر    إىل ذلك البلد؛ بل جيب أن تكون هناك أسباب إضافية تربر االعتقاد بأن الفرد املعين                
وباملثل، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يعين أنه ال ميكن . التعرض للتعذيب

 .اعتبار أن الشخص املعين سيواجه، يف ظل ظروفه الشخصية احملددة، خطر التعرض للتعذيب

ظت اللجنة ما ذكره صاحب الشكوى بأنه قد        ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب يف هذه القضية، الح         ٣-٨
وكما أوضحت الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام، فإن التعرض          . تعـرض للتعذيـب مرتني يف بنغالديش      

لتجربة تعذيب يف املاضي ليس إال اعتباراً واحداً من مجلة االعتبارات الالزمة للفصل يف ما إذا كان فرد ما سيواجه 
ويف هذا الصدد، جيب على اللجنة أن تنظر يف ما إذا . رض للتعذيب لدى عودته إىل بلده األصليشخصياً خطر التع

ُيالحظ  ويف احلالة احلالية،. كان التعذيب قد حدث مؤخراً ويف ظروف تتصل بالواقع السياسي السائد يف البلد املعين
االعتبار بأنه    أي أنه ال ميكن    ،١٩٩٩ و ١٩٩٧أن التعذيب الذي تعرض لـه صاحب الشكوى قد حدث يف عامي            

حزب احلرية   قـد وقع حديثاً، كما أنه قد حدث يف ظروف سياسية خمتلفة متاماً، وعلى وجه التحديد عندما كان                 
 .البنغالديشي الذي كان صاحب الشكوى عضواً فيه حزباً معارضاً للحزب احلاكم آنذاك، أي رابطة عوامي
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ات املقدمة فيما يتعلق باحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف بنغالديش          وقـد أحاطـت اللجنة علماً باملالحظ       ٤-٨
إال أن هذا االستنتاج وحده ال يثبت أن صاحب         . والـتقارير اليت تشري إىل أن التعذيب ُيمارس على نطاق واسع          

وتالحظ اللجنة أن السبب    . الشـكوى نفسـه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إىل بنغالديش            
رئيسي الذي جيعل صاحب الشكوى خيشى من التعرض شخصياً خلطر التعذيب إذا ما أُعيد إىل بنغالديش هو أنه ال

قد سبق لـه أن تعرض للتعذيب بسبب عضويته يف حزب احلرية البنغالديشي وأنه يواجه خطر التعرض للسجن                 
 . ليه مبوجب قانون السالمة العامةوالتعذيب لدى عودته إىل بنغالديش بسبب الُتهم اليت ُيدعى أهنا ُوجهت إ

وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى والدولة الطرف يقفان موقفني متعارضني إىل حد كبري فيما يتعلق                ٥-٨
إال أن املعلومات اليت    . بـاملدى الـذي ُيعترب فيه حزب احلرية البنغالديشي حالياً حزباً معارضاً للحكومة احلالية             

، يقع على ) ن(وُتذكِّر اللجنة بأنه وفقاً لتعليقها العام. ذه املسألة تدل على عكس ذلكقدمتها الدولة الطرف حول ه
عاتق صاحب الشكوى أن يعرض قضية ذات حجية وأن ُيثبت أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، كما جيب أن                  

 القضية احلالية، بأن ومل تقتنع اللجنة، يف. تكون أسباب اعتقاده هذا وجيهة وأن يكون هذا اخلطر شخصياً وماثالً
احلالـة السياسـية الراهنة يف بنغالديش، مقترنة باملستوى املتدين املزعوم للمسؤولية اليت كان صاحب الشكوى                
يضطلع هبا يف صفوف حزب احلرية البنغالديشي، ُتعرِّض صاحب الشكوى حالياً خلطر التعذيب بسبب عضويته يف 

 . غري بارزاحلزب املذكور الذي كان يشغل فيه منصباً

كما تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى والدولة الطرف خيتلفان حول إمكانية حصول شخص وجَّهت               ٦-٨
واللجنة، يف  . إليه الشرطة ُتهم حيازة األسلحة بصورة غري مشروعة وممارسة أنشطة هدامة على جواز سفر جديد              

 بالنظر إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم أية         القضـية الراهنة، ليست يف وضع يسمح هلا بالتداول يف هذا الشأن،           
 مع بيان التواريخ    ٢٠٠٠ أو عام    ١٩٩٩ أو عام    ١٩٩٧وثائق ُتثبت أن هذه الُتهم قد ُوجِّهت إليه سواء يف عام            

 .احملددة لتوجيهها

وفـيما يتعلق بالُتهم اليت يقول صاحب الشكوى إهنا ُوجِّهت إليه مبوجب قانون السالمة العامة، تالحظ         ٧-٨
ففي حني ال يطعن صاحب الشكوى يف حجة الدولة الطرف . للجنة أن احلالة الراهنة هلذه الُتهم تظل غري واضحةا

بأن هذا القانون قد أُلغي، فإنه يشكك يف ما إذا كان قد مت إغالق ملف أو سحب أية قضايا كانت قد أُثريت على 
تمام الشرطة مبالحقة صاحب الشكوى، تعترب اللجنة ويف غياب أية أدلة تشري إىل استمرار اه . أساس ذلك القانون  

أن صاحب الشكوى مل يتمكن من إثبات صحة ادعائه بأن مالحقته على أساس الُتهم املوجهة إليه سوف تستمر                  
ونتيجة لذلك، تعترب اللجنة أنه من املستبعد أن يتعرض صاحب الشكوى  . على الرغم من إلغاء القانون ذي الصلة      

 .التعذيب إذا عاد إىل بلدهخلطر االعتقال و

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه ٢٢ من املادة ٧إن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب الفقرة   -٩
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، تعترب أن إبعاد صاحب الشكوى إىل بنغالديش لن                  

 . من االتفاقية٣ة الطرف ألحكام املادة يشكل انتهاكاً من ِقَبل الدول
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Torture and Impunity (ASA 13/01/2000); Amnesty International Press Release: Bangladesh: Politically Motivated 

Detention of Opponents Must Stop (ASA 13/012/2002), issued 6 September 2002. 

، ١٩٩٤نوفمرب  /رين الثاين  تش ١٧، اآلراء املعتمدة يف     ١٨/١٩٩٤، البالغ رقم    ضد سويسرا . يُيشار إىل قضية     )ب( 
 .٢-٤الفقرة 

وُيشار إىل مؤلف بيتر برينز . ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املؤرخ ٣تعلـيق اللجنة العام على تنفيذ املادة        )ج( 
(Peter Burns)  جلـنة األمـم املـتحدة ملناهضـة التعذيـب ودورهـا يف محاية الالجئني      " بعـنوان" :"The United Nations 

Committee against Torture and its role in refugee protection" (Institute of Public Law, University of Bern, 2001). 

 ، ١٩٩٨مايو / أيار١٥، اآلراء املعتمدة يف ٨٣/١٩٩٧، البالغ رقم ضد السويد . ب. ر.  ج ُيشـار إىل قضية    )د( 
 .٥-٦الفقرة 

 .٧-٦أعاله، الفقرة ) د(احلاشية   )ه(

 ،٢٠٠١مايو / أيار١٥، اآلراء املعتمدة يف ٤٩/١٩٩٦ضد كندا، البالغ رقم . ف. ة سُيشار إىل قضي )و( 
 .٩-٩الفقرة 

تشري الدولة الطرف إىل اآلراء السابقة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن أحكام مماثلة اعتربت  )ز( 
عالية ال تكون الدولة الطرف عندها " عتبة"أن سـوء املعاملـة جيب أن يرقى إىل املستوى األدىن من القسوة وأن هناك           

، ١٩٩١مارس / آذار٢٠انظر قضية كروز فاراس وآخرون ضد السويد، احلكم الصادر يف . مسؤولة عن التسبب يف األذى
، ٢٠٠١فرباير / شباط٦؛ وقضية بن سعيد ضد اململكة املتحدة، احلكم الصادر يف ٨٣، الفقرة ٢٠١السلسلة ألف، العدد 

 .٤٠الفقرة 
 .٢٠٠٣أبريل / نيسان١٥إىل تقرير اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب الذي ُنشر يف ُيشار  )ح( 

احلاجة امللحة إىل إجراء إصالحات قانونية وإصالحات أخرى حلماية         : منظمة العفو الدولية، بنغالدش    )ط( 
 .٢٠٠٣مايو /، نشر يف أيار)ASA 13/015/2003(حقوق اإلنسان 

 بعنوان ٢٠٠١نوفمرب /مم املتحدة لشؤون الالجئني الصادر يف تشرين الثاينيشار إىل تقرير مفوضية األ  )ي( 
 ".١٩٩٩-١٩٨٠طلبات اللجوء يف البلدان الصناعية، "

 .أعاله) ط(احلاشية  )ك( 
 .مل تقدم أي معلومات أخرى أو أية مستندات إضافية داعمة )ل( 

 .أعاله) و(و) د(احلاشيتان  )م( 

 .أعاله) ج(احلاشية  )ن( 
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 ٢٤٩/٢٠٠٤البالغ رقم 

 )ميثله حمام(السيد ندمي أمحد دار   :املقدم من

 صاحب الشكوى :الشخص املدعى أنه ضحية

 النرويج :الدولة الطرف

 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠٠٤مارس / آذار٢٩ :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧املنشأة مبوجب املادة    ذيب،  إن جلـنة مناهضـة التع      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٧مايو / أيار١١ يف وقد اجتمعت 

، املقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب من السيد ندمي         ٢٤٩/٢٠٠٤ من النظر يف الشكوى رقم       وقد فرغت  
ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ـة مناهضـن اتفاقيـ م٢٢ب املادة ـمبوجأمحد دار 

 الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميه والدولة الطرف،وقد وضعت يف اعتبارها  

 .تفاقية مناهضة التعذيب من ا٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد 

 ويقيم ١٩٦١يناير / كانون الثاين٢ باكستاين مولود يف  مواطنصاحب الشكوى هو ندمي أمحد دار، وهو ١-١
 من ٣ إىل باكستان سيشكل انتهاكاً من جانب النرويج للمادة ترحيلهوقـد ادعـى يف البداية أن     . يف الـنرويج  

شكَّل انتهاكاً ي ، على الرغم من طلب اللجنة اختاذ تدابري مؤقتة،ستان إىل باكترحيلهوهو اآلن يدعي أن  .االتفاقية
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ٢٢ للمادة من جانب النرويج اللتزامها بالتعاون حبسن نية مع اللجنة، وفقاً

 . حمام صاحب الشكوىوميثل .ة أو الالإنسانية أو املهينةقاسيضروب املعاملة أو العقوبة ال

، مشفوعة  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢ذكرة شفوية مؤرخة    مبوأحالـت اللجنة الشكوى إىل الدولة الطرف،         ٢-١
 أن إىل من النظام الداخلي للجنة بعدم طرد صاحب الشكوى إىل باكستان ١٠٨ من املادة ١مبوجب الفقرة  بطلب

 الواردة يفقّدم استناداً إىل املعلومات ي إىل أن هذا الطلب  إشارة املذكرة الشفويةوتضمنت .شكواهيف تنظر اللجنة 
 وأن باإلمكان مراجعته، بطلب من الدولة الطرف، يف ضوء املعلومات والتعليقات اليت             صاحب الشكوى بـالغ   

، أبلغت الدولة   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١ويف   .، إن وجدت  صاحب الشكوى تقدمها وأي تعليقات أخرى يقدمها      
عدم ، أهنا قررت    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٩يف   الدولة الطرف أضافت،     لكن. هاالطرف اللجنة بأهنا لن متتثل لطلب     

  . يف القضية النظر احملكمة االبتدائيةتعيد طرد صاحب الشكوى وأسرته إىل باكستان إىل أن الشروع يف

 املعّينة حديثاً   صاحب الشكوى حمامية  من    معلومات اللجنةتلقت  ،  ٢٠٠٦يناير  / كـانون الثاين   ١٦ويف   ٣-١
، أقرت  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥ويف    .) أ(٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٢ موكلها إىل باكستان يف      ه مت ترحيل   بأن فـيد ت

 . صاحب الشكوىبترحيلالدولة الطرف 
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 ه إقامة مدت  تصريح، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى منح          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥ويف   ٤-١
 ٣١ عاد إىل النرويج يف صاحب الشكوىذكرت احملامية أن ، ٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ٢١ويف  . ثـالث سـنوات   

 .٢٠٠٦مارس /آذار

 ملنعاختاذ تدابري مؤقتة    ب اً جديداً  املقرر اخلاص املعين بالتدابري املؤقتة طلب      رفض،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠ويف   ٥-١
 . إىل باكستانصاحب الشكوى ترحيل

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

واستناداً إىل تقرير لوزارة    . متقاعد من اجليش الباكستاين وهو مسلم أمحدي      صـاحب الشـكوى رائد       ١-٢
عترب األمحديون أنفسهم مسلمني لكنهم ال يقبلون بأن حممداً         خارجية الواليات املتحدة قدمه صاحب الشكوى، يَ      

 يواجهها مع   ويدعي صاحب الشكوى أن ديانته كانت سبباً يف الصعوبات اليت كان          . هو بالضرورة خامت األنبياء   
وتساور صاحب الشكوى شكوك يف أن      . أنه تعرض حملاوالت اغتيال يف عدة مناسبات      ، و رؤسـائه يف اجلـيش    

رسل إىل منطقة نزاع بدون تلقي دعم       وخالل خدمته العسكرية، أُ   . ١٩٩٤رؤساءه أضرموا النار يف مرتله يف عام        
 أنه يواجه خطر التعرض النتقام منظمات       عي أيضاً ويّد.  ُوعد بذلك  على الرغم من أنه   مـن أي وحدات أخرى      

 العمليات  سياق بسبب مركزه ونشاطاته سابقاً يف اجليش يف   "حركة مهاجر قومي  " و "جيش حممد "إرهابـية مثل    
  ابنه يف    من عمه بدالً أحد أبناء    جنل    أن حركة جيش حممد اختطفت خطأً      ويدعي. املوجهـة ضد هذه املنظمات    

 أيضاً أنه تعرض للتمييز وأرغم على التقاعد من         ويقول. ض أصدقائه ختليصه   بع ه استطاع مع  ، لكن ٢٠٠١عـام   
 .اجليش بسبب دينه

واز سفر شخصي وتأشرية    جب،  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣إىل النرويج يف    قد وصل    صاحب الشكوى  وكان ٢-٢
 ٢٩وء يف    مع زوجته وأبنائه األربعة وطلب اللج      وقد رحل  .أبادصـادرة مـن السـفارة النروجيـية يف إسالم           

يناير / كانون الثاين  ٢٢ يف   للجوء هوُعرضت قضيته على مديرية اهلجرة، لكنها رفضت طلب       . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
 ٨يف القرار أمام جملس الطعون املتصلة باهلجرة، الذي رفض الطعن يف        طعناً   صـاحب الشكوى   قـّدم و. ٢٠٠٣

 .٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

 بأنه اهتم   ، عن طريق حماميه يف باكستان     ، صاحب الشكوى  أُخطر،  ٢٠٠٤يناير  / كـانون الثاين   ٣١ويف   ٣-٢
 أمحد   ندمي دعوى ضد "وقدم صاحب الشكوى ترمجة لوثيقة معنونة       . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢بالتجديف يف   

م طعناً   هذا اخلرب، قدّ   ما تلقى صاحب الشكوى   وعند.  موجهة إىل مفوض مركز شرطة شونغ يف مقاطعة الهور         "دار
، حبجة أن رسالة ٢٠٠٤مارس / آذار١ املتصلة باهلجرة يف ونجملس الطعرفضه يداً إىل سلطات اهلجرة النروجيية، جد

يضطهد يف باكستان، وأن تأخره س، ال يثبتان أنه تني غري رمسيتني خاصيقتنياحملامي واالهتام، اللذين كانا يف شكل وث     
 قدم، ٢٠٠٥ مارس/ آذار١٠أخرى إىل اللجنة، مؤرخة ويف رسالة .  الوثـيقة جيعل صحتها موضع شك     تقـدمي يف  

 وموقع من   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨، مؤرخ   " دعوى جنائية ضد املدعى عليه     إقامةطلب  "صـاحب الشكوى نسخة من      
دعى أنه  يو. وذكر أيضاً أن الشرطة حبثت عنه يف مرتله العتقاله        ".  روح اإلسالم  التحريض على "طاهر يعقوب، يتهمه    

 .من قانون العقوبات الباكستاين) ج(٢٩٥ملادة ا مبقتضى عقوبة اإلعدام فسيواجهده وأدين، إذا أعيد إىل بل
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عرضه ي مما قد ،  "احلدودأمر إقامة   " ضده مبوجب     مقامة دعـى صـاحب الشكوى أيضاً أن مثة دعوى        يو ٤-٢
 ." جلدة٣٠"و "نة س١٤السجن املشّدد ملدة "لعقوبة 

، ٢٠٠٣ عام   ، صادر يف   خارجية الواليات املتحدة األمريكية    وزارةلتقرير  ب صاحب الشكوى  استشهدو ٥-٢
، اليت تطبق معايري "إقامة احلدود"يشري إىل املعاملة التمييزية لألقليات الدينية يف باكستان، مبا يف ذلك إصدار أوامر 

ومثة حمظورات   .لشريعة اإلسالمية ل باملخالفات املزعومة إثـبات خمـتلفة على املسلمني وغري املسلمني فيما يتعلق           
 التقرير أن القوانني املتعلقة بالتجديف تطبق يف أغلب األحيان ويذكر. قانونية حمددة تقيد ممارسة األمحديني لدينهم

من ) ج(٢٩٥ املادة مبقتضىعدم أحد يف باكستان واستناداً إىل التقرير، مل ُي. على املسلمني اإلصالحيني واألمحديني
 املادة ه هذ استناداً إىل  اهتمواحكام باإلعدام يف حق بعض األفراد، وقتل آخرون         قانون العقوبات، لكن صدرت أ    

 .على يد متطرفني دينيني

 صاحب الشكوى بأن جملس الطعون املتصلة باهلجرة رفض طلب جلنة           أُخطر،  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٠ويف   ٦-٢
 .لب إليه مغادرة البلدلية، وطُمناهضة التعذيب باختاذ تدابري مؤقتة حبجة عدم استنفاد سبل االنتصاف احمل

 الشكوى

 من االتفاقية، نظراً    ٣شكل انتهاكاً للمادة    يادعـى صاحب الشكوى يف البداية أن ترحيله إىل باكستان            -٣
أنه سيتعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة الالإنسانية إذا ما           بلوجـود أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد        

اد بأنه قد يقتل على يد منظمات إرهابية وأنه يواجه عقوبة اإلعدام بسبب هتمة التجديف               وأف. أعيد إىل باكستان  
وادعى أيضاً أنه يف حالة عودته إىل باكستان، قد تعتقله الشرطة وتعذبه يف سياق التحقيق يف                . القائمـة ضـده   

 . ضدهالقائمةالدعاوى 

 قبوليةاملمالحظات الدولة الطرف بشأن 

 مقبولية البالغ وادعت أن البالغ غري       على، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا      ٢٠٠٤يه  يون/ حزيـران  ١يف   ١-٤
 تقدمي  صاحب الشكوى وقالت إنه ال يزال بإمكان      .  مل يستنفد سبل االنتصاف احمللية     صاحب الشكوى مقبول ألن   

اً تقدمي طلب الستصدار وكان بإمكانه أيض .طلب مراجعة قضائية بعدما ُرفض طلبه من ِقبل السلطات املعنية باهلجرة
 من  ٦-١٥ و ٢-١٥وذكرت الدولة الطرف أنه مبوجب الفقرتني        .لوقف ترحيله إىل اإلدارة   توجهه  احملكمة  من  أمر  

 : إذا متكن املدعي من استيفاء ما يليأمر زجري  إصدار املتعلق بإنفاذ القوانني، جيوز١٩٩٢قانون عام 

 ؛حملكمة القرار املطعون فيه عندما جيري البت يف القضية الرئيسية أن تلغي احيتملإقامة الدليل على أنه  )أ( 

ضروري لتفادي  الزجري  مر  األ  إصدار أن ، أي  زجري  كاف لطلب إصدار أمر    سـبب  بـيان  )ب( 
 .تاح للمحكمة فرصة البت يف القضية الرئيسيةتحدوث ضرر أو أذى جسيمني يف حالة تنفيذ القرار بدون أن 

 . قد جلأ إىل احملاكم النروجييةصاحب الشكوىف ملالحظاهتا، مل يكن ووقت تقدمي الدولة الطر
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 إىل مناطق ميكن أن يتعرض فيها اإلبعادوأضافت الدولة الطرف أن قوانينها املتعلقة باهلجرة تتيح محاية من  ٢-٤
صكوك الدولية  الشخص إىل خطر االضطهاد تعادل على األقل احلماية اليت تتيحها أحكام االتفاقية أو غريها من ال               

 .املسألة هذهاليت تتناول 

وأبلغـت الدولـة الطرف اللجنة أيضاً بأهنا قررت، بعد دراسة متأنية، رفض طلب املقرر اخلاص املعين                  ٣-٤
وأوضحت أن جملس  .عن طرد صاحب الشكوى طاملا أن قضيته معروضة على اللجنةمتتنع  اجلديدة بأن بالشكاوى

عدم   مها، إىل مربرينواستند يف ذلك اختذ القرار، اعترب أن البالغ مل يكن مقبوالً الطعون املتصلة باهلجرة، الذي
 . مجيع سبل االنتصاف احمللية، وطبيعة البالغ اليت يتضح أهنا تفتقر إىل سند صحيح             صـاحب الشكوى  اسـتنفاد   
النتصاف احمللية،  الدولة الطرف أن الطلب كان يستند إىل ادعاء صاحب الشكوى أنه استنفد مجيع سبل اوذكرت

 تستند إىل أساس صحيح، نظراً الفتقار الوذكرت أيضاً أنه كان واضحاً أن الشكوى  . عليه اعترضتاألمر الذي
 . ادعاءاتهتثبت للمصداقية ولعدم وجود أدلة صاحب الشكوى

 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب الشكوى       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٩ويف رسالة أخرى مؤرخة      ٤-٤
، وأهنا قررت أن توقف إجراء طرده هو وأسرته إىل باكستان ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١أقام دعوى أمام احملاكم يف 

 .إىل أن تنظر احملكمة االبتدائية يف القضية

  على مالحظات الدولة الطرفصاحب الشكوىتعليقات 

 اعتقل هو   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٧ اللجنة أنه يف     صاحب الشكوى ، أبلغ   ٢٠٠٤يوليه  / متـوز  ١٤يف   ١-٥
أُبلغوا بأنه سيطلق سراحهم إذا أكدوا بيد أهنم . وأسرته ونقلوا إىل مركز احتجاز يف انتظار طردهم يف اليوم التايل 

 . لذلك وأفرج عنه وأسرتهصاحب الشكوىوامتثل  . احملكمةأمامأهنم سريفعون القضية 

أنه استنفد  ب وجادل .رة انتقائية ومتحيزة   بصو حالته أن الدولة الطرف عرضت      صاحب الشكوى وادعى   ٢-٥
ويف  . شبه قضائي طعونجملس الطعون املتصلة باهلجرة، وهو جملسمن  اً هنائياًقرارلقى ل االنتصاف احمللية ألنه تبس

 سبل بعد استنفاد     أنه وذكر .هـذا السـياق، قدم رمساً بيانياً يوضح نظام احملاكم النروجيية املتاح لطاليب اللجوء             
 االنتصاف  سبلوذكر أن    . أربع مراحل قضائية أخرى    يسلكستويني، يتعني عليه أن     ذات امل صـاف اإلدارية    االنت

 .هذه قد تطول بصورة غري معقولة

ا تتطلب، باإلضافة  طاليب اللجوء، ألهنيف متناول ليست صاحب الشكوى أن سبل االنتصاف هذهوأضاف  ٣-٥
دت بفضل هبات خريية    ّد سُ علماً بأن هذه التكاليف   لى حتملها،    تكاليف عالية ال يقدر ع     ، خدمـات احملامي   إىل

نفد، ألنه يغطي فقط وأشار كذلك إىل أن حقه يف املساعدة القانونية اجملانية قد اسُت. عمدة بلديتهمجعت مببادرة من 
 .ثالث ساعات من خدمات أول حمام يعني أو خيتار

بأن بإمكانه رفع قضيته إىل احملاكم بعد استنفاد اإلجراءات وأشار صاحب الشكوى إىل أنه أُخرب يف البداية  ٤-٥
، أبلغ جملَس الطعون املتصلة باهلجرة بأنه سريفع قضيته       ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٠املؤرخة  تلقيه الرسالة   وبعد  . اإلدارية

 .إىل احملكمة يف أقرب وقت ممكن
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، ويف  )تينغريت(دينة أوسلو   قضيته إىل حمكمة م   صاحب الشكوى   ، رفع   ٢٠٠٤يونيه  / حزيـران  ٢١ويف   ٥-٥
 ٧ويف . قبل أن تستمع إليه هذه احملكمة صاحب الشكوى يونـيه، صدر أمر من احملكمة مينع طرد       / حزيـران  ٢٥

، أكدت حمكمة مدينة أوسلو قرار جملس الطعون املتصلة باهلجرة ورفضت طلب            ٢٠٠٤ديسمرب  /كـانون األول  
 .من احملكمةزجري صدار أمر إ

، أبلغ صاحب الشكوى    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٣فرباير و / شباط ١٣ و ١١ مقدمة يف    ويف رسـائل أخرى    ٦-٥
 وكان.  األسرة على الرغم من استئنافه القضية أمام احملكمة العليا         ترحيلاللجـنة بأن الشرطة تلقت األمر بتنفيذ        

أمام احملكمة   القضية صاحب الشكوى أن استئنافه وجادل. ٢٠٠٦مارس  / احملكمة يف آذار   أمام هذه لسة  اجلتاريخ  
وبصفة  .دون طردها السبيل ليس له أثر إيقايف، وألنه مل حيل   ألن هذالً، انتصاف فعسبيلالعليا ال ميكن أن يعترب 

 .سجنأو للخاصة، ادعى أنه إذا عاد إىل باكستان لن يتمكن من العودة إىل النرويج ألنه سيتعرض إما لالضطهاد 

 قبوليةاملقرار اللجنة بشأن 

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٤ يف   أعلنتاللجـنة يف مقبولية الشكوى يف دورهتا اخلامسة والثالثني و         نظـرت    ١-٦
املسألة  من االتفاقية، من أن      ٢٢من املادة   ) أ(٥وحتققت، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة      . أن الشـكوى مقبولة    ٢٠٠٥
 . للتحقيق أو التسويةوليةالدجراءات اإلمن آخر إجراء مبوجب أي  حبثها وال جيري جير حبثها مل نفسها

 االنتصاف احمللية   سبل اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البالغ حبجة أن مجيع             الحظـت و ٢-٦
 يف مشروعية إجراء إداري أمام احملاكم النروجيية، وأن         أنه ميكن الطعن   أيضاً   الحظتو. املتاحة والفعالة مل تستنفد   

ض مديرية اهلجرة طلباهتم، وُيرفض طعنهم من جملس الطعون املتصلة باهلجرة،           طـاليب اللجوء السياسي الذين ترف     
 .ميكنهم طلب املراجعة القضائية أمام احملاكم النروجيية

 بعدما أُبلغ بإمكانية اللجوء     ، أمام احملاكم  إقامة الدعوى ن صاحب الشكوى شرع يف      الحظت اللجنة أ  و ٣-٦
 .معروضة على احملكمة العليا عندما كانت اللجنة تنظر يف مقبولية شكواهإىل املراجعة القضائية، وأن قضيته كانت 

الحظت أن هذه اإلجراءات ليس هلا أي أثر إيقايف، وأن صاحب الشكوى ميكن أن يتعرض بيد أن اللجنة  ٤-٦
 .لضرر ال ميكن جربه إذا أعيد إىل باكستان قبل انتهاء املراجعة القضائية لقضيته

احملكمة العليا واالستئنافات املمكنة الحقاً      قيد نظر    ستئنافاال أن    إىل  اللجنة خلصت ويف هذه الظروف،   ٥-٦
) أ(٥أن الفقرتني اللجنة وبالتايل، اعتربت   .  فيما يتعلق بطرد صاحب الشكوى      انتصاف فعاالً  سـبيل ال تشـكل    

 . من االتفاقية ال متنعان مواصلة نظرها يف البالغ٢٢من املادة ) ب(و

 .للجنة أن صاحب الشكوى قدم من احلجج ما يكفي لغرض إثبات مقبولية الشكوىواعتربت ا ٦-٦

قد ،  ٢٢املادة  ب  طوعاً اختصاص اللجنة مبوج   ا  وقبوهلة  االتفاقيى  أن الدولة الطرف، بتصديقها عل    ت  واعتـرب  ٧-٦
أمر   اليت تدعو إليها   ؤقتةاملتدابري  للوالحظت اللجنة أن االمتثال       .ءاإلجراق  يف تطبي ة  تتعاون معها حبسن ني   ن  بأت  تعهد

 النتيجة النهائية يبطلأساسـي حلمايـة الشـخص املعين من ضرر ال ميكن جربه، وهو ضرر ميكن فضالً عن ذلك أن               
 .) ب(وُدعيت الدولة الطرف إىل االمتثال لطلب اللجنة باختاذ تدابري مؤقتة للحماية  .لإلجراءات املعروضة على اللجنة
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 املسائل املتعلقة بطلب اختاذ تدابري مؤقتة ويةالوقائع خلفيةحتديث لل

  صاحب الشكوىوترحيلالتدابري املؤقتة 

.  إىل باكستان  مت ترحيله ، أبلغت احملامية اللجنة بأن صاحب الشكوى        ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٦يف   ١-٧
 ٢قتة، املؤرخ   اختاذ تدابري مؤ  ب أن الدولـة الطـرف ترفض التعاون مع اللجنة ومل متتثل لطلب اللجنة               وتدعـي 
 بسبب  صاحب الشكوى  يف باكستان نشرت خرب إقامة دعوى ضد         لصحفوأضافت أن ا  . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

وأفادت بأن صاحب الشكوى يعيش .  وقدمت نسخاً من تلك املقاالت وترمجة هلا) ج("القاديانية"قيامه بالدعوة إىل 
 .متخفياً وخيشى على حياته

 ٢٠٠٥مارس / آذار٩مت احملامية نسخاً لعدة وثائق، مبا فيها طلب مؤرخ ، قد٢٠٠٦فرباير / شباط٣ويف  ٢-٧
 " باإلهانة اهتامتوجيه   التماس" دعوى جنائية ضد صاحب الشكوى يف باكستان و        إلقامةمن السيد طاهر يعقوب     

مة إقا وطلب إىل احملكمة أن تشرع يف        السالفة الذكر شري إىل الوثيقة    ت،  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠مـؤرخ   
 . ضد صاحب الشكوىالدعوى

 ة بالتدابري املؤقتةقلعتعليقات الدولة الطرف على املسائل املت

وذكّرت بأن حمكمة مدينة    . لوقائعل حتديثاً، قدمت الدولة الطرف معلومات      ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥يف   ١-٨
استماع وبعد عقد جلسات    . ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٧أوسـلو نظـرت يف قضـية صاحب الشكوى يف           

 من   خبري  شاهد منهمومني، أدىل خالهلا ببيانات مستفيضة كل من صاحب الشكوى وزوجته وشهود،            استمرت ي 
 حقوق اإلنسان يف باكستان، خلصت احملكمة إىل أن حبالةثة ّدحمجملس الطعون املتصلة باهلجرة له معرفة شخصية و

 من  من قانون اهلجرة، الذي ينص١٥للمادة إىل باكستان لن يشكل انتهاكاً ) وأسرته(عـودة صاحب الشكوى     
 الطرد أمر احملكمة أيضاً بأن قضتواستناداً إىل هذا القرار، .  من االتفاقية٣ على نفس مضمون املادة حيث اجلوهر

 ٤ و ٣ يف   األولوُحّدد موعد جلسة استئناف القرار      . الصـادر عـن جملس الطعون املتصلة باهلجرة قابل للتنفيذ         
 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤ يف األخريالقرار  وأكدت حمكمة االستئناف. ٢٠٠٦أبريل /نيسان

وبعد هذا القرار، تقدم صاحب الشكوى بطلب إىل جملس الطعون املتصلة باهلجرة إلعادة النظر يف قضيته  ٢-٨
ة ، أكد جملس الطعون املتصل٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٩ويف . ولوقـف تنفـيذ الطرد استناداً إىل معلومات جديدة    

 .باهلجرة قراره السابق

 صاحب الشكوى إىل إسالم أباد حتت حراسة الشرطة،         مت ترحيل ،  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ٢٢-٢١ويف   ٣-٨
واسُتجوب بشأن انتهاء صالحية جواز سفره، لكن أفرج عنه يف اليوم  .ووافقت السلطات الباكستانية على قدومه

يف ) اللجوء إىل الكنيسة  (فاله إىل الكنيسة احمللية      صاحب الشكوى، جلأت زوجته وأط     وأثـناء ترحـيل    .نفسـه 
 .نيزودين، وظلوا منذ ذلك الوقت يف النرويج

إىل حمكمة  لصاحب الشكوى طلباً    ، قدمـت احملامية اجلديدة      ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ١٦ويف   ٤-٨
 مقبولية الشكوى والوثائق ، استناداً إىل قرار اللجنة بشأن٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤االستئناف لنقض قرارها املؤرخ 
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أن يتعرض حالياً يتمثل يف أنه يواجه اآلن خطراً حقيقياً  باجلديـدة الـيت ُزعم أهنا تدعم ادعاء صاحب الشكوى           
 الطرد ضد أسرة صاحب     أمروطلبت إىل احملكمة أن توقف تنفيذ        .للتعذيـب بسـبب هتم التجديف املوجهة إليه       

وكانت . يبات الالزمة لكفالة عودة صاحب الشكوى إىل النرويج بأمان  الشـكوى وأن تأمر احلكومة باختاذ الترت      
 .ااهتالقضية ال تزال معروضة على احملكمة وقت تقدمي الدولة الطرف لتعليق

وفيما يتعلق مبسألة طلب اللجنة اختاذ تدابري مؤقتة، أوضحت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يطرد  ٥-٨
وهو مل  . ضاً كامالً لقضيته، ومشل ذلك االتصال مباشرة بصاحب الشكوى نفسه         إال بعدما أجرت احملاكم استعرا    

 املعىن الوارد يفأن يتعرض للتعذيب، حسب يتمثل يف يثبت، قبل طرده، أنه يواجه خطراً متوقعاً حقيقياً وشخصياً 
 .  من االتفاقية، يف حالة إعادته إىل باكستان٣املادة 

 شهراً من   ١٨ للقضية طيلة    الشاملنظراً لالستعراض القضائي واإلداري     وخلصـت الدولة الطرف إىل أنه        ٦-٨
 قبل صدور قرار اللجنة بشأن       صاحب الشكوى   طرد ال يشكل ،  الطرد إىل اللجنة إىل تاريخ      شكواهتـاريخ تقـدمي     

دابري مؤقتة  ر الدولة الطرف بأنه وقت تقدمي اللجنة طلبها باختاذ ت         وتذكِّ. مقبولـية الشكوى عدم امتثال هلذا القرار      
ل االنتصاف سب، مل يكن صاحب الشكوى قد سعى لالستفادة من مجيع ٢٠٠٤أبريل /، يف نيسان١٠٨مبوجب املادة 

 .املتاحة، وأنه عندما سعى إىل ذلك يف هناية املطاف، وافقت الدولة الطرف على وقف تنفيذ طردهاحمللية القضائية 

 ابري املؤقتةتعليقات احملامية على املسائل املتعلقة بالتد

، علقـت احملامية على مالحظات الدولة الطرف بشأن مسألة التدابري املؤقتة            ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٩يف   ١-٩
 ٢ومتسكت بقوهلا إن الدولة الطرف مل متتثل لطلب اللجنة يف  . املتعلقة بالوقائعحتديثاً إضافياً للمعلومات وقدمت  
قد و. ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٢-٢١ردت صاحب الشكوى يف     اختاذ تدابري مؤقتة عندما ط    ب ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
ومل تقم الدولة الطرف أيضاً بإنصاف صاحب الشكوى . ض صاحب الشكوى وأسرته للمعاناة من جراء طردهتعرَّ

 انتهاكاً عندما دخلت يف تأويالت بشأن الوقائع ،٢٢من املادة ) ب(٥ الفقرة  املعىن الوارد يف حسب،بصورة فعالة
 .، وعندما رفضت أن تقدم إليه املساعدة القانونيةقانونيةلألصول ال

أعقبه ، وملا ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٢-٢١ يف بالترحيلسرداً مفصالً للوقائع اليت أحاطت احملامية وقدمت  ٢-٩
ـ  صورة   عليهوأشارت إىل أن صاحب الشكوى أُرغم على السفر جبواز سفر انتهت صالحيته              .من إجراءات  ه ل 
، لكن  ) د(وعند وصوله، اعتقلته سلطات اهلجرة الباكستانية بسبب خمالفات متعلقة بوثائق سفره           .كريبالزي العس 

  .أفرج عنه الحقاً

التعاون حبسن نية   بتزام  االل العام وصاحب الشكوى بشأن تفسري       مرافعات النائب  أيضاً إىل    وتشري احملامية  ٣-٩
 كانون  ٢٠ ة العام مؤرخ  عن مرافعة خطية للنائب    احملامية   وتنقل .مـع اللجـنة يف حالة طلب اختاذ تدابري مؤقتة         

الذي  و، وليس االتفاقية ذاهتا، ه     فحسب )١٠٨املادة  ( الداخلي للجنة    النظامأن  ب جتادل فيها ،  ٢٠٠٦يناير  /الثاين
 ولةوفيما يتعلق بالتزام الد    .مة مبوجب القانون الدويل   لِزوقف طلبات التنفيذ، وأن تلك الطلبات ليست مُ       يـأذن ب  
، يدعي  العام إىل كثرة استخدام اللجنة، حسبماالنائبسن نية مع اللجنة فيما يتعلق بطلبها، أشار حب بالتعاون الطرف

 .ه قدر اإلمكانل ـ وقال إن التزام الدولة يتمثل يف إجراء تقييم شامل ونزيه لطلب اللجنة واالمتثال ١٠٨لمادة ل
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، قررت حمكمة   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ احملامية اللجنة بأنه يف      ، أبلغت بالدعوى القضائية وفـيما يتعلق     ٤-٩
ه (٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤نظرها يف طلب نقض قرارها املؤرخ  االستئناف، عند

 ه

 أال تبت يف مسألة التدابري املؤقتة ،)
 .اتهلذه التعليق  بعد وقت تقدمي احملاميةُعقدتومل تكن هذه اجللسة قد  .لسة الرئيسيةعقد اجلإىل حني 

، لتعاون حبسن نية مع اللجنة فيما يتعلق بآراء اللجنة        وتدعي احملامية أن الدولة الطرف أخلت بالتزامها با        ٥-٩
أبريل / نيسان٢ صاحب الشكوى إىل باكستان، على الرغم من الطلب الصادر عن اللجنة يف قامت بترحيلعندما 
تزامها بالتعاون حبسن نية مع اللجنة برفضها قبول وانتهكت الدولة الطرف مرة أخرى ال    .  بأال تقوم بذلك   ٢٠٠٤

عـودة صـاحب الشكوى بعد قرار اللجنة بشأن مقبولية الشكوى ودعوهتا املوجهة إىل الدولة الطرف بأن متتثل    
 .لطلبها بشأن اختاذ تدابري مؤقتة

من الناحية حاً ، كان طلب اختاذ تدابري مؤقتة صحي     أوالً.  احملامـية هذه االدعاءات بأربع حجج      وتدعـم  ٦-٩
، وألن قرار الطرد صافاً فعاالًتنا صاحب الشكوىل االنتصاف احمللية لن تتيح لسب، ألنه قد ُبرهن على أن      الشكلية

 حصرية فيما يتعلق بتفسري قواعدها والتصرف       ات احملامية إن اللجنة هلا صالحي     تقول،  ثانياً. كـان قابالً للتنفيذ   
 الشكاوى  ات حلماية موضوع وغرض إجراء    خاصة تكتسي أمهية    ١٠٨ ةاملادن الطلـبات مبوجب     أمبوجـبها، و  

أن عدم االمتثال للجنة أو عدم االتصال هبا بشأن الطلب، قبل طرد احملامية  تدعي، ثالثاً. املقدمـة مـن األفـراد    
ف ذكّر احملامية برفض الدولة الطرف االستجابة للطلب وبأن أمر وقتو .بسوء نيةاً  تصرفيشكلصاحب الشكوى، 

 ١٠٨ أن املادةب أيضاً وجتادل .تنفيذ الطرد قد صدر بعدما أقام صاحب الشكوى دعوى وليس بناء على طلب اللجنة
للعودة تدعو الدول األطراف إىل االتصال باللجنة بشأن متابعة الطلبات، وأن الدولة الطرف مل تتخذ أي خطوات 

 منط تعد على    تظهر صاحب الشكوى    ترحيلرة أعاله وطريقة    أن الوقائع املذكو  ب احملامية   تدعي،  رابعاً. اللجنةإىل  
 عليهغري سليم   سفر  جبواز  الرحيل   أجرب على     صاحب الشكوى  سيما ألن  احلقوق من جانب الدولة الطرف، وال     

ن هذه الوقائع تناقض اتفاقاً بني الشرطة النروجيية والسفارة الباكستانية، وأدت وجتادل بأ . بالزي العسكريتهصور
 .الفة لقانون اهلجرة الباكستاينإىل خم

 الوضع يف حدود ما هو ممكن عملياً       تقوِّم احملامية إىل أنه قد يكون من واجب الدولة الطرف أن            وتشـري  ٧-٩
 . مبدأ معترف به يف القانون الدويلالتقوميبدون انتهاك سيادة باكستان، وإىل أن واجب 

الشكوى عن عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اختاذ تدابري          احملامية مبنح تعويض لصاحب      تطالـب ،  أخـرياً و ٨-٩
 .، وعدم حصوله على املساعدة القانونية من الدولة الطرفأثناء عملية الترحيلمؤقتة، واملشقة اليت تكبدها هو وأسرته 

 مالحظات الدولة الطرف بشأن األسس املوضوعية

رت بالوقائع  وذكّ .س املوضوعية للبالغ  ، علقـت الدولة الطرف على األس      ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٨يف   ١-١٠
وأشارت إىل أن حمكمة االستئناف، اليت كانت القضية ال تزال قيد نظرها عندما أبدت الدولة الطرف مالحظاهتا،            

 املقدمة املرافعاتوقدمت الدولة الطرف نسخة من       .كانت تراعي مسألة أن القضية ال تزال معروضة على اللجنة         
. ) و(االلتزامات اليت تقع على السلطات النروجيية مبوجب االتفاقية       خبصوص   ٢٠٠٦ناير  ي/ كـانون الـثاين    ٢٠يف  

 دعوى جتديف ضد صاحب الشكوى يف باكستان،        إقامةوأشـارت إىل الوثـائق اليت قدمتها احملامية فيما يتعلق ب          
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م أباد، وهو حتقيق     شرعت يف حتقيق بناء على ذلك عن طريق السفارة النروجيية يف إسال            إن الدولة الطرف  وقالت  
 .يفترض أن ينتهي قبل جلسة حمكمة االستئناف

 من قانون ١٥ الدولة الطرف بأن طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب الشكوى قُّيم مبوجب املادة وتذكِّر ٢-١٠
عادل  املناطق اليت ميكن أن يتعرض فيها الشخص خلطر االضطهاد تعناهلجرة النروجيي، اليت توفر محاية من اإلبعاد 

األحكام املتعلقة باملسألة ذاهتا الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية          احلمايـة اليت توفرها     عـلى األقـل     
قم أن صاحب الشكوى مل يُ    ب الدولة الطرف    وجتادل. األوروبـية حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة لالجئني       

وقد .  للتعذيب عند عودته إىل باكستانيتمثل يف تعرضهوشخصياً الدلـيل على أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً   
كما كانت هناك تناقضات أُدخلت تغيريات عديدة على األسباب اليت أوردها صاحب الشكوى للمطالبة باحلماية، 

 . تساؤلوضعت الدولة الطرف مصداقيته موضعوبالتايل  .لسلطاتل أقواله اليت أدىل هبايف 

 هي أنه   لصاحب الشكوى الحظاهتا كانت أهم حجة     ملالطرف إىل أنه يف تاريخ تقدميها        الدولة   وتالحظ ٣-١٠
ومل ُيذكر هذا السبب عند تقدمي طلب اللجوء، كما أن           .مطلوب من السلطات الباكستانية ألنه متهم بالتجديف      

 الدولة الطرف   تشريوبصفة خاصة،    . هبا املعلومات املقدمة الحقاً بشأن هذه املسألة كانت متناقضة وغري موثوق         
، ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨  باهلجرة قراره النهائي يفاملتصلة اختاذ جملس الطعون بعد إال تثرإىل أن هذه املسألة مل 

وعالوة على  .  بطلب اللجوء  ة املتعلق مقابالتهوأهنا كانت مناقضة للمعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى خالل          
 أن مثة حتقيقاً جنائياً جارياً صاحب الشكوىن أن تستنتج من الوثائق اليت قدمها ذلك، مل تتمكن الدولة الطرف م

طلبات اللجوء اليت تتصل بلوثائق مزورة أو مشتراة اً واسعاً أن مثة استخدامعموماً  ذلك، يالحظ فضالً عنو .حبقه
 .يقدمها طالبو اللجوء الباكستانيون

، وتتضمن معلومات حمددة عن     صاحب الشكوى  عرضها   .) ز( الدولـة مع ذلك إىل وثائق حديثة       وتشـري  ٤-١٠
 . بأهنا ال تستطيع أن تستبعد أن مثة دعوى مقامة ضده يف الوقت الراهنتسلم، واملدعاةتفاصيل قضية التجديف 

ن هذه بأ الدولة الطرف جتادلوفيما يتعلق خبشية صاحب الشكوى التعرض النتقام حركة مهاجر قومي،  ٥-١٠
ن الوضع الراهن خيتلف متاماً عن الوضع يف بداية         أ و ١٩٩٨/١٩٩٩ يف نشاط عنيف يذكر منذ       احلركة مل تتورط  

وعـلى الرغم من أن الدولة الطرف واعية بأن متشددي هذه احلركة شاركوا بدرجة ما يف أعمال                . التسـعينات 
نه ال يوجد إ لوتقو.  خلطر التعذيب على يد احلركةالعنف السياسي، فهي ترى أن صاحب الشكوى ليس معرضاً

أن ضباط اجليش املتقاعدين معرضون بصورة خاصة للخطر من جراء ردود فعل متشددي             بسبب يدعو لالعتقاد    
أن   إىلوتشري.  معرض يف الوقت الراهن للخطر من جراء ردود فعل احلركةبالتحديداحلركة، وأن صاحب الشكوى 

أية ويبدو أنه مل يواجه ) ١٩٩٤-١٩٩٠(سنوات  ضد احلركة جرت منذ عدة لصاحب الشكوىاألنشطة العسكرية 
، ال ١٩٩٩  يف مرتله وتقاعده اإلجباري يف عام الذي شبوفيما يتعلق باحلريق. مشاكل بسبب احلركة لعدة سنوات   

 حمق يف خشيته التعرض لالضطهاد أو التعذيب        صاحب الشكوى أن  هذين احلدثني يعنيان    تعترب الدولة الطرف أن     
 .على يد احلركة

 دوره يف   يف الدولة الطرف    تشككوفـيما يتعلق خبشية صاحب الشكوى التعرض النتقام جيش حممد،            ٦-١٠
وعالوة على ذلك، مل     . قد طُلب إليه   ذلكأن   إىل أنه مل يقدم أية وثائق لدعم ادعائه، رغم           ريحظر املنظمة، وأش  
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 الدولة الطرف أن    تعتربوأخرياً  . عمهيقـدم أية وثائق لدعم ادعائه فيما يتعلق مبهامجة مرتله واختطاف جنل ابن              
 حر يف االستقرار يف أي مكان من باكستان، مبا يف ذلك املناطق اليت ال تشكل ساحة رئيسية                  صـاحب الشكوى  

 .لنشاط حركيت مهاجر قومي وجيش حممد

ة بشأن   الدولة الطرف مضمون القوانني الباكستاني     توضحوفيما يتعلق باالدعاء املتعلق بقضية التجديف،        ٧-١٠
. ) ح(صلة بالديناملت من قانون العقوبات، اليت تتناول اجلرائم ٢٩٨ و٢٩٧ و٢٩٦ و٢٩٥سيما املواد  التجديف، وال

لكن صدرت  . واستناداً إىل الدولة الطرف، مل تقم احلكومة الباكستانية بإعدام أي شخص مبوجب هذه األحكام             
وتعي الدولة  . دما كانوا رهن االعتقال الرمسي    أحكـام باإلعدام يف حق بعض األشخاص كما تويف أشخاص عن          

واسُتخدمت أيضاً . ة املنازعاتتسويالطرف أن الشكاوى مبوجب القوانني املتعلقة بالتجديف استخدمت كوسيلة ل
أفراد ضد لكن معظم شكاوى التجديف توجه . للتحرش باألقليات الدينية أو املسلمني من ذوي الفكر اإلصالحي    

 شكوى  ٢٣٦، مقابل   ٢٠٠٤ و ١٩٨٦ شكاوى بني عامي     ٣٠٩(، اليت تشكل األغلبية     السنة من طائفة املسلمني  
لكن كثرياً ما يبقى     .معظم القضايا حتفظ يف هناية املطاف يف االستئناف       و،  )ضـد األمحديني خالل الفترة نفسها     

 .املتهمون يف السجن لسنوات يف انتظار احلكم النهائي

 تقر أنه أمحدي،    هو إن أحد أسباب مشاكله يف باكستان وتفاقمها         وىصاحب الشك وفـيما يتعلق بقول      ٨-١٠
الدولـة الطرف بأن األمحديني يف باكستان يعانون من قيود متعددة على حريتهم الدينية وقد يعانون من التمييز يف                   

 . الباكستاين تقلد مع ذلك منصباً عالياً يف اجليشصاحب الشكوىوأشارت إىل أن . جمال العمل وااللتحاق بالتعليم

  إىل  كما تشري  أن األمحديني خيضعون لقيود قانونية حمددة،        تعيأهنا  إىل   الدولـة الطـرف أيضـاً        وتشـري  ٩-١٠
، من قانون العقوبات اليت حتظر على األمحديني أن يسموا أنفسهم مسلمني، أو يسموا دينهم إسالماً              ) ج(٢٩٨املادة  

عوا اآلخرين إىل قبول العقيدة األمحدية، أو جيرحوا املشاعر الدينية          أو يدعـوا إىل ديـنهم أو يقوموا بنشره، أو يد          
وتؤكد الدولة الطرف أهنا     .وعقوبة خمالفة هذه املادة هي السجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات مع الغرامة             .للمسلمني

لى ممارسة  وعلى الرغم من العراقيل القانونية املفروضة ع       .راعـت بعـناية أن صاحب الشكوى هو من األمحديني         
األمحديني لدينهم يف باكستان، والعالقات املتوترة بني الطوائف الدينية يف بعض املناطق، ال تعترب الدولة الطرف أن                 

 .يف االتفاقية، عند عودته إىل باكستانالواردة  حمق يف خشيته التعرض لالضطهاد، باملعىن صاحب الشكوى

  قال،  الدولة الطرف إىل أنه    تشري مل يتلق مساعدة قانونية،      وفـيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه         ١٠-١٠
عـندما طلب اللجوء إىل النرويج، إنه ميلك أرضاً يف باكستان وله احلق يف احلصول على مرتل يف الهور يف عام                     

حامية نشطة وفعالة سواء يف     مبوعالوة على ذلك، فهو ممثَّل وال يزال         . العسكري التقاعد عن طريق نظام     ٢٠٠٥
 . على الصعيد الوطينقيد النظرلقضية املعروضة على اللجنة أو يف القضية ا

إيالء األمهية الواجبة ملا تتوصل  وتقضي بضرورة    للجنة   باآلراء السابقة  الدولة الطرف    حتتجويف اخلتام،      ١١-١٠
ن املسائل املتعلقة    ومؤداها أ  ١ من التعليق العام رقم      ٨ إىل الفقرة     وتشري .إلـيه السـلطات احلكومية من حقائق      

 خطر التعرض   عنة مبداوالت اللجنة    ثيق هلا صلة و   دعواه يف   وبوجود تناقضات وقائعية  مبصداقية صاحب الشكوى    
 . العودةعندللتعذيب 
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  إىل الدولة الطرفصاحب الشكوىعودة 

  .شكوىتعلق باألسس املوضوعية لل   ت، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥يف   ١-١١
وأبلغت اللجنة بأن التحقيق . ) ط( احلكومة حتقيقاً إضافياً بعد تقدمي صاحب الشكوى وثائق جديدةفتحوأشارت إىل 

 إقامة صريحوأفضى التحقيق إىل منح الدولة الطرف ت       .مارس وقدمت نسخة من التقرير    / آذار ٢١قـد اكتمل يف     
، مبوجب الفقرة الثانية ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ؤرخ ، بقرار من جملس الطعون املتصلة باهلجرة م    صاحب الشكوى ل

  . ) ي( من القانون  ١٥الفقرة األوىل من املادة     اجلملة األوىل من     من قانون األجانب، وباإلشارة إىل       ٨مـن املـادة     
وقرر جملس الطعون املتصلة      . التحقيق املتعلق بتهم التجديف    مستمدة من ويسـتند القـرار إىل معلومات جديدة        

صاحب  استناداً إىل املعلومات اجلديدة اليت توصل إليها التحقيق، ال ميكن استبعاد احتمال تعرض               ،باهلجـرة أنه  
الفقرة األوىل من   اجلملة األوىل من    أن شروط   ب وقضى ملالحقة قضائية جنائية غري مشروعة يف باكستان،         الشكوى

كن جملس الطعون املتصلة باهلجرة ل  . إقامة مدته ثالث سنواتتصريح صاحب الشكوىومنح . مستوفاة ١٥املادة 
ال يكفي لتلبية الشروط    بالغ الضآلة حبيث     لالضطهاد يف باكستان     صاحب الشكوى اعتـرب أن احـتمال تعرض       
 .الالزمة ملنحه مركز الجئ

 من االتفاقية مسألة    ٣وتعترب الدولة الطرف أنه نتيجة لقرار جملس الطعون املتصلة باهلجرة، مل تعد املادة               ٢-١١
 . نظر اللجنة، وطلبت إىل اللجنة أن تتصرف يف القضية بناء على ذلكقيد

 ٥، عرضـت احملامـية تعليقاهتا على مالحظات الدولة الطرف املؤرخة            ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٢١ويف   ١-١٢
. ٢٠٠٦ مارس/ آذار٣١ بأمان إىل النرويج يف العودةوأبلغت اللجنة بأن صاحب الشكوى منح فرصة . أبريل/نيسان
همة تقصي احلقائق، تبني أن صاحب      مل كنتيجةاداً إىل التقرير الذي أعدته السفارة النروجيية يف إسالم أباد،           واستن

وقال صاحب الشكوى إنه    . إىل إلقاء القبض عليه   جاهدة  سعت  أن الشرطة   الشـكوى متهم بالفعل بالتجديف و     
 . جداًعاش متخفياً يف كوخ من الطني طيلة األشهر األخرية وأنه كان مريضاً

 وأن القرار يلمح إىل ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠ احملامية إىل قرار جملس الطعون املتصلة باهلجرة املؤرخ وتشري ٢-١٢
وجود شكوك نظراً لنح اإلقامة فقط االهتام بالتجديف، وأنه ُماستهل االلتماس املتعلق ب نفسه صاحب الشكوىأن 

 يدعم هذا االدعاء، وورد يف التقرير أنه ال يوجد ما يدل على أن وليس يف تقرير السفارة أو يف أية وثيقة ما  .جدية
 .القضية ليست حقيقية أو أن مثة خطوات اختذت للتأثري على نتيجة إجراء التحقق

 احملامـية بأن قرار جملس الطعون املتصلة باهلجرة يستند إىل تقرير السفارة، اليت خلصت إىل أن             وتذكّـر  ٣-١٢
 هذا اجلانبويطابق . ٢٠٠٢ منذ عام صاحب الشكوى دعوى جنائية ضد إقامة حاول املدعي يف قضية التجديف

وذكرت احملامية أنه على الرغم من علم الدولة        .  إىل السلطات النروجيية   صاحب الشكوى املعلومات اليت أدىل هبا     
صي احلقائق أسفرت عن مل تلتفت إليه ورفضت إجراء حتقيق، إىل أن تقرر إجراء مهمة لتقفإهنا الطرف هبذا األمر، 

 . كانت صحيحةصاحب الشكوىويؤكد هذا التقرير أن أقوال  .تقرير السفارة
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ـ      ٤-١٢ دعائها بوجود منط انتهاك للحقوق، وثائق جديدة منها رسالة من سفارة           اً ال وقدمـت احملامـية، دعم
 املواطنني  ؤداه أن م تؤكد وجود تفاهم بني الدولة الطرف وباكستان         ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٠باكسـتان مؤرخة    

 .صاحلةوازات سفر ال يسافرون إال جبالباكستانيني 

 الشكوى املعّدلة

 احملامية على أن صاحب     تتفق،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠نتيجة لقرار جملس الطعون املتصلة باهلجرة املؤرخ         ١-١٣
 من االتفاقية، بأن متنحه ٣ ه مصلحة قانونية يف قرار بشأن التزام الدولة الطرف، مبوجب املادةـالشكوى مل تعد ل

 .وسحبت احملامية بناء على ذلك هذا اجلزء من الشكوى  .اً باإلقامةصرحياحلماية ما دام قد منح ت

 ٣انتهكت املادة قد  متسكت بأنه ال تزال مثة مصلحة يف حتديد ما إذا كانت الدولة الطرف بيد أن احملامية ٢-١٣
 وبرفضها االمتثال لطلب اختاذ تدابري مؤقتة مبوجب        ٢٠٠٥مرب  سبت/ أيلول ٢٢-٢١ يف   صاحب الشكوى بطردها  

 . عن املشقة اليت تكبدهاصاحب الشكوىوتطالب بتعويض . ١٠٨املادة 

صاحب  من االتفاقية ومتسكت بادعائها أن الدولة الطرف، عندما طردت           ٢٢وأشارت احملامية إىل املادة      ٣-١٣
 .١٠٨ يتعلق بطلب اللجنة املقدم مبوجب املادة  إىل باكستان، مل تتصرف حبسن نية فيماالشكوى

 وصاحب الشكوىتعليقات إضافية من الدولة الطرف 

 استعالم وجه إىل  ، قدمت الدولة الطرف معلومات وقائعية مستمدة من نتائج          ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ١٠يف   -١٤
 إىل ٢٠٠٦أبريل /سان ني٦في رسالة مؤرخة  ف).مكتب األمحدية(مكتـب البعـثات اخلارجية األمحدية يف ربوة       

تقارير واردة من إسالم أباد ومقاطعة      إىل  السـفارة النروجيـية يف إسـالم أباد، أشار مكتب األمحدية، استناداً             
  .شيخوبورا، إىل أن قضية التجديف ضد صاحب الشكوى ليست حقيقية وأهنا من تلفيق صاحب الشكوى نفسه               

وبناء على هذه الرسالة، طلب جملس الطعون املتصلة          .يةونتيجة لذلك، طرد صاحب الشكوى من الطائفة األمحد       
  تصريح اإلقامة املمنوح بقرار جملس الطعون       إلغاءباهلجـرة مـن مديـرية اهلجرة أن تنظر يف ما إذا كان يتعني               

 ٢لفقرة  مبوجب ا  مقبولية البالغ    بالتشكيك يف واختتمت الدولة الطرف تعليقها       .٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠املؤرخ  
 .تقدمي البالغاتيف ق احل املتعلقة بإساءة استعمال ٢٢ة من املاد

، علقت احملامية على التعليقات اجلديدة للدولة الطرف وطلبت اختاذ          ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٨ و ١١ويف   ١-١٥
وادعت أن الرسالة اليت أشارت إليها الدولة الطرف ليست هلا قيمة إثباتية أمام احملاكم                .إجراءات مؤقتة للحماية  

وقالت أيضاً إنه ال    . جيـية، ألن السفارة النروجيية يف إسالم أباد خلصت يف تقريرها إىل أن القضية حقيقية              النرو
ه أساس يف القانون اإلداري ل ـ، ألن طلب سحب الشكوى ليس ٢٢ من املادة ٢توجد أسس لالستناد إىل الفقرة 

وقرار جملس الطعون     .جديدةوجود معلومات    إال ب  تربيرهالنروجيي، الذي ينص على أن مثل هذا الطلب ال ميكن           
أن يعود إىل الدولة الطرف، ب صاحب الشكوى مبوجبه لمسح، الذي ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠املتصلة باهلجرة املؤرخ 

مربر أي  وذكرت بالتايل أن    ". الشكوىاحتمال كبري أن يكون صاحب الشكوى نفسه وراء تلفيق          "يقـوم على    
 .ال يعد معلومة جديدةنفسه قضية التجديف املقامة ضده أنه لفق ببالعتقاد إىل ايدعو 
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وتدعي احملامية أن الرسالة الواردة من مكتب األمحدية ليست مطابقة للواقع فيما يتعلق بالدعوى املقامة ضد  ٢-١٥
ورا وأن الرسالة رمبا كتبت بوأشارت إىل أن صاحب الشكوى كان يف نزاع مع زعيم بعثة شيخو  .صاحب الشكوى

 لطلب دليل ميكّنها    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨وقدمت نسخة من رسالة بعثت هبا إىل مكتب األمحدية يف             .ع أخرى بدواف
صاحب وذكّرت أيضاً بصدور أمر اعتقال ضد       .  لفق قضية التجديف بنفسه    صاحب الشكوى مـن اسـتنتاج أن      

ه قد تكون يف خطر يف      ، وبـأن قضية التجديف هي مؤشر من املؤشرات العديدة اليت تدل على أن حيات              الشـكوى 
، الذي شارك عندما صاحب الشكوىحممد أكرم مؤداها أن ) املتقاعد(وقدمت نسخة من إفادة من العقيد . باكستان

 .كان يف اجليش يف العديد من العمليات ضد اإلرهابيني يف كراتشي، معرض خلطر االغتيال على يد اإلرهابيني

 حمكمة االستئناف اإلقليمية وأن     قيد نظر احب الشكوى ال تزال     وأشـارت احملامية إىل أن قضية جلوء ص        ٣-١٥
على  صاحب الشكوى    بطعن قيد النظر    القضيةوتتعلق    .صاحب الشكوى ال يزال مل حيصل على مساعدة قانونية        

 .، على أساس أنه ينبغي منحه مركز الجئ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠القرار الصادر يف 

حب الشكوى تعليقات إضافية على البيانات اليت قدمتها الدولة         ، قدم صا  ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٣١ويف   ٤-١٥
 جواز سفر مبنحهأمرت بأن ، اختذت مديرية اهلجرة قراراً يف صاحله ٢٠٠٦يوليه / متوز٥وأشار إىل أنه يف   .الطرف
قضية  أنه مل يلفق قضية التجديف بنفسه وأن ال        ذكروفيما يتعلق بالرسالة الصادرة عن مكتب األمحدية،          .ألجنيب

 شيخوبورا، الذي منطقةحمكمة القاضي رئيس  صادر عن ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣نشأت عن أمر مؤرخ 
وقال أيضاً إن الطائفة األمحدية ال ميكنها أن حتقق بنفسها يف مثل هذه القضايا، وأهنا                 .ضدهنظر يف دعوى مقامة     
 إىل  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢ثت هبا حماميته يف     وقدم نسخة من رسالة بع      . سرد الوقائع  الً من عرضـت آراءها بد   

وتتضمن تلك الرسالة   . مايو ظلت بدون رد   / أيار ١٨الطائفـة األمحدية النروجيية، يتبني منها أن الرسالة املؤرخة          
 مفادها أنه مل يتح لصاحب الشكوى فرصة تفنيد االدعاءات املقدمة ضده، وأنه مل خيطر مباشرة بأنه شكوىأيضاً 

 . بطرح عدد من األسئلة املتصلة بالتحقيق والرسالة الواردة من مكتب األمحدية الرسالةواختتمت. ائفةطرد من الط

، قدمت احملامية تعليقات أخرى على بيانات الدولة الطرف، وأشارت إىل           ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٦ويف   ٥-١٥
  .لب جملس الطعون املتصلة باهلجرة طاإلقامة استناداً إىل سحب اتأهنا ال تعلم هل شرعت مديرية اهلجرة يف إجراء

وأشارت أيضاً إىل أن الطائفة األمحدية النروجيية ليس هلا علم بكيفية توصل مكتب األمحدية يف ربوة إىل استنتاج                  
 .أن صاحب الشكوى لفق بنفسه قضية التجديف، وال بقرار طرده من الطائفة

طرف أن تبلغ اللجنة بنتيجة طلب جملس       ، طلبـت األمانة إىل الدولة ال      ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٢٤ويف   ٦-١٥
معلومات يف ترد ومل .  القضية ملفالطعون املتصلة باهلجرة الذي وجهه إىل مديرية اهلجرة لكي تنظر يف إعادة فتح

 .هذا الشأن من الدولة الطرف

 ، قدم صاحب الشكوى واحملامية    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٥ و ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٧ويف   ٧-١٥
 لكي حيصل   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠معلومات أخرى متعلقة باستئناف قرار جملس الطعون املتصلة باهلجرة املؤرخ           

، أكدت حمكمة االستئناف قرار جملس      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف    .صاحب الشكوى على مركز الجئ    
 . مركز الجئصاحب الشكوىالطعون املتصلة باهلجرة بعدم منح 
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 س املوضوعيةالنظر يف األس

 ٣ باملادة   املشمولالشكوى  من  زء  اجل مبحض إرادته ذلك  تالحـظ اللجنة أن صاحب الشكوى سحب         ١-١٦
 إىل باكستان مستقبالً يشكل انتهاكاً للمادة ترحيلهحبمايته من ِقبل الدولة الطرف، أي مسألة ما إذا كان واملتعلق 

  صريح اإلقامة وأن مسألة مدة التصريحله صلة مبنح توتالحظ أيضاً أن سحب تلك املطالبة  .  مـن االتفاقـية  ٣
 على صاحب الشكوى    هناك أي ضغط  ، تالحظ اللجنة أنه مل يكن       وأخرياً  .ال تـزال معروضة على احملاكم احمللية      

 .املطالبةتلك تقبل سحب هي و

على الرغم  صاحب الشكوى إىل باكستان إبعاد كان هلاللجنة هي املعروضة على املسألة هكـذا فإن    و ٢-١٦
وتالحظ اللجنة    . من االتفاقية  ٢٢  املادة  أو ٣ ةمن طلب اللجنة اختاذ تدابري مؤقتة هو انتهاك حلقوقه مبوجب املاد          

، أصدر مقررها اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة طلباً بشأن اختاذ تدابري مؤقتة            ٢٠٠٤أبريل  / نيسـان  ٢أنـه يف    
لكنها مل تطلب  .غت الدولة الطرف اللجنة بأهنا ترفض طلب اللجنة      ، أبل ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١ويف   .) ك(للحماية

  .إىل اللجنة يف أي وقت إلغاء الطلب

، يف الوقت الذي كان فيه طلب اللجنة        ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٢-٢١ يف   صاحب الشكوى طُرد  قـد   و ٣-١٦
 كانون ١٦ قبل   بالترحيلتعلق  تت  أي معلوما لق  وتالحظ اللجنة أهنا مل تت    . بشـأن الـتدابري املؤقتة ال يزال قائماً       

، ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤أي بعدما اعتمدت اللجنة قرارها املتعلق مبقبولية الشكوى يف ، ٢٠٠٦يناير /الثاين
، بتصديقها على االتفاقية  بأن الدولة الطرف) ل(وتذكّر اللجنة  .وذلك عن طريق احملامية اجلديدة لصاحب الشكوى

، قد تعهدت بالتعاون معها حبسن نية يف تطبيق إجراء الشكاوى ٢٢اص اللجنة مبوجب املادة وبقبوهلا طوعاً اختص
) ١٨املادة  (وتشري اللجنة أيضاً إىل أن االتفاقية       . اليت يقدمها األفراد، املنشأ مبوجب تلك املادة، وإنفاذه بالكامل        

ال يتعارض  ال يتجزأ من االتفاقية ما دام         جزءاً الذي أصبح  اخلاصة هبا،    وضع النظام الداخلي  أناطت هبا اختصاص    
 من االتفاقية، ٢٢ و٣ إىل حتديد معىن ونطاق املادتني النظام الداخلي من ١٠٨ويف هذه القضية، ترمي املادة . معها

يتمثل يف   كبرياًاللتني، لوال ذلك، ال تتيحان سوى محاية نظرية لطاليب اللجوء الذين يربرون طلبهم مبواجهتم خطراً
ـ   من  ٢٢أخلت الدولة الطرف بالتزاماهتا بأن تتعاون حبسن نية مع اللجنة، مبوجب املادة             قد  و. للتعذيبتعرض  ال

  .صاحب الشكوى بترحيل طلب التدابري املؤقتة املقدم إليها ومل تبلغ اللجنة حتترماالتفاقية، عندما مل 

إىل لصاحب الشكوى   لعودة اآلمنة   رت ا القضية، تالحظ أن الدولة الطرف يسّ     هذه   يف    اللجـنة،  لكـن  ٤-١٦
وعالوة على  . أبريل/ نيسان ٥، وأهنا أبلغت اللجنة بعد ذلك بوقت قصري يف          ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١النرويج يف   

وهبذا . إقامة مدته ثالث سنواتتصريح  صاحب الشكوى ذلـك، تشـري اللجـنة إىل أن الدولة الطرف منحت            
  . من االتفاقية٢٢هتا مبوجب املادة اإلجراء، تكون قد استدركت إخالهلا بالتزاما

، الذي مل يتعرض للتعذيب خالل مكوثه يف باكستان، قد عاد إىل الدولة             صاحب الشكوى وملـا كـان      ٥-١٦
 إىل ترحيله إقامة ملدة ثالث سنوات، فإن اللجنة تعترب أن مسألة ما إذا كان   صريحالطـرف وحصـل فيها على ت      

 . مسألة موضع جدل هي ٣ للمادة باكستان يشكل انتهاكاً
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 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ من املادة    ٧وترى جلنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف مبوجب الفقرة          -١٧
 صاحب الشكوى إىل باكستان     ترحيلوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن             

 طوال الفترة اليت كان فيها       استمر  من االتفاقية  ٢٢ للمادة   اًخرق يشكل القائمةعـلى الـرغم من التدابري املؤقتة        
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٢من القضائية باكستان خاضعاً لوالية  صاحب الشكوى

 .اخلرق هذا بعالجويف ضوء ما تقدم، قامت الدولة الطرف بالفعل  -١٨

 احلواشي

سبتمرب بعد / أيلول٢٢سبتمرب ووصل إىل إسالم أباد يف       / أيلول ٢١ج يف    النروي صاحب الشكوى غادر   )أ( 
 . يف بانكوكطوال الليلتوقف 

انا سسيسيليا رو، وقضية ٦-١٥، الفقرة ٠٩٩/١٩٩٧، البالغ رقم  ضد كندا. س. ب.تانظر قضية  )ب( 
 .٨، الفقرة ١١٠/١٩٩٨، البالغ رقم نونييز شيبانا ضد فرتويال

 ".القاديانيني"ب  الطائفة األمحدية  ليني الدينيني يسمونأوضح صاحب الشكوى أن األصو )ج( 
ن ليس بينهما ان خمتلفا كيانمها أن سلطات اهلجرة وإدارة الشرطة يف باكستان صاحب الشكوىأوضح  )د( 

 . ضده، قيد النظر، املقامة علم بالقضية اجلنائيةأيسلطات اهلجرة لدى كن يوبالتايل، مل  .تنسيق

 .٤-٨ الفقرة انظر  )ه(
 .٣-٩نظر الفقرة ا )و( 

 .٢-٧انظر الفقرة  )ز( 

وتنص  . دين أي فئة من املواطننيإلهانة سنوات ١٠على عقوبة بالسجن ملدة أقصاها ) أ(٢٩٥تنص املادة  )ح( 
 بتدنيس القرآن الكرمي أو تشويهه أو انتهاك        ألي شخص يقوم متعمداً   "على احلكم بعقوبة السجن املؤبد      ) ب(٢٩٦املـادة   
اسم النيب الكرمي "على احلكم بعقوبة اإلعدام ملن يقوم بصورة مباشرة أو غري مباشرة بتدنيس ) ج(٢٩٥وتنص املادة ". حرمته
 .التلفظ بكالم حيط من قدر الشخصيات املقدسة) أ(٢٩٨وحتظر املادة  ."حممد

 .٤-١٠انظر الفقرة  )ط( 

 عمل أو إقامة حيق لكل مواطن أجنيب بناء على طلبه احلصول على ترخيص ":٨الفقرة الثانية من املادة  )ي( 
يف حالة وجود اعتبارات إنسانية قوية، أو عندما يكون للمواطن األجنيب ارتباط خاص             : (...) ية للقواعـد التال   وفقـاً 

 ." عمل أو إقامة حىت لو مل ُتلب شروط ذلكمن تصريحبالنرويج، جيوز 

 أي مواطن أجنيب إىل أي منطقة لعدم إرسا للقانون جيب وفقاً" :١٥الفقرة األوىل من املادة اجلملة األوىل من  
 إىل  عند إرساله باألمان  املواطن األجنيب   قد خيشى فيها التعرض الضطهاد قد يربر االعتراف به كالجئ، أو ال يشعر فيها               

 ."تلك املنطقة

 .٢-١انظر الفقرة  )ك( 

 ١٧، اآلراء املعتمدة يف ١٩٥/٢٠٠٢، البالغ رقم   ضد فرنسا  ابراد، قضية   أمور مجلـة    مـن انظـر،    )ل( 
 .٤-١٣، الفقرة ٢٠٠٥مايو /يارأ
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 ٢٥١/٢٠٠٤البالغ رقم 

 )ال ميثله حماٍم. (أ. أ    :املقدم من

 صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

 سويسرا    :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٤يوليه / متوز١٩   :تاريخ تقدمي الشكوى

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧   :تاريخ اعتماد هذا القرار

ناهضة التعذيب وغريه من ضروب      من اتفاقية م   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ يف وقد اجتمعت 

 من اتفاقية   ٢٢، مبوجب املادة    .أ. ، املقدم إليها من أ    ٢٥١/٢٠٠٤ يف البالغ رقم     وقد فرغت من النظر    
 لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام

  مجيع املعلومات اليت وردهتا من صاحب الشكوى والدولة الطرف، وقد وضعت يف اعتبارها 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧مشروع القرار التايل مبوجب أحكام الفقرة تعتمد  

، اختذت سويسرا حبقه قراراً     ١٩٧٣ إيراين مولود يف عام      ، وهو مواطن  .أ. صـاحب البالغ هو السيد أ      -١
ورغم أنه ال يستشهد بأي مادة حمددة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                 . بالطرد

وقد . حماٍموال ميثله   .  من االتفاقية  ٣القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يبدو أن ادعاءاته تثري مسائل مبوجب املادة             
 .١٩٨٧مارس / آذار٢دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لسويسرا يف 

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

يدعي صاحب الشكوى أنه، رغم عدم ممارسته ألية أنشطة سياسية يف مجهورية إيران اإلسالمية، تعرض                ١-٢
كانوا يشاركون يف أنشطة سياسية مناهضة لنظام الضطهاد السلطات اإليرانية يف مناسبات عديدة ألن أفراد أسرته 

، التقى وابن عمه، بوصفهما من أسرة       ١٩٩٠ويف عام   . آية اهللا اخلميين، وال سيما بدعمهم حلركة جماهدي خلق        
تضـم سـجناء سياسـيني، مبمـثل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، خالل زيارته إىل مجهورية إيران           

وقضى . ، اعُتقل صاحب الشكوى بدعوى توزيع منشورات   ١٩٩١مايو  / أيار -أبريل  /نويف نيسـا  . اإلسـالمية 
أما ابن عمه . )أ("لسوء املعاملة بشفرة حالقة"سنتني يف السجن حيث قيدت يداه باألصفاد وعصبت عيناه وتعرض 

 . فقد اغتيل على أيدي النظام القائم آنذاك



 

216 

، مث أدى اخلدمة العسكرية اإللزامية حىت عام        ١٩٩٣م  ويقـول صـاحب البالغ إنه غادر السجن يف عا          ٢-٢
إال أن احملـاكم الثورية واصلت مضايقته ودعته للحضور يف مناسبات عديدة بسبب األنشطة السياسية               . ١٩٩٥

 .ويضيف أنه ُعيِّن خالل أدائه اخلدمة العسكرية بقسم اإليديولوجيا السياسية. لبعض أفراد أسرته

، حصل صاحب الشكوى على جواز سفر وتوجه بعد أيام قليلة إىل املعرب             ١٩٩٦ فرباير/ شباط ١٥ويف   ٣-٢
وأثناء اإلجراءات اجلمركية، أبلغه موظفو اجلمارك بأن جواز سفره تشوبه بعض     . احلدودي يف سريو قاصداً تركيا    

 .املخالفات وأنه ممنوع من مغادرة البلد

، اسُتدعي للمثول أمام احملكمة الثورية ١٩٩٦بريل أ/فعاد صاحب الشكوى إىل طهران، ويف أوائل نيسان   ٤-٢
 .اليت استجوبته عن خدمته العسكرية، وأسباب حماولته السفر، وعن خلفيته وأفراد أسرته

، مثل صاحب الشكوى ثانيةً أمام هذه احملكمة اليت حكمت عليه بالسجن ملدة ستة              ١٩٩٦مايو  / أيار ٢١ويف   ٥-٢
 . جلدة وبإيداع كفالة عقارية لفترة ثالث سنوات٦٠، كما حكمت عليه باجللد أشهر مع إرجاء التنفيذ مدة سنتني

، مثُل صاحب الشكوى للمرة الثالثة أمام احملكمة مصحوباً بوالده الذي أرغم        ١٩٩٦يوليه  / متوز ١٧ويف   ٦-٢
 ٦٠اجللد وإثر هذه اجللسة الثالثة، صدر حبق صاحب الشكوى حكم بالسجن ملدة ثالثة أشهر وب. على دفع كفالة

وأجرب والده على اإلدالء بشهادة خطية أكد فيها عدم مشاركته يف أي نشاط             . جلدة، فضالً عن دفع غرامة مالية     
مث ُوِضَع صاحب البالغ حتت املراقبة املشددة، وظلت السلطات حتاول باستمرار أن    . سياسي لتجنب مصادرة بيته   
 .تنسب إليه جرائم جديدة

. ، غادر صاحب الشكوى بلده خلسة يف حاوية منقولة على منت شاحنة  ١٩٩٩سبتمرب  / أيلـول  ٣٠ويف   ٧-٢
، حيث التحق مبواطنني إيرانيني آخرين يناضلون ضد النظام الذي يتوىل           ٢٠٠٠يوليه  /ووصل إىل سويسرا يف متوز    

طلع هبا  وكانت هذه األنشطة املض   . وشارك يف مظاهرات نظمها الجئون إيرانيون     . حالياً مقاليد السلطة يف إيران    
 . يف سويسرا معروفة للسلطات اإليرانية

 املكتب االحتادي -، رفض املكتب االحتادي لشؤون الالجئني ٢٠٠٠يوليه / متوز١٠ومبوجب قرار مؤرخ  ٨-٢
 طلب صاحب الشكوى احلصول على اللجوء، بعد أن خلص إىل أن ادعاءاته متضاربة وأن نشاطه -للهجرة حالياً 

 . أمر بطرده من األراضي السويسريةالسياسي غري ذي شأن، و

 رفـض اجمللس االحتادي ملراجعة طلبات اللجوء االستئناف املقدم من           ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ١٠ويف   ٩-٢
صاحب الشكوى، معترباً أن الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى تتضمن العديد من أوجه التضارب والتناقض               

وبناًء عليه، أكد اجمللس قرار املكتب االحتادي لشؤون الالجئني وأمر . وأن روايته للوقائع غري مقنعة بالقدر الكايف  
 . بإعادته مع هتديده بالطرد
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 الشكوى

يؤكد صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية املعنية بشؤون الالجئني أخطأت حني اعتربت ادعاءاته              ١-٣
يتعرض للتعذيب إذا أعيد إىل بلده األصلي، وبذلك        تفـتقر للمصداقية، إذ توجد أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه س           

ويذكر أنه تعرض لالعتقال والتعذيب يف مجهورية إيران اإلسالمية وأن          .  من االتفاقية  ٣تكـون قد انتهكت أحكام املادة       
 . نظام آية اهللا اخلميين اغتال ابن عمه بسبب مشاركة أفراد أسرته يف أنشطة سياسية مناهضة للنظام القائم

كمـا يؤكـد صاحب الشكوى أن مشاركته يف مظاهرات وأحداث سياسية ُنظّمت يف اخلارج وهروبه           ٢-٣
 . بصورة غري قانونية من مجهورية إيران اإلسالمية يشكالن عاملني حامسني يدعمان وقف طرده

 مالحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية

، أعلنت الدولة الطرف أهنا ال تعترض على مقبولية         ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٦يف مذكـرة شفوية مؤرخة       ١-٤
، قدمت الدولة الطرف    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٩ويف  . الشـكوى وأهنا ستبدي رأيها يف أسسها املوضوعية       

 بشأن ١وبعد أن أشارت إىل اآلراء السابقة للجنة وتعليقها العام رقم . مالحظاهتا على األسس املوضوعية للشكوى
، أيدت األسباب اليت أسس عليها اجمللس االحتادي ملراجعة طلبات اللجوء قراره رفض طلب اللجوء               ٣تنفيذ املادة   

كما تشري إىل اآلراء السابقة للجنة ومفادها أن وجود منط ثابت    . املقدم من صاحب الشكوى وإقرار األمر بطرده      
نسان ال يشكل سبباً كافياً لكي ختلص إىل أن الشخص من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإل

املعين يرجح أن يتعرض خلطر التعذيب عقب عودته إىل بلده، وأنه يتعني، بناًء على ذلك، توافر أسباب إضافية تربر 
 ".متوقعاً وحقيقياً وشخصياً"، خطراً ٣ من املادة ١اعتبار خطر التعذيب، ألغراض الفقرة 

لطرف أن صاحب الشكوى مل يقدم أي أدلة جديدة ذات صلة من شأهنا أن متكنه من وتالحـظ الدولة ا    ٢-٤
وتشري إىل أن السلطات احمللية     . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠الطعـن يف قرار جملس مراجعة طلبات اللجوء املؤرخ          

مثالً أنه فهو يدعي  . املعنية بشؤون الالجئني قد أكدت على أوجه التضارب والتناقض يف أقوال صاحب الشكوى            
 ورغم ذلك أدى خدمته العسكرية      ١٩٩٣ و ١٩٩١تعرض لسوء املعاملة خالل الفترة اليت قضاها يف السجن بني           

ومبا أن اخلدمة يف هذا القسم تقوم على معايري         . بعد إطالق سراحه يف قسم اإليديولوجيا السياسية التابعة للجيش        
سكرية يف هذا القسم بالنظر إىل عقوبة السجن اليت قضاها          انـتقاء صارمة للغاية، فال ُيعقل أن يؤدي خدمته الع         

كما أن التفسريات اليت قدمها بشأن وقوع خلط ناجم عن خطأ           . سابقاً واألنشطة السياسية املّدعاة ألفراد أسرته     
 . يف نقل لقبه العائلي غري مقنعة

. حملكمة الثورية يف طهران   وبعد حماولة صاحب الشكوى األوىل مغادرة البلد، رفعت ضده دعوى أمام ا            ٣-٤
وخبـالف مـا يّدعيه صاحب الشكوى، ال تكشف املستندات املقدمة فرض أي عقوبة حبقه خبالف إيداع كفالة            

زد على ذلك أن هذه املستندات ال تتضمن أية أدلة دقيقة على أسباب احلكم الصادر ضده من جانب                  . عقاريـة 
حمللية إىل أن احلكم املدعى صدوره على صاحب الشكوى لـم وبناًء عليه، خلصت السلطات ا   . احملكمـة الثورية  

 . يتأسس على إخفائه أمر احتجازه عن السلطات العسكرية، وإمنا على أسس أخرى
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ويف أثناء إجراءات اللجوء، قدم صاحب الشكوى، يف كل جلسة من جلسات االستماع الثالث، رواية                ٤-٤
ويف حماولته تربير هذا التباين، لـم      . مغادرة مجهورية إيران اإلسالمية   خمتلفة عن األسباب الرئيسية اليت دفعته إىل        

ففي املرحلة األوىل من اإلجراءات، اّدعى صاحب البالغ أن هروبه يعزى           . يـتمكن مـن تقدمي أي تفسري مقنع       
ة بصـورة رئيسية إىل تعرضه للمضايقة من جانب أفراد ميليشيات الباسيدجي، من جهة، وإىل األنشطة السياسي               

مث اّدعى يف مرحلة الحقة من اإلجراءات أن هروبه كان نتيجة اغتيال أحد             . لبعض أفراد أسرته، من جهة أخرى     
 . أفراد ميليشيات الباسيدجي، نفس اجلماعة اليت ادعى أهنا عرضته للمضايقات

لوجيا كما أن ادعاءات صاحب الشكوى خبصوص ما تعرض له من معاملة سيئة وتعيينه يف قسم اإليديو  ٥-٤
خلط ناجم عن   (ومل يكن التفسري املقدم من صاحب الشكوى        . السياسـية التابع للجيش تفتقر أيضاً للمصداقية      

مقنعاً، وخاصة بالنظر إىل ادعاء صاحب الشكوى، الذي حصل على جواز سفره بعد             ) خطٍإ يف نقل لقبه العائلي    
نوعني من مغادرة البلد، مما أدى إىل منعه من انـتهاء خدمـته العسكرية، بوجود امسه على قائمة باألشخاص املم   

ففي مثل هذه الظروف، كان من املفروض أن حتول هذه األخطاء اهلجائية . اخلروج عند وصوله إىل املعرب احلدودي
 .يف كتابة االسم أو ذكر اسم صاحب الشكوى على تلك القائمة دون إصدار جواز السفر أصالً

 تعلم إن كان صاحب الشكوى الذي غادر بلده األصلي بطريقة غري قانونية          وتقول الدولة الطرف إهنا ال     ٦-٤
وتشري إىل اآلراء السابقة للجنة ومفادها أن االتفاقية ال تنص على محاية            . سُيعرَّضه خلطر القبض عليه عند عودته     

 .أصحاب الشكاوى الذين يّدعون دون إثبات أهنم معرضون خلطر االعتقال عند عودهتم

ص املشاكل اجلسدية والنفسانية لصاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أن هذه املشاكل مرتبطة             وخبصو ٧-٤
 .مبا ادعاه صاحب الشكوى، من تعرضه العتداء جنسي أثناء طفولته

وفيما يتعلق باألنشطة السياسية اليت اضطلع هبا صاحب الشكوى يف مجهورية إيران اإلسالمية، ترى الدولة  ٨-٤
 ١٩٩٠نشطة حمدودة للغاية، وتقتصر على مشاركته يف اجتماع مع ممثل لألمم املتحدة يف عام               الطرف أن هذه األ   

أما عن أنشطته السياسية يف سويسرا، فتذكر       . ١٩٩١وقيامه مع أحد أقربائه بتوزيع منشورات يف مسنان يف عام           
خطر هلذا السبب، وخلص إىل     الدولة الطرف بأن جملس مراجعة طلبات اللجوء قام بتقييم متعمق إلمكانية وجود             

أنـه ال ميكن، باالستناد إىل األدلة املقدمة من صاحب الشكوى، استنتاج أن السلطات اإليرانية كانت على علم                  
فالسلطات اإليرانية هتتم يف املقام األول باألشخاص الذين هلم مواصفات معينة بسبب أنشطة تتعدى . هبذه األنشطة

وال يتضح من الوثائق املقدمة من صاحب . ل خطراً على احلكومة اإليرانيةحـدود السـلوك املـألوف، أو تشك    
وليس للدولة الطرف علم حباالت تتعلق      . الشكوى أن أنشطته يف سويسرا جتعل منه شخصاً لـه هذه املواصفات          

 .كوىبأشخاص قامت السلطات اإليرانية مبقاضاهتم لقيامهم بأنشطة شبيهة باألنشطة اليت شارك فيها صاحب الش

وختلص الدولة الطرف إىل عدم توفر أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب البالغ سيواجه خطراً  ٩-٤
 .ملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إثر عودته إىل مجهورية إيران اإلسالمية

 معلومات تكميلية مقدمة من صاحب الشكوى

ب الشكوى اللجنة علماً بأنه قدم إىل املكتب االحتادي         ، أحاط صاح  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥يف رسالة مؤرخة     -٥
 .للهجرة طلباً بإعادة النظر يف قضيته بناء على ما قدمه من وثائق إضافية، وبأن املكتب بصدد مراجعة القضية



 

219 

 تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

 صاحب الشكوى قدم إىل     ، أحاطت الدولة الطرف بدورها اللجنة علماً بأن       ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٩يف   ١-٦
 طلباً بإعادة النظر يف قضيته، ودعت اللجنة إىل تعليق نظرها ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥املكتب االحتادي للهجرة يف 

 . يف الشكوى ريثما يبت املكتب االحتادي يف الطلب املذكور

ي للهجرة رفض طلب    ، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن املكتب االحتاد        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٩ويف   ٢-٦
وهو قرار أكده   . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٨املـراجعة املقدم من صاحب الشكوى مبوجب قرار صدر يف           

وبناء عليه، تعترب الدولة الطرف أن طلبها تعليق النظر         . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤جملس مراجعة طلبات اللجوء يف      
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩ا املؤرخة يف الشكوى أصبح غري ذي حمل وتعلن متسكها مبالحظاهت

 املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

قـبل الـنظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما، جيب على جلنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت        ١-٧
 تضيه منها  وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تق     .  من االتفاقية  ٢٢الشـكوى مقـبولة أم غـري مقبولة مبوجب املادة           

 من االتفاقية، من أن املسألة نفسها مل ُتبحث وال ُتبحث حالياً مبوجب أي إجراء آخر                ٢٢من املادة   ) أ(٥الفقرة  
كما تالحظ اللجنة، يف هذه احلالة، أن كافة سبل االنتصاف احمللية قد            . من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية     

وعليه ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وشرعت يف .  مقبولية الشكوىاستنفذت وأن الدولة الطرف مل تعترض على
 .النظر يف أسسها املوضوعية

واملسـألة املعروضـة على اللجنة هي حتديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إىل مجهورية إيران اإلسالمية                   ٢-٧
ة بعدم طرد أو إعادة أي شخص إىل دولة  من االتفاقي٣يشـكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف اللتزامها مبوجب املادة         

 .أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

وبغية حتديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر                 ٣-٧
مية، جيب على اللجنة أن تأخذ يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات           التعذيـب إذا أعـيد إىل مجهورية إيران اإلسال        

بيد أن  . الصـلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان                
اهلـدف من ذلك هو حتديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي      

وبناء عليه، فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف . إليهسيعاد 
بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً إلثبات أن الشخص قد يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل ذلك 

وعلى عكس ذلك، فإن عدم    . ّرض شخصياً للخطر  الـبلد؛ فال بد من توفر أسباب أخرى تبني أن الفرد املعين ُمع            
وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان ال يعين أن الشخص لن يتعرض 

 .خلطر التعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة به

جيب أن يقدر خطر    "اء فيه أنه     من االتفاقية الذي ج    ٣وتذكّـر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ املادة          ٤-٧
غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبار مدى . التعذيـب على أسس تتجاوز جمرد النظرية أو الشك       

 ).٦، املرفق التاسع، الفقرة A/53/44الوثيقة ". (احتمال وقوعه
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لتعذيب إذا ما أعيد إىل     ويف هـذه القضية، تالحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض ل             ٥-٧
أغسطس أو  / وآب ١٩٩١مايو  /مجهوريـة إيران اإلسالمية تستند إىل ادعاءات اعتقاله وتعذيبه يف الفترة بني أيار            

؛ وتعرضه بعد ذلك للمضايقة من جانب السلطات اإليرانية، وذلك أساساً بسبب األنشطة             ١٩٩٣سبتمرب  /أيلول
وحتيط اللجنة علماً،   . سرا يف أنشطة مناهضة للحكومة اإليرانية احلالية      السياسية ألفراد أسرته؛ ومشاركته يف سوي     

وهي ُتقيِّم خطر التعرض للتعذيب يف هذه القضية، بادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه يف        
 .مجهورية إيران اإلسالمية، وبرأي الدولة الطرف بأن هذا االدعاء يفتقر للمصداقية

جنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض باستمرار للمضايقة من جانب السلطات وحتيط الل ٦-٧
اإليرانية بسبب األنشطة السياسية ألفراد أسرته وأنه قد يتعرض أيضاً للتعذيب بسبب ما اضطلع به يف سويسرا من 

 مل يثبت أن األنشطة السياسية إال أن اللجنة تعترب أن صاحب الشكوى. أنشطة سياسية مناهضة للحكومة اإليرانية
املناهضـة للـنظام اإليراين اليت اضطلع هبا أفراد أسرته بلغت درجة من األمهية حبيث ال تزال تشكل اليوم موضع      
اهتمام من جانب السلطات اإليرانية، كما أنه مل يقدم األدلة الكافية اليت تثبت أن مشاركته يف مظاهرات نظّمها                  

يسرا أو فراره من مجهورية إيران اإلسالمية بصورة غري قانونية يشكالن عاملني حامسني كي الجئون إيرانيون يف سو
 .ختلص اللجنة إىل أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف حال عودته إىل هذا البلد

  وتـرى اللجـنة أنه بالنظر إىل طول املدة اليت انقضت منذ األحداث اليت أشار إليها صاحب الشكوى                  ٧-٧
، وما لوحظ يف روايته للوقائع من تضارب ظل دون توضيح كاف من جانبه، فإن املعلومات                ) سنة ١٣أكثر من   (

الـيت قدمها صاحب الشكوى، خاصة وأنه مل ميارس أي نشاط سياسي كبري يف مجهورية إيران اإلسالمية أو يف                   
تعذيب لو مت ترحيله اليوم إىل مجهورية       سويسـرا، غري كافية لدعم ادعائه بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض لل           

 .إيران اإلسالمية

وختلص اللجنة، استناداً إىل مجيع املعلومات املقدمة، إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم أدلة كافية قد حتمل  ٨-٧
 اللجـنة عـلى االعتقاد بأنه سيواجه يف حال ترحيله إىل بلده األصلي خطراً متوقعاً حقيقياً وشخصياً يتمثل يف                   

 .تعرضه للتعذيب

 من  ٢٢ من املادة    ٧وبناء على ما سبق، ترى جلنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب أحكام الفقرة               ٩-٧
اتفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن قرار الدولة                  

 . من االتفاقية٣ن اإلسالمية ال يشكل انتهاكاً ألحكام املادة الطرف إعادة صاحب الشكوى إىل مجهورية إيرا

 احلاشية

، بأن ٢٠٠٤يوليه / متوز١يفيد تقرير طيب صادر عن وحدة األمراض النفسية يف مقاطعة بازل، مؤرخ             )أ( 
ولة، وقد  يعاين من حالة انعزال تقارب الغيبوبة وذلك نتيجة تعرضه لإليذاء اجلنسي يف مرحلة الطف             "صـاحب الشكوى    

وخيلص التقرير إىل أن صاحب  ". تفـاقم هـذا الشعور نتيجة ما تعرض لـه من معاملة سيئة وقضائه سنتني يف السجن               
 .الشكوى يعاين من صدمة شديدة وأن طرده قد يشكل خطراً على سلوكه
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 ٢٥٩/٢٠٠٤البالغ رقم 

 )ميثله حمام. (ن. م :املقدم من

 ىصاحب الشكو :الشخص املدعي أنه ضحية

 سويسرا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ :تاريخ تقدمي البالغ

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب /شرين الثاين ت١٧ يف وقد اجتمعت 

إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب . ن.  اليت قدمها م٢٥٩/٢٠٠٤من النظر يف الشكوى رقم وقد فرغت  
  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،٢٢املادة 

 اليت أتاحها هلا مقدم الشكوى والدولة الطرف،مجيع املعلومات وقد وضعت يف اعتبارها  

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧مشروع القرار التايل مبقتضى الفقرة تعتمد  

 ينتظرو ١٩٦٧يونيه  / حزيران ٢، وهو مواطن من بنغالديش من مواليد        .ن. مقدم الشكوى هو املدعو م     ١-١
 من ٣انتهاكاً من جانب سويسرا ألحكام الفقرة إىل بنغالديش يشكل  ترحيله أن ويؤكد. من سويسرا طرده حالياً

 االتفاقية حيز التنفيذ يف     دخلتوقد  . يتوىل حمام متثيل مقدم الشكوى    و. من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٢٢املـادة   
 .١٩٨٧ مارس//آذار ٢سويسرا يف 

 كانون ١٧الدولة الطرف يف    إىل  الغ  ت اللجنة الب  ل االتفاقية، أحا  من ٢٢ املادة   من ٣ للفقـرة    وطـبقاً  ٢-١
 أن  ، نظامها الداخلي  من ١٠٨ املادة   من ١ قررت اللجنة، عمالًَ بالفقرة      ذاته، الوقت   ويف. ٢٠٠٤ ديسمرب/األول

 .هذه الظروف يف  هلا مربرالطلبها قد  كان مقدم الشكوى اليت املؤقتةتدابري احلماية 

 خلفية الوقائع 

ا يف بنغالديش منذ نيسانيؤكد مقدم الشكوى أنه كا ١-٢ ، وعمل أميناً ١٩٨٨أبريل /ن عضواً يف حزب جاتّي
  ١٩٩٣ و ١٩٩١ويدعي أنه ألقي عليه القبض مرات عدة يف األعوام          .  يف هذا احلزب   ٢٩تنظيمـياً للجناح رقم     

 . إثر مشاركته يف مظاهرات احتجاج نظمها حزبه١٩٩٥و

وكان عليه جتديد عقد اإلجيار     . مزرعة لتربية األمساك   ١٩٩٢ويوضح مقدم الشكوى أنه استأجر يف عام         ٢-٢
، حاز مقدم الشكوى على ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٠ويف . سنوياً وكانت املزرعة تؤجَّر ملن يقدم أفضل عرض
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. آخر يف بنغالديش  ، وهو عضو يف رابطة َعوامي، وهي حزب سياسي          .س. عقـد اإلجيار أمام منافس لـه امسه إ       
وبعد . يطلب فيها دفع ضريبة محاية    . س.  رسالة من إ   ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٦ أو   ١٥شكوى أنه تلقى يف     وذكر مقدم ال  

 ويعملون حلساب   ، وهم من أعضاء رابطة َعوامي     .وس. وج. مثانـية أو تسـعة أيـام، اقـتحم مـتجَره كـل من أ              
الحظ مقدم الشكوى أن مجيع     ،  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١ أو   ١٠ويف  . ، وملـا رفض الدفع، اهنالوا عليه بالضرب       .س. إ

وحاول عرض هذه األحداث على     . مسموا املاء . وس. وج. وبعد أن قام بالتحريات بنفسه، خلص إىل أن أ        . أمساكه ماتت 
 .الشرطة، لكن هذه األخرية رفضت االستماع إليه، بسبب عضويته يف حزب جاتّيا حسب ادعائه

ا يف مكتبه      ٢٠٠٠مايو  / أيار ويقول مقدم الشكوى إنه بعد عودته إىل بيته يف         ٣-٢ ، عقب اجتماع حلزب جاتّي
.  وس .وج. وأ. س. اإلقلـيمي يف موغدا، ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة حيازة أسلحة بصورة غري قانونية أُفيد أن إ                

ا مبوغدا         يف  ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦مايو إىل   / أيار ٥وقد احتجز من    . والشـرطة وجدوها يف مكتب حزب جاتّي
ويّدعي أنه ضرب   . ويدعي مقدم الشكوى أنه عذب ثالث أو أربع مرات أثناء احتجازه          . ملركزي بداكا السجن ا 

ويقول إنه ما زال يعاين من اآلثار اجلسدية والنفسية الناجتة عن ذلك، وهي . بعصا وأُدخل ماء مغلي يف أنفه وأذنيه
هاباً مزمناً يف األذن، إضافة إىل أن تدمري        فإحدى طبليت األذن قد خرمت ويعاين الت      . آثـار أكدهتا شهادات طبية    

بعض عظام األذن ومعاناته مشاكل خطرية يف حباله الصوتية، وتؤمله عضلة املضغ ويعاين اكتئاباً وأعراض اإلجهاد   
 .وقد أفرج عنه بكفالة بفضل تدخل أخيه وأعضاء من حزبه. الالحق لإلصابة

ا   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٠ويف   ٤-٢ ولدى .  مظاهرة احتجاجية شارك فيها مقدم الشكوى      ، نظم حزب جاتّي
ويف أثناء  .. س. عودهتم إىل بيوهتم، تعرض أفراد جمموعته هلجوم جمموعة من أنصار رابطة َعوامي كان من بينها إ               

. س. ويف اليوم التايل بلغه أن إ. هذا احلادث، متكن مقدم الشكوى من الفرار، لكن أحد أصدقاءه قتل وجرح آخر
 .لذا، غادر داكا وجلأ إىل صديق له يف غازيبور. ى ضده بتهمة قتله صديقه وأن الشرطة تبحث عنهقدم شكو

 يرافقهم  ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩وأفـاد مقدم الشكوى بأن رجال شرطة توجهوا إىل بيته يف داكا يف               ٥-٢
ا تسبب يف جراح خطرية فقد وقيل إهنم هددوا أخاه وضربوه، مم. أنصار رابطة َعوامي حملاولة معرفة مكان وجوده

وبعد هذا احلادث، قيل إن مقدم الشكوى ذهب ليعيش         . وكما سرقوا أمواالً وجموهرات   . من جرائها أحد ذراعيه   
ا تفنيد التهم املوجهة ضده دون جدوى          . مع ابن عم لـه يف سيلهيت      واعترف . وحاول أخوه وزعيم حزب جاتّي

وأفيد أيضاً أن   . ب الشكوى وأن من األفضل لـه أن يغادر البلد        حمامـيه بأنه متأكد من إثبات اجلرم على صاح        
حمامـياً آخـر، وكَّلـه أخ مقدم الشكوى وزعيم حزب جاتّيا، رأى من األفضل عدم عودة مقدم الشكوى إىل                    

 .بنغالديش قبل هناية اإلجراءات القضائية

سبتمرب / أيلول٢١يسرا يف ، غادر مقدم الشكوى بنغالديش ووصل إىل سو٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٣ويف   ٦-٢
، رفض  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣وبقرار مؤرخ   . وقـدم يف اليوم األول من جميئه طلب اللجوء        . ٢٠٠٠

.  هذا الطلب وأمر بترحيله من سويسرا- الذي يسمى حالياً املكتب االحتادي للهجرة -املكتب االحتادي لالجئني 
بات اللجوء استئناف مقدم الشكوى، مؤكدة قرار الترحيل        ، رفض جملس مراجعة طل    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٤ويف  

 .الذي أصدره املكتب االحتادي لالجئني
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 / آب ٤ويقـول مقـدم الشـكوى إن جملـس مـراجعة طلبات اللجوء يربر أساساً قراره الصادر يف                    ٧-٢
فارة سويسرا   بعدم مصداقية األحداث املدعاة ألنه مل يكن يف اإلمكان التثبت منها بتحقيقات س             ٢٠٠٤أغسطس  

وهو يرفض هذا املنطق، مؤكداً أن األدلة املستندية العديدة اليت قدمها قد أعلن صحتها موثّق عقود  . يف بنغالديش 
وهو يستغرب لنقص تفاصيل حتريات سفارة سويسرا ولعدم توضيح . وأهنا مفصلة جداً وتدعم روايته بكل جوانبها
والحظ أيضاً أن جملس    . آراؤها، وخلص إىل أن النتيجة غري مكتملة      اإلجـراءات املتبعة واملصادر اليت اسُتطلعت       

مـراجعة طلـبات اللجوء اعترب تقدميه شهادات من حماميني اثنني تناقضاً، يف حني أنه مل يشر إال إىل حمام واحد،               
 وأوضـح أنـه بكل بساطة لـم يكن يعلم وقت تقدمي طلب اللجوء إىل سويسرا، أن أخاه قد وكّل حمامياً آخر                  

وفيما يتعلق . ويرى أن هذا األمر ال ُيفِقد مزاعَمه أَي مصداقية. لتمثيله وأنه أقنع األول باالستمرار يف الدفاع عنه
ببيان جملس املراجعة بأن صاحب البالغ وجمموعته لـم يتعرضا هلجوم جمموعة من رابطة َعوامي عند العودة من                 

هامجت كل منهما األخرى، يوضح مقدم الشكوى أنه كان من          يونيه، ولكن اجملموعتني    / حزيران ١٠املظاهرة يف   
 .الصعب القول من هاجم ومن دافع عند بدء االشتباك، وأن ذلك أيضاً ال يفقد روايته مصداقيتها

ا     ٨-٢ ويالحظ مقدم الشكوى أن جملس مراجعة طلبات اللجوء اعترب من املستحيل أن يظل أعضاء حزب جاتّي
زب ممثَّل اليوم يف احلكومة؛ وأنه حىت ولو كان األمر غري ذلك، فإن للمحاكم العليا معرضني لالضطهاد، إذ إن احل

وهو يدحض هذه احلجة، مؤكداً أنه حىت لو كان أعضاء          . مـن االسـتقاللية ما يسمح هلا باملعاقبة على هذا االضطهاد          
ويضيف أن القضيتني اجلنائيتني    .  سياسية احلـزب ممثلني يف احلكومة فإن باإلمكان اضطهادهم ألهنم ما زالوا ميثلون أقلية            

ورداً على حجة جملس املراجعة بأنه ما كان على مقدم          . املرفوعـتني ضـده من األرجح أهنما ترتبطان بأنشطته السياسية         
الشـكوى أن يغـادر البلد، حىت ولو جرت األمور على حنو ما أوردها، بل كان عليه أن يلتمس املساعدة من سلطات                      

ـ    ويف اخلتام، يشري إىل أنه حىت لو       . ري مقدم الشكوى إىل أنه حاول تقدمي شكوى، لكن الشرطة جتاهلته          بـنغالديش، يش
، فإنه كان سيمكث يف السجن سنني عدة، مع         كانت احملاكم األعلى يف بنغالديش مستقلة، كما يقول جملس املراجعة         

 .علىاحتمال أن يتعرض للتعذيب قبل أن ُيسمح له باللجوء إىل احملاكم األ

 الشكوى

يؤكـد صاحب الشكوى وجود أسباب حقيقية حتمل على االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد إىل                 ١-٣
 . من االتفاقية٣بنغالديش، وأن طرده إىل ذلك البلد يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا ألحكام املادة 

 أن يلقى عليه القبض لدى عودته إىل بنغالديش       ونظراً إىل القضيتني اجلنائيتني املرفوعتني عليه، فإنه خيشى        ٢-٣
وهو يدفع بأن السلطات    . وأن يـتعرض للتعذيب، ال سيما أنه سبق أن ُعذب عندما كان حمتجزاً يف سجن داكا               

ا ما زالوا يتعرضون لالضطهاد رغم                  السويسـرية مل تشكك يف أنشطته السياسية، ويضيف أن أعضاء حزب جاتّي
 .االئتالفيةمشاركة حزهبم يف احلكومة 

وعالوة . وأخرياً، يؤكد مقدم الشكوى أن ممارسة التعذيب ما زالت شائعة من قبل الشرطة يف بنغالديش           ٣-٣
عـلى ذلك، لقي العديد من األشخاص حتفهم يف السجن نتيجة التعذيب دون أن جتري سلطات بنغالديش أي                  

يضاف إىل ذلك مشكلة عدم . اء ملنع التعذيب ومل ُيتخذ أي إجر   . حتقـيق أو تتخذ أي إجراء لعالج هذه املشكلة        
 .استقاللية احملاكم، ال سيما حماكم الدرجة األوىل
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 مالحظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

، أعلنت الدولة الطرف أهنا ال تعترض على مقبولية         ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥يف مذكـرة شفوية مؤرخة       ١-٤
 قدمت مالحظاهتا على    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥ة الطرف مهلة إضافية لعرض مالحظاهتا، ويف        وُمنحت الدول . البالغ

 .األسس املوضوعية للبالغ

 من االتفاقية، واآلراء    ٣وحبثـت الدولة الطرف صحة قرار جملس مراجعة طلبات اللجوء يف ضوء املادة               ٢-٤
حب الشكوى ال يفتأ يذكّر جلنة مناهضة       وتالحظ أن صا  . السـابقة للجـنة مناهضة التعذيب وتعليقاهتا العامة       

التعذيب باألسباب اليت احتج هبا أمام السلطات السويسرية، وال يضيف أي عنصر جديد يسمح بإعادة النظر يف                 
وتؤكد أيضاً أن صاحب الشكوى ال يوضح للجنة        . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٤قـرار جملـس املراجعة الصادر يف        

 .سويسرية من تضارب ادعاءاته وتناقضها، بل إنه، على العكس، يؤكدهامناهضة التعذيب ما الحظته السلطات ال

أو اجلسيمة  وجود منط ثابت من االنتهاكات      لجنة واليت تفيد بأن     وُتذَكِّر الدولة الطرف باآلراء السابقة ل      ٣-٤
لتعذيب لرض  يتعقد  الشخص املعين   ألن ختلص إىل أن     الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان ال يشكل سبباً كافياً          

وصف احتمال التعرض للتعذيب، ألغراض     تربر   أسباب إضافية    ال بد من وجود    بلده، وعليه، عقـب عودته إىل     
وتشري الدولة الطرف إىل أن مقدم الشكوى يورد إشارة . ) أ("متوقع وحقيقي وشخصي"، بأنه ٣ من املادة ١الفقرة 

لوصف حالة حقوق اإلنسان يف     " لف منظمات حقوق اإلنسان   شىت التقارير السنوية اليت تصدرها خمت     "غامضة إىل   
وتذكّر الدولة الطرف بأن جلنة     . بـنغالديش، ال سيما ممارسة قوات األمن التعذيب بشكل متكرر وبدون عقاب           

مناهضة التعذيب أحاطت، عند نظرها يف العديد من البالغات اليت حيتج فيها أصحاهبا باحتمال التعرض للتعذيب                
 إىل بنغالديش، علماً باحلالة الشاملة حلقوق اإلنسان يف هذا البلد، ال سيما العنف الذي تكررت لـدى عودهتـم   

ممارسة الشرطة لـه على سجناء وخصوم سياسيني، كما أحاطت علماً بوجود أعمال تعذيب ُتنسب إىل الشرطة، 
 مناهضة التعذيب، لكي تقدر خطر      وتالحظ الدولة الطرف أن جلنة    . ) ب(ومصادمات عنيفة بني اخلصوم السياسيني    

التعرض للتعذيب شخصياً لدى العودة، ال سيما عودة أصحاب البالغات املعارضني لرابطة َعوامي، وصفت األمور 
، ووجود رابطة َعوامي يف     ٢٠٠١تغيري احلكومة بعد انتخابات عام      : التالـية، من بني أمور أخرى، بأهنا وجيهة       

 هناك خطر كبري بأن يتعرض أحد ملضايقات السلطات بإيعاز من أعضاء هذا احلزب،         املعارضة حالياً، وأنه مل يعد    
 .) ج(وأنه ال يوجد ما خيشاه أعضاء أحد أحزاب االئتالف احلاكم من األحزاب اليت يتكون منها

ه أنه  وفيما يتعلق بتعرض مقدم الشكوى خلطر االعتقال بسبب أي اهتامات جنائية قد تَوجَّه إليه وبادعائ               ٤-٤
التعذيب سيتعرض حتماً للتعذيب يف السجن، تشري الدولة الطرف إىل السوابق الثابتة للجنة مناهضة التعذيب بأن                

 إذا مل يبني صاحب الشكوى أنه ٣يف أمـاكن االحـتجاز ال يربر يف حد ذاته االستنتاج بأن هناك انتهاكاً ألحكام املادة        
 وترى الدولة الطرف أن احلالة يف بنغالديش كما يصفها مقدم           .) د(بسـيكون مهدداً شخصياًُ خلطر التعرض للتعذي      

 الشـكوى ال ميكـن أن تشـكل وحدها سبباً كافياً للخلوص إىل أنه قد يكون ضحية التعذيب لدى عودته إىل                 
(هذا البلد

 ه

 .)ه 
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 أعمال التعذيب أو املعاملة وُتذَكّـر الدولة الطرف باآلراء السابقة للجنة مناهضة التعذيب اليت تفيد بأن           ٥-٤
السيئة اليت قد يكون تعرض هلا صاحب البالغ فيما مضى تشكل أحد العناصر اليت جيب مراعاهتا يف تقدير خطر                   

وتالحظ الدولة الطرف أن السلطات . تعـرض صـاحب الـبالغ للتعذيب أو ملعاملة سيئة لدى عودته إىل بلده             
 اإلجراءات على االضطرابات اجلسدية والنفسية الشديدة اليت        السويسـرية مل تعـترض يف أي مرحلة من مراحل         
لكنها اعتربت أن تلك االضطرابات تعزى إىل أسباب أخرى         . يعانيها صاحب البالغ واليت دعمها بشهادات طبية      

ختـتلف عـن تلك املشار إليها، ألن ادعاءات صاحب البالغ بشأن املعاملة السيئة اليت تعرض هلا أثناء احتجازه                   
وتضيف الدولة الطرف أنه حىت لو      .  يف السجن املركزي بداكا غري موثوقة      ٢٠٠٠يونيه  /مايو وحزيران /أيارفترض يف   امل

كانت ادعاءات مقدم الشكوى موثوقة، فإن هذا األخري مل يورد أي واقعة تربر االستنتاج أنه سيظل معرضاً خلطر التعذيب 
 .لدى عودته

بني رئيسي احلزبني السياسيني املهيمنني، أي رابطة َعوامي        فسة حادة   وال جتهل الدولة الطرف وجود منا      ٦-٤
ا     (واحلزب الوطين لبنغالديش     وتشري إىل أن السلطات السويسرية مل      ). ويسانده حالياً، فيمن يسانده، حزب جاتّي

ا وال يف أنشطته داخل هذا احلزب             عرض خلطر  بيد أهنا ترى أنه ال يت     . تشكك يف انتماء صاحب البالغ حلزب جاتّي
وعالوة على ذلك، تالحظ أن صاحب الشكوى .  من االتفاقية بسبب أنشطته السياسية٣معاملة تتعارض مع املادة 

 .مل ُيقم الدليل على أنشطة سياسية يكون قد زاوهلا خارج الدولة األصلية

دها قرار جملس وتلفـت الدولـة الطـرف النظر إىل التناقضات الكثرية يف رواية صاحب الشكوى واليت أور             ٧-٤
وتشري إىل أن مقدم الشكوى ال يوضح إىل أي مدى سيؤثر اعتقاله الذي يدعي أنه تعرض لـه يف                  . مـراجعة الطلبات  

كما أنه مل يقدَّم أي توضيح إلثبات أن صاحب         .  على َتَعرُّضه اليوم خلطر التعذيب     ١٩٩٥ و ١٩٩٣ و ١٩٩١السنوات  
خاص يف حني أنه عضو يف حزب سياسي قانوين شارك يف           الشـكوى قـد يكـون معرضـاً خلطر االضطهاد بوجه            

وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى مل يقدم أي معلومات تسمح بالتشكيك يف . االنتخابات وممثل يف احلكومة
وترى أن كون املوثق العام أكد صحة الوثائق املقدمة ال ميكن           . نـتائج التحقيقات اليت أجرهتا سفارة سويسرا يف داكا        

ـ   ٢٠٠٠يونيه  /باره حامساً، خاصة وأن مقدم الشكوى ال يوضح التناقضات بني ادعاءاته املتعلقة بأحداث حزيران             اعت
وتقرير الشرطة الذي يفيد بأن ضابط شرطة هو الذي قدم شكوى جنائية، يف حني يدعي صاحب البالغ أن من قدمها             

 .س. هو إ

سفارة السويسرية يف داكا ال تقدم أي دليل على         وتعـرب الدولة الطرف عن دهشتها إذ إن حتقيقات ال          ٨-٤
وجود إجراءات جنائية ضد صاحب البالغ، مع أن شكوى جنائية قُدمت ضده، حسبما قال، بتهمة حيازة أسلحة 

 وأنه أطلق   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦مايو إىل   / أيار ٥ وأنه احتجز من     ٢٠٠٠مايو  /بصـورة غـري قانونية يف أيار      
وتالحظ . ٢٠٠٠يونيه  /، وأن الشرطة تبحث عنه بتهمة القتل يف حزيران        ٢٠٠٠يونيه  /سراحه بكفالة يف حزيران   

. أيضـاً أن مالبسات دفاع صاحب الشكوى غري واضحة وأنه ال يوضح التناقضات اليت الحظها جملس املراجعة                
بات وأنه يقدم   وتشـري الدولة الطرف إىل أن احملامي الثاين هو نفسه املوثق العام الذي أكد صحة بعض أدلة اإلث                 

وتذكّر الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية خلصت إىل عدم . معلومـات خمـتلفة حسب الدور الذي يؤديه    
وتؤكد أنه إذا كانت هذه     . مصـداقية االدعـاءات املـتعلقة بوجود حتقيق جنائي معلق ضد صاحب الشكوى            
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 من االتفاقية ال توفر أي محاية ٣املادة االدعـاءات ذات مصـداقية، وفقـاً لسوابق جلنة مناهضة التعذيب، فإن           
 .لصاحب البالغ الذي ال يعدو أنه يدعي خشيته االعتقال لدى عودته إىل بلده

وأخرياً، تؤيد الدولة الطرف استنتاجات جملس املراجعة، وإن كانت ال تنكر البتة اآلثار اليت يعانيها مقدم  ٩-٤
قضات العديدة املتعلقة بنقاط أساسية يف رواية صاحب الشكوى، الشكوى، إذ إهنا ترى من األرجح، يف ضوء التنا

وختلص الدولة الطرف إىل القول إنه ال       . أال تكون هذه اآلثار نامجة عن التعذيب وإمنا عن حادث أو مشاجرات           
شـيء يشـري إىل وجود أسباب حقيقية تدعو إىل اخلوف من أن يتعرض صاحب البالغ حتديداً وشخصياً خلطر                   

 .دى عودته إىل بنغالديشالتعذيب ل

 تعليقات صاحب الشكوى 

، يؤكد صاحب البالغ جمدداً، خبالف ما تراه الدولة الطرف، أن           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٩يف رسـالة مؤرخة      ١-٥
ويوضح أن وصفه يف البالغ للحالة العامة       . هناك خطراً شخصياً وفعلياً وبالغاً بأن يتعرض للتعذيب لو ُرحِّل إىل بنغالديش           

قـوق اإلنسـان يف بنغالديش مل يكن الغرض منه إجياد سبب كاف الستنتاج أن صاحب الشكوى قد يتعرض خلطر                    حل
 .التعذيب عند عودته إىل بلده، وإمنا لتوضيح السياق الذي تقع فيه األحداث اليت ُتعرِّض صاحب الشكوى شخصياً للخطر

 وِصلََته بتقييم خطر التعرض لالضطهاد      ٢٠٠١ ويؤكـد صاحب الشكوى أن تغري احلكومة بعد انتخابات عام          ٢-٥
التابع حلزب جاتّيا الذي ال يزال يعارض       " إرشاد"ويوضح بالتايل أنه عمل مع الفصيل       . السياسـي ال ينطـبق على حالته      

ويقول إن هذا األمر قد أكدته جلنة مناهضة        . احلكومـة احلالـية، وبالـتايل فإن الشرطة ال تزال تعتقل أعضاءه وتعذهبم            
وفضالً عن ذلك، يدعي أن الشرطة ال تزال تبحث عنه وأنه، رغم            . ) و(٢٠٠٥مايو  / أيار ٢١لتعذيـب يف قرارها املؤرخ      ا

ويضيف أن أخاه، الذي توىل رعاية أطفاله،       . مغادرتـه البلد منذ مخس سنوات، ما زال خصومه يهددون أطفاله وإخوته           
ويزعم . نف أحد أعمامه، وأنه منذ ذلك احلني، مل يتلق أحد أخباراً عنه           ُهدد حبيث اضطُر إىل الفرار تاركاً األطفال يف ك        

وأرفق رسالة من عمه تؤكد     . أن عمـه أيضـاً تعرض للتهديد وأن الشرطة ترفض محاية أسرته ألهنا ال تزال تبحث عنه                
طرف، ال يزعم أنه خيشى     ويذكّر بأن الدولة الطرف مل تنكر أنشطته السياسية وأنه، على عكس ما تدعيه الدولة ال              . أقواله

 .فقط االعتقال لدى عودته، وإمنا وجود أسباب حقيقية حتمل على االعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب

ويذكّـر مقدم الشكوى بأن الشرطة تبحث عنه ألنه متهم بالقتل وأنه بالتايل سيعتقل ويسجن لدى عودته إىل                   ٣-٥
ويرى أنه إذا كان قد تعرض للتعذيب عند احتجازه آخر مرة، فإنه            . بـنغالديش، نظـراً هلروبه بعد أن أفرج عنه بكفالة         

وإضافة إىل ذلك، يشك أن حياكمه القضاة حماكمة عادلة ألن          . سـيتعرض للتعذيـب مرة أخرى ألن الوضع ساء منذئذ         
ويذكّر . لفرارالفصـيل الذي ينتمي إليه يف احلزب ال يزال يف املعارضة وكان عليه أن يدفع هذه االهتامات إال أنه الذ با                     

 ١ من التعليق العام رقم      ٦صـاحب الشكوى بأن خطر التعذيب الذي قد يتعرض لـه مستقبالً، حسبما جاء يف الفقرة                
 .للجنة مناهضة التعذيب، ليس بالضرورة أن يكون وقوعه مرجحاً، بل يكفي أن يتجاوز جمرد التوقع أو الشك

. ن حالته النفسية تتسق مع ادعاءاته املتعلقة بالتعذيبوأورد صاحب الشكوى شهادة طبية جديدة تؤكد أ ٤-٥
وكمـا هو احلال مع الشهادات الطبية األخرى اليت سبق تقدميها، يعترف صاحب الشكوى بأن هذه الشهادة ال                  

ويذكّر بأن الدولة الطرف ال تنكر املتاعب اجلسدية والنفسية . تثبت أنه تعرض للتعذيب وإمنا جتعل االدعاء مرجحاً
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وفيما . الغة اليت يعانيها، لكنه يعترض على أن الدولة الطرف تعزوها إىل أسباب أخرى غري التعذيب الذي يدعيهالب
يـتعلق بتحقـيقات السفارة السويسرية يف داكا، يؤكد صاحب الشكوى أهنا ال تقدم جواباً عن مجيع املسائل                  

ويالحظ صاحب الشكوى أن العيب     . ا النتائج املطـروحة وأنه ال توجد أي إشارة إىل التحريات اليت تستند إليه           
الوحيد يف املستندات اليت قدمها واليت وثقها موثق عمومي واليت مل تعتربها الدولة الطرف مزورة، أهنا ال تتطابق                  

 .مع نتائج حتقيقات السفارة، حسب الدولة الطرف

. فقد مسع أن إ   . ٢٠٠٠يونيه  /لقتل يف حزيران  ويوضـح صاحب البالغ التناقض الظاهر املتعلق مبن قدم الشكوى بتهمة ا            ٥-٥
وإمنا باسم ضابط شرطة من     . س. هـو من قدم الشكوى ضده، لكن نظراً  إىل أنه مل ير الشكوى قط، فرمبا مل تسجل باسم إ                   . س

 .أجل إعطاء القضية صبغة رمسية

ه األول قد كتب يف وإذا كان حمامي. ويرى صاحب البالغ أنه ال توجد تناقضات فيما خيص ظروف دفاعه ٦-٥
 أنه ألسباب سياسية مل يعد يف إمكانه الدفاع عنه وينصحه مبغادرة البلد، فإن ذلك ال ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

وفيما يتعلق مبحاميه الثاين، إذا كان مل يقدم التفاصيل اخلاصة حبالته بطريقة متطابقة بصفته . يعين أنه مل ميثله الحقاً
وأخرياً، ولدعم مصداقية   . ه حمامياً، فإن ذلك ال ميس مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى         موثقـاً عمومياً وبصفت   

وخيلص إىل القول بأنه من غري املقبول أن تركز الدولة الطرف . تصـرحياته، قدم صورة ألخيه تبني أنه فقد ذراعه    
دد التأكيد على أنه نظراً إىل وجي. على بعض التناقضات اليت ال تتعلق بنقاط جوهرية وال هتتم باالدعاءات األخرى          

التعذيب الذي تعرض لـه يف املاضي وإىل أنشطته السياسية، من األرجح أنه سيتعرض للتعذيب جمدداً عند عودته       
 . من االتفاقية٣إىل بنغالديش، مما ميثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف ألحكام املادة 

 على اللجنةاملعروضة املسائل واإلجراءات 

ـ  ١-٦ بل الـنظر يف أي ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما إذا                   ق
) أ(٥الفقرة  وفقاً ملا تقضي به     وقد تأكدت اللجنة،    .  من االتفاقية  ٢٢كانت الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة        

ثها مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق       مل ُتبحث وال جيري حب    ذاهتا   من االتفاقية، أن هذه املسألة       ٢٢مـن املـادة     
 وأن الدولة الطرف    ، يف هذه القضية   كما تالحظ اللجنة أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت        . ةأو التسوية الدولي  الدويل  

 .، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع يف النظر يف أسسها املوضوعيةوعليه. ال تعترض على املقبولية

 إخالالًشكل  للجنة أن تبت فيما إذا كان ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إىل بنغالديش ي             وعلى ا  ٢-٦
ـ   من االتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب               ٣مبوجـب املادة    ها و تزامبال

 .حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

قد صاحب الشكوى   فيما إذا كانت هناك أسباب جوهرية حتمل على االعتقاد بأن           لكـي تبت اللجنة     و ٣-٦
ـ   وفقاً  أن تأخذ يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات الصلة،    يهاجيب عل  بنغالديش،   لتعذيـب إذا أعيد إىل    لتعرض  ي

عية حلقوق مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلما      ،  ٣ مـن املادة     ٢للفقـرة   
 سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي صاحب الشكوىما إذا كان حتديد  ه ينبغيبيد أن. اإلنسان

 اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق        املنهجية وعليه، فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات      . سـيعود إلـيه   
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لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند         اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً            
أن الفرد املعين سيتعرض هلذا اخلطر ب مل على االعتقاد من توفر أسباب أخرى حت إذن فال بد.عودته إىل ذلك البلد  

 حلقوق اإلنسان أن    املنهجية، ال يعين عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات          وعـلى النقيض من ذلك    . شخصـياً 
 .يواجه خطر التعرض للتعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة بهقد ال املعين الشخص 

خطر التعذيب جيب أن يقدر على أسس "أن  الذي ورد فيه ٣وتذكّر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ املادة  ٤-٦
  املرفق  A/53/44" ( إثبات أن احتمال وقوعه كبري ليس أمراً ضرورياً        غري أن . أو الشـك  الـتوقع   تـتجاوز جمـرد     

 .)٦الفقرة التاسع، 

وتالحظ اللجنة يف القضية حمل النظر أن السبب الرئيس يف خشية صاحب الشكوى من أن يتعرض للتعذيب  ٥-٦
 /مايو وحزيران/إن هـو عـاد إىل بـنغالديش هـو أنه تعرض للتعذيب عندما كان حمتجزاً يف سجن داكا يف أيار                 

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تنكر .  بسبب التهم اجلنائية املوجهة إليه وأنه قد يعتقل لدى عودته٢٠٠٠يونيه 
األنشـطة السياسية ملقدم الشكوى يف بنغالديش، لكن الدولة الطرف ترى أن اآلثار اجلسدية والنفسية اليت يعانيها                 

 اللجنة علماً وأحاطت.  وليس إىل أعمال تعذيب- كحادث أو شجار -صاحب الشكوى عائدة إىل أسباب أخرى 
بالتقارير الطبية اليت قدمها صاحب الشكوى واليت تبني خمتلف العلل اليت يعانيها، لكنها ترى أهنا ال تربر االستنتاج                  

وترى أيضاً أن صاحب البالغ مل يأت بأدلة دامغة على أن           . بـأن اآلثـار املوصـوفة جاءت نتيجة أعمال تعذيب         
 .دعي الدولة الطرفاإلصابات هي بسبب أفعال الدولة، كما ت

وحتـيط اللجنة علماً أيضاً حبجة الدولة الطرف القائلة إنه ملا كانت رابطة َعوامي يف املعارضة حالياً، فإن                   ٦-٦
وتدفع الدولة الطرف فضالً    . االحتمال ضعيف أن تضايق السلطات صاحب الشكوى بإيعاز من أعضاء هذا احلزب           

األحزاب السياسية احلاكمة يف الوقت احلايل ألنه عضو يف أحد عـن ذلك بأنه ال خوف على صاحب الشكوى من         
وإذ حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى واليت توضح أنه ينتمي إىل فصيل               . أحزاب االئتالف 

اج بأن مقدم من حزب جاتّيا يعارض الفصيل املوجود حالياً يف احلكم، فإهنا ال تعترب أن هذا األمر وحده يربر االستنت
قـد يتعرض لالضطهاد والتعذيب من قبل أنصار الفصيل املوجود يف احلكم أو احلزب الوطين لبنغالديش يف                 الشـكوى   

 . الراهنالوقت

وخـتاماً، فـيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه قد يعتقل بسبب القضية اجلنائية املرفوعة ضده وأنه                ٧-٦
 التعذيب يف أماكن االحتجاز ال      ممارسة االحتجاز، تالحظ اللجنة أن      سـيتعرض حتماً للتعذيب عندما يكون قيد      

، ألن صاحب الشكوى مل يبني كيف سيكون مهدداً ٣يربر يف حد ذاته االستنتاج بأن هناك إخالالً بأحكام املادة 
من ، بأن صاحب الشكوى هو      ١وتذكّر اللجنة، مبوجب تعليقها العام رقم       . شخصياً باحتمال التعرض للتعذيب   

يـتعني علـيه تقـدمي براهني مقنعة وإثبات أنه قد يتعرض للتعذيب، وأن األسباب اليت حتمل على االعتقاد بأنه                    
ويف احلالة قيد النظر، حتيط اللجنة علماً حبجة الدولة         . سـيتعرض لـه جوهرية وأن هذا اخلطر شخصي وحقيقي        

، على أي أثر إلجراءات جنائية معلقة ضد صاحب الطرف اليت تؤكد أن سفارهتا يف داكا مل تعثر، بعد التحقيقات
القائلة إن هناك قيد وترى اللجنة، فضالً عن ذلك، أن صاحب الشكوى مل يدعم بأدلة كافية ادعاءاته         . الشـكوى 

ومهما يكن من أمر، فإنه من غري املناسب اإلشارة إىل احتمال تعرض صاحب الشكوى              . الـنظر إجراءين جنائيني ضده    
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وترى اللجنة، عالوة على ذلك، أن صاحب البالغ        . عودته إىل بنغالديش بسبب جرائم عادية منسوبة إليه       لالعتقال لدى   
 .مل يشر إىل األسباب اليت محلته على حماولة تقدمي شكوى لدى سلطات بنغالديش وعلى مغادرة البلد

ة تدعو إىل االعتقاد بأن يف ضوء ما َتقَدَّم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يثبت وجود أسباب حقيقي ٨-٦
 . من االتفاقية٣لتعرض للتعذيب، وفق أحكام املادة طر حقيقي وحمدد وشخصي باعودته إىل بنغالديش ستعرضه خل

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ من املادة    ٧ مبوجب الفقرة    لوعليه، فإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعم       ٩-٦
إعادة صاحب الشكوى إىل    لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى أن        اأو العقوبة   وغـريه مـن ضـروب املعاملة        

 . من جانب الدولة الطرف من االتفاقية٣ملادة تشكل خرقاً ألحكام ا ال بنغالديش
 

 احلواشي

، ١٩٩٨ مايو/أيار ١٩، القرار املؤرخ ضد سويسرا. ن. ك، قضية ٩٤/١٩٩٧تورد الدولة الطرف البالغ رقم  )أ( 
، ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠، القرار املؤرخ    ضد سويسرا . أ. و. ج، قضية   ١٠٠/١٩٩٧؛ والـبالغ رقم     ٥-١٠الفقـرة   
 .٥-٦ و٣-٦الفقرتان 

/٢٢١؛ والبالغ رقم   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢، القرار املؤرخ    )روبن ديفيد ضد السويد    (٢٢٠/٢٠٠٢البالغ رقم    )ب( 
، ضد السويد . أ. يو. س، قضية   ٢٢٣/٢٠٠٣غ رقم   ؛ والبال ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣، القرار املؤرخ    )ضد السويد . ك. م. م (٢٠٠٢

مايو / أيار ٦، القرار املؤرخ    )ضد السويد . أ. ت (٢٢٦/٢٠٠٣؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢القـرار املـؤرخ     
 .٢٠٠٥مايو / أيار٦، القرار املؤرخ )ضد السويد. أ. س. م(، ٢٤٣/٢٠٠٤؛ والبالغ رقم ٢٠٠٥

، والبالغ  ٦-٨، الفقرة   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣، القرار املؤرخ    ضد السويد . ك. م. م،  ٢٢١/٢٠٠٢البالغ رقم    )ج( 
 .٢-٤ ، الفقرة٢٠٠٥مايو / أيار٦، القرار املؤرخ ضد السويد. أ. س. م، ٢٤٣/٢٠٠٤رقم 

 .٧-٨، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار٣، القرار املؤرخ ضد السويد. ك. م. م، ٢٢١/٢٠٠٢البالغ رقم  )د( 

 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٩مايو / أيار٦، القرار املؤرخ ضد أستراليا. ب. ن، ١٠٦/١٩٩٨البالغ رقم   )ه(

 .ضد السويد. أ. ت، ٢٢٦/٢٠٠٣البالغ رقم  )و( 
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 ٢٦٢/٢٠٠٥غ رقم البال
 )ال ميثلها حمام. (ل. السيدة  ف   :املقدم من

 صاحبة الشكوى  :الشخص املدعي أنه ضحية

 سويسرا   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٢  :تاريخ تقدمي الشكوى

ة التعذيب وغريه من ضروب      من اتفاقية مناهض   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ وقد اجتمعت يف 

 ، املقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب من السيدة        ٢٦٢/٢٠٠٥ يف الشكوى رقم     وقـد فرغـت من النظر      
ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  مـن اتفاقـية مناهضة التعذي    ٢٢مبوجـب املـادة     ،  .ل. ف

 الالإنسانية أو املهينة،

  مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا صاحبة الشكوى،وقد وضعت يف اعتبارها 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد 

وهي مواطنة بيالروسية تقيم حالياً يف سويسرا       ،  ١٩٤٦، املولودة عام    .ل. صـاحبة الشـكوى هي ف      ١-١
مناهضة التعذيب وغـريه من    وهي ال حتتج بأي حكم حمدد من أحكام اتفاقية          . وتنـتظر إعادهتـا إىل بيالروس     

، غري أن شكواها تثري على ما يبدو قضايا تندرج يف           القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     ضـروب املعاملة أو العقوبة    
 . وال ميثلها حمام.  من االتفاقية٣ادة إطار امل

، قامت اللجنة، من خالل مقررها املعين بالبالغات اجلديدة والتدابري          ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف   ٢-١
 من نظامها الداخلي،    ١٠٨ من املادة    ١املؤقتة، بإحالة الشكوى إىل الدولة الطرف وطلبت إليها، مبوجب الفقرة           

وقد أشار املقرر إىل إمكانية إعادة النظر . لبالغ إىل بيالروس ما دامت شكواها قيد نظر اللجنةعدم إعادة صاحبة ا
وقد استجابت الدولة الطرف هلذا الطلب يف . يف هـذا الطلب يف ضوء احلجج اجلديدة املقدمة من الدولة الطرف      

 . ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٥مذكرة مؤرخة 

 بيان الوقائع 

. ٢٠٠٠ وعام ١٩٩٥كوى بترشيح نفسه يف انتخابات حملية جرت يف بيالروس عام قام زوج صاحبة الش ١-٢
وقد خضع لالستجواب عدة مرات من      . ووجه انتقادات إىل رئيس البلد يف رسالة بعثها إىل حمرر إحدى الصحف           

ونصحه .  أربعة أشخاص مل ُتعرف هويتهم٢٠٠٠ أبريل/نيسانواعتدى عليه يف . ِقـبل مكتـب األمن والشرطة    
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ومن مثّ غادر املذكور مينيسك وأقام مع أقرباء لـه خالل الفترة من . رجال الشرطة بالكف عن أنشطته السياسية
 إىل بلجيكا حيث قدم     ٢٠٠١ يونيه/حزيران ٧، مث غادر البلد يف      ٢٠٠١ يونيه/حزيران إىل   ٢٠٠٠ يوليه/متـوز 

ويف هذه األثناء،   .  رفض طلب جلوئه    بعد ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨وسافر إىل سويسرا يف     . طلـب جلوء  
وُسحب جواز  . ظلـت صاحبة الشكوى يف بيالروس حيث خضعت مراراً لالستجواب عن مكان وجود زوجها             

 لتلحق بزوجها يف   ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦وغادرت البلد يف    . ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلـول  ١٢سـفرها يف    
 . ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨سويسرا يف 

. ، قدمت صاحبة الشكوى وزوجها طلب جلوء إىل سويسرا        ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩ويف   ٢-٢
واسـتندت ادعاءاهتمـا إىل مـزاعم تعرض زوج صاحبة الشكوى إىل االضطهاد السياسي من ِقبل السلطات يف                

 أن الوثائق وقد رأى املكتب االحتادي السويسري لالجئني أن تلك االدعاءات تفتقر إىل املصداقية واعترب. بيالروس
 وأُمرت صاحبة الشكوى    ٢٠٠٣ أغسطس/آب ١٤وبالتايل فقد ُرفض الطلبان يف      . الـيت قّدماها ليست حقيقية    

 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٩وزوجها مبغادرة البلد يف موعد أقصاه 

، قدمت صاحبة الشكوى وزوجها طلب استئناف إىل اجمللس السويسري          ٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ١١ويف   ٣-٢
ـ   تشرين  ١١ويف  . ، رفض اجمللس طلب االستئناف    ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلـول  ١٥ويف  . راجعة طلـبات الـلجوء    مل

، طلبـت صـاحبة الشكوى إعادة النظر يف القرار، وذكرت للمرة األوىل أهنا تعرضت               ٢٠٠٤أكـتوبر   /األول
ب اللجوء الذي   وحثت السلطات السويسرية على إعادة النظر يف طل       . العتداءات جنسية من ِقبل رجال الشرطة     

قدمـته على أساس حقوقها الشخصية وليس كجزء من ادعاءات زوجها، وأوضحت أهنما يعيشان منفصلني يف                
وقد . ومل تبلغ صاحبة الشكوى زوجها بتعرضها العتداءات جنسية إال بعد وصوهلا إىل سويسرا    . الوقـت الراهن  

ويف . غ السلطات السويسرية بتعرضها العتداءات جنسيةمتثل رد فعله يف سّبها وإذالهلا بكالم مهني ومنعها من إبال
، طلب اجمللس السويسري ملراجعة طلبات اللجوء املزيد من         ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٥رسـالة مؤرخـة     

ويف . املعلومات بشأن طلب إعادة النظر ألن األسباب اليت احُتج هبا إلعادة النظر يف قرار االستئناف مل تكن كافية
. ، قدمت صاحبة الشكوى املزيد من املعلومات عن أسباب طلب إعادة النظر           ٢٠٠٤أكتوبر  /األول تشـرين    ٢١

وهـي تدعـي اآلن أهنا تعرضت قبل مغادرة بيالروس لالستجواب واالغتصاب من قبل ثالثة من ضباط الشرطة     
ا وإدخال أشياء يف كما أقدم ضباط الشرطة الثالثة على ضرهب. الذين طلبوا منها معلومات عن مكان وجود زوجها

مث خضعت  . وأكد الفحص الطيب الحقاً أن أعضاءها التناسلية تعرضت لسحجات وإصابات         . أعضائها التناسلية 
 . صاحبة الشكوى للعالج ومل تستأنف عملها إال بعد ثالثة أسابيع

ليت أقدم  وعقـب هـذه احلادثـة، قامت صاحبة الشكوى بتقدمي شكوى إىل املوظف املسؤول عن اإلدارة ا                 ٤-٢
وذهب أحد . وتلقت بعد ذلك هتديدات من العديد من ضباط هذه اإلدارة   . موظفـون فيها على االعتداء عليها جنسياً      

وكان رجال الشرطة يأتون إىل مرتهلا باستمرار خالل ساعات الليل      . الضـباط إىل مرتهلا وطلب منها سحب الشكوى       
الذين اغتصبوها يف السابق باختطافها من أمام مكتبها وقادوها إىل         ويف أحد األيام، قام نفس ضباط الشرطة        . ويفتشونه

، ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ١٢ويف  . وهددها ضباط الشرطة بالتمثيل هبا وقتلها     . مكان معزول حيث اغتصبوها مرة أخرى     
. اءوعقب هذه األحداث، أُصيبت باالكتئاب وعمدت إىل االختب       . اسـُتدعيت إىل خمفر الشرطة وُسحب جواز سفرها       

 .وقد دفعها التهديد والتخويف فضالً عن االعتداءات اجلنسية اليت تعرضت إليها يف السابق إىل الفرار من بيالروس
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وتدعـي صاحبة الشكوى أن سبب عدم ذكرها لعمليات االغتصاب خالل مقابلتها األوىل مع املكتب                ٥-٢
وعالوة على ذلك، فإن    . ميس كرامتها الشخصية  االحتادي السويسري لالجئني هو أهنا اعتربت هذا األمر مهيناً و         

وقالت إن  . الضـغط النفسي الذي مارسه عليها زوجها قد منعها من ذكر االعتداءات اجلنسية اليت تعرضت هلا               
وأوضحت أهنا تعتزم اآلن، بعد أن غادر .  وإهنا ال تعلم مكانه  ٢٠٠٤أكتوبر  /زوجهـا اخـتفى يف تشرين األول      

 . مات مفصلة عن األحداث املذكورة أعاله وتقدمي شهادة طبيةزوجها البلد، إعطاء معلو

، أنه ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١وجاء يف قرار اجمللس السويسري ملراجعة طلبات اللجوء، الصادر يف  ٦-٢
يقـر من حيث املبدأ أن االغتصاب هو من العوامل ذات الصلة اليت جيب أن ُينظر فيها يف إجراءات اللجوء، حىت        

مل يتم اإلفصاح عنه إال يف وقت متأخر، فرمبا تكون هناك أسباب نفسية متنع الضحايا من ذكره خالل املقابلة ولو 
 طلبات  ومـع ذلك، فإن ادعاءات صاحبة الشكوى ال تبدو معقولة بالنسبة للمجلس السويسري ملراجعة             . األوىل

نفسية منعتها من ذكر تعرضها لالغتصاب يف اللجوء ألنه يرى أن صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة تثبت وجود أسباب 
كما أعرب اجمللس عن ارتيابه إزاء      . ومل تكن روايتها أو سلوكها مقنعني بطريقة أخرى       . املقابلـة األوىل على األقل    

ومل يقتنع اجمللس بأن صاحبة     ". متكـن صاحبة الشكوى بصورة مفاجئة من تقدمي تفاصيل تتعلق بادعاء االغتصاب           "
بالتعرض لالضطهاد أو معاملة ال إنسانية عند عودهتا، وخلُص إىل عدم وجود عقبات قانونية متنع الشـكوى مهددة   
 . عودهتا إىل بيالروس

، قدمت صاحبة الشكوى تقريراً طبياً إىل اجمللس السويسري ملراجعة      ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف   ٧-٢
 كانون  ١٤ويف رسالة مؤرخة    . ادرة بيالروس طلـبات الـلجوء يبـّين أهنا تعرضت العتداءات جنسية قبل مغ           

وقامت صاحبة الشكوى بتوجيه رسالة أخرى إىل       . ، رد اجمللس بأن ملف قضيتها قد أُغِلق       ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
 ١ شرحت فيها سبب عدم موافقتها على قرار اجمللس الصادر يف            ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٧اجمللـس مؤرخـة     

 ٢٠ بأهنا سوف ُترّحل من البلد يف ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١١بِلغت يف   وأُ. ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  
 .٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

 الشكوى

تدعي صاحبة الشكوى أن الوثائق اليت قدمتها تربر خوفها من التعرض لالضطهاد من ِقبل رجال الشرطة         -٣
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة عذيب وهي مل حتتج بأي أحكام حمددة من اتفاقية مناهضة الت. يف بـيالروس  

 .  من االتفاقية٣غري أن شكواها تثري على ما يبدو قضايا تندرج يف إطار املادة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

  الشكوىمالحظات الدولة الطرف على مقبولية

وهي تقول . مقبولية الشكوى، تطعن الدولة الطرف يف ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٥يف مذكرة شفوية مؤرخة  ١-٤
 ال ميكن أن تعترب شكوى مقدمة ضمن مفهوم         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٢إن رسالة صاحبة الشكوى املؤرخة      

 من النظام الداخلي للجنة تقتضي أن تستند دعوى         ١٠٧من املادة   ) أ(وتذكِّر بأن الفقرة    .  من االتفاقية  ٢٢املادة  
) ب(كما يرد يف الفقرة . ك ألحكام االتفاقية من قبل الدولة الطرف املعنيةصاحب الشكوى إىل كونه ضحية انتها

. أن اللجنة جيب أن تتأكد من أن الشكوى ال متثل إساءة استخدام لعمل اللجنة أو أنه ال أساس هلا بصورة واضحة
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أن تقدم  "لجنة  وهـي تالحظ أن صاحبة الشكوى مل تقدم سوى الوثائق املتعلقة بطلب اللجوء وأهنا تطلب إىل ال                
، بدالً من أن حتدد أي خطأ ارتكبته السلطات ]"هلا[القرار املتعلق بتوفري احلماية [...] العون واملساعدة يف ] إليها[

وتقول الدولة الطرف إن صاحبة الشكوى مل تبّين أهنا ستواجه خطر التعرض            . الوطنية عندما أيدت قرار الترحيل    
 ونظراً لعدم وجود أي ادعاء يتعلق بوقوع انتهاك، ترى الدولة الطرف استحالة .للتعذيب عند عودهتا إىل بيالروس

 . التعليق على رسالة صاحبة الشكوى

 من  ٢٢وختلُص الدولة الطرف إىل أن رسالة صاحبة الشكوى ال ميكن أن تعترب بالغاً ضمن معىن املادة                  ٢-٤
 تطلب إىل اللجنة أن تعتربها غري مقبولة ألهنا مل         فولة الطر وإذا ارُتئي مع ذلك أهنا مبثابة بالغ، فإن الد        . االتفاقية

تبّين وقوع انتهاك لالتفاقية، أو ألهنا تشكل إساءة استخدام للحق يف تقدمي البالغات، أو ألنه ال أساس هلا بصورة 
 .  من النظام الداخلي للجنة١٠٧من املادة ) ب(واضحة مبوجب الفقرة 

 ظات الدولة الطرفتعليقات صاحبة الشكوى على مالح

، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاهتا على مالحظات الدولة        ٢٠٠٥ مارس/آذار ١٢يف رسـالة مؤرخـة       -٥
وقدمت املزيد من التفاصيل عن تسلسل األحداث اليت أدت إىل فرارها من            . الطـرف بشـأن مقبولـية البالغ      

ويبّين .  يف مينسك  ٧عيادة الشاملة رقم     عن ال  ٢٠٠٢ يوليه/متوز ٤كما قدمت تقريراً طبياً صادر يف       . بـيالروس 
 .التقرير أن صاحبة الشكوى عانت من صدمة ومن إصابات يف أعضائها التناسلية

 مالحظات الدولة الطرف على األسس املوضوعية للبالغ

، أعادت الدولة الطرف تأكيد اعتراضها على مقبولية ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٤يف مذكرة شفوية مؤرخة  ١-٦
وُتذكر الدولة الطرف أوالً    . وهي تقدم، كإضافة، احلُجج التالية فيما يتعلق باألسس املوضوعية للبالغ         الـبالغ؛   

 من االتفاقية، كما ُتذكر بأن اللجنة حّددت شروط تطبيق هذا احلكم يف آرائها السابقة ٣بالتزاماهتا مبوجب املادة 
 . ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املؤرخ ١ويف تعليقها العام رقم 

 من االتفاقية، جيب على اللجنة مراعاة مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ٣ من املادة ٢ومبوجب الفقرة  ٢-٦
وترى . ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة أو الفادحة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية               

.  سيتعرض شخصياً خلطر التعذيب يف البلد الذي سُيعاد إليه         الدولة الطرف وجوب تقرير ما إذا كان الفرد املعين        
وبالتايل فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة أو الفادحة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل 

ليه، جيب وع. ) أ(يف حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيتعرض خلطر التعذيب عند عودته إىل ذلك البلد          
وتالحظ الدولة الطرف أن    . ) ب("متوقع وحقيقي وشخصي  "تقدمي أسباب إضافية تبني أن خطر التعرض للتعذيب         

الوضـع يف بـيالروس ال يشكل يف حد ذاته أساساً كافياً الستنتاج أن صاحبة الشكوى ستواجه خطر التعرض                   
احبة الشكوى مل تثبت أهنا ستواجه خطر       وتدعي الدولة الطرف أن ص    . ) ج(للتعذيـب عـند عودهتا إىل هذا البلد       

 . إذا أُعيدت إىل بيالروس" متوقعة، وحقيقية وشخصية"التعرض للتعذيب بصورة 

، جيب مراعاة ما إذا كانت صاحبة الشكوى قد تعرضت للتعذيب أو املعاملة ١ومبوجب التعليق العام رقم  ٣-٦
وتدعي صاحبة  . تعذيب إذا أُعيدت إىل بلدها    السـيئة يف السـابق وذلـك من أجل تقييم مدى خطر تعرضها لل             
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، وقام بعملية االغتصاب األوىل ثالثة من ضباط        ٢٠٠٢الشكوى أهنا تعرضت لالغتصاب عدة مرات خالل عام         
الشـرطة كجـزء من التحقيق معها ملعرفة مكان وجود زوجها، وتعرضت لعملية االغتصاب الثانية ألهنا أبلغت                 

وهي ختشى أن يعلم رجال الشرطة على الفور بعودهتا فتتعرض مرة أخرى . وىلالسلطات عن عملية االغتصاب األ
، أرسلت إىل اللجنة تقريراً ٢٠٠٢ولدعم ادعاءات تعرضها لالغتصاب عام . للمعاملة السيئة، بل حىت لالغتصاب

ن ما يثري   وترى الدولة الطرف أ   .  يف مينسك  ٧ عن العيادة الشاملة رقم      ٢٠٠٢ يوليه/متوز ٤طبـياً صـادراً يف      
الدهشة أن صاحبة الشكوى مل تقدم هذا الدليل اجلوهري خالل اإلجراءات العادية أو خالل إجراءات إعادة النظر 

وتقول صاحبة الشكوى إهنا أرسلت هذا التقرير الطيب فقط بعد          . أمام اجمللس السويسري ملراجعة طلبات اللجوء     
وترى الدولة  .  ألهنا كانت تتوقع إجراء مقابلة جديدة      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١تلقـي قرار اجمللس املؤرخ      

وهي تالحظ، من ناحية، أن اجمللس السويسري ملراجعة طلبات اللجوء قد طلب . الطرف أن هذا التفسري غري مقنع
مـن صـاحبة الشكوى حتديد طلبها إلعادة النظر ودعمه باملزيد من األدلة، كما تالحظ، من ناحية أخرى، أن                   

ويف هذه الظروف،   . كوى نفسها رّدت بأهنا ترى أن من الضروري أن تقدم املعلومات املطلوبة خطياً            صاحبة الش 
أو مزورة يف إجراءات اللجوء العادية، وأن /تذكِّر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى وزوجها قدما أدلة زائفة و       

ن التقرير الطيب ال ميكن أن يدعم       وترى أ . السلطات الوطنية شككت يف مصداقية ادعاء تعرض زوجها لالضطهاد        
 . ادعاء تعرض صاحبة الشكوى لالغتصاب

، جيب أن تؤخذ يف االعتبار األنشطة السياسية السابقة اليت مارستها صاحبة            )١(ووفقاً للتعليق العام رقم      ٤-٦
 الدولة وتالحظ. الشـكوى يف بلدهـا األصلي من أجل تقييم خطر تعرضها للتعذيب عند عودهتا إىل ذلك البلد              

واألنشطة السياسية الوحيدة اليت احُتج هبا هي       . الطرف أن صاحبة الشكوى مل متارس نشاطاً سياسياً يف بيالروس         
 ووّجه انتقادات ٢٠٠٠ و١٩٩٥تلك اليت مارسها زوجها الذي يدعي أنه رشح نفسه يف انتخابات حملية يف عامي 

الشكوى مل تثبت أهنا ستواجه خطر التعرض للتعذيب        وختلص الدولة الطرف إىل أن صاحبة       . إىل رئـيس الدولة   
 . بسبب أنشطة سياسية كانت متارسها شخصياً

وفيما يتعلق مبصداقية الشكوى، تشري الدولة الطرف إىل أن صاحبة الشكوى ذكرت أسباباً مل حتتج هبا                  ٥-٦
 اليت تعرضت هلا من ِقبل رجال       أمام السلطات الوطنية خالل إجراءات اللجوء، وأهنا مل تذكر االعتداءات اجلنسية          

وبناء على طلب صريح . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١١الشرطة إال عندما قدمت طلب إعادة النظر يف القرار يف 
 ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢١مـن اجمللـس السويسري ملراجعة طلبات اللجوء، قامت صاحبة الشكوى يف             

ومل تذكر إال يف تلك املرة أن أفراداً من الشرطة اغتصبوها وأهنا            . لقرارباستكمال طلبها املتعلق بإعادة النظر يف ا      
ومل تقم صاحبة الشكوى . تلقت هتديدات خطرية من رجال الشرطة، خصوصاً ألهنا أبلغت عن وقوع هذه اجلرمية

 االغتصاب ألن وقالت إهنا مل جترؤ خالل اإلجراءات العادية على ذكر عمليات      . مطلقاً بتقدمي أدلة تدعم ادعاءاهتا    
وجتادل الدولة الطرف بأن هذا التفسري قد يكون مقبوالً خالل الفترة السابقة            . زوجهـا منعها من احلديث عنها     

وال ميكنها، على . النفصال صاحبة الشكوى عن زوجها، وال ميكن اعتباره مقنعاً بالنسبة للفترة التالية النفصاهلما
 الشكوى بتقدمي أي أدلة إىل اجمللس السويسري ملراجعة طلبات          وجـه اخلصوص، تفسري سبب عدم قيام صاحبة       

وعالوة على ذلك، فإن األدلة اليت قدمتها صاحبة الشكوى وزوجها          . اللجوء خالل عملية إعادة النظر يف القرار      
ويف ضوء ما تقدم، تشكك الدولة      . أو مزورة /لدعم ادعاءاهتما خالل إجراءات اللجوء كانت يف األساس زائفة و         

 . ٢٠٠٥ مارس/آذار ١٢لطرف يف صحة التقرير الطيب الذي مل يقدم يف إطار اإلجراءات احلالية إال يف ا
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. وأخرياً، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الشكوى مليئة بالوقائع املتباينة اليت تقوض مصداقيتها              ٦-٦
رتباطاً مباشراً باألنشطة السياسية    ووفقـاً لصـاحبة الشكوى، فإن عمليات االغتصاب اليت تعرضت هلا ترتبط ا            

ومبا أن . ومع ذلك، وجدت السلطات الوطنية أن ادعاءات تعرض زوجها لالضطهاد تفتقر إىل املصداقية. لزوجها
، فإن  دصـاحبة الشـكوى تدعـي باستمرار أن أنشطة زوجها هي السبب الوحيد لتعرضها شخصياً لالضطها               

 .  الصحةاالدعاءات اليت أوردهتا ال أساس هلا من

وختلص الدولة الطرف إىل عدم توفر ما يشري إىل وجود أسباب قوية تدعو إىل التخوف من تعرض صاحبة  ٧-٦
 . الشكوى بصورة جّدية وشخصية خلطر التعذيب عند عودهتا إىل بيالروس

 تعليقات إضافية قدمتها صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، رّدت صاحبة الشكوى قائلة إهنا ساندت أنشطة زوجها         ٢٠٠٥ ليهيو/متـوز  ٢٨يف رسـالة مؤرخـة       ١-٧
السياسية على الرغم من أهنا مل تكن هي نفسها شخصية سياسية نشطة، وأن انتماءها إىل أسرة معارضة للحكومة 

عرضها ورداً على ادعاء الدولة الطرف أهنا مل تذكر يف طلب اللجوء األول اخلطر املتمثل يف ت. جعلها نشطة سياسياً
لالعتقال إذا عادت إىل بيالروس، تدعي صاحبة الشكوى أهنا ذكرت هذا اخلطر يف املقابلة األوىل عند وصوهلا إىل 

وتضيف قائلة إن هذه    . ، كما ذكرته يف العديد من املناسبات األخرى       ٢٠٠٣ فـرباير /شـباط  ١٤سويسـرا يف    
 . التعليقات أُرسلت إىل اللجنة يف مرفقات بالغها األويل

وجتـادل صاحبة الشكوى بأن هناك منطاً ثابتاً من االنتهاكات الصارخة أو الفادحة أو اجلماعية حلقوق                 ٢-٧
وتقول إن املعارضني للسلطات خيتفون     . اإلنسان يف بيالروس وبالتايل فهي ختشى التعرض لالضطهاد عند عودهتا         

وفيما يتعلق بوجود خطر .  بال مربراتبصورة مستمرة يف مدينيت مينسك وفيتبسك، وُيسجن الكثري من األشخاص
التعرض للتعذيب بصورة حقيقية وشخصية عند عودهتا، ذكرت أهنا تلقت يف عدة مناسبات هتديدات حمددة تتوعد 

وتضيف قائلة إهنا جيب أن تذهب عند عودهتا إىل الشرطة لتسجيل وثائقها الشخصية،             . بسجنها، بل وحىت قتلها   
ولكي تثبت أهنا تواجه خطراً حقيقياً . ، سوف يعلم رجال الشرطة على الفور بعودهتاوبالتايل. وذلك إجراء إلزامي

بالتعرض للمعاملة السيئة، ُتذكر بالزيارات الليلية املتعددة اليت قام هبا رجال الشرطة إىل مرتهلا وبعمليات التفتيش                
السياسي احنصر يف توزيع املواد     واالسـتجواب واالعـتداءات اليت يدعمها التقرير الطيب، وأوضحت أن نشاطها            

 .الدعائية قبل االنتخابات

وفيما يتعلق بتأخري تقدمي التقرير الطيب إىل السلطات الوطنية يف الدولة الطرف، تدعي صاحبة الشكوى                ٣-٧
 وعند إعادة النظر يف قضيتها، متكنت ابنتها من العثور عليه يف مرتهلا يف       . أن الـتقرير كـان ال يزال يف بيالروس        

 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧بيالروس وبعثته إليها بواسطة الفاكس يف 

وفيما يتعلق بعدم تعرض زوجها لالضطهاد، تقول صاحبة الشكوى إن الدولة الطرف خمطئة يف ذلك ألن  ٤-٧
 . زوجها، املوجود يف بلجيكا حالياً، كان ميكن أن يعود إىل بيالروس لو مل يكن يواجه هتديدات

ما يتعلق مبصداقية ادعاءاهتا، تقول صاحبة الشكوى إهنا حتدثت بإجياز عن االعتداءات اجلنسية اليت              وفـي  ٥-٧
 ألهنا كانت تتوقع استدعاءها إلجراء    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١١عانـت منها يف طلب إعادة النظر املؤرخ         
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ذكّر بأن الشكوى اليت قدمتها إىل الشرطة       وبالنسبة لَتَيسُّر احلصول على أدلة داعمة الدعاءاهتا، ت       . مقابلـة أخرى  
 . وُتعد الوثائق املتعلقة بشكواها سرية وال ميكنها الوصول إليها من سويسرا. ُعلّقت بسبب خروجها من البلد

 املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة

ّت فيما إذا كانت قـبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف شكوى ما، جيب على جلنة مناهضة التعذيب أن تب             ١-٨
 وقد تأكدت اللجنة يف هذا الصدد، وفقاً ملا تقتضيه        .  من االتفاقية  ٢٢الشـكوى مقـبولة أم ال مبوجـب املادة          

 من االتفاقية، من أن هذه املسألة نفسها مل ُتبحث وال جيري حبثها يف إطار أي إجراء           ٢٢من املادة   ) أ(٥الفقـرة   
كما تالحظ اللجنة، يف القضية الراهنة، أن صاحبة الشكوى . وية الدوليةآخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التس

قـد اسـتنفدت مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة، وأهنا قدمت األدلة الكافية إلثبات الوقائع واالدعاءات اليت                 
فقاً ملفهوم املادة وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف اليت مفادها أن رسالة صاحبة الشكوى ال متثل شكوى و. أوردهتا
 من االتفاقية على وجه     ٣ مـن االتفاقية، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى مل تذكر يف رسالتها األوىل املادة                ٢٢

التحديد، غري أهنا بّينت بوضوح أنه ال ينبغي إعادهتا إىل بيالروس ألهنا تواجه خطر التعرض للمزيد من عمليات                  
ظراً لعدم وجود حمام ميثل صاحبة الشكوى ويف ضوء خطورة االدعاءات،           ون. االغتصـاب من ِقبل رجال املليشيا     

ُتذكـر اللجنة بأن ممارستها الثابتة تدعوها إىل التعامل مع مثل هذه البالغات باعتبارها شكاوى يف إطار مفهوم                  
 . ضوعية للقضيةوعليه، ترى اللجنة أن البالغ مقبول وتباشر من مث دراسة األسس املو. ) د( من االتفاقية٢٢املادة 

شكل انتهاكاً اللتزام ي بيالروسإىل قسراً الشكوى صاحبة  ترحيلإذا كان وجيب على اللجنة أن تقرر ما  ٢-٨
شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت هناك         أي   من االتفاقية بعدم طرد      ٣الدولـة الطـرف مبوجب املادة       

 . لتعرض للتعذيبأسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر ا

وجيب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحبة البالغ ستتعرض  ٣-٨
ولتقييم هذا اخلطر، على اللجنة أن تراعي مجيع االعتبارات ذات الصلة، عمالً        . للتعذيب عند عودهتا إىل بيالروس    

ا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية  من االتفاقية، مب٣ من املادة ٢بالفقرة 
بيد أن اللجنة ُتذكر بأن اهلدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد املعين سيكون شخصياً عرضة                 . حلقوق اإلنسان 

لصارخة أو ويستتبع ذلك أن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو ا. للتعذيـب يف البلد الذي سيعود إليه     
اجلماعـية حلقوق اإلنسان يف بلد معني ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً للقول بأن شخصاً ما سيتعرض شخصياً   

. وجيب تقدمي أسباب إضافية تبني أن الفرد املعين سيتعرض شخصياً للخطر          . لـلخطر عـند عودته إىل هذا البلد       
 سيمة حلقوق اإلنسان ال يعين بالضرورة أن الشخص        وباملقـابل، فـإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجل          

 . ال ميكن أن يعترب معرضاً خلطر التعذيب يف ظل الظروف اخلاصة به

وُيدعى أن رجال الشرطة الذين حترشوا بصاحبة . وتدرك اللجنة احلالة السيئة حلقوق اإلنسان يف بيالروس ٤-٨
 وزارة الداخلية وأهنم وراء العديد من حاالت التعذيب         الشكوى واعتدوا عليها جنسياً واغتصبوها يعملون لدى      

. اليت وقعت يف خمتلف أرجاء البلد، مبا يف ذلك عمليات تعذيب أشخاص شاركوا يف احلمالت االنتخابية املتعاقبة                
وقـد الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس العديد من االعتداءات اليت استهدفت أعضاء                 

ه  (ارضة السياسية املع
 ه

وأوردت اللجنة نفسها العديد من االدعاءات املتعلقة بالتعذيب واملعاملة السيئة من جانب            . )
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السلطات يف بيالروس، وعدم وجود مدع عام مستقل، وعدم إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة وكاملة يف ادعاءات                
 تزايد  مبسألة العنف ضد املرأة ة املعني ة اخلاص ةاملقرروقد الحظت   . ) و(التعذيب، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة     

املتكررة "عدد التقارير املتعلقة حباالت العنف ضد املرأة يف بيالروس، مبا يف ذلك عمليات االغتصاب، والتقارير                
ووفقاً للمعلومات  . ) ز(عن حاالت االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي الذي تتعرض لـه السجينات           " نوعاً ما 

 يف املائة من النساء أهنن ٢٠، ذكرت ٢٠٠٤ أتاحـتها وزارة العمل والضمان االجتماعي يف بيالروس عام      الـيت 
وذكرت وزارة الداخلية يف بيالروس أن األشهر العشرة األوىل من . تعرضن لالعتداء اجلنسي مرة واحدة على األقل

 . ) ح(االت االغتصاب مقارنة بالعام السابق يف املائة يف التقارير املتعلقة حب١٧ شهدت زيادة بنسبة ٢٠٠٥عام 

 إذا كانت هناك أسباب     ومفاده أن على اللجنة أن تقرر ما      ،  ٣وتذكّـر اللجنة بتعليقها العام على املادة         ٥-٨
 خطر التعذيب على أسس     وتقييمجوهـرية لالعـتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا أعيد،             

 . اخلطر حمتمل الوقوع، بل أن يكون شخصياً وحمدقاًوال ينبغي أن يكون . كتتجاوز جمرد االفتراض أو الش

وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن النتائج السابقة تبني أن بعض الوثائق األصلية املرفقة بطلب اللجوء                 ٦-٨
لوثائق املقدمة املشترك كانت مزورة، وأن ذلك يقوض مصداقية صاحبة الشكوى، ترى اللجنة أن الدليل على أن ا

لدعـم طلـب اللجوء املشترك األصلي كانت حبوزة الزوج، ال حبوزة صاحبة الشكوى، مينع، على هذا األساس                  
وبالنسبة الدعاء الدولة الطرف أن تقرير املستشفى الذي يلخص         . وحـده، حتميـلها املسؤولية عن هذه العيوب       

اللجنة أن الدولة الطرف قد خلصت إىل هذا        ويدعـم ادعـاء تعرضـها لالغتصاب كان مزوراً أيضاً، تالحظ            
االستنتاج مستندة لسبب وحيد فقط هو أن الوثائق السابقة اليت قدمها الزوج لدعم طلب اللجوء املشترك كانت                 

وبالنظر . ومل تقدم الدولة الطرف أي أدلة أو حجج إضافية تدعم هذا االدعاء           )  أعاله ٥-٦انظر الفقرة   (مزورة  
واملعلومات املفصلة الواردة يف التقرير الطيب من بيالروس مع املعلومات اليت أوردهتا صاحبة             إىل تطـابق التاريخ     

الشكوى يف الرسائل اليت أرسلتها بشأن تعرض أعضائها التناسلية إلصابات بالغة بسبب إدخال أدوات حادة فيها، 
 . ال تشكك يف صحة هذه الوثيقة فإن اللجنة

 الطرف بأن صاحبة الشكوى مل تثبت أهنا ستواجه خطر التعرض للتعذيب            وفـيما يـتعلق جبدال الدولة      ٧-٨
بسـبب أنشطة سياسية مارستها شخصياً، تالحظ اللجنة أن انفصال صاحبة الشكوى عن زوجها حالياً لن مينع                 

وقد ذكرت صاحبة الشكوى أهنا شاركت يف توزيع مواد دعائية قبل االنتخابات عندما             . السـلطات من إيذائها   
وهي اآلن منفصلة عن زوجها وليست مطلقة؛ وال تزال يف نظر السلطات متثل مصدر اتصال    .  يف بيالروس  كانت

وعالوة على ذلك، ورد يف تقرير قطري عن حقوق اإلنسان صدر مؤخراً عن وزارة . ووسيلة للضغط على زوجها
وعلى أية  . ) ط(سابقة ألزواجهن اخلارجية األمريكية أن بيالروس تشهد حاالت حترش باملطلقات بسبب األنشطة ال          

حـال، وبيـنما تدعي صاحبة البالغ أهنا احُتِجزت وتعرضت لالغتصاب يف املرة األوىل بسبب أنشطة زوجها                  
السياسـية يف بـيالروس، تالحـظ اللجنة أن عملية االغتصاب الثانية جرت ألهنا قدمت شكوى بسبب عملية                  

تواجه خطر التعرض للمعاملة السيئة عند عودهتا إىل بيالروس، وبالتايل فإن صاحبة الشكوى س  . االغتصاب األوىل 
كما أن البالغ الذي قدمته ضد رجال الشرطة واهتامها هلم بالقيام بزيارات  . بصـرف النظر عن عالقتها بزوجها     

تقام ليلـية إىل مرتهلا والقيام بعمليات التفتيش واالعتداء عليها واغتصاهبا هي أمور ميكن أن يعرضها بسهولة الن                
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق         وكما قالت   . رجـال الشرطة منها يف أي مكان يف بيالروس        
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، فإن املدافعات عن حقوق اإلنسان يواجهن بسبب جنسهن أشكاالً من العدوانية والتحرش والقمع مثل التحرش                اإلنسان
بيالروس وفق نظام موحد يقوم على التراتبية اهلرمية للسلطة حيث تصدر           وتعمل الشرطة يف    . ) ي(اجلنسـي واالغتصـاب   

؛ ويف ظل الظروف السياسية الراهنة، يصُعب تقييم أي مكان على أنه أكثر أمناً من مكان                "من األعلى إىل األدىن   "األوامر  
 .وهلذه األسباب جمتمعة، ستكون صاحبة الشكوى موضع اهتمام رجال الشرطة احملليني. آخر

وقد جادلت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ال ميكن تصديقها ألهنا قدمت ادعاءات تعرضها لالعتداء  ٨-٨
وعلى نقيض ذلك، ترى    . اجلنسي والتقرير الطيب الداعم لتلك االدعاءات يف مرحلة متأخرة من اإلجراءات احمللية           

ها لتأخرها يف ذكر عمليات االغتصاب      كما أن تفسري  . اللجـنة أن ادعـاءات صاحبة الشكوى تتسم باملصداقية        
فمن املعروف أن فقدان اخلصوصية واحتمال التعرض لإلهانة بسبب         . للسـلطات الوطنية هو تفسري معقول متاماً      

 الكشـف عن مثل هذه األفعال قد يدفع الرجل أو املرأة على السواء إىل عدم اإلفصاح عن التعرض لالغتصاب                   
وبالنسبة للمرأة، على وجه    . تداء اجلنسي إال يف حالة الضرورة القصوى      أو أي شـكل آخـر من أشكال االع        /و

ومما يعزز مصداقية ادعاء . اخلصوص، هناك خماوف إضافية تتعلق بوصمها ونبذها من ِقبل شريكها أو أفراد أسرهتا
 ذكر ذلك يف صاحبة الشكوى هنا أن رد فعل زوجها إزاء اعترافها بالتعرض لالغتصاب متثل يف إذالهلا ومنعها من

 وتالحـظ اللجـنة أن صاحبة الشكوى قد أطلعت السلطات احمللية يف طلب إعادة النظر               . إجـراءات الـلجوء   
 على عمليات االغتصاب اليت تعرضت هلا، وذلك مبجرد انفصال زوجها عنها            ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١١املـؤرخ   

النفسية كما تطالب الدولة    " املوانع"عن حالتها النفسية أو     وال حاجة إىل تقدمي املزيد من األدلة        . وحتـررها مـن سطوته    
أمـا تأكيد الدولة الطرف أنه كان ينبغي لصاحبة الشكوى أن تثري مسألة تعرضها لالعتداء اجلنسي وأن تقدم                  . الطـرف 

بار أن ادعاءاهتا يف    األدلـة الداعية لذلك خالل املراحل األوىل من إجراءات إعادة النظر فهو ليس سبباً كافياً يدعو إىل اعت                 
 .هذا الصدد تفتقر إىل املصداقية، ال سيما بالنظر إىل أهنا مل تكن ممثلة مبحام خالل اإلجراءات

وفيما يتعلق جبدال الدولة الطرف عن وجود الكثري من التناقضات يف ادعاءات صاحبة الشكوى، تالحظ             ٩-٨
 . تلك التناقضاتماِهيَّةمل حتدد اللجنة أن هذا االدعاء تنقصه األدلة ألن الدولة الطرف 

وعـند تقيـيم خطر التعرض للتعذيب يف احلالة الراهنة، تعترب اللجنة أن صاحبة الشكوى كانت حتت                  ١٠-٨
. السيطرة الفعلية للشرطة بشكل واضح على الرغم من أن األفعال املعنية ارتكبت خارج مرافق االحتجاز الرمسية               

االغتصاب املتكررة، وقد سّببت بالتأكيد أملاً ومعاناة شديدين لتحقيق أغراض وكان من بني تلك األفعال عمليات 
وعليه، تعتقد  . حمظورة تشمل االستجواب والتهديد واملعاقبة واالنتقام واإلذالل والتمييز القائم على نوع اجلنس           

غم من أنه وقع خارج     اللجـنة أن االعتداء اجلنسي من ِقبل رجال الشرطة يف هذه القضية يشكل تعذيباً على الر               
وعـالوة على ذلك، يبدو أن السلطات يف بيالروس مل تقم بالتحقيق مع رجال الشرطة               . مـرافق االحـتجاز الرمسـية     

وسوف يؤدي هذا التقصري إىل زيادة خطر تعرض صاحبة الشكوى          . ومالحقـتهم قضـائياً ومعاقبتهم على هذه األفعال       
ن مرتكيب عمليات االغتصاب مل خيضعوا للتحقيق وميكنهم إساءة معاملتها مرة           للمعاملة السيئة عند عودهتا إىل بيالروس أل      

وبالتايل، مثة شكوك كبرية، بناء على وقائع هذه القضية، يف أن تقوم السلطات يف              . ثانية يف ظل حالة اإلفالت من العقاب      
 .من اإليذاءبيالروس باختاذ التدابري الضرورية حلماية صاحبة الشكوى من التعرض إىل املزيد 

ويف ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هناك أسباباً جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد                  ١١-٨
 .تواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيدت إىل بيالروس
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 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       ٢٢ من املادة    ٧إن جلنة مناهضة التعذيب ختلص، مبوجب الفقرة         -٩
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إىل أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحبة الشكوى إىل ضروب

 . من االتفاقية٣بيالروس يشكل خرقاً للمادة 

 من نظامها الداخلي، على إطالعها، يف       ١١٢ من املادة    ٥وحتـث اللجـنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          -١٠
 .ن تاريخ إحالة هذا القرار، على اخلطوات املتخذة استجابة لآلراء املعرب عنها أعاله يوماً م٩٠غضون 

 احلواشي

 .٢-١٠، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٩، قرار اعتمد يف ضد سويسرا. ن. ك، ٩٤/١٩٩٧انظر البالغ رقم  )أ( 

، قرار اعتمد يف أ ضد سويسرا.ي. ج، ١٠٠/١٩٩٧ضاً البالغ رقم ، انظر أي٥-١٠املـرجع السابق، الفقرة      )ب( 
 .٥-٦ و٣-٦، الفقرتان ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠

 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٩مايو / أيار٦، قرار اعتمد يف ضد استراليا. ب. ن، ١٠٦/١٩٩٨انظر أيضاً البالغ رقم  )ج( 
 .٢٠٠٦مايو / أيار٨، قرار اعتمد يف ضد سويسرا. ك. أ، ٢٤٨/٢٠٠٤انظر على سبيل املثال البالغ رقم  )د( 

 ١٦،  E/CN.4/2006/36انظـر تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس، أدريان سيفريين،                )ه(
وانظر أيضاً تقرير الفريق العامل املعين حبالة االحتجاز التعسفي، البعثة إىل           . ٥٤-٥١، الفقرات   ٢٠٠٦يـناير   /كـانون الـثاين   

 .٦٠-٥٨، الفقرات ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥، E/CN.4/2005/6/Add.3بيالروس، 
 ، ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠بيالروس،  : انظر املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب      )و( 

)A/65/44 د(٤٥، والفقرة )٤٦-٤٠ الفقرات.( 
التطورات الدولية  : ر املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، السيدة رادهيكا كوماراسوامي          انظـر تقري   )ز( 

 ،٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٧،  (E/CN.4/2003/75/Add.1) ،٢٠٠٣-١٩٩٤واإلقليمـية والوطنـية يف جمـال العـنف ضـد املرأة،             
 .١٩٠١الفقرة 

ان ـكما ورد يف التقرير القطري الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية بشأن املمارسات املتعلقة حبقوق اإلنس             )ح( 
 .٢٠٠٦مارس / آذار٨، )٢٠٠٥(

 انظـر الـتقرير القطـري الصـادر عن وزارة اخلارجية األمريكية بشأن املمارسات املتعلقة حبقوق اإلنسان                  )ط( 
 .٢٠٠٦مارس / آذار٨، )٢٠٠٥(

فرباير / شباط ٢٧،  (E/CN.4/2002/106)انظر تقرير املمثلة اخلاصة لألمني املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان،            )ي( 
 .٩١، الفقرة ٢٠٠٢
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 ٢٦٥/٢٠٠٥البالغ رقم 
 )ميثله حمام. (ه    . أ   :املقدم من

 صاحب الشكوى :الشخص املدعى أنه ضحية

 السويد   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥فرباير / شباط٨  :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

 ، ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ يف وقد اجتمعت 

مبوجب    . ه. ضة التعذيب من السيد أ، املقدمة إىل جلنة مناه٢٦٥/٢٠٠٥ من النظر يف الشكوى رقم      وقد فرغت  
  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ٢٢املادة 

  مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحب الشكوى، وحماميه، والدولة الطرف، وقد أخذت يف اعتبارها 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧جب الفقرة  القرار التايل مبوتعتمد 

، وحمتجز حالياً يف السويد ١٩٧١، وهو مواطن أذربيجاين ُولد يف عام    .ه. صاحب الشكوى هو السيد أ ١-١
  من اتفاقية مناهضة٣وهو يدعي أن إعادته إىل بلده لتشكل انتهاكاً ألحكام املادة . يف انتظار ترحيله إىل أذربيجان

وقد دخلت االتفاقية   . وميثله حمام . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
 . ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦حيز النفاذ بالنسبة إىل السويد يف 

 ٨ يف    من االتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إىل الدولة الطرف        ٢٢ من املادة    ٣ووفقـاً ألحكـام الفقرة       ٢-١
 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إىل الدولة الطرف         ١٠٨ من املادة    ١وعمالً بأحكام الفقرة    . ٢٠٠٦فرباير  /شباط

 . وقد وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب. أال تطرد صاحب الشكوى إىل أذربيجان ريثما تبت اللجنة يف القضية

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

وبعد حصوله على شهادة يف اختصاص اهلندسة       . شكوى إىل أقلية التاليش يف أذربيجان     ينتمي صاحب ال   ١-٢
امليكانيكـية يف روسيا وإهناء خدمته العسكرية يف أملانيا، انضم إىل حركة التاليش االنفصالية اليت يقودها األكرم                 

ه احلركة وانتقل إىل ، ترك هذ١٩٩٤ويف عام . هومـانوف، وهي حركة تناضل من أجل إنشاء مجهورية التاليش       
 . باكو حيث أقام إىل أن فّر إىل السويد

ويقـول صاحب الشكوى إنه كان عضواً نشطاً يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين، وهو حزب مرخص                ٢-٢
ويؤكد صاحب الشكوى أنه كان يضطلع بأنشطته السياسية يف مقاطعة          . لـه معارض للنظام احلايل يف أذربيجان     
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ويدعي أنه ظهر يف مناسبات عديدة على شاشة .  تلك األنشطة تنظيم املظاهرات املناهضة للنظامخاتاي، ومن بني
 .التلفزة يف إطار اضطالعه بتلك األنشطة

، اسُتدعي صاحب الشكوى للحضور إىل مراكز الشرطة يف مناسبات عديدة واستجوب            ٢٠٠١ويف عام    ٣-٢
، قام أفراد من الشرطة     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٥ويف  . فعـن زعـيم حركة التاليش االنفصالية، السيد هوماتو        

وقد اعُتقل وُنقل إىل مقر . يـرتدون زيـاً مدنياً بتفتيش بيته يف باكو وصادروا جمموعة من الوثائق والتسجيالت             
حيث ُزجَّ به يف زنزانة     " مركز للشرطة "مث ُنقل إىل    . وزارة األمـن القومي يف باكو، حيث تعرض للضرب مراراً         

ويؤكد صاحب الشكوى أنه تعرض للضرب يف .  تقـع يف الـدور السفلي، وبقي هناك ملدة تناهز السنة        مغلقـة 
مناسبات عديدة خالل املدة اليت قضاها يف السجن وُمنع من اخلروج أو تبادل احلديث مع اآلخرين ومل يبلَّغ قط                   

 أية حمكمة وأنه مل حيصل على  أن قضيته مل تكن قط حمل نظر من قبلالشكوى صاحبكما يؤكد . مبدة احتجازه
 .مساعدة حماٍم

، أصابه املرض ونقل إىل مستشفى تابع للمخابرات السوفياتية خمصص أيضاً لعالج            ٢٠٠٢مايو  /ويف أيار  ٤-٢
 إن والده واألمني العام للحزب الدميقراطي األذربيجاين، السيد ساردار الشكوى صـاحب ويقـول  . السـجناء 

ن املستشفى وحصال، عن طريق الرشوة، على بطاقة عضوية يف احلزب ورخصة قيادة             جـااللوغلو، دبَّرا لفراره م    
 .، الذي استلم هاتني الوثيقتني من أحد الزوارالشكوى صاحبباسم 

 املستشفى مرتدياً زياً عسكرياً، وذلك مبساعدة       الشكوى صاحب، غادر   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٤ويف   ٥-٢
. لو بينما كان حراس املستشفى منشغلني بالرد على املكاملات اهلاتفية وباستقبال الزائرين           جندي على صلة بالسيد جااللوغ    

 تشرين  ١٩ووصل إىل السويد عرب كاليننغراد يف       . وخالل تلك الليلة، عرب احلدود األذربيجانية إىل إقليم داغستان الروسي         
 . ة وصوله إىل السويدوقدَّم طلب جلوء غدا.  جبواز سفر هولندي مزور٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

فقد نفى . الشكوى صاحب، رفض جملس اهلجرة السويدي طلب ٢٠٠٣يوليه / متوز٤ويف قـرار مؤرخ   ٦-٢
 الشكوى صاحب، وشكك يف صحة رواية      أذربيجاناجمللس وجود أي متييز واضح يستهدف السكان التاليش يف          
 .بشأن كيفية فراره من املستشفى وحصوله على رخصة القيادة

 هذا القرار أمام جملس الطعون املتعلقة بطلبات الشكوى صاحب، استأنف ٢٠٠٣يولـيه  / متـوز ٨ويف  ٧-٢
 تشرين  ١٠ورداً على طلب للحصول على معلومات مقدم مبوجب اتفاقية دبلن، تلقى هذا اجمللس، يف               . األجانب
قد قدم طلب جلوء يف      كان   الشكوى صاحب، رسالة من السلطات األملانية جاء فيها أن         ٢٠٠٣أكـتوبر   /األول

 . ١٩٩٥يوليه / متوز٢٥أملانيا يف 

 رسالتني إىل الشكوى صاحب، وجه ٢٠٠٤مارس / آذار٣، مث يف ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠ويف  ٨-٢
اجمللـس، أرفـق هبما تقريرين طبيني صادرين عن مركز الرعاية الطارئة وعالج الصدمات النفسية يف مستشفى                 

 خضع بالفعل الشكوى صاحبويؤكد التقريران أن . ، على التوايل٢٠٠٤فرباير /شباط ١٩ و١٨داندريد بتاريخ 
ألعمال التعذيب اليت وصفها، مبا يف ذلك الضرب املتكرر، والصدمات الكهربائية، واجللوس على قضبان حديدية               
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ل التعذيب اليت    متثل آثار أعما   الشكوىوخيلص التقريران إىل أن الندوب واجلراح يف جسم صاحب          . لفترة طويلة 
 .٢٠٠١تعرض هلا يف عام 

 بأن الشكوى صاحب، أفاد ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧ويف رسالة تالية موجهة إىل اجمللس بتاريخ  ٩-٢
 األذربيجانية وأن السلطات    أذربيجان اعتقل يف    جااللوغلوشـقيقه وصـل إىل السويد وطلب اللجوء هناك وأن           

ويضيف قائالً إن إدارة التحقيقات اجلنائية يف باكو، التابعة لوزارة  . تبحـث عـنه إىل جانـب أشخاص آخرين        
وُيدعى أنه متهم . الداخلية، أصدرت أمراً بالبحث عنه أرفقت به صورته وعلقته يف مراكز الشرطة يف إقليم باكو              

 نشر أفكار  ، ومبغادرة البلد، والتحريض على العصيان من خالل       األذربيجاينباالنـتماء إىل احلـزب الدميقراطي       "
 .ذربيجانوأكد أن شقيقه قد أبلغه باعتقال والدمها يف باكو بعد شهرين من مغادرته أل". مناهضة

 صاحب، رفض جملس الطعون املتعلقة بطلبات األجانب االستئناف املقدم من    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٤ويف   ١٠-٢
يب، كما يشري إىل ذلك التقريران      وبينما يعترف اجمللس بأن صاحب الشكوى قد ُسجن وتعرض للتعذ         . الشكوى

، بل ينبغي أن ُينظر إليها أذربيجانهذه األحداث ال ميكن أن تنسب إىل السلطات يف        "الطبـيان، فقـد اعترب أن       
كما أعرب اجمللس عن شكوكه بشأن املدة اليت        ". كأعمال إجرامية قام هبا أفراد معينون جتاوزوا حدود سلطاهتم        

 مل يثبت أن الشكوى صاحبن والظروف اليت أحاطت بفراره، وخلص إىل أن  يف السجالشكوى صاحبقضاها 
السـلطات تبحـث عنه ألسباب سياسية أو أن نشاطه السياسي بلغ درجة من األمهية حبيث أصبح معرضاً خلطر            

 .األذربيجانيةاالضطهاد من جانب السلطات 

 الشكوى

عرض جمدداً خلطر االحتجاز والتعذيب بسبب      يؤكـد صاحب الشكوى أنه يف حال إعادته إىل أذربيجان سي           -٣
ارتـباطاته الوثيقة باحلزب الدميقراطي األذربيجاين، ال سيما وقد صدر أمر بالبحث عنه وزع على مراكز الشرطة يف                  

ويؤكد أن الوضع السياسي الراهن يف أذربيجان يتسم بالتوتر الشديد بسبب االنتخابات الربملانية املقررة يف        . إقليم باكو 
 من املعارضني،   ٣٠٠ ما يزيد على     ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢١ويف هذا الصدد، اعتقل يف      . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٦

ويف ضوء الوقائع واألدلة . مـن بيـنهم أعضاء يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين، يف حماولة لسحق املعارضة السياسية          
 . من االتفاقية٣شكل انتهاكاً ألحكام املادة املقدمة، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إىل أذربيجان سي

 مالحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها املوضوعية

، تعترض الدولة الطرف على مقبولية البالغ، وتدفع بأنه ال          ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٠يف رسـالة مؤرخـة       ١-٤
 تدعي أن الشكوى ال تقوم على أية أسس         كما. يستويف احلد األدىن من شروط اإلثبات املطلوبة ألغراض املقبولية        

وحتتج بأن أذربيجان، وعلى الرغم من تعدد احلاالت املبلغ عنها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، قد               . وجـيهة 
أحـرزت بعـض التقدم على درب حتسني حالة حقوق اإلنسان منذ انضمامها إىل جملس أوروبا وتوقيعها على                  

وتشري الدولة الطرف، بوجه خاص، إىل اإلفراج       . ئيسية يف جمال حقوق اإلنسان    املعاهدات الدولية واألوروبية الر   
عـن بعض السجناء السياسيني، ومنهم هوماتوف زعيم حركة التاليش االنفصالية السابقة، ولذلك فإهنا تعترب أن                
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لشكوى ستشكل حالة حقوق اإلنسان يف أذربيجان ال تكفي يف حد ذاهتا لالستنتاج بأن اإلعادة القسرية لصاحب ا
 .٣انتهاكاً ألحكام املادة 

كمـا جتـادل الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية أقدر من غريها على تقييم مدى مصداقية صاحب                  ٢-٤
وقد خلص جملس اهلجرة، بعد مقابلتني مع صاحب الشكوى، إىل أنه بينما حتققت السفارة السويدية يف . الشكوى

ظروفه الشخصية وانتمائه إىل شعبة احلزب الدميقراطي األذربيجاين يف مقاطعة          أنقرة من صحة أقواله فيما يتعلق ب      
وتالحظ الدولة الطرف أهنا وإن كانت تسلم بصحة بطاقة         . خاتـاي، فإن بعض أقواله األخرى تفتقر للمصداقية       

الكيفية عضـوية صاحب الشكوى يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين ورخصة القيادة، فإهنا ال تصدق روايته عن             
وهي تشري إىل أن األمني العام للحزب، السيد جااللوغلو، الذي يدعي أنه ساعد             . اليت استلم هبا هاتني الوثيقتني    

ويقول . صـاحب الشـكوى على الفرار من املستشفى، قد أعلن يف وقت الحق أنه ال يعرف صاحب الشكوى                 
تأليف فوضوي  "ال يعدو أن يكون جمرد      املـترجم الشفوي للسفارة إن أمر البحث عن صاحب الشكوى مزور و           

وتضيف الدولة الطرف، استناداً إىل ما وردها من معلومات من وزارة الداخلية، بأن             ". لكلمات مليئة باألخطاء  
 . صاحب الشكوى مل خيضع قط ألي حتقيقات جنائية ومل يسبق له أن ُسجن

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، يؤكد صاحب الشكوى أنه واجه صعوبات خالل مقابالته مع          ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤ مؤرخة   يف رسالة  -١-٥
ولذلك، فإنه يسلم بأن أقواله رمبا      . جملس اهلجرة السويدي ألن املقابلة األوىل جرت دون حضور مترجم شفوي          

ليه أن يبني ما    وهو بوجه خاص مل يفهم السؤال عندما طُلب إ        . تكون قد انطوت على بعض التناقضات البسيطة      
 ويؤكد أنه قدم طلب جلوء يف أملانيا يف . إذا كـان قـد طلـب يف السابق اللجوء يف دولة طرف يف اتفاقية دبلن      

 .، حيث أقام ملدة ستة أشهر، مث عاد إىل أذربيجان قبل إعالن السلطات األملانية قرارها يف هذا الشأن١٩٩٥عام 

 ة السويدية أن حتصل على أقوال السيد جااللوغلو،        ويتسـاءل صـاحب الشكوى كيف أمكن للحكوم        ٢-٥
ويؤكد من جديد أنه يعرف السيد جااللوغلو معرفة        . ال سيما وأنه كان يف السجن وقت إجراء التحقيقات معه         

شخصـية وأن هذا الشخص حتديداً هو الذي ساعده يف الفرار من املستشفى عن طريق جندي على صلة بالسيد                   
أن السيد جااللوغلو هو الذي حصل لـه عن طريق الرشوة، على رخصة القيادة وبطاقة ويؤكد على . جااللوغلو

 . ويدعي أن أذربيجان بلد يسوده الفساد وأن الرشوة أمر شائع هناك. العضوية يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين

بسجنه، ال سيما   ويالحظ صاحب الشكوى أنه ال ميكن أن ُيتوقع من السلطات األذربيجانية أن تعترف               ٣-٥
وخبصوص األمر بالبحث عنه، يؤكد صاحب الشكوى أن        . وأن قرار إيداعه يف السجن ال يتسم بأي طابع قانوين         

 .هذه الوثيقة هي وثيقة حقيقية وحتمل صورته اليت يرجح أن تكون قد أُخذت من جواز سفر قدمي

 يف حال إعادته إىل أذربيجان، وذلك ويف اخلتام، يقول صاحب الشكوى إنه سيتعرض لالعتقال والتعذيب ٤-٥
بسبب ارتباطاته الوثيقة باحلزب الدميقراطي األذربيجاين ونظراً ملاضيه كشخص خضع للسجن والتعذيب، ال سيما 

 .٢٠٠١وأن لديه معلومات عن األشخاص الذين احتجزوه يف عام 
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 تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف على تعليقات صاحب الشكوى

، تقول الدولة الطرف إن اإلدارة يف أذربيجان تتسم   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ رسـالة مؤرخـة      يف ١-٦
ويف هذا الصدد، . بالبريوقراطية وتفضل تسجيل كل حاالت االحتجاز القائم على هتم باطلة بدالً من التستر عليها

 . وزارة الداخلية يف أذربيجانتؤكد على أنه ال توجد أية أسباب تدعو إىل التشكيك يف املعلومات الواردة من

كما تؤكد الدولة الطرف أن السفارة السويدية تتلقى، يف إطار حتقيقاهتا، املساعدة من أشخاص هلم دراية  ٢-٦
وُيذكر أن  . جيدة بالنظام القضائي يف أذربيجان وعلى اتصال بالسلطات املختصة هناك، مبا فيها وزارة الداخلية             

 .السيد جااللوغلو الذي أبلغه شخصياً بأنه ال يعرف صاحب الشكوىأحد هؤالء األشخاص التقى ب

، تدفع الدولة الطرف بأنه نظراً إىل بدء نفاذ سبيل          ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ويف رسـالة مؤرخة      ٣-٦
انتصاف جديد للحصول على تصريح إقامة مبوجب تشريع مؤقت، ينبغي اعتبار الشكوى غري مقبولة بسبب عدم                

 .  سـبل االنتصاف احمللية، أو على األقل تأجيل النظر فيها ريثما تظهر نتائج تطبيق هذا اإلجراء اجلديد                 اسـتنفاد 
 تشرين  ١٥ويف  . ١٩٨٩، أُدخلت تعديالت مؤقتة على قانون األجانب لعام         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ويف  

  بدء نفاذ قانون األجانب اجلديد       دخلت تلك التعديالت حيز التنفيذ وستظل سارية حىت        ٢٠٠٥نوفمرب  /الـثاين 
واعتمدت تلك التعديالت املؤقتة أُسساً قانونية إضافية ملنح تصريح اإلقامة لألجانب           . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١يف  

 اجلديد من ٢من الفصل ) ب(٥واستناداً إىل املادة . الذين يصدر حبقهم قرار هنائي برفض دخول البلد أو أمر طرد
 إذا توفرت ظروف جديدة بشأن تنفيذ أمر رفض دخول أو طرد دخل حيز النفاذ، ميكن                قـانون األجانب، فإنه   

جمللس اهلجرة السويدي، وبطلب من أجنيب أو مببادرة من اجمللس ذاته، أن مينح تصريح إقامة، وذلك يف مجلة أمور، 
رغب يف قبوله، أو إذا كانت إذا كان هناك ما حيمل على االعتقاد بأن البلد الذي سيعاد إليه الشخص األجنيب لن ي

 .هناك عوائق طبية حتول دون تنفيذ األمر

. وعالوة على ذلك، ميكن منح تصريح اإلقامة إذا كان لـه طابع املصلحة اإلنسانية العاجلة لسبب آخر                ٤-٦
لة، وما  وعند تقييم اجلوانب اإلنسانية، ُيراعى بصفة خاصة ما إذا كان األجنيب موجوداً يف السويد منذ فترة طوي                

. إذا كانت احلالة السائدة يف البلد املستقبل ال ُتجيز اختاذ تدابري قسرية إلنفاذ قرار رفض الدخول أو األمر بالطرد            
كمـا تـوىل اعتبارات خاصة للحالة االجتماعية للطفل، وفترة إقامته يف الدولة الطرف وما لـه من روابط هبذا    

كما ُيراعى إن كان األجنيب قد ارتكب جرائم فيجوز رفض   . ضررالـبلد، واحتمال تعرض صحة الطفل ومنائه لل       
 .منحه تصريح إقامة ألسباب أمنية

وال ميكن الطعن يف قرارات جملس اهلجرة       . وال ينفذ أمر الطرد ما دامت احلالة موضع نظر جملس اهلجرة           ٥-٦
 الطلبات املقدمة إىل جملس     وسيستمر النظر يف  .  بصيغته املعدلة  ٢من الفصل   ) ب(٥الـيت يتخذها مبوجب املادة      

، استناداً إىل التعديالت    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠اهلجـرة مبوجب التشريع اجلديد، واليت تكون معلقة حىت تاريخ           
 .وينطبق ذلك على احلاالت اليت قرر اجمللس إعادة النظر فيها مببادرة منه. ١٩٨٩املؤقتة لقانون األجانب لعام 

، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن جملس اهلجرة ٢٠٠٦مـارس  / آذار ٢٩ويف رسـالة مؤرخـة       ٦-٦
، عقب النظر يف ما إذا كان صاحب الشكوى مؤهالً          ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣السـويدي خلـص يف قرار مؤرخ        
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للحصول على تصريح إقامة يف السويد مبوجب التعديالت املؤقتة املشار إليها أعاله، إىل أنه ال حيق لـه احلصول                  
 .التصريحعلى هذا 

 تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، يالحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات ٢٠٠٦أبريل / نيسان١١يف رسالة مؤرخة  -٧
كما يشري إىل وجود خطر بأن تكون . كافـية عـن الكيفـية اليت أجرت هبا السفارة السويدية يف أنقرة حتقيقها     
ويضيف أن زوجته وابنيه يعيشون يف      . السلطات األذربيجانية قد كشفت عن هويته كملتمس للجوء يف السويد         

 . ظل أوضاع سيئة جداً يف باكو ويتعرضون لالنتقام من جانب السلطات األذربيجانية

 مالحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

. لجنة ترمجة لنص أمر البحث عن صاحب الشكوى، قدمت الدولة الطرف إىل ال٢٠٠٦يوليه / متوز٥يف  -٨
وتالحظ أن هذه الوثيقة املقدمة من صاحب الشكوى إىل جملس اهلجرة السويدي منقوصة، ولذلك فهي غري قادرة 

 .على تقدمي نسخة كاملة من تلك الوثيقة

 تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، يشدد صاحب البالغ على أن الدولة الطرف أكدت انتماءه إىل ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤يف رسالة مؤرخة  ١-٩
ويالحظ أن الدولة الطرف أكدت أيضاً صحة بطاقة . شـعبة احلـزب الدميقراطي األذربيجاين يف مقاطعة خاتاي   

 سادار ويدعي أنه حصل على هذه البطاقة عندما كان يف املستشفى مبساعدة كل من السيد        . عضـويته يف احلزب   
ويقول إنه حصل . ويؤكد أنه مل جيد صعوبة يف احلصول على البطاقة مبساعدة السيد جااللوغلو. جااللوغلو ووالده

وميضي قائالً إنه يعرف السيد جااللوغلو معرفة جيدة، بوصفه صديقاً . على البطاقة مباشرة قبل هروبه إىل السويد
وغلو يف مناسبات عديدة عن طريق والده وأنه تلقى حىت كتاباً من            ويؤكد أنه التقى بالسيد جاالل    . محيماً لوالده 

ويدعـي أنـه كان على اتصال بالسيد جااللوغلو الذي اعترف لـه بأنه استجوب من قبل الشرطة                 . إهدائـه 
 .األذربيجانية ونفى معرفته له ألن عالقته بالسلطات تتسم بالتوتر وألنه مل يكن يرغب يف زيادة تفاقم حالته

ومع . يالحـظ صاحب البالغ أن مترجم السفارة السويدية يف أنقرة اعترب أمر البحث عنه غري مفهوم               و ٢-٩
 .ذلك، ُترجم هذا األمر ويبدو نصه منطقياً ومفهوماً

 مالحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

أنقرة لترمجة  ، الحظت الدولة الطرف أهنا استعانت بالسفارة السويدية يف          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٨يف   -١٠
وقد أبلغت السفارة أهنا تقوم عموماً بتكليف منظمة دولية تنشط يف باكو إلجراء أية حتقيقات               . أمر البحث عنه  

ولدى هذه املنظمة بدورها عدة مستشارين قانونيني على اتصال مبكاتبها ميكنهم أن      . تتعلق بأمور ختص أذربيجان   
وكشفت التحقيقات اليت أجرهتا السفارة مبساعدة . لسلطات األذربيجانيةيقدموا إليها املعلومات اليت يتلقوهنا من ا

تأليف "وتؤكد من جديد أن الوثيقة ال تعدو أن تكون جمردة           . هؤالء املستشارين القانونيني أن أمر البحث مزور      
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شكوى قد  ، وأهنا مل تتلق من السلطات الوطنية املختصة أية معلومات تؤكد أن صاحب ال             "لعـبارات ال معىن هلا    
وتضيف بالقول إهنا مل تتمكن من العثور على الصفحة الثانية من أمر البحث وذلك              . أُدين بالفعل الرتكابه جرمية   

ألن الوثيقة املقدمة مزورة، وعلى أي حال فإن عبء اإلثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعني عليه أن 
لطرف قائلة إن الترمجة اإلنكليزية ألمر البحث ال تدعم ادعاء     ومتضي الدولة ا  . يقدم نسخة كاملة من هذه الوثيقة     

صـاحب الشـكوى بأنه مطلوب يف أذربيجان لكونه عضواً يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين ينتمي إىل مجاعة                 
 . التاليش، وألنه غادر البلد بصورة غري شرعية ومتهم بالتحريض على العصيان

 اللجنة املسائل واإلجراءات املعروضة على 

قـبل الـنظر يف أية ادعاءات ترد يف شكوى ما، جيب على جلنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت        ١-١١
 من ) أ(٥وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة        .  من االتفاقية  ٢٢الشـكوى مقـبولة أم ال مبوجب املادة         

ال جيري حبثها يف إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق  من االتفاقية، من أن املسألة ذاهتا مل تبحث و٢٢املادة 
ويف إطار هذه القضية، تالحظ اللجنة أيضاً أن سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت منذ . الدويل أو التسوية الدولية

 مبوجب التعديالت املؤقتة، وأن صاحب الشكوى       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣اعـتماد قرار جملس اهلجرة السويدي يف        
وبناء عليه، ختلص اللجنة إىل أن الشكوى مقبولة وتشرع من          .  األدلة الكافية إلثبات ادعائه ألغراض املقبولية      قدم

 .مث يف النظر يف أسسها املوضوعية

وتتمثل املسألة املعروضة على اللجنة يف حتديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إىل أذربيجان سيشكل  ٢-١١
 من االتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا            ٣لطرف مبوجب املادة    انـتهاكاً اللتزام الدولة ا    

 . كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

ولتقيـيم مـا إذا كانـت توجد أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر      ٣-١١
 حال إعادته إىل أذربيجان، يتعني على اللجنة أن تأخذ يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات               الـتعرض للتعذيب يف   

الصـلة، مبـا يف ذلك وجود أو عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق                    
 املعين سيواجه شخصياً    بيد أن اهلدف من هذا التحليل، هو، يف رأي اللجنة، إثبات ما إذا كان الفرد              . اإلنسـان 

وعليه، فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو  . خطـر الـتعرض للتعذيـب يف البلد الذي سُيعاد إليه          
الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً العتبار أن شخصاً بعينه سيواجه 

 ذلك البلد؛ فال بد من توفر أسباب أخرى تبني أن الفرد املعين سيتعرض هلذا خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل
وباملثل، ال يعين عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أن الشخص املعين . اخلطر شخصياً

 .لن يواجه خطر التعرض للتعذيب يف ظل الظروف اخلاصة به

أنه جيب أن يقّدر خطر التعذيب على       "، ومفاده   ٣ على تنفيذ املادة     ١م رقم   وتذكّر اللجنة بتعليقها العا    ٤-١١
غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبار مدى احتمال            . أسـس تـتجاوز جمرد االفتراض أو الشك       

 ).٦، املرفق التاسع، الفقرة A/53/44الوثيقة " (وقوعه
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يف مصداقية صاحب البالغ فيما يتصل بوضعه داخل احلزب         وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف شككت        ٥-١١
الدميقـراطي األذربـيجاين، وسجنه، ومسؤولية الدولة الطرف عن تعذيبه، وذلك باالستناد إىل تقرير خبري تلقته               

ومن بني األدلة املقدمة من اخلبري، استجواب جرى يف السجن لزعيم احلزب الدميقراطي             . بعثتها القنصلية يف أنقرة   
وشككت الدولة الطرف   . ذربـيجاين، السيد ساردار جاللوغلو، الذي صرَّح بأنه ال يعرف صاحب الشكوى           األ

أيضـاً يف صـحة أمر البحث الذي يدعي صاحب الشكوى أنه صدر عن وزارة الداخلية، والذي أُحيلت نسخة      
 .منقوصة منه إىل جملس اهلجرة السويدي

 ويف ضوء املعلومات املباشرة اليت تلقتها، ورغم عدم تشكيكها يف           وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها ما تقدم،       ٦-١١
 أن صـاحب الشـكوى كـان عضـواً يف احلزب الدميقراطي األذربيجاين وأنه قد تعرض ألعمال التعذيب يف                   

، كما يدل على ذلك التقريران الطبيان اللذان قدمهما إىل اللجنة، فإهنا تالحظ أنه مل يقّدم ٢٠٠٢ و٢٠٠١عامي 
لة اليت تثبت أنه كان حيتل منصباً رفيعاً داخل احلزب أو أن األنشطة السياسية اليت كان يضطلع هبا قد بلغت                    األد

كما . درجـة من األمهية جتعله يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا عاد إىل أذربيجان               
 نسخة كاملة من أمر البحث عنه املقدم إىل         تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى مل يستجب لطلب اللجنة بتقدمي         

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة أن هذا األمر ينطوي على تناقضات عديدة وال يدل،       . جملس اهلجرة السويدي  
وتعترب اللجنة أن صاحب الشكوى     . بأي حال من األحوال، على أن صاحب الشكوى كان مطلوباً يف أذربيجان           

وتذكّر اللجنة  . ة الطرف يف هذا الصدد ومل ُيثبت صحة الوثيقة موضع النـزاع          مل يدحـض اسـتنتاجات الدول     
 .)أ(بآرائها السابقة ومفادها أنه جيب على صاحب الشكوى أن جيمع ويقدم األدلة اليت تؤكد روايته لألحداث

دولة الطرف من وخبصوص احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف أذربيجان، حتيط اللجنة علماً مبا ورد يف رد ال   ٧-١١
أن هـذا البلد، وعلى الرغم من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان فيه، قد أحرز بعض التقدم                   
على درب حتسني حالة حقوق اإلنسان منذ انضمامه إىل جملس أوروبا، وهو يبذل جهوداً فعلية من أجل اإلفراج                  

 .عن السجناء السياسيني

، فإن اللجنة غري مقتنعة بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً            ويف ضـوء مجيع ما تقدم      ٨-١١
 .وشخصياً بالتعرض للتعذيب يف حال ترحيله إىل أذربيجان

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      ٢٢ من املادة    ٧وختلص جلنة مناهضة التعذيب، عمالً بأحكام الفقرة         -١٢
أو الالإنسانية أو املهينة، إىل أن قرار الدولة الطرف بترحيل صاحب مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبة القاسية          

 .  من االتفاقية٣الشكوى إىل أذربيجان ال يشكل خرقاً ألحكام املادة 

 احلاشية

، ٢٠٠١مايو  / أيار ١١، آراء اعتمدهتا اللجنة يف      ١٥٠/١٩٩٩البالغ رقم   ضد السويد،   . ل. سانظر   )أ( 
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٧، آراء اعتمدهتا اللجنة يف ٢٥٦، البالغ رقم دضد السوي. ز. م؛ و ٤-٦الفقرة 
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 ٢٦٨/٢٠٠٥البالغ رقم 

 )ميثله حمام. (أ. أ   :املقدم من

 صاحب الشكوى : أنه ضحيةىالشخص املدع

 سويسرا   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥فرباير / شباط٢  :تاريخ الشكوى

ـ       من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     ة التعذيب إن جلـنة مناهض
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٧مايو / يف ا أياروقد اجتمعت 

إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب     . أ. اليت قدمها أ   ٢٦٨/٢٠٠٥من النظر يف الشكوى رقم      وقد فرغت    
  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،٢٢ة املاد

  والدولة الطرف،صاحب الشكوىمجيع املعلومات اليت أتاحها هلا وقد وضعت يف اعتبارها  

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ مبقتضى الفقرة التايل القرار تعتمد 

 إىل بالترحيل وقد صدر حبقه أمر ؛احلامل للجنسية الباكستانية يف سويسرا  . أ. يقـيم صاحب الشكوى أ     ١-١
إىل أي حكم بعينه يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب           صاحب الشكوى   ومل يستند   . بلـده األصـلي   

 .حماموميثله . ٣ فيما يبدو مسائل تتعلق باملادة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، لكن شكواه تثري

ذكرة شفوية مباللجنة الدولة الطرف علماً بالشكوى خطرت  من االتفاقية، أ٢٢ من املادة ٣وطبقاً للفقرة  ٢-١
  من  ٩ويف الوقت ذاته، طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف، عمالًَ بالفقرة           . ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٠مؤرخـة   

 .شكواه قيد النظربقيت  صاحب الشكوى إىل باكستان طاملا عدم ترحيلنظامها الداخلي،  من ١٠٨املادة 

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

الرابطة اإلسالمية   ("منظمة الشباب /لرابطة اإلسالمية ا"رئيساً للفرع احمللي حلزب     كان صاحب الشكوى     ١-٢
 ٥وكان يضطلع هبذه املهمة منذ      . اسي معارض ، وهو حزب سي    يف سيالكوت بباكستان   ) نـواز  -الباكسـتانية   

، شارك يف مظاهرة للتنديد بتشييد طريق يف سيالكوت واعتقلته          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٣ويف  . ٢٠٠٤مـارس   /آذار
 .أفرج عنه يف اليوم التايللكن . الشرطة
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ناشط  ٣ ٠٠٠وشارك حنو . ، نظم مسرية احتجاج من سيالكوت إىل مدينة أتوك٢٠٠٤أغسطس / آب٦ويف  ٢-٢
 إىل أتوك، استخدمت الشرطة الغازات املسيلة للدموع وأسلحة نارية لتفريق            املتظاهرون وعندما وصل . يف هذه املسرية  

 .  عن وفاة هذا الشخصاعتربت الشرطة صاحب الشكوى مسؤوالًو. ولقي أحد األشخاص مصرعه. املظاهرة

 حتقيق جنائيبسبب فتح ، أن يغادر باكستان  فترة قصرية، طلب إليه أحد أعمامه، وهو حمام معروفدوبع ٣-٢
 ووصل إىل   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٢وغادر صاحب الشكوى باكستان يف      .  الشرطة أمر اعتقال يف حقه     وإصدار

 .٢٠٠٤أغسطس / آب٢٧سويسرا يف 

، لكن املكتب االحتادي    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٨وقـدم صاحب الشكوى طلب جلوء إىل سويسرا يف           ٤-٢
 / تشرين األول  ٨وطعن صاحب الشكوى يف هذا القرار يف        . ٢٠٠٤ سـبتمرب /أيلـول  ٨لالجـئني رفضـه يف      

. ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢يف  الطعن  اللجوء   اجمللس السويسري ملراجعة طلبات      ورفض. ٢٠٠٤أكـتوبر   
 هذا  اجمللسورفض  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢١ هذا القرار يف     إلعادة النظر يف  فتقدم صاحب الشكوى بطلب     

 . وطُلب إىل صاحب الشكوى مغادرة سويسرا٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٦الطلب يف 

 لشكوىا

التعذيب واملعاملة السيئة يف جسيم ب إىل باكستان سيتعرض خلطر     أُعيد  يدعي صاحب الشكوى أنه إذا ما        ١-٣
 . السجون الباكستانية بسبب اإلجراء اجلنائي اجلاري املتعلق جبرمية قتل مل يرتكبها

فساد املستويات الدنيا   بدعاء  االومل تعترض السلطات السويسرية على الوقائع املذكورة أعاله، وال على            ٢-٣
 لعبء العمل الذي تواجهه احملاكم الباكستانية، فإن صاحب         ونظراً.  السجون والقضاء يف باكستان    يف سـلطات  

ملعاملة السيئة على يد حراس السجن      الشكوى قد يظل سنوات رهن االحتجاز وقد يتعرض ملمارسات التعذيب وا          
فإنه ومل تعترض السلطات السويسرية كذلك على أنه يف حالة عودة صاحب الشكوى إىل باكستان،    . واحملققـني 

االحتجاز قد  ظروف  ، وال على أن     )سنواتعدة   ( لفترة طويلة جداً   االحتجاز السابق على احملاكمة   يوضع رهن   س
الرعاية الصحية، والظروف الصحية غري املالئمة، والعنف انعدام ب املتكررة، و ممارسة التعذي (تكون صعبة وقاسية    

وينتمي صاحب  ). يف غـياب أي محايـة من سلطات السجون، واكتظاظ الزنزانات، وجتاوزات حراس السجن             
  يف أوساط الشرطة واحملاكم، ومها قطاعان ينتشر الفساد يفنفوذه ـالشكوى إىل حزب سياسي من األقلية ليس ل  

 .  الدنياأجهزهتما

 يف األعلى إىل ما ذكره صاحب الشكوى، تتوقع السلطات السويسرية أن تتم تربئته أمام احملاكم     واستناداً ٣-٣
 صح ذلك، لن يكون بإمكان صاحب الشكوى أن يتفادى التعرض للتعذيب أو املعاملة      ذاحىت إ لكن  . باكسـتان 

عرض القضية  اليت ستستغرقها اإلجراءات اجلنائية قبل أن تُ      ) الطويلة(الالإنسانية يف السجون احمللية خالل السنوات       
 . لتربئ ساحته"الًر استقالث أكأعلىحمكمة "على 

. بحث عنه لرسالتني كدليل على ادعائه أن السلطات الباكستانية ال تزال ت  وقدم صاحب الشكوى نسخاً    ٤-٣
. بات، وهو حمام يف احملكمة العليا بسيالكوت      . أ.  ن ، موقعة من  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٤والرسالة األوىل، املؤرخة    

 بسبب نفوذ الشرطة  لفقتهامتورط يف قضية قتل     "نه  وأكد أ   يعرف صاحب الشكوى شخصياً    هبأنالسيد بات فيها    وصرح  
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 أن ىلوخلص إ. "يف كل مكان إللقاء القبض عليه أينما كان يف باكستان" تتعقبهوأضاف أن الشرطة احمللية . "النظام احلايل
، موقعة من   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١والرسالة الثانية، املؤرخة    .  يف اخلارج  ببقائه ىحياة صاحب الشكوى يف خطر وأوص     

يف فرع  قيادي  هو  "صاحب الشكوى   أكد فيها أن    و. خواجـة حممـد أسيف، وهو عضو يف اجلمعية الوطنية الباكستانية          
  وقت االنقالب العسكري سلطةحزبه يف الوجود أنه بسبب أشار إىل   و. "الشـباب الـتابع للرابطة اإلسالمية الباكستانية      

ونتيجة لذلك، غادر زعماء احلزب البلد إىل       .  لالضطهاد من قبل الدولة    ، أصبح مجيع أعضائه فيما بعد هدفاً      ١٩٩٩لعام  
تشرين (مخسة أشهر   ملدة  نفسه  وقد اعتقل السيد أسيف     .  إىل اخلارج  ئهاململكـة العربـية السعودية وفر العديد من أعضا        

وأفاد بأن حياة وحرية صاحب الشكوى قد       .  أمام قاض  ومل ميثل أبداً  ) ٢٠٠٠فرباير  / شـباط  - ١٩٩٩أكـتوبر   /األول
وأنه قد  منظورة   ضده ال تزال     امة أن القضية امللفقة املق    تتعرضـان خلطـر جسيم يف حالة عودته إىل باكستان، خصوصاً          

 .يتعرض للسجن والتعذيب

 قبوليةامل علىة الطرف مالحظات الدول

 ، صرحت الدولة الطرف بأهنا ال تعترض على  ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ١يف مذكـرة شـفوية مؤرخـة         -٤
 .الشكوىمقبولية 

 صاحب الشكوىمقدمة من ضافية إمعلومات 

  ٢٦  مؤرخاً لشـكوى إىل اللجـنة اسـتدعاء رمسياً       أحـال صـاحب ا    ،  ٢٠٠٥يولـيه   / متـوز  ٥يف   -٥
 . قاض بتهمة اجلرمية اليت ُيدعى أنه ارتكبهامللمثول أماإليه وجه  ٢٠٠٥أبريل /نيسان

  للبالغة املوضوعيعلى األسسمالحظات الدولة الطرف 

، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٢يف مذكرة شفوية مؤرخة      ١-٦
ومل يقدم أي عنصر جديد ذي عالقة       . يةالسلطات السويسر استند إليها أمام    اكـتفى بالـتذكري باألسباب اليت       

 كانون ٢اللجوء، الصادر يف ملراجعة طلبات  السويسري اجمللسباملوضـوع يسـمح بإعـادة الـنظر يف قـرار           
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

أن صاحب البالغ جيب أن يربهن على أن هناك خطراً شخصياً وفعلياً وبالغاً بأن            ب الدولة الطرف    وتذكِّر ٢-٦
 أنه حىت يف حالة وجود منط ثابت من االنتهاكات املنهجية  أيضاًوتذكِّر. إىل بلده األصليأُبعد ب لو يتعرض للتعذي

اجلسـيمة أو الصـارخة أو اجلماعـية حلقوق اإلنسان يف البلد األصلي، فإن املطلوب هو حتديد ما إذا كان صاحب                     
ن تعرض صاحب الشكوى خلطر االحتجاز  إ.  خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل بلده       "شخصياً"الشـكوى يواجه    

عالوة على  و ) أ(الستنتاج وجود أسباب وجيهة حتمل على االعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب          واحملاكمة ال يكفي وحده     
ـ     ،ممارسـة التعذيـب يف مـرافق االحـتجاز        فـإن   ذلـك،      انتهاك  ال تسمح باستنتاج وجود   ،  ا يف حـد ذاهت
ويف هذه القضية، تشري     .) ب( للتعذيب أنه قد يتعرض شخصياً   على  هن  مل يرب ما دام صاحب الشكوى      ٣لـلمادة   

وال جمال إذن الفتراض أن     .  نواز هي حزب سياسي شرعي     -الدولة الطرف إىل أن الرابطة اإلسالمية الباكستانية        
. ةالسياسيمعتقداته  بسبب  اضطهاداًخيفياحتمال اختاذ إجراء جنائي ضد صاحب الشكوى أو احتمال اعتقاله قد 

فأحزاب .  املناصب العليا يف مؤسسات الدولة ال يشغلها فقط أنصار األحزاب احلاكمة           وفضـالً عـن ذلك فإن     
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وحىت إن كانت حتقيقات الشرطة، على الصعيد احمللي، ال تفي          . سيما يف احملاكم   ، وال املعارضـة ممثلة فيها أيضاً    
، فال شك يف أن اهليئات العليا للمالحقة اجلنائية واحملاكم          سيادة القانون لدولة تقوم على     باملعايري االعتيادية    دائماً

 . القواعد اإلجرائيةحتترم مبدئياً

أنه قد  بستنتاج  ال وحدها ا  جتيزصاحب الشكوى، ال    يشري إليها   وبالـتايل، فاحلالـة يف باكستان، كما         ٣-٦
التحقيق اجلنائي الذي   غرض من   الومما يؤكد صواب هذا الرأي أن        .) ج(للتعذيب عند عودته إىل هذا البلد     يتعرض  

ومل .  وفاة شخص بصورة غري طبيعيةعنمشروع أال وهو حتديد املسؤولية اجلنائية      هو غرض   ه  ـميكن أن خيضع ل   
حيـاول صـاحب الشـكوى يف أي وقـت من األوقات أن يدفع عن نفسه التهم املوجهة إليه أمام السلطات                     

 مشكوك يف صحته، فهو ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٦ املؤرخ "رمسياالستدعاء ال"وبصرف النظر عن أن    . الباكستانية
 . صاحب الشكوى هو نتيجة مباشرة لفرارهالقبض علىعلى أن أمر  يدل فيما يبدو

ليت رمبا تعرض هلا صاحب الشكوى يف       التعذيب أو املعاملة السيئة ا    ممارسة  وُتذَكّـر الدولة الطرف بأن       ٤-٦
 توضع يف االعتبار عند تقدير خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أو    أحد العناصر اليت جيب أن    املاضي تشكل   

ويف هذه القضية، مل يدع صاحب الشكوى يف أي مرحلة من مراحل            . املعاملـة السـيئة لـدى عودته إىل بلده        
منذ  الوحيدة اليت احتجز فيها، املناسبةوتنطبق هذه املالحظة بصفة خاصة على  .  أنه تعرض للتعذيب   اتاإلجـراء 

وأفرج .  طريقبافتتاح، عقب مظاهرة للتنديد ٢٠٠٤مايو / أيار٤ إىل ٢٠٠٤مايو / أيار٣ من يوم ٠٠/١٦عة السا
 .عنه بسرعة ألنه احتج على اعتقاله

، فالدولة الطرف  أو خارجه سواء داخل بلده األصلي   لصاحب الشكوى، يـتعلق باألنشـطة السياسية      و ٥-٦
 -ألة انتماء صاحب الشكوى إىل الرابطة اإلسالمية الباكستانية         مستشكك يف   تذكر بأن السلطات السويسرية مل      

أنشطة سياسية على   قد مارس   صاحب الشكوى   يكون   أن   ومن احملتمل جداً  .  أنشطته يف هذا احلزب    يف نواز وال 
ملعاملة صاحب الشكوى غري معرض      تدل على أن      املذكورة آنفاً  املعلوماتلكن  . الصـعيد احملـلي يف باكستان     

 صاحب الشكوى أية حجة تستند إىل أنشطة يقدمومل .  من االتفاقية بسبب أنشطته السياسية٣مع املادة تتعارض 
 .سياسية قد يكون قام هبا خارج دولته األصلية

اللجوء أشار إليه اجمللس السويسري ملراجعة طلبات ، على غرار ما  بأنه جيب عموماًوتذكِّر الدولة الطرف ٦-٦
الصادرة من باكستان موضع مصداقية وصحة الوثائق تكون ، أن ٢٠٠٤ديسمرب /نون األول كا٢يف قراره املؤرخ 

وتتعلق تلك الشكوك بصفة    . شترى دون صعوبة تذكر   شكوك قوية، ألنه من املعروف أن تلك الوثائق ميكن أن تُ          
إىل ذلك، تالحظ   وإضافة  . جراء وهو أمر مثري لالستغراب    هذا اإل خاصـة بالرسـائل الثالث اليت مل تقدم إال يف           

 أن صاحب الشكوى حاول أن يقيم الدليل على وجود إجراء جنائي يف حقه بتقدمي وثيقة ببعض االستغرابالدولة 
، بينما مل يقدم وثائق رمسية أخرى يسهل على كل متهم أن حيصل             )"تقرير املعلومات األويل  "(داخلـية باألساس    

 صاحب الشكوى   يلوم أن تقرير املعلومات األويل       أيضاً املستغربومن  . علـيها مثل قرار االهتام أو أمر االعتقال       
االستدعاء "يف حني أن    ،  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٦ يفتسـبب يف مقـتل شخص يف األحداث اليت جرت           عـلى ال  
 ٢٦مؤرخ ، وهو باملناسبة الوثيقة الرمسية الوحيدة اليت تشري إىل وجود أمر اعتقال ضد صاحب البالغ،    "الـرمسي 
وبصرف النظر عن هذه  .  الشهر على األحداث   مثانية أشهر ونصف  صادر بعد مرور    ، أي أنه    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

عدم مصداقية أو   صاحب الشكوى، ترى الدولة الطرف أن       ادعاءات  التناقضـات املـتعلقة جبوانـب رئيسية يف         
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ي، كما الحظت   فالوثائق اليت قدمها مل تكن ترم     .  يف هذه القضية    حامساً مصـداقية صاحب الشكوى ليست أمراً     
 وبصورة حقيقية  إثبات أنه معرض شخصياًمفيدة يف مل تكن   ادعاءات  السـلطات الداخلـية، سـوى إىل تأكيد         

 . إىل باكستانإعادتهللتعذيب يف حالة 

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

 للجنة حقوق    سنوياً صاحب الشكوى إىل اللجنة تقريراً    أرسل  ،  ٢٠٠٥ديسمرب  / كـانون األول   ٢٢يف   ١-٧
 / تشرين الثاين  ٣ويف  .  يف السجون الباكستانية   األوضاع بشأن   ٢٠٠٤اإلنسـان يف باكسـتان صـدر يف عام          

صاحب الشكوى إىل اللجنة مذكرة من السيد خواجة حممد أسيف، عضو اجلمعية الوطنية             أرسل  ،  ٢٠٠٦نوفمرب  
ىل باكستان، سيعتقل وسيسجن ألسباب سياسية      الباكسـتانية، ورد فيها أن صاحب الشكوى، يف حالة عودته إ          

جتعل السجن مبثابة تعذيب    من شأهنا أن    جرمية مل يرتكبها، وأن ظروف االحتجاز يف السجون الباكستانية          بسبب  
 .إنسانية أو، على األقل، مبثابة معاملة ال

 يف حتجازف اال، كرر صاحب الشكوى القول إن ظرو٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ويف رسالة مؤرخة  ٢-٧
السابق فممارسة التعذيب والوحشية واملعاملة السيئة، باإلضافة إىل فترات احلبس . إنسانية السجون الباكستانية ال

يكثر وقوعها، كما يبني ذلك التقرير السنوي للجنة حقوق أمور إىل مخس سنوات، هي صل  اليت قد تعلى احملاكمة
الطرف أي دليل لنفي ذلك، ومل تضع يف االعتبار االنتهاكات املنهجية           ومل تقدم الدولة    . اإلنسـان يف باكستان   

وشيك، يظل السبيل الوحيد لتفادي خطر التعرض       العتقال  االويف حالة   . حلقوق اإلنسان يف السجون الباكستانية    
اهلروب والشخص الذي خيتار أن يدافع عن نفسه أمام احملاكم بدل . للتعذيب يف سجن باكستاين هو مغادرة البلد   

 .لتعذيب يف السجنرضى بالتعرض لإىل اخلارج هو شخص ي

صاحب الشكوى،  مثل   نواز،   - نشطاء الرابطة اإلسالمية الباكستانية      والنشـطاء السياسيون، خصوصاً    ٣-٧
 تشرين ١٢وقد اعترفت الدولة الطرف هبذا األمر يف مالحظاهتا املؤرخة         . غـري املشروع  لالحـتجاز   معرضـون   

شخص يف سجن صاحب الشكوى مبقتل      حتمال أن السلطات تتذرع     هذا اال ومما يزيد من    . ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
خاطر التعذيب اليت  مبوملا كان صاحب الشكوى واعياً. بصورة عنيفة خالل املظاهرة اليت نظمها صاحب الشكوى

مساعدته ن و طالق سراحه من السج   إل إعداد الترتيبات  إىل عمه، وهو شخص ذو نفوذ،        يـتعرض هلا، فقد طلب    
 .البلد على الفورعلى اخلروج من 

 عضو يف هأنيف فهي، من جهة، ال تشكك    . ويعتـرب صاحب الشكوى أن موقف الدولة الطرف متناقض         ٤-٧
 يف تنظيم  كبرياًدوراًبالفعل  أدى ه نواز، وأن األنشطة املذكورة وقعت بالفعل، وأن-الرابطة اإلسالمية الباكستانية 

 ألي  ومن جهة أخرى، تود أن تعترب أن صاحب الشكوى ليس معرضاً          .  إىل اغتيال شخص   مظاهرة سياسية أدت  
. التعرض للتعذيبأساسي ب على خطر خطر تعذيب مع أهنا تعلم أن األنشطة السياسية يف باكستان تنطوي عموماً

ب النفسي  مصداقية صاحب الشكوى على أساس معايري الط      جدياً   تقيِّم أن   قطومل حتـاول أي سلطة سويسرية       
لذا فإن مصداقية صاحب الشكوى ليست موضع شك وجيه ما دامت الدولة الطرف بدورها قبلت               . الشـرعي 

 .صراحة الوقائع اليت ذكرها صاحب الشكوى



 

253 

 من املصداقية للوثائق     كبرياً ، ال تويل قدراً   والحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تقر بأهنا، عموماً         ٥-٧
 وبالتايل فعدم تقدمي تلك الوثائق خالل إجراء طلب اللجوء أمر ليس معقوالً .نالـيت يكـون مصـدرها باكستا   

 . فحسب، بل إنه ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يكون مدعاة لالستغراب

  اللجنةاملسائل واإلجراءات املعروضة على

تعذيب ما إذا كان    قـبل النظر يف أي شكوى ترد يف بالغ من البالغات، جيب أن تقرر جلنة مناهضة ال                 ١-٨
 من ) أ(٥وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا تقضي به الفقرة         .  من االتفاقية  ٢٢ أم ال مبوجب املادة      الـبالغ مقـبوالً   

 من االتفاقية، من أن هذه املسألة ذاهتا مل ُتبحث وال جيري حبثها من ِقبل هيئة من اهليئات الدولية املعنية                    ٢٢املادة  
حظ اللجنة أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت يف هذه القضية، وأن الدولة الطرف              وتال. بالتحقيق أو التسوية  

 .ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع يف النظر يف أسسها املوضوعيةبناًء على و. مل تعترض على املقبولية

ن مثة أسباب وجيهة تدعو إىل       من االتفاقية، جيب أن تقرر اللجنة ما إذا كا         ٣ من املادة    ١ للفقرة   ووفقاً ٢-٨
وهلذا الغرض، جيب أن تراعي اللجنة، . االعتقاد أن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب عند عودته إىل باكستان

 من االتفاقية، مجيع االعتبارات الوجيهة، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات              ٣ من املادة    ٢ للفقرة   وفقاً
بيد أنه يتعني حتديد ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه          . اعية حلقوق اإلنسان  اجلسـيمة أو الصـارخة أو اجلم      

وعليه، فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة        . إليهسيعاد  شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي        
أن شخصاً قد   ب أو اجلسـيمة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً لالستنتاج                 

 أسباب حمددة تدعو إىل االعتقاد       أن تتوافر  ذلكفضالً عن   جيب  و البلد؛   هذايواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل        
 عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان         كما أن   .  للخطر املعـين معرض شخصياً   الشـخص   أن  

 . خلطر التعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة بهترب معرضاًأن الشخص املعين ال ميكن أن يعال يعين 

 ومؤداه أن وجود خطر التعذيب جيب أن يقدر على          ٣ تنفيذ املادة    على ة العام مبالحظتهاوتذكّر اللجنة    ٣-٨
 .) د(احتمال وقوعه ليس أمراً ضرورياًمدى أسس تتجاوز جمرد التوقع أو الشك، وأن إثبات 

سيئة يف  اللمعاملة  لللتعذيب أو   قط  حظ اللجنة أن صاحب الشكوى مل يتعرض        احلالـة، تال  هـذه   ويف   ٤-٨
 وهو ال يدعي أنه تعرض ،٢٠٠٤مايو / أيار٤ إىل ٣جز ليوم واحد فقط يف مركز للشرطة من  احُت وقد.باكستان

 .ملعاملة سيئة

تعرض للتعذيب إذا ما     باملعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى واليت تفيد بأنه قد ي          وحتـيط اللجنة علماً    ٥-٨
 ٦وتؤكد ترمجة إىل اإلنكليزية لتقرير للشرطة مؤرخ  .االحـتجاز السـابق للمحاكمة  اعـتقل ووضـع رهـن    

 أن صاحب الشكوى، فيما يبدو، مشتبه       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦ والستدعاء رمسي مؤرخ     ٢٠٠٤أغسطس  /آب
وبافتراض صحة هذه   . ال تزال تبحث عنه   أن السلطات   جرمية قتل، وأنه هرب من مسرح اجلرمية، و        ارتكابـه    يف

أن جمرد احتمال التعرض لالعتقال واحملاكمة ال يكفي الستنتاج وجود خطر           بتذكّـر اللجنة مع ذلك      الوثـائق،   
ه (تعرض للتعذيب أيضاًال

 ه

نة حقوق اإلنسان يف باكستان السنوي الصادر عن جل ٢٠٠٤أما فيما يتعلق بتقرير عام  .)
وال ذات طابع عام    تالحظ اللجنة أن املعلومات الواردة يف هذا التقرير         فن الباكستانية،   بشأن الظروف يف السجو   

فيما يتعلق مبذكرة السيد    و. قد يتعرض للمعاملة السيئة إذا ما اعتقل وسجن       نفسه  تدل على أن صاحب الشكوى      
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 اللجنة أهنا تتعلق الحظت، ) أعاله١-٧انظر الفقرة  (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦خواجة حممد أسيف املؤرخة 
وهي ال تربهن   . ٢٠٠٠فرباير  / إىل شباط  ١٩٩٩أكتوبر  / باحتجاز السيد أسيف يف الفترة من تشرين األول        أساساً

وتالحظ اللجنة  . معرض خلطر االعتقال والتعذيب على يد السلطات الباكستانية       نفسه  على أن صاحب الشكوى     
 .مكانة صاحب الشكوىنة أهم من ة حيظى مبكا أن صاحب املذكرة رجل سياسأيضاً

 من  ٣حكام املادة   أل اً وفق الكايف،م الدليل   ِقويف ضـوء ما َتقَدَّم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يُ            ٦-٨
إىل باكستان ستضعه يف مواجهة خطر حقيقي       إعادته  على وجود أسباب وجيهة تدعو إىل اعتبار أن         ،  االتفاقـية 

 .وحمدد وشخصي بأن يتعرض للتعذيب

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ من املادة    ٧وعليه، فإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل مبوجب الفقرة           -٩
 صاحب الشكوى إىل    إعادةوغـريه مـن ضـروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى أن                 

 .فاقية من االت٣حكام املادة أل الدولة الطرف ال تشكل خرقاً منباكستان 

 احلواشي

، ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ يف   آراء اعتمدت ،   ضد كندا  .ل .ك .ب ،٥٧/١٩٩٦انظـر البالغ رقم      )أ( 
 .٥-١٤، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار٦ يف آراء اعتمدت، ضد السويد. ع. ع. إ ،٦٥/١٩٩٧؛ والبالغ رقم ٥-١٠الفقرة 

 ، ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣ يف   قـرار اعـتمد   ،  ضـد السـويد   . ك. م. م،  ٢٢١/٢٠٠٢الـبالغ رقـم     انظـر    )ب( 
 .٧-٨الفقرة 

 ، ١٩٩٩مايو  / أيار ٦ يف   آراء اعـتمدت  ،  ضـد أسـتراليا   . ب. ن،  ١٠٦/١٩٩٨لـبالغ رقـم     اانظـر    )ج( 
 .٥-٦الفقرة 

 .٦الفقرة  ، املرفق التاسع،A/53/44 الوثيقة )د( 
 ، ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ يف   ء اعتمدت آرا،  ضـد كندا  . ل. ك. ب،  ٥٧/١٩٩٦الـبالغ رقـم       )ه(

 .٥-١٠الفقرة 
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 ٢٧١/٢٠٠٥رقم  و٢٧٠/٢٠٠٥ رقم انالبالغ

 )حمام ماميثله. (ك. وي. ك. ر. إ    :من اناملقدم

 الشكوى صاحبا  :ناتضحي ماأهن ىاملدع انالشخص

 السويد    :الطرف الدولة

) ٢٧١/٢٠٠٥ (يونيه/حزيران ١٢و) ٢٧٠/٢٠٠٥ (٢٠٠٥ مايو/أيار ١٩ :ينيالشكو تقدمي تاريخ
 )األوىل ةالرسال تقدمي تاريخ(

                                                من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب          ١٧                        ، املنشأة مبوجب املادة                                 إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
                                                    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

  ،    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ٣٠  يف            وقد اجتمعت  

 مناهضة جلنة إىل نيملقدما   ،    ٢٠٠٥ /   ٢٧١     رقم       البالغ و      ٢٠٠٥ /   ٢٧٠     رقم       البالغ   يف       النظر    من       انتهت    قد و 
 أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب. ك. وي. ك. ر. أاسم  ب التعذيـب 
 املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

                           ، وحماميهما، والدولة الطرف،       الشاكيني                               مجيع املعلومات املقدمة إليها من        االعتبار  يف          وقد أخذت  

  .                           من اتفاقية مناهضة التعذيب  ٢٢           من املادة  ٧                            القرار التايل مبقتضى الفقرة     عتمد ت 

 ،)٢٧١/٢٠٠٥ رقم البالغ. (ك. ر. إ والسيد ) أ()٢٧٠/٢٠٠٥ رقم البالغ. (ك.ي السيد مها الشكوىصـاحبا    ١-١
 مناهضة اتفاقية من ٣ للمادة السويد نتهاكاتال تنيضحي وقعا أهنما ويدعيان. أذربيجان من ناومواطن ناأخو ومها

 .حماٍم        وميثلهما  املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب

إىل  املؤقتة والتدابري اجلديدة بالبالغات املعين اخلاص املقرر طلب ،٢٠٠٥ يونيه/حزيـران  ٢٩و ١٣ يف و  ٢- ١
 قضيتهما، يف اللجنة فيه تنظر الذي الوقت يف أذربيجان إىل ،ك. ر. إو. ك. ي نيالسيد إبعاد عدم الطرف الدولة

 /آذار ١٦و ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ويف  . للجنة الداخلي النظام من ١٠٨ املادة من ١ وفقـاً للفقـرة   
 . اللجنة لطلب الطرف الدولة استجابت ،٢٠٠٦ مارس

ء دورهتا الثامنة والثالثني، النظر يف      ، قررت جلنة مناهضة التعذيب، أثنا     ٢٠٠٧ أبـريل / نيسـان  ٣٠ويف   ٣-١
 .البالغني معاً
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 الشكوىصاحبا الوقائع كما عرضها 

 ،.ك. ر. إ أخوه، وخترج. ١٩٩٩ عام يف أذربيجان يف احلكومية البحرية األكادميية يف طالباً. ك. ي كان ١-٢
 ١٩٩٢ من وعمل. ١٩٩٤ نيهيو/حزيران ٢٨ يف أذربيجان يف والفنون للثقافة احلكومية اجلامعة من م،ارس وهو
 أن بيد. قط سياسي نشاط أي يف األخوين من أيٌّ ينخرط ومل. باكو يف الفنون ثانوية يفمدرِّساً  ٢٠٠٢ إىل
 فرباير/شباط ١٢ منذ األذربيجاين الدميقراطي احلزب عضواً نشطاً يف كان) ثالث أخ وهو. (ك. ن. إ مهااأخ

 فقضية. أذربيجان مغادرةإىل  السياسية، أنشطته بسبب ،٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون يف اضطر وقد ،١٩٩٩
 الدميقراطي احلزب له يسعى الذي السياسي واهلدف. ك. ن. إ همايأخ أنشطة أساسها الشكوىصاحيب 

 حقوق لصون هبمة احلزب ويعمل أذربيجان، يف اًدميقراطي القانون سيادة إقامة هو األول املقام يف األذربيجاين
 هلا والتخطيط واملظاهرات للتجمعات التحضري يشمل احلزب يف. ك. ن. إ دور وكان. ياتواحلر اإلنسان
. ونسيمي تاياخ مقاطعيت يف للحزب نياحمللي نيللفرع العقائدي بالقسم مباشر مرتبطاً بشكل وكان ،وتنفيذها
 تزويد ؤوالً عنمس كان املظاهرات،وأثناء . والالفتات الشعارات ابتكار عن مسؤوالً كان فنانا، وبصفته

 . السياسية باملواد املشاركني

 وبسبب. مظاهرة أثناء شرطيني أيدي على مربح لضرب. ك. ن. إ تعرض ،٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٨ ويف ٢-٢
 يده يف بكسر أصيب أنه وجدوا حيث املستشفى، إىل ونقلرار الفاليت أثارها حشد املتظاهرين، متكن من  فوضىال

وأُمر باحلضور إىل مركز الشرطة  ب،زاحل عن الستجوابه املستشفى إىل الحق وقت يف الشرطة وجاءت. اليسرى
إىل مركز الشرطة فألقي . ك. ن.  مل حيضر إ،٢٠٠١ أكتوبر/األول تشرين ٢٧ ويف. املستشفى من خروجهمبجرد 

 به بطش مث ساعة ١١و ٩تتراوح ما بني  ملدة" ضيقة زنزانة "يف ألقي اجلسدي، التفتيش وبعد. القبض عليه يف بيته
 ساعة، وعشرين أربع وبعد. مرات عدة عليه أغميأنه  ضرباً مربحاً لدرجة أرضاً وضرب طرح فقد. شرطيان
 ٦ويف . بـقري عما أخرى مرة سيستجوب بأنه وأخطر عنه أفرج ذلك وبعد. بزاحل يف أنشطته عن استجوب
. ك. ن. إ ولكن بالتفتيش، وأمر عليه القبضب أمر ومعها بيته إىل الشرطة جاءت ،٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون
 . وحشية طريقةب زوجته" معاملة أساؤوا"و سياسية وثائق وجدوا حيث البيتوفتشوا . األنظار عناختفى  قد كان

 ويف. قانونية غري بصورة أذربيجان وابنته وزوجته. ك. ن. إ غادر ،٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٢٥ ويف ٣-٢
حكماً  تلقى السويد، يف. ك. ن. إ وجود وأثناء. اللجوء وطلبوا السويد إىل وصلوا ،٢٠٠٢ يناير/الثاين كانون ٢

 رفض ،٢٠٠٤يونيه / حزيران١٦وفـي . ) ب(انقالب حماولة يف التواطؤ وىـبدع سنوات مخس بالسجن غيابياً
املقدمة  الوثائق أن ثبتأ أنقرة، يف السويد سفارة من تقرير إىلاستناداً  به، تقدم الذي اللجوء طلب اهلجرة جملس

 . استئنافه األجانب قضايا استئناف جملس رفض ،٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٢ويف . مزورة كانت لدعواهالداعمة 

 يف ٢٠٠٢ يناير/الثاين كانون اعتباراً من ،.ك. ر. وإ. ك. ي األخوان بدأ البلد،. ك. ن. إ ملغادرة نتيجةو ٤-٢
 مكان عن معلومات لطلب الليل، من متأخرة ساعات يف ذلك كان اً ماكثريو الشرطة، من هاتفية مكاملات تلقي
 يونيه/حزيران ويف. وجوده مكان على يدال مل إن ماهترأس وأفراد باعتقاهلما متكررة هتديدات وتلقي أخيهما، وجود
 هاستجوابب ناشرطي قام الشرطة، مركز إىل حضوره ولدى. الشرطة قبل من. ك. ي السيد اسُتدعي ،٢٠٠٢

 وواصل. عليه أغمي ضرباً حىت الشرطيني دأح عليه اهنال أخيه، عن معلومات أية تقدمي رفض وملا. هديدهتو
 ". أويل حتذير سوى يكن مل "ذلك إن له وقيل ذلك بعد عنهوأفرج . إغمائه من استفاق عندما ضربه الشرطيان
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 أسرة شقةإىل  فجراً الثانية ةالساع املسلحني الشرطة رجال من أربعة حضر ،٢٠٠٢ أغسطس/آب ٣ ويف ٥-٢
 ذو. ك. ر. إ بنا وطرح. وعيه فقدو بطنهعلى  بعصا اتضرب. ك. ي وتلقى للضرب وأبوه. ك. ر. إ وتعرض. ك

 الفرار من الشكوىصاحيب  أم تومتكن. ةغرف يف زوجته وحبست بالبكاءأجهش  أرضاً عندما سنوات السبع
 . طبية مساعدة وتلقت إسعاف سيارة األسرة واستدعت شرطةال رجال حلروعندئذ . الشارع يف النجدة توطلب

 إىل ذلك بعد عادا مث أشهر، ثالثة ملدة خالتهما بيت إىل. ك. ر. وإ. ك .ي انتقل احلادث، هذا إثر وعلى ٦-٢
 كانون ١٣ ويف. الشرطةإىل  االثنان دعياسُت ،٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون ١٣و ١٢ ويف. القدمية شقتهما
 إيرانمجهورية  إىلقانونية حيث فرا على منت سيارة  غري بصورة أذربيجان األخوان غادر ،٢٠٠٢ ديسمرب/األول

 يونيه/حزيران ١٦ ويف. اللجوء وطلبا السويد وصال إىل ،٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٧ ويف. اإلسالمية
 األنشطةعن  تحريال فبعد. أنقرة يف السويد سفارة تقرير أساس على طلبيهما اهلجرة جملس رفض ،٢٠٠٤
 قدما كوىـالشصاحيب  أن إىل التقرير خلص ،معينة وثائق صحة ومدى.) ك. ن. إ (الشكوىصاحيب  ألخ السياسية
 ٨و ٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ٣١ويف . اإلطالق على سياسي نشاط أي له يكن مل أخامها وأن مزورة وثائق
 . يف آرائهاهلجرة جملس يشاطر إنه الًقائ. ك. ر. وإ. ك. ي استئناف األجانبطعون  جملس رفض ،٢٠٠٥ أبريل/نيسان

 اللجوء منح رفضيف  احمللية السلطات إليه تاستند الذي السويد، سفارة تقرير أن الشكوىصاحبا  وأكد ٧-٢
 فاملعلومات. تضمنها اليت املعلومات يف الطعن إمكانية مينع ما وهو جمهولة مصادر إىل يستند الشكوى،لصاحيب 

وخلص صاحبا . َيٌد فيها احلكومية للسلطات يكون قد وبالتايل أذربيجانداخل  مصادر من وردت تضمنها اليت
 منط هناك يزال ال هبأن ودفعا. تقييماً موضوعياً قط قضيتيهما تقّيم مل السويدية اهلجرة سلطات أنالشكوى إىل 

 وقوع تثبت تقارير وقدما أذربيجان، يف ناإلنسا حلقوق اجلماعية أو الصارخة أو الفادحة اتاالنتهاك من ثابت
 والتعذيب، االختفاء وحاالتبإجراءات موجزة و القضاء نطاق خارج اإلعدامك ،القبيل هذا من انتهاكات
 املعارضة زعماء أن تؤكد الوثائق هذه نإ الشكوىيقول صاحبا و. والدينيني السياسيني املعارضني ضد وباألخص

 .همنتقدي يقمعيف أذربيجان  النظام نإ يقال إذ وعذبوا، اعتقلوا) يجايناألذرب الدميقراطي احلزب من(

 الشكوى

 اتفاقية من ٣ انتهاكاً للمادة سيشكل أذربيجان إىل السويد منترحيلهما  نإ الشكوىصاحبا  يقول -٣
ا أخيهم أنشطة بسبب والتعذيب واالستجواب لالعتقال التعرض خطر سيواجهان هنماإ حيث التعذيب، مناهضة
 خطرية، سياسية جرائم ارتكب شخصل تهمارابلق ونظراً. ) ج(املعاملة لسوء قبلُ من عرضهما الذي األمر وهو

 . للدولة كأعداء تبعاً لذلك سيعامالن أهنما الشكوىيدعي صاحبا 

 ةاملقبولية واألسس املوضوعيعلى مالحظات الدولة الطرف 

 مقبوليةعلى  هادودر الطرف الدولة قدمت ،٢٠٠٦ رسما/آذار ١٦و ٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ يف ١-٤
 وتذرعت أساس، أي إىل جبالء استنادمها لعدم مقبول غري هماليك بأن ودفعت. ةاملوضوعي وأسسهما البالغني كال

 ١ الفقرة يف املبني نفسه املبدأ عكسي األحكام هذه من العديد أن إىل مشرية الصلة، ذات األجانب قانون بأحكام
جيد  وضع يف احلال بطبيعة هي اللجوء لطاليب املقابالت جتري اليت ةالوطني ةفالسلط. االتفاقية من ٣ دةاملا من
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 تعديالت ُسّنت ،٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٩ ويف. اللجوء ملتمسو يقدمها اليت املعلومات تقييم من ميكنها
 التعديالت هذه مفعول سريان بدأ ،٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ ويف. ١٩٨٩ لعام األجانب قانون على مؤقتة

 وقد. ٢٠٠٦ مارس/آذار ٣١ يف التنفيذ حيز اجلديد األجانب قانون دخول حني إىل سارية تبقى أن ررقامل نمو
 برفض هنائي أمر حقهم يف صدر قد كان ألجانب إقامةتصريح  ملنح إضافية قانونية أسبابب املؤقتة التعديالتجاءت 
 حال يف أنه على األجانب قانون من اجلديد ٢ الفصل من) ب(٥ املادة وتنص. طردهمب وأ السويد إىل دخوهلم

 من طلب على بناًء السويدي، اهلجرة جمللس جاز ،الطرد أو دخولال برفض أمر إنفاذ بشأناستجدت ظروف 
 أن يتوقع الذي لبلدا بأن االعتقاد إىل يدعو ما منها العتبارات إقامةتصريح  منح منه، مببادرة أو األجنيب الشخص

 . األمر إنفاذ دون حتول طبية عموان هناك كانت إذا أو الشخص هذا  لقبولادستعدعلى ا يكون لن الشخص إليه يعاد

 ملحةية إنسان مصلحة هناك تكون عندما أخرى ألسباب إقامةتصريح  منح ميكن ذلك، على وعالوة ٢-٤
منـذ وقت  السويد يف موجوداً األجنيب كان إن خاص بوجه يراعى اإلنسانية، اجلوانب تقييم وعند. ذلك تقتضي
 إنفاذ عند قسرية تدابري إىل اللجوء العودة، بلد يف السائد الوضع إىل بالنظر املمكن، غري من كان إذا وما طويل
 طرفال ولةالد يف إقامته وفترة للطفل، االجتماعية للحالة خاصة عناية توىلس كما. الطرد أو الدخول برفض األمر

قد  األجنيبإن كان  كذلك يراعى أن وجيب. للضرر ومنائه الطفل صحة تعرض واحتمال ،اهب تربطه اليت والوشائج
٥ املادة مبوجب اهلجرة جملس يتخذها اليت والقرارات. أمنية ألسباب يرفض تصريح اإلقامة وقد جرائم،ارتكب 

 . للطعن قابلة غري املنقحة بصيغته ٢ الفصل من) ب(

 إقامة تصريح على للحصول مؤهالً. ك. ر. إ كان إذا فيما النظر اختياره، مبحض اهلجرة، جملس قرر وقد ٣-٤
 ٣ ويف. اجمللس أمام لتمثيله حمامياً هـل وعّين األجانب قانون من ٢ الفصل من) ب(٥ للمادة املؤقت النص مبوجب
 اعتباره ميكن ما فيها ليس قضيته ساتمالب أن باعتبار يحرتصال اهذ منحه عدم اجمللس قرر ،٢٠٠٦ مارس/آذار

 . ريحصتالربر منحه هذا ي امب بالسويد تربطه وشائج إىل يفتقر وأنه ملحة إنسانية صلحةشامالً مل

 بأن تدفع الطرف الدولة فإن أذربيجان، يف عام بوجه اإلنسان حقوق وحالة يةاملوضوع األسس عن أما ٤-٤
 مبوجبه تقبل ٢٢ املادة إطار إعالناً يف تأصدرو ١٩٩٦ عام منذ بالتعذي مناهضة اتفاقية يف طرف أذربيجان

 االتفاقية يف طرف ودولة ٢٠٠١ يناير/الثاين كانون منذ اأوروب جملس يف أيضاً طرف وهي. البالغات تناول
حتسناً  أن ويبدو البلد هذا يف اإلنسان حقوق حالة رصد على اأوروب جملس عكف وقد. اإلنسان حلقوق األوروبية
 تتحدث التقارير تزال ال ،إجيابية نتائج أذربيجان حتقيق رغم بأنه تعترف الطرف ةالدول أن على. حتقق طفيفاً قد

 على السجون يف وتعذيبهم األشخاص ضرب فيها مبا اإلنسان، حقوقيف جمال  تجاوزاتال من العديد ارتكاهبا عن
 حد يف تكفي ال شأهنا، من التقليل نيتها يف يكن مل إنو هذه، القلق أوجه أيضاً أنترى و. األمن قوات أفراد أيدي
 .٣ للمادة انتهاك اعليه سيترتب الشكوىصاحيب  عودة أن على للتدليل ذاهتا

 إىل اهلجرة، جملس من طلب على بناء عمدت، أنقرة يف السويدية السفارة أن الطرف الدولة وتوضح ٥-٤
 صحة وعن. ك. ن. إ هباقام  اليت السياسية نشطةبشأن األ أير على للحصول ريهمغو قانونينيخرباء  مع التشاور
 العمومية السجالت يف تدقيق عمليات أجريت وقد. اجمللس أمام الشكوىصاحبا  هبا جتحا اليت الوثائق

 للسلطات هوية صاحيب الشكاوى عن الكشف دون ذلك، إىل احلاجة دعت حيثما الصلة ذات األذربيجانية
 استشريت السفارة بشأهنا، استدعاًء من الشرطة واليت ،.ك. ن. إ قدمها اليت وثائقـالوتضمنت . األذربيجانية
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 ورسالة ،٢٠٠٣ أبريل/نيسان ١٥ يف باكويف  خاتاي مقاطعة حمكمة عن صدر أنه ُيّدعى الذي" احلكم "ونص
 تقرير يف حقيقالت نتائج وردتوقد . طبية وشهادة األذربيجاين، الدميقراطي احلزب عن صدرت هناإ قيلإحالة 

إجراءات  أو جنائية قضية بأن يفيد ما هناك ليس أنه التقرير ويذكر. ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١٦بتاريخ  لسفارةل
 .ةورمز حبثت اليت الوثائق مجيع أن إىل خلصت التحقيقات هذه أن ويؤكد. ك. ن. إ ضد أقيمت قدجنائية أخرى 

. باكو يف أزادليغجادة  ٢٠/٤٠ هو املعين الشخص إقامة مكان أن ذُكر الشرطة، باستدعاء يتعلق ففيما ٦-٤
. باكو يف غاجنا ادةج ،٢١/٢٥ هو فيه املسجل اإلقامة فمكان. العنوان هذا يف قط يسكن مل. ك. ن. إ ولكن

القانون  وينص. السوفياتية ذربيجانأل القانون اجلنائي السابق من ١٨١ املادة إىل االستدعاء يشري ذلك، وفضالً عن
 من أفراد قبل من الشرطة إدارة إىلسيتم إحضاره  للشرطة استدعاًء يليب ال شخص كل أن على اجلديد ائيــاجلن

 وفقاً البحث، حمل االستدعاء يف جاء كمان يعاقب، ول الشخص، له يتبع الذي الشرطة ملركز نيـتابع الشرطة
 الشرطة إدارة عن صادر أنه االستدعاء هذا من يتبّين ذلك، إىلوباإلضافة . السابق اجلنائي القانون من ١٨١ للمادة

 .املذكورة الشرطة إدارةيطابق رقم  ال رقم وهو ،٦٦ رقم حيمل ختم وعليه لباكو التابعة ناسيمي مقاطعة يف

 مخس بالسجن عليه واحلكم انقالب حماولة يف لتواطؤل غيابيا. ك. ن. إ بإدانة يعدامل باحلكم يتعلق فيماو ٧-٤
 خاتاي مقاطعة فمحكمة. أمر قضائي هي وإمنا حمكمة حكمليست  الوثيقة هذه إن الطرف لدولةا فتقول سنوات،

يدعي  الذي علييف،. ر القاضي وإسم. ك. ن. إ ضد قضية أي يف نظرت أو دعوى أي أقامت أن هلا يسبق مل
هذا األمر  شكل أن كما خاتاي، حمكمة يفالعاملني  القضاة قائمة علىتوقيعه على األمر القضائي، ليس مدرجاً 

 تشرين ٢١ املؤرخة ،اإلحالة رسالة عن أما. حاليا هبا املعمول القانونية اإلجراءات مع منسجمني غريوحمتواه 
 غري. ك. ن. إ فإن األذربيجاين، الدميقراطي احلزب عن ممثلني عن صادرة أهنا يدعى اليت ،٢٠٠١ نوفمرب/الثاين

 يف احلزب فرع ختم الرسالةوحتمل . احلزب مكتب يف مسجلة غري سالةالر أن كما احلزب أعضاء قائمة يفدرج م
 وهو غولييي، السيد فإن الطرف، ووفقاً للدولة. جاللوغلو. س السيددعي امل الرئيس من موقعة ولكنها ناسيمي
 .احلزب هذا عن تصدر اليت الرمسية الرسائل مجيع يوقع من هو احلزب، رئيس

 مستشفى يف طيب عالج ألي خيضع مل أنه يبدو ،.ك. ن. إ هبا جتحا اليت بيةالط بالشهادة يتعلق وفيما ٨-٤
 السيد الشهادة هذه على وقع وقد. الشهادة يف ةاملذكور اريخوالت يف الصحة لوزارة التابع والعظام ضالرضو
 يف طبيب بأنه ذكر الذي سليموف، والسيد املستشفى، يف قسم رئيس أنه الشهادة يف درو الذي غروف،جع

 تاريخ قبل املستشفى يف العاملني واألطباء رينديامل بني مسها يردمل  الشخصني هذين من أّياً أن على. املستشفى
 من بالقرب ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٨ يف جرت سياسية مظاهرة أن الشهادة تذكر، وأخرياً.  أو بعدهالشهادة صدور
 .التقرير حبسب القبيل ذاه من مظاهرة أيدث حت مل ولكن ،"مايو/أيار ٢٨ "مترو حمطة

 فيما املقدمة الوثائق بشأن أجري حتقيق نتائج ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١٦ املؤرخنفسه  السفارة تقرير وأبرز ٩-٤
 قضية أن على دالئل أية توجد ال أنه التقرير يبّين الشرطة، باستدعاء يتعلق فيماو. ك. ي قضيةيتعلق حتديداً ب

االختالفات و األخطاء من وغريها الشكل يف أخطاًء تتضمن فالوثائق. ك. ي ضد أقيمت جنائية دعوى أو جنائية
 املعمول والنظم للقواعد فوفقاً. األذربيجانية الشرطة سلطات تصدره الذي األصلي الشرطة استدعاء مع مقارنة
 اخلتم وهذا. يخاتا مقاطعة الشرطة بإدارة خاص حمدد خبتم عليه اًمصدق الشرطة استدعاء يكون أن من بد ال هبا،
 من الوثيقة خلت بصددها، حنن اليت احلالة ويف. ةقيالوث على يوقع الذي الشرطة إدارة رئيس سوى يستخدمه ال
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 املستدعى الشخص أن الوثيقة يفكر وذُ. للشخص الذي وقع عليها ورتبته ومركزه الكامل االسم عن معلومات
 . أخرى تفاصيل ةأي دتر مل ولكن. س جباروف احملقق عند باحلضور ملزم

 يتعلق حتديداً فيما املقدمة الوثائق يف حتقيق نتائج ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١٦ املؤرخالتقرير نفسه  وأبرز ١٠-٤
 الشرطة، من واستدعاًء حمكمة أمام أمراً باملثول يليب أن عليه كان أنه فيها جاء رسالة وتضمنت ،.ك. ر. إ بقضية
 كانون ١٣ املؤرخة الرسالة فإن للتقرير، وفقاًو. يخاتا قاطعةم شرطة دائرة عن صادرليهما ك نإ قيل

 هذهمن  ويبدو. جمهوالً مرجعياً رقماً وحتمل خاتاي ملقاطعة الشرطة إدارة يف مسجلة ليست ٢٠٠٢ ديسمرب/األول
 يف يستعمل ال شرطة مؤسسة إىل املنسوب الرسالةعنوان  ولكن االستدعاء أشكال من شكل أهنا الرسالة
 السيد الرسالة، وقع أنه ُيدعى الذي الشرطة وحمقق. مظروف يف يرسل ال االستدعاء أن كما عاءاتاالستد

 فيذكر املزعوم، الشرطة استدعاء عن أما. ٢٠٠٢ عام يف خاتاي مقاطعة يف الشرطة إدارة يف يعمل مل جعفروف،
 هلذا ووفقاً. حيدث مل ما وهو تدعاءاالس على يظهرا أن ينبغيومركزه وقع الوثيقة رتبة الضابط الذي  أن التقرير

 ريغ. اجلنائي القانون من ٢٩٨ املادة مبوجب للعقابإذا مل ميتثل صاحب الشكوى لألمر، فيستعرض  االستدعاء،
. جنائيةإجراءات  يف بشهادته اإلدالء عن شخص عاامتن حال يف املفروض العقاب إىل الواقع يف تشري املادة هذه أن
 وقت خاتاي مقاطعة شرطة إدارة يف يعمل جعفروف، السيد الرسالة، وقع أنه عىُيدَّ الذي الشرطة حمقق يكن ومل

 . صحيح غري أيضاً ختم االستدعاء علىويظهر . االستدعاء صدور

 طُلب ذرائع بعدة متحججني السفارة تقريرعلى النتائج الواردة يف  اعتراضات الشكوى صاحبا أثار لقد ١١-٤
 أوضحت ،٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٦ يف مؤرخ آخر تقرير ويف. عليها التعليق أنقرة يف السويدية السفارةإىل 

 السلطات عن مستقلون نيختارامل األشخاص وأن خارجيني خرباء إىل العادية األحوال يف تلجأ أهنا السفارة
 خاصاألش هوية عن الكشف عدم ضرورة بشأن احلكومة رأي تشاطر وهي. أذربيجان يف السياسية واألحزاب
 من كبرياً قدراً السفارة وتتحرى. اجلسدي اإليذاء أو للتهديد تعرضهم ملنع للجمهور وال ةـاألذربيجاني للسلطات

 يف إليها جلأت اليت املصادر هوية عن الكشف عن متتنع وهي ملساعدهتا، مناسبنييف اختيار األشخاص  ةــاحليط
 قضايا يف مشورهتا على للحصول مستقبال إليها للجوءا إمكانات على وللحفاظ أمنية العتبارات القضية هذه

 وثائق أهنا إىل وخلصت األمر يفدقيقاً  حتقيقاً أجرت أن للسفارة سبق فقد هبا،تج احمل بالوثائق يتعلق فيماو. مشاهبة
 .ورةمز

 لدميقراطيا احلزب يف. ك. ن. إ بعضويةاملتعلقة  املعلومات يف التناقض أيضاً على السفارة تقرير ويشدد ١٢-٤
 أبريل/يسانن يف األويل حتقيقها السفارة أجرت فعندما. إطاره يف هبا اضطلع اليت السياسية واألنشطة األذربيجاين

 اجتماع ويف. األذربيجاين الدميقراطي احلزب عضواً يف كان. ك. ن. إ أن على دالئل أية هناك تكن مل ،٢٠٠٤
 زبـللح العام األمني شاهبزوف،. أ والسيد السفارة عن ممثلني بني ٢٠٠٥ فرباير/شباط يف باكو يف عقد

 أية له تكن مل ولكن احلزب عضواً عادياً يف كان. ك. ن. إ أن األخري هذا ذكر األذربيجاين، الدميقراطي
 أبريل/نيسان يف احلزب يف كعضو مسجالً. ك. ن. إ يكن مل ملاذا تفسري يستطع ومل. حمددة مهام أو مسؤوليات
 العضويةوليست . أذربيجان يف رمسياً مسجلوقانوين  سياسي مينظت احلزب هذا فإن ذلك، إىل افةوباإلض. ٢٠٠٤

 يفوجاء . أذربيجان يف السياسية املعارضة أعضاء ضد منهجي اضطهاد يوجد وال جنائياً جرماً احلزب هذا يف
 الدميقراطي احلزب أعضاء أن ن املعروف متاماًم هأن ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١ مؤرخ السويدية للسفارةتكميلي  تقرير
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 فرع وممثل منهم احلزب، من األشخاص بعض فصل سبب ذلك وكان مزورة وثائق يصدرون كانوا األذربيجاين
 .ك. ن. إ إليه ينتمي كان الذي ناريناموف

 يف الصادر الالجئنيالسامية لشؤون  املتحدة األمم مفوضية تقرير أيضاً إىل الطرف الدولة وتشري ١٣-٤
لدعم طلب  كافياً دليالً يعد ال معارض سياسي حزب يف العضوية جمرد أن ذكر الذي ،٢٠٠٣ سبتمرب/لأيلو

 حمرر أوآرائه باهراً ناشطاً جم السلطات، تواجه  أن،احلاالت بعض يف ،ميكن أنهبيد . احلصول على وضع الجئ
 مبا قاس،ِبَرد  هلا، مرخص غري "يةاستفزاز أعمال "أو مظاهرات ميزع أو للمعارضة تابعة صحف يف نقدية مقاالت

 .ةعادلال غري واحملاكمة واالعتقال احلبس ذلك يف

 جمللس. ك. ن. إ ذكر فقد. مجيعاً الثالثة املشتكون قدمها متناقضة معلومات إىل الطرف الدولة وتشري ١٤-٤
 اتصقلمو الفتات وقدم األذربيجاين، الدميقراطي احلزب يف اًرسام عمل أنه ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٧ يف اهلجرة
 ٩ يف األجانبطعون  جمللس قّدمت اليت للوثائق ووفقاً. ) د(املظاهراتمثل  سياسية ثحداأيف  وزعهاي كان
 إلدارة سكرتريا وانتخب احلزب يفعقائدية ال الشؤون مسؤوالً عن كان. ك. ن. إ فإن ،٢٠٠٤ أغسطس/آب

 مباشر مرتبطاً بشكل كان أنه اللجنة أمام ادعى. ك. ن. إ أن على. سيمينو خاتاي مقاطعيت يفعقائدية ال الشؤون
 من استدعي أنه للجنة فذكر ،.ك. ي أما. سيمينو خاتاي مقاطعيت يف للحزب احملليني الفرعني يف ديعقائال بالقسم
 أيضاً أنهوذكر . إليها حضر عندما اجلسدي لالعتداء تعرض وأنه ٢٠٠٢ يونيه/حزيران يف األذربيجانية الشرطة قبل
 مـن أياً يقدم مل ولكنه. يومياً هتديدية هاتفية مكاملات ٢٠٠٢ فرباير/وشباط يناير/الثاين كانون يف الشرطة من ىتلق

 .قط عليه القبض يلق مل إنه اهلجرة جملس مع املقابلة يف قال أنه كما احمللية، للسلطات املعلوماتهذه 

 الدميقراطي احلزب يف اًعضوكان . ك. ن. إ نأ اللجنة اعتربت حال يف أنهإىل  الطرف الدولة وتشري ١٥-٤
شخصاً  اعتبارهيربر  الذي باحلجم تكن مل احلزب يف مسؤولياته ومستوى أنشطته أنادل بجت فهي األذربيجاين،

 ضوء يف إليها النظر ويتعني ،٢٠٠١ وعام ١٩٩٩ عام اللحدثت أساساً خ ادعاها اليت فاألنشطة. احلزب بارزاً يف
 الذيدعي امل احملكمة حكم من نسخة حىت للجنة يقدم مل إنه بل. األخرية اآلونة يف الصادرة ئاسيةالر العفو قرارات
مجيعاً  الثالثة نياملشتك تقدمي فإن الطرف، ووفقاً للدولة. السياسية أنشطته على بالسجن مبوجبه عليه حكمت
 بوجود ادعاءه يثبت ما قّدم شتكنيامل من أحد ال أن ترىفهي . مصداقيتهم يف التشكيكو إىل دعي مزورة وثائق
 . أذربيجان إىل عاد إن للتعذيب التعرض شخصياً خطر يواجه بأنه االعتقاد إىل تدعو قوية أسباب

 يةالشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعصاحيب تعليقات 

 مل اهلجرة جملس أن فذكرا .الطرف ولةالد مالحظات على الشكوىصاحبا  رد ،٢٠٠٦ مايو/أيار ١٥ يف ١-٥
 مع دقيقة وثالثني وساعتني. ك. ي مع دقيقة عشرة ومخسة واحدة ساعة استغرقت واحدة مقابلة سوى معهما جير
 طلب على الشكوىصاحيب  محلت اليت األسباب يف ومرٍض واٍف حتقيق إلجراء كاف غري ذلك وُيعترب. ك. ر. إ

 هذه ألنونظراً . ذاهتا املعلومات هذه على يعتمد األجانبطعون  جملس أنب وصاخلص وجه على العلم مع اللجوء،
على حمضر  تعليقاهتما لتقدميورغم إقرارمها بأن الفرصة أتيحت هلما  وجواب، سؤال صيغة يف جرت املقابالت

 اليت لألحداث لوكام واٍف وصف تقدمي بوسعهما يكن ملأنه  الشكوىيدعي صاحبا  املقابلة،جتماع بعد الا
 .أذربيجان من مهااررف سبقت
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 منط  نفساطبق األجانبطعون  وجملس اهلجرة جملس بأن الطرف الدولة ادعاء الشكوىصاحبا  ودحض ٢-٥
 اليت األمهيةيف  يتجلى ذلك فإن الشكوى،لصاحيب ووفقاً . الشكاوى هذه يف النظر يف اللجنة تطبقه الذي االختبار
 األدلة على تعليق أي الطرف الدولة أجرته الذي البحث يف يرد فلم. أنقرة يف السويدية السفارة تقرير هبا حظي
 إلثبات. ك. ن. إ قضية علىاعتمد  األخوينكال  أن ورغم. االستنتاجات هذه لدحض الشكوىصاحبا  قدمها اليت

 ماوكوهن. القضية هذه وقائع على مقصورتني ليستا قضيتيهما فإن وشخصي، حقيقي خلطر تعرضهما احتمال
 ويالحظ. وجود هذا اخلطر ؤكدي) فقط. ك. ي حالة يف (واالعتقال اجلسدي واإليذاء لتهديدلو عرضا ملضايقاتت

 .مشروعة قلق أوجه تثري أذربيجان يف اإلنسان حقوق حالة بأن تقر الطرف الدولة أن الشكوىصاحبا 

 ينطوي التحقيقات هذه مثل اراتالسف إجراء بأن فيدفـع صاحبا الشكوى السفارة، بتقرير يتعلق فيماو ٣-٥
 حمقق، خطر يف أسرته وألفراد له التسبب مث ومن اللجوء، طالب هوية لكشف كبري احتمال على الغالب يف

ه (الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية عن املسألة هذه يف صادر استشاري رأي إىل الصدد هبذا ويشريان
 ه

( .
 هوية عن وال هويتهما عن الكشف دون جرت التحريات أن الطرف الدولة ادعاء أن الشكوى اـصاحب ويرى

د حيد أن عليه يتعني املطلوبة، املعلومات على ما شخص حيصل فلكي. معقول غري ادعاء هو. ك. ن. إ خيهماأ
 الشخص أن االفتراض أيضاًومن املعقول . بشأنه معلومات على احلصول يراد الذي الشخص هوية املعنية للسلطات

 . األذربيجانية السلطات لدى معروفون التحقيقات هذه أجروا الذين شخاصاأل أو

 الالزمة القانونية الدراية وال الوسائل ميلكان ال بأهنما ودفعا وثائق أية زورا أهنما الشكوى صاحبا ونفى ٤-٥
 مرتبطةعلى وثائق  تاالعتراضا أن يؤكدان أهنما على. اخلصوص هبذا السفارة تقرير يؤكده ما على تعليق أي لتقدمي

حالياً  به معمول هو مااألمر القضائي ال يناظر  شكل إن املثال سبيل على قيل فقد. مزعومة شكلية حصراً بأخطاء
 تصدقاختارت أن  احملليةلسلطات ا فإن ذلك، عنوفضالً . الصحيح الشكل عن تفاصيل أية تقدمي دون ولكن
 ويدفع. ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٨ يف جرت مظاهرة أنب كوىالشصاحيب  إثبات تصدق وال معروف غري اًمصدر
 . بالتحقيق قاموا الذينمؤهالت  على التعليق من ميكّنهما وضع يف ليسا بأهنما ذلك، على عالوة الشكوى، صاحبا

 ١٦ املؤرخ السفارة لتقرير سردها يفوجيهة  معلومات أغفلت الطرف الدولة بأن الشكوى صاحبا ويدفع ٥-٥
 يف اهلجرة لشؤون امللحق مع االجتماعمن  أسبوعنيبعد  ،شاهبزوف السيد كتب فقد. ٢٠٠٥ هيوني/حزيران
 وأنه احلزب يف نشط عضو. ك. ن. إ أن فيها ذكر رمسية رسالة ،)١٢-٤ الفقرة نظرا (٢٠٠٥ فرباير/شباط

 هذه قُّدمت وقد. عاد ما إذا عليه والقبض االضطهاد خطر يواجه وأنه أذربيجان يف الشرطة إدارة لدى مطلوب
 أكثر من يضم األذربيجاين الدميقراطي احلزب أن تراعي أن السفارة على وكان. األجانبطعون  جملسإىل  الرسالة
 حمددة، معرفة األعضاء هؤالء من فرد كل احلزب قيادة تعرف أن توقع املعقول غري من وبالتايل عضو ٤٠ ٠٠٠
 الفترة أثناء نشطني كانوا ممن البارزين األعضاء من العديد نأ تراع مل أهناكما . منهم البارزين األعضاء حىت

 ومل عليهم القبض ألقي أيضاً أو البلد من فروا شخصياً قد عرفوه والذين. ك. ن. إ فيها ينشط كان اليت نفسها
 .٢٠٠٥ عام يف حىت عنهم يفرج
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 أورد السياسية،. ك. ن. إ شطةأن عن قّدمت متناقضة معلومات أنب الطرف الدولة بادعاء يتعلق فيماو ٦-٥
 توِّجت وقد. الصدد هذا يف ةخطي أدلة على للحصول بذالها اليت اجلهود عن مفصلة معلومات الشكوىصاحبا 
 احلزب يف" بارزة شخصية"وهو  لوغلو،الكا سردار من ،٢٠٠٦ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة باستالم جهودمها
 أن أمور، مجلةمن  ، فيهاأكدا اإلداري، للمسؤول األول النائب ف،روستامو وهاسريت األذربيجاين، الدميقراطي

 فيها مبا قانونية، وغري قانونية مظاهرات يف شارك وأنه ،١٩٩٩ فرباير/شباط منذ احلزب عضواً يف كان. ك. ن. إ
 املعلومات هذه أكّد فقد الشكوى،لصاحيب ووفقاً . جسدي لعنف تعرض وأنه ،٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٨ مظاهرة

 وحقوق الدميقراطية رصدم "احلكومية غري املنظمة من ٢٠٠٦ مارس/آذار ٢٤ مؤرخة رسالة يف ورد أيضاً بيان
 ".اإلعالم ووسائط اإلنسان

 أكدته ما صحة يف نشككاي ولكنهما األذربيجاين الدميقراطي احلزبمشروعة  الشكوىصاحبا  ويؤكد ٧-٥
 إن بل متناقضة معلومات ونفيا تقدمي. السياسية املعارضة ألعضاء منهجي اضطهاد وجود عدممن  الطرف الدولة
بضرورة  االدعاء عن أما. راءاتـاإلج سري مراحل من مرحلة كل يف التفاصيل من املزيد تقدمي هو فعاله ما كل
 يكن مل. ك. ن. إ أن الشكوىصاحبا  فيؤكد السياسية،. ك. ن. إ أنشطة عن ضحأو صورة الشكوىلصاحيب  تكون أن

ا ـصاحب يؤكد ،.ك. ن. إ ضد الصادر مــاحلك خيص وفيما. اخلطرية األنشطة هذه مثل يف أقاربه يف توريطيرغب 
 حكماً صادراً عن وليست توقيفأمر  الواقع يف هي الوثيقة هذه أنب الطرف الدولة أوردهتا اليت املعلومات الشكوى
 . خاطئة ترمجة نتيجة جاءر وليس أمر توقيف صاد حكم أو ائيهن قرار أنه على إليه اإلشارة أنوأكدا . حمكمة

 ة على اللجنةضروعاملسائل واإلجراءات امل

 النظر يف املقبولية

 ال أم البالغ مقبوالً كان إذا ما التعذيب مناهضة جلنة تقرر أن جيببالغ،  يف ترد ادعاءات أي يف النظر قبل ١-٦
 من ٢٢ املادة من) أ (٥ الفقرة مبوجب منها مطلوب هو كما اللجنة، حتققت وقد. االتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب
 أو الدويل التحقق إجراءات من آخر إجراء إطار يف البحث قيد وليست تبحث مل نفسها املسألة أن من االتفاقية،
 . استنفدت قد احمللية االنتصاف سبل أن من مذكراهتا يف الطرف الدولة أكدته علماً مبات حاطوأ. الدولية التسوية

 مث ومن مقبولة الشكوى أنواعتربت . البالغ قبول دون حتول أخرىبات عق توجد ال أنه اللجنةترى  ٢-٦
 . للشكوى املوضوعية األسس يف النظر إىل الفور على تنتقل

 ةالنظر يف األسس املوضوعي

 أذربيجان الشكوى إىلصاحيب املسألة اليت يتعني على اللجنة البت فيها هي معرفة ما إذا كان إبعاد  -١-٧
 من االتفاقية القاضي بعدم طرد أو إعادة شخص إىل ٣ينطوي على انتهاك الدولة الطرف اللتزامها مبوجب املادة 

 . دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب
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 وجود ذلك يف مبا الصلة، ذات االعتبارات مجيع تراعي فهي للتعذيب، التعرضخطر  بتقدير اللجنة تقوم إذو -٢-٧
 هذا من اهلدف أن على. املعنية الدولة يف اإلنسان حلقوق اجلماعية أو الصارخة أو الفادحة االنتهاكات من ثابت منط

 ويستتبع. إليه يعودس الذي البلد يف شخصياً معرضاً للخطرسيصبح  املعين الشخص كان إذا ما إثبات هو التحقق
 يف يشكل ال ما دولة يف اإلنسان حلقوق اجلماعية أو الصارخة أو الفادحة االنتهاكات من ثابت منط وجود أن ذلك
 من بد فال البلد؛ ذلك إىل عودته لدى للتعذيب التعرض خطر سيواجه شخصاً بعينه بأن سبباً كافياً لإلقرار ذاته حد

 من ثابت منط وجود عدم فإنوباملثل، . صياً للخطرشخ معرض املعين الشخص أن لتبيان إضافية أسباب وجود
 احملددة الظروف ظل يف التعذيب طرخل بعينه شخصأن يتعرض  استبعاد يعين ال اإلنسان حلقوق الفادحة االنتهاكات

 . به اخلاصة

 إذا ما بتقدير ملزمة اللجنة أن التعليق يذكر حيث ،٣ املادة بشأن ١ رقم العام بتعليقها اللجنة وتذكّر ٣-٧
 ُسلِّم، أو أعيد أو ردطُ إذا التعذيب خلطر سيتعرض البالغصاحب  بأن لالعتقاد جوهرية أسباب هناك كانت
 اخلطر هذا أن إثبات يتحتم ال أنه غري. الشك أو االفتراض جمرد تتجاوز أسس على التعذيب خطر ُيقّدر أن فيجب
. ووارداًشخصياً  يكون أن بد ال ولكن حتمال،اال شديد اخلطر وقوع يكون أن الضروري من وليس .جداً حمتمل
متوقعاً وحقيقياً  يكون أن بد ال للتعذيب التعرض احتمال أنب سابقة، قرارات يف اللجنة، قضت فقد الصدد،ا وهبذ

 . شخصياً املعين ويهدد

 انك ما بسبب أذربيجان، إىل عادا إن للتعذيب التعرض خطر يواجهان أهنما الشكوى صاحبا ويّدعي ٤-٧
 السلطات يد على املعاملة لسوء قبل من اتهمعرض ادعيا أهنا مزعومة سياسية أنشطة من قبل من أخومها به يقوم

بنفسيهما  تعرضا أهنما على غريه أو طيب دليل أي يقدما مـل الشكوىصاحيب  أن اللجنة وتالحظ. األذربيجانية
 خرباء قدمها أدلة استناداً إىل أسباباً وافية، قدمت فالطر الدولة أيضاً أنوالحظت . أذربيجان يف املعاملة لسوء

 الشكوىصاحبا  قدمها اليت الوثائق من وثيقة كل صحة يف تشكيكها سبب عن أنقرة، يف سفارهتا عليها حصلت
 ..ك. ن. إ بأخيهما املتعلقة الوثائق وكذلكلدعم ادعاءاهتما 

 الوثيقة أن الطرف، الدولة رسالة على ليقاهتماتع يف اآلن، يدعيان الشكوىصاحيب  أن اللجنة وتالحظ ٥-٧
 هي سنوات، مخس اًغيابي. ك. ن. إ أخيهما علىسجن بال فيه قضت احملكمة من حكم أهناأساس  على هاقدما اليت
، أنقرة يف السفارة من معلومات طلب قرار يف الشكوى صاحبا ويطعن). ٧-٥ الفقرة نظرا (توقيفأمر  الواقع يف
صاحيب  أن تنفي الطرف الدولة أن اللجنة وتالحظ. األذربيجانية للسلطات هويتيهما فلكش يعرضهماا مم

 حتقيقها إلجراء الطرف الدولة اعتمدهتا اليت السبل أن ذلك مع تعترب ولكنها مها،اهويت انكشفت قد الشكوى
. ربيجانأذ إىل عودهتما لدى للتعذيب سيتعرضان الشكوى صاحبا كانإن  إثبات بأغراض صلة اتذ ليست
 يعود فاألمر زعمهما، حسب الشكوىصاحيب  ادعاءاتؤكد ت لكي الطرف للدولة دمتقُ الوثائق نإ وحيث
صاحبا  ساقها اليت الوحيدة احلجج أيضاً أن اللجنة وتالحظ. الوثائق هذه صحة مدى إثبات اولةحمل الطرف للدولة

شكلية  أخطاء "جمرد هي الوثائق يف تبايناالت أن هي السفارة، تقرير يف الواردة باملعلومات يتعلق فيما الشكوى
 أن اللجنةلذا ترى . إضافية تعليقات أية لتقدمي الالزمة القانونية الدراية وال الوسائل ميلكان ال وأهنما" مزعومة
وتذكّر . الوثائق هذه من أيٍّ صحة يثبتا ومل اخلصوص، هبذا الطرف الدولة استنتاجات يدحضا مل الشكوىصاحيب 

 .) و(للوقائع روايتهعم تد أدلة وتقدمي مجععبء  عليه يقع الذي هوصاحب الشكوى  بأن ةسابقرائها البآ
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الشكوى مل يقيما الدليل على ادعائهما صاحيب وبناًء على األسباب اليت سبق ذكرها، ختلص اللجنة إىل أن  -٨
 . ذيب لدى عودهتما إىل أذربيجانلتعرض للتعبا يهددمها شخصياً  وحقيقياًبأهنما سيواجهان خطراً متوقعاً

التعذيب وغريه ة  من اتفاقية مناهض٢٢ من املادة ٧وختلص جلنة مناهضة التعذيب، عمالً مبوجب الفقرة  -٩
الشكوى إىل أذربيجان، ال صاحيب إبعاد  أنإىل من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

 .من االتفاقية ٣انتهاكاً للمادة يشكل 

 احلواشي

مايو / أيار ١٥ويف  . ك. ن. وأخوه إ . ك.  بشاكيني مها ي   ٢٧٠/٢٠٠٥يـتعلق البالغ األصلي رقم       )أ( 
 ألسباب إنسانية، ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٠على إقامة دائمة يف السويد يف    . ك. ن. ، ويف ضوء حصول إ    ٢٠٠٦

 وأوقفت جلنة مناهضة التعذيب تبعاً      ٢٧٠/٢٠٠٥اجلزء املتعلق به من الشكوى من البالغ رقم         قـام الشاكيان بسحب     
  هي شكوى٢٧٠/٢٠٠٥وهكذا، فالشكوى الوحيدة املتبقية يف البالغ . لذلـك النظر فيه يف الدورة السادسة والثالثني  

، فإن  .ك. ن. تان على وقائع قضية أخيهما إ     متوقف).ك. ر. وإ. ك. ي(ولكـن نظراً ألن كلتا شكويي األخوين اآلخرين         . ك. ي
 .هذا القرار كلها مدرجة يف. ك. ن. ومالحظات الدولة الطرف والتعليقات املتصلة بقضية إ. ك. ن. وقائع قضية إ
وكما هو مبني   . سخة مقدمة من طرف صاحيب الشكوى يف تعليقهما على مالحظات الدولة الطرف           ن )ب( 
قراراً قضائياً بل هي / أعاله، يقر صاحبا الشكوى بأن خطأ وقع يف الترمجة وأن هذه الوثيقة ليست حكما٧ً-٥يف الفقرة 

 .أمر بالقبض عليه
 .مل يقدَّم أي دليل طيب يثبت أهنما تعرضا من قبل لسوء املعاملة )ج( 
 .رسام. ك. ر. وإ. ك. ن. يبدو أن كال من إ )د( 
 ٢٤، بتاريخ   ١٠٦١/٠٤رأي استشـاري ملفوضـية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني، القضية رقم               )ه(

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
؛ ٥-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧، اآلراء املؤرخة    ٢٥٦/٢٠٠٤، البالغ رقم    مهدي زاري ضد السويد   انظر   )و( 

، ضد السويد . ل. س؛ و   ٥-١٣ ، الفقرة ٢٠٠٤ايو  م/ أيار ١٤، اآلراء املؤرخة    ٢١٤/٢٠٠٢، البالغ رقم    ضد أملانيا . ك. أ. مو
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠١مايو / أيار١١، اآلراء املؤرخة ١٥٠/١٩٩٩البالغ رقم 
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 ٢٠٠٥/ ٢٧٧البالغ رقم 
 )ميثله حمام( . س. ز. ن  :املقدم من

 صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

 سويدال  :الدولة الطرف

 )تاريخ تقدمي الرسالة األوىل (٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣  :تاريخ تقدمي الشكوى

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      من اتفاقية    ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ يف وقد اجتمعت 

 ، اليت قُدمت إىل جلنة مناهضة التعذيب باسم       ٢٧٧/٢٠٠٥مـن النظر يف الشكوى رقم       وقـد فرغـت      
تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          مـن اتفاقية مناهضة ال     ٢٢مبوجـب املـادة     . س. ز. ن

 الالإنسانية أو املهينة،

 مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا كل من صاحب الشكوى وحماميه والدولة الطرف،وقد وضعت يف اعتبارها  

 : من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

، ويقيم حالياً ١٩٦٨ مولود يف ، اإلسالميةإيران مجهورية مواطينمن ، وهو س. ز. نبالغ هو  الصاحب ١-١
 من اتفاقية ٣ السويد للمادة اً من سيشكل انتهاكإيران إىل ترحيلهويّدعي أن . إىل إيرانينتظر ترحيله يف السويد و

وصاحب . ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٢٦وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للسويد يف         . مناهضـة التعذيـب   
 .ميثله حماٍمالشكوى 

 ٢٢ من املادة    ٣ وفقاً للفقرة    ،٢٠٠٥أغسطس  /آب ٢٥ الشكوى إىل الدولة الطرف يف       اللجنة وأحالت ٢-١
 أال تطرد   الداخلي، من نظامها    ١٠٨ من املادة    ١لفقرة  عمالً با  ،وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف    . من االتفاقية 

، أخربت الدولة   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٦ وبتاريخ   . شكواه حىت تنظر اللجنة يف    إيران   صـاحب الشـكوى إىل    
 .الطرف اللجنة أهنا ستوقف تنفيذ قرار طرد صاحب الشكوى ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة

  الشكوىصاحب كما عرضها الوقائع

، عامالً يف صناعة األلواح املعدنية ةاإليراني -احلرب العراقية شكوى، وهو حمارب سابق يف  الصاحبكان  ١-٢
. حول خطبة تدين اجلنسية املثلية ، اختلف مع إمام مسجد أثناء صالة اجلمعة١٩٩٧ عامربيع ويف . يف يزد بإيران

ويف اليوم التايل، قام ثالثة من موظفي البلدية        . وتعرض بعد النقاش العتداء بالضرب من قِِِبل أفراد الشرطة املدنية         
وقد اسُتجوب خالل هذه . وإغالق متجره؛ مث اقتادوه إىل مركز الشرطة األمنية حيث احتجز ملدة شهرينباعتقاله 
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 يعترف مبعارضته النظام، ولكي تنتزع منه معلومات عن األشخاص أو املنظمات املسؤولني عن قتل الفـترة وُعذِّب لكي   
 .أحد األئمة قبل سبع سنوات

.  بالتعذيب وأُمر بتوقيع اعتراف خطي مل ُيسمح لـه باالطالع على فحواهوبعد شهرين من اعتقاله، ُهدِّد ٢-٢
 شهراً مع األشغال    ٢٨وأخربوه، بعد التوقيع، أنه اعترف بأنه كان ناشطاً ضد النظام، وُحكم عليه بالسجن مدة               

يف يزد،  وبعد ذلك ُنقل إىل سجن جديد، هو سجن خرده بارين           . ومل تكن هنالك أية إجراءات حماكمة     . الشاقة
حيث تعرض طيلة مدة سجنه لصنوف من التعذيب مثل الضرب وعمليات اإلعدام الومهية وإرغامه على مشاهدة                

، بعد أن أهنى مدة سجنه، وأُجرب على توقيع تعهُّد          ٢٠٠٠أغسطس  /وأُطلق سراحه يف آب   . إعدام سجناء آخرين  
 .وأعيد إىل مرتله. بعدم االشتراك ثانيةً يف أنشطة ضد النظام

، شارك صاحب الشكوى يف مظاهرة عّبر خالهلا كثٌري من املشاركني فيها عن             ٢٠٠٢فرباير  /ويف شباط  ٣-٢
وبعد يومني أو ثالثة أيام، علِِم أن مجيع األشخاص الذين . عدم رضاهم عن احلكومة، وقد فّرقتها السلطات بعنف

 ُهوجم مرتله، إال أنه متكن من الفرار عرب   وذات مساء . شـاركوا يف تلك املظاهرة يتم اعتقاهلم الواحد تلو اآلخر         
ه ـوهرب بعد ذلك إىل أستارا، على احلدود مع أذربيجان، مث غادر البالد مبساعدة مهرٍِّب أعد ل               . بـاٍب خلفي  

وقابل يف  . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٨ووصل صاحب الشكوى إىل السويد يف       . وثائق السفر عرب أذربيجان وتركيا    
 ُيفترض أن يساعده يف تقدمي طلب اللجوء مبجرد أن يسلمه وثائق سفره؛ إال أن               مطـار سـتكهومل شخصاً كان     

 .الرجل أخذ الوثائق واختفى

، تقدم صاحب الشكوى بطلب اللجوء إىل املكتب اإلقليمي جمللس   ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ٣٠وبـتاريخ    ٤-٢
. ن مل ُتجر معه مقابلة وقتئذوُعقدت جلسة متهيدية يف نفس اليوم، ولك . سولنا/اهلجـرة السـويدي يف ستكهومل     

، ُعقدت معه مقابلة كاملة، حبضور حمام عينته الدولة، قّدم خالهلا صاحب            ٢٠٠٣فرباير  / شـباط  ٢٧وبـتاريخ   
واستمرت هذه املقابلة مدة ساعتني وعشرين      . الشـكوى معلومات مفصلة عن أسباب وظروف فراره من إيران         

وقدم احملامي إىل . أية مرحلة أخرى من مراحل إجراءات طلب اللجوءدقيقة، ومل ُتجر معه بعد ذلك أية مقابلة يف 
جملس اهلجرة معلومات تكميلية تشتمل على شهادتني طبيتني تؤكدان وجود إصابات مبا يتفق مع ادعاءاته بشأن                

 .التعذيب، فضالً عن سجله الطيب الذي يبني أنه يعاين مرضاً عقلياً واضطرابات يف النوم

ومن ضمن األسباب اليت    . ، رفض جملس اهلجرة طلب صاحب الشكوى      ٢٠٠٣سبتمرب  /يلول أ ٥وبتاريخ   ٥-٢
. أوردها اجمللس أنه يرى أن قصة صاحب الشكوى غري مقنعة، ألنه مل يقدم طلب اللجوء فور وصوله إىل السويد                  

ل الدين قد   وُيضاف إىل ذلك، أنه على الرغم من اعتراف جملس اهلجرة بأن بعض تفسريات الشريعة وفتاوى رجا               
أسفرت عن عقوبة اإلعدام، فإن اجمللس أكد، استناداً إىل أحكام الدستور اإليراين اليت تنظم املمارسات الدينية، أن 

ورأى اجمللس أيضاً أن السلطات     . هـنالك تساحماً جتاه املرتدين عن اإلسالم ما داموا ميارسون شعائر دينهم سراً            
وى، ألهنا أطلقت سراحه من السجن، وألنه ال ينتمي ألي من الفئات اليت             اإليرانية مل تعد مهتمةً بصاحب الشك     

وخلص اجمللس إىل أن صاحب الشكوى قد بالغ        .  يف يزد اليت اهتمت هبا السلطات      ٢٠٠٢شاركت يف مظاهرات    
كن بالتايل اعتباره كثرياً يف تصوير خماطر التعذيب واملعاملة الالإنسانية اليت سيواجهها إذا ُرحِّل إىل إيران، وأنه ال مي

 .الجئاً، وأن حالته البدنية ال تسوغ منحه تصريح إقامة ألسباب إنسانية
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وقدم يف استئنافه مستنداً إضافياً، هو نسخة من        . واستأنف صاحب الشكوى أمام جملس طعون األجانب       ٦-٢
داً بعدم معارضة النظام؛  شهراً؛ وأنه أُطلق سراحه بعد أن وقع تعه٢٨أنه سجن مدة : سجله اجلنائي الذي يوضح

وأنـه اشترك يف أنشطة جديدة ضد احلكومة؛ وأن الشرطة تطارده وأنه سيخضع لإلجراءات القانونية والعقاب                
، طلب أن جيري جملس طعون األجانب حتقيقاً كامالً    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧وبتاريخ  . عندما ُيعثر عليه  

ديسمرب / كانون األول  ٢٣ة شفوية؛ إال أن الطلب ُرفض بتاريخ        عـن التعذيـب، وأن مينحه حق اإلدالء بشهاد        
ومبا أنه اعترب ترمجة . ، طُلب منه أن يبدي مالحظاته عن ترمجة سجله اجلنائي٢٠٠٥مارس / آذار٣١ويف . ٢٠٠٤

، طلب صاحب الشكوى مرة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥وبتاريخ  . املستند صحيحة، فإنه مل ُيبد مالحظات إضافية      
جيـري جملس طعون األجانب حتقيقاً كامالً بشأن التعذيب، وأن مينحه حق اإلدالء بشهادة شفوية؛               أخـرى أن    

مايو، رفض جملس طعون األجانب طلب      / أيار ٢٠وبتاريخ  . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦وُرفض هذا الطلب بتاريخ     
ة اجمللس لسجله   فوفقاً لترمج . وخلص اجمللس إىل أن صاحب الشكوى يفتقر إىل املصداقية        . صـاحب الشـكوى   

وعليه، . ١٩٩٠أغسطس  / آب ١١ إىل   ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٩اجلنائي، سجن صاحب الشكوى خالل الفترة من        
 سنوات، مل جيد اجمللس لـه تفسرياً، بني التواريخ املسجلة على املستند وتواريخ احتجازه وفقاً           ١٠هـنالك فرق    

 جملس اهلجرة، وخلص إىل أن صاحب الشكوى مل يقدم األدلة وأّيد جملس الطعون النتائج اليت توصل إليها. إلفاداته
وبرفض طلبه أصبح أمر طرده سارياً، وأُعيد       . اليت ترجح أنه الجئ أو حباجة إىل احلماية مبوجب قانون األجانب          

 . إىل جملس اهلجرة للتنفيذ

جانب للحصول على ، تقدم صاحب الشكوى بطلٍب جديٍد إىل جملس طعون األ٢٠٠٥مايو / أيار٣١وبتاريخ  ٧-٢
تصريح إقامة، حمتجاً بأن مجيع إفاداته كانت صحيحة، وأنه مل يعلم بعدم دقة السجل اجلنائي إال بعد قرار جملس طعون                    

، اتصل أخو صاحب الشكوى بالسلطات اإليرانية اليت أكدت ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠وبعد قرار اجمللس بتاريخ . األجانب
كرت السلطات أنه كان هنالك خلط بني رقمني يف السجل اجلنائي، وأن فترة             وذ. عـدم الدقـة، وصوبت البيانات     

وأعرب . وأرسل األخ النسخة املصوَّبة إىل صاحب الشكوى      . ١٣٦٧ وليس يف عام     ١٣٧٦السـجن بـدأت يف عام       
 مشرياً إىل أن    احملامي عن أسفه للخطأ غري املقصود، وانتقد جملس الطعون لعدم قيامه بالتحقيق يف األمر بطريقة ُمرضية،               

  ٧ورفض جملس الطعون الطلب بتاريخ    . صـاحب الشـكوى مل ُيخطَـر بـأن اجمللـس شـك يف صـحة النسخة                
 .، حيث رأى عدم وجود حقائق جديدة تستوجب إعادة النظر يف قراره السابق٢٠٠٥يونيه /حزيران

ريح إقامة،  ، تقدم صاحب الشكوى بطلب آخر للحصول على تص        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٠وبـتاريخ    ٨-٢
أرفق به املستند األصلي الذي صوبته السلطات اإليرانية، والذي يثبت أن النسخة األوىل من سجله اجلنائي لـم                 

وقد الحظ اجمللس وجود الكثري من      . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ورفض جملس الطعون طلبه بتاريخ      . تكن صحيحة 
ونتيجةً . لوثائق املقدَّمة بشأن صاحب الشكوى أدلة إثبات      الوثـائق املـزورة قيد التداول، وأنه ال ميكنه اعتبار ا          

 .  لذلك، رأى عدم وجود أسباب تدعو إلعادة تقييم حالة صاحب الشكوى

 الشكوى

 السلطات السويدية توصلت إىل قرارها القاضي برفض طلبه اللجوء بناًء على        أنب الشكوىحيتج صاحب    ١-٣
وبدالً من ذلك، أسست أحكامها بأنه يفتقر إىل  . جه وتوضيحاته معلومـات عامة دون أن تأخذ يف االعتبار حج        

ويذكر صاحب الشكوى . إطالق سراحه من السجن وخطأ طباعي يف سجله اجلنائي: املصداقية، على حقيقتني مها
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أن جملس اهلجرة، باستنتاجه أن إطالق سراحه من السجن يعين أن السلطات اإليرانية غري مهتمة به، مل يأخذ يف                   
وأضاف أنه ال جملس اهلجرة وال جملس طعون األجانب فند          . عتبار مجيع املعلومات ذات الصلة اليت قدمها إليه       اال

تفسريه بأن عدم تقدميه طلب اللجوء فور وصوله إىل السويد يعزى إىل ضعف حالته العقلية واجلسدية، وأنه تقدم                  
 .لهبالطلب مبجرد أن أصبح قادراً على ذلك، أي بعد يومني من وصو

جملس طعون األجانب مل يهمل فقط إخطاره بأنه يطعن يف صحة ترمجة سجله  أن صاحب الشكوى ويرى ٢-٣
اجلنائي، ولكنه رفض أيضاً، يف وقت الحق، النظر يف النسخة املصوَّبة، مدعياً وجود مستندات أخرى مزورة قيد                 

فمن جهة، اُستخدمت النسخة    : ا اجمللس ويشري صاحب الشكوى إىل سياسة الكيل مبكيالني اليت يتبعه        . الـتداول 
املشكوك يف صحة ترمجتها أساساً للحكم؛ ومن جهة أخرى، ُرفضت النسخة اليت صوَّبتها السلطات اإليرانية على 

ويالحظ صاحب الشكوى أن اجمللس مل يتصل قط بالسفارة السويدية يف طهران للتحقق             . أهنا تفتقد قيمة اإلثبات   
، يدفع صاحب الشكوى بأن جملس طعون األجانب رفض طلباته املتكررة لإلدالء            وأخرياً. مـن صـحة املستند    

عدا احلاالت اليت يتضح فيها أن جلسات االستماع        (بشهادة شفوية أمامه على الرغم من أنه حق يكفله القانون           
األحرى ويؤكد صاحب الشكوى أنه إذا كانت السلطات السويدية تشك يف مصداقيته، لكان ). هذه غري ضرورية

 .هبا استخدام الشهادة الشفوية للطعن يف ادعاءاته

ويذكر صاحب الشكوى أن عدم قيام السلطات السويدية بتقييم طلبه اللجوء بطريقة موضوعية وحمايدة               ٣-٣
 قادها إىل التقليل    -ومنهجية، وبفحص املعلومات التكميلية ذات الصلة، حىت خلصت إىل أنه غري ذي مصداقية              

ويدعي أنه بالنظر إىل معاملة إيران للمنشقني السياسيني،        . ن املخاطر املرتبطة بعودته إىل إيران     بشـكل جسيم م   
والوضع املتردي حلقوق اإلنسان، وجتربته الشخصية مع السجن والتعذيب على أيدي السلطات اإليرانية، فضالً عن 

. ١٩٩٦هم بعداء الدولة بسبب أنشطته منذ عام الدليل الذي يثبت أنه ال يزال مالحقاً من الشرطة األمنية، رمبا اتُّ
ويضيف أن ترحيله القسري إىل إيران سيعرضه من جديد للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 .الالإنسانية أو املهينة

 مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةعلى  الطرف الدولة مالحظات

 الشكوى مل توفر احلد األدىن      بأن،  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٩  يف قدمتهاة   الطرف مبوجب مذكر   الدولة تدفع ١-٤
وطعنت الدولة  .  من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٢ة وفقاً للفقرة    مقبولغري  من األدلة إلثبات االدعاء، وينبغي أن تعترب        

عت بأنه وفقاً   الطـرف أيضاً، مبدئياً، يف مقبولية الشكوى بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، حيث دف              
إال أن . حلكم جديد من أحكام القانون السويدي ميكن جمللس اهلجرة النظر يف قضية صاحب الشكوى مرة أخرى            

، هذا اجلزء من مذكرهتا، بعد أن قرر جملس اهلجرة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩الدولة الطرف عادت وسحبت بتاريخ 
 .قامة عدم منح صاحب الشكوى تصريح إ٢٠٠٦مارس / آذار٣بتاريخ 

وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، تالحظ الدولة الطرف، وجود العديد من التقارير عن وقوع انتهاكات               ٢-٤
جسـيمة حلقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، إال أن ذلك ال يكفي إلثبات أن إعادة صاحب الشكوى                  

، عليه أن يثبت أنه يواجه       ذلك االنتهاك  لكي حيدث مثل  و.  من االتفاقية  ٣قسـراً سوف يشكل انتهاكاً للمادة       
جمرد ميكن الدفاع عنها تتجاوز  قضيةعرض ، كما عليه للتعذيبوحقيقياً وحمتمالً يتمثل يف تعرضه  اً شخصياًخطر
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وتسرد الدولة  . روايتهل الداعمةدلة  األ يف مجع وتقدمي     عليه عبء أساسي   فصاحب الشكوى شك،  الفتراض أو   الا
أ املنصوص عليه    قانون األجانب وتشري إىل أن العديد من تلك األحكام تعكس نفس املبد            منلصلة  الطرف األحكام ذات ا   

، يقضي  ١٩٩٦/١٩٩٧ وتالحظ الدولة الطرف أن مشروع القانون احلكومي لسنة          . من االتفاقية  ٣ من املادة    ١ الفقرةيف  
صاحب الطلب تقدمي دليل يثبت بوضوح أنه       بقـبول رواية صاحب الطلب إذا بدت قابلة للتصديق، إذ نادراً ما يستطيع              

وقد خلص كل من جملس اهلجرة وجملس طعون األجانب إىل أن صاحب الشكوى غري ذي               . يواجـه خطـر االضطهاد    
 قادرة حبكم  اللجوء هي بطبيعة احلال      مقابالت الوطنية املعنية بإجراء     ةبأن السلط  الدولة الطرف    كمـا تدفع  . مصـداقية 

" دليل إجراءات ومعايري حتديد مركز الالجئ     "تشري الدولة الطرف    و. اللجوء ملتمسقية ادعاءات   مصدا تقييمعلى   عهاموق
الـذي أعدته املفوضية السامية لشؤون الالجئني، وتدفع بأن على صاحب الشكوى أن يدعِّم إفاداته بأي دليل متاح، وأن    

 . يقدم تفسرياً مقبوالً ألي نقص يف األدلة

رف أن صاحب الشكوى قدم طيلة فترة اإلجراءات عدداً من اإلفادات املتعارضة بشأن مسائل              وتالحظ الدولة الط    ٣-٤
أوالً، تباينت األسباب اليت أوردها صاحب الشكوى، فيما        : فقد برزت التناقضات التالية   . ذات أمهية قصوى يف تقييم دعواه     

 جملس اهلجرة، وإىل جملس طعون األجانب، ويف        يـتعلق باعـتقاله وحلظة حجزه، بدرجة كبرية يف اإلفادات اليت قدمها إىل            
فقد ذكر جمللس اهلجرة أنه اختلف مع إمام مسجد ألن خطبته تناولت مسائل تارخيية فقط، وأنه                . الشكوى املقدمة إىل اللجنة   

خر، وأنه اعُتقل   مت اعتقاله بعد أسبوع؛ وأكد جمللس طعون األجانب أنه أعلن لإلمام أنه يعتقد أن من األفضل أن يعتنق ديناً آ                   
وهنالك أيضاً عدد من اإلفادات     . يف اليوم التايل؛ وادعى للّجنة أنه صرخ يف وجه اإلمام أثناء خطبة حتدثت عن اجلنسية املثلية               

وتالحظ الدولة الطرف أن  . املتناقضة يف رواية صاحب الشكوى فيما يتعلق بتاريخ ومدة سجنه، وهل صدر حبقه حكم أم ال               
.  شهراً ٢٨د أثناء املقابلة اليت أجرهتا معه السلطات احمللية بأنه مل يصدر عليه حكم قط، وأنه ُسجن مدة                  صاحب الشكوى أفا  

 شهراً بعد احتجازه ٢٦وتالحظ أيضاً أنه ادعى يف االستئناف الذي قدمه جمللس طعون األجانب أنه ُحكم عليه بالسجن مدة                
 شهراً بعد احتجازه ملدة     ٢٨ توقيع اعتراف وُحكم عليه بالسجن مدة        ملـدة شـهرين، وأنه ذكر أخرياً للجنة أنه أُجرب على          

وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان يطوِّر ادعاءاته ويضيف إليها يف مراحل اإلجراءات املتتالية، األمر             . شـهرين 
فادات صاحب الشكوى   وفضالً عن ذلك، ُيالَحظ أن هنالك تناقضات يف إ        . الـذي يدعو إىل التشكك اجلاد يف مصداقيتها       

، بينما ادعى يف    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٣فقد أفاد يف طلب اللجوء أنه قدم إىل السويد يف           . املتعلقة بتاريخ قدومه إىل السويد    
 .أبريل/ نيسان٢٨االستئناف املقدم إىل جملس طعون األجانب أنه قدم يف 

 بشهادات   تتعلق مبعلوماتها   يف طهران مدَّ   طلبت من السفارة السويدية   وتدفع الدولة الطرف كذلك بأهنا       ٤-٤
خلص إىل أنه    قانونياًواستشارت السفارة خبرياً    . صادرة يف إيران قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق باحتجازه        

فالشهادة األوىل وهي مستخرج لسجله اجلنائي، تتضمن       . يكـاد يكـون من املؤكد عدم صحة تلك الشهادات         
دةً يف السجل اجلنائي، منها على سبيل املثال أن صاحب الشكوى أُفرج عنه معلومـات ال ميكـن أن ُتذكـر عا     

فالسجل اجلنائي يتضمن فقط معلومات عن      . بكفالـة، وأنـه واصل أنشطته السياسية، وأنه مالحق من الشرطة          
أما . وُيضاف إىل ذلك أن الشخص الذي ميضي مدة سجن ال ميكن أن ُيفرج عنه بكفالة              . اجلرائم وأحكام اإلدانة  

الشـهادة الثانية، واليت يدعى أهنا تصويب لألوىل، فتتضمن معلومات تفيد بأن الشخص املعين قد اسُتدعي ألداء                 
وتالحظ السفارة أن أياً من الشهادتني مل تذكر اجلرائم اليت أُدين           . اخلدمة العسكرية، خالل فترة السجن املزعومة     

، فإهنا مل   ٢٠٠٢يوليه  /ن الشهادة األوىل يعود تارخيها إىل متوز      وتؤكد الدولة الطرف أنه على الرغم من أ       . بسببها
، وأن صاحب الشكوى مل يشر حىت إىل وجودها أثناء املقابلة اليت أجراها معه              ٢٠٠٤سبتمرب  /ُتقدم إال يف أيلول   
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طأ يف وأخرياً، تالحظ الدولة الطرف أنه ال صاحب الشكوى وال حماميه تنبه إىل اخل           . ٢٠٠٣جملس اهلجرة يف عام     
 .التاريخ املذكور يف الشهادة األوىل، مستنتجةً أن صاحب الشكوى قدم معلومات ومستندات مزورة

وختلص الدولة الطرف إىل أنه حىت يف حالة اإلقرار بثبوت تعرض صاحب الشكوى للتعذيب يف املاضي،                 ٥-٤
 . نفإن ذلك ال يثبت ادعاءه بأنه معرض حالياً خلطر التعذيب إن أُعيد إىل إيرا

  مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةبشأن الطرف الدولة مالحظات  على صاحب الشكوىتعليقات

 أن مجيع سبل االنتصاف احمللية قد ،٢٠٠٦يونيه / حزيران ٢٠ مرة أخرى بتاريخ      الشكوى صاحب يؤكد ١-٥
يته ال يستطيع   اسـُتنفدت، ويدفـع بأنـه على الرغم من بدء سريان قانون األجانب اجلديد فإنه يف ظروف قض                 

ويالحظ صاحب الشكوى أن جملس اهلجرة أجرى معه مقابلة واحدة . االسـتئناف مبوجـب األحكـام اجلديدة     
وال ُيشكِّل حمضر املقابلة    . اسـتمرت ساعتني وعشرين دقيقة، وأهنا متت بعد حوايل السنة من قدومه إىل السويد             

ٍل من جملس اهلجرة وجملس طعون األجانب استندت إىل         ويالحظ صاحب الشكوى أن قرارات ك     . وصفاً دقيقاً ملا قيل   
ويالحظ أنه طلب، يف مناسبتني خمتلفتني، حق اإلدالء بشهادة شفوية . معلومات ُحصل عليها خالل املقابلة املشارة إليها

. لهيف جملـس طعـون األجانب ألن جملس اهلجرة أساء احلكم على مصداقيته وإفاداته املتعلقة بالتعذيب الذي تعرض    
ويالحظ، أوالً، أنه، فيما يتعلق     . ويضيف أنه ال جملس اهلجرة وال جملس طعون األجانب تطرق إىل التناقضات املدعاة            
ويدفع بأنه من الطبيعي أن يورد      . بالتناقضات املدعاة يف أسباب اعتقاله، تناول يف اختالفه مع اإلمام عدة قضايا خمتلفة            

ومات وتفاصيل إضافية، ويكون ذلك،يف بعض األوقات، رداً على أسئلة          يف كـل مـرحلة من مراحل اإلجراءات معل        
وفيما يتعلق بتوقيت اعتقاله، فإنه يدفع بضرورة األخذ يف االعتبار حقيقة أن األشخاص الذين يتعرضون               . ُتطـرح عليه  

 إضافة إىل ذلك، ويالحظ. ألنواع خمتلفة من األذى والصدمات قد يصابون بفقدان الذاكرة فيما يتعلق بتلك الصدمات           
وفيما يتعلق بالتناقضات املفترضة يف     . أن املقابلـة أُجريت معه بعد مرور أكثر من مخس سنوات على تاريخ األحداث             

رواية صاحب الشكوى بشأن وقت ومدة سجنه، وما إذا كان قد صدر حبقه حكم، يدفع بأنه أفاد بالفعل، بأنه لـم                    
، مرهون مبا إذا كان احلساب )٢٨ أم ٢٦(يف عدد الشهور اليت قضاها حمتجزاً تتم إدانته قط يف حمكمة، وأن االختالف 

 .يشمل فترة الشهرين اللذين قضامها حمتجزاً قبل توقيع االعتراف

ويالحـظ صاحب الشكوى أنه يف أثناء اإلجراءات املعروضة على اللجنة طلب عدة مرات متديد املهلة                 ٢-٥
لك إىل أنه كان ينوي توفري دليل على سجنه وعلى حقيقة أنه ال يزال              ويعود السبب يف ذ   . لـتقدمي املعلومـات   
. ولسوء احلظ، مل يكن بإمكانه فعل ذلك دون القيام بعمل يعتقد أنه يعرض أقاربه للخطر              . مالحقاً من السلطات  

 .ومع ذلك، يدفع بأنه أوىف بالتزامه جبمع وتقدمي األدلة اليت تؤيد ادعاءاته

لومات اخلاصة بقدومه إىل السويد، يدفع صاحب الطلب بأنه اضطُر إىل الفرار من إيران      وفيما يتعلق باملع   ٣-٥
ويالحظ صاحب  . مبسـاعدة ُمهرِّب زوده مبستندات مزورة ألنه مل يكن ممكناً حصوله على جواز سفر يف إيران               

أن تكون مسؤولة عن    الشكوى أن االهتمام بالتحقق من خط الرحلة ينشأ من احلاجة إىل حتديد الدولة اليت جيب                
وحيتّج بأن حاجة طالب اللجوء إىل احلماية ال ميكن رهنها مبا إذا كان قد قدم إفادات صحيحة عن                  . طلبه اللجوء 
ومبجرد أن أدرك صاحب الشكوى أن السلطات السويدية تعلق أمهية قصوى على خط رحلته، قّدم               . خط رحلته 

 . طعون األجانب لـم يعلق أية أمهية على هذا التعارضويالحظ أن جملس. قسيمة أمتعته تأييداً إلفادته
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ويؤكد صاحب الشكوى أنه رغم صحة رواية الدولة الطرف بشأن قرار جملس اهلجرة، فإن أحد األسباب  ٤-٥
ويدفع صاحب الشكوى بأن . األساسـية لـرفض طلبه هو أنه أُطلق سراحه، وبالتايل مل تعد السلطات مهتمة به     

على خطبة اجلمعة، غري وارد يف حمضر       " أسبوع"أنه ذكر خالل املقابلة أنه اعُتقل بعد مرور         تأكيد الدولة الطرف    
 .وما أكده يف املقابلة هو أن متجره أُغلق بعد أسبوع من جداله مع اإلمام. املقابلة

. ويؤكـد صاحب الشكوى أن وصف االستئناف املرفوع إىل جملس طعون األجانب صحيح يف األساس               ٥-٥
 فإن ترمجة السجل اجلنائي الذي قدمه صاحب الشكوى فيما يتعلق باحتجازه، تفيد بأنه أُطلق سراحه                ومع ذلك، 

فخالل إجراءات طلب اللجوء جبميع مراحلها، أفاد صاحب الشكوى أنه أُطلق           . بكفالـة، وهو أمر غري صحيح     
 .يف أي نشاط ضد النظام اإليراينسراحه بعد أن أُرغم على توقيع مستند تعهد فيه بأشياء من بينها عدم املشاركة 

ويدفـع صـاحب الشـكوى بأنه يستحيل عليه التعليق على ما إذا كان الشخص أو األشخاص الذين                   ٦-٥
فاالستنتاج الذي يفيد بأن املستند مزور أُسس على معلومات أوردها . استشارهتم السفارة يف طهران خرباء مؤهلني
وفيما يتعلق بالشهادات نفسها، يؤكد صاحب الشكوى أن .  السفارةخبري جمهول يف تقرير مشكوك فيه صادر من

جملـس طعون األجانب، خبربته الواسعة يف فحص مثل تلك املستندات، مل يثر تلك االعتراضات اليت تثريها اآلن                  
فعـلى الرغم من أن اجمللس وجد تناقضات بني بعض احلقائق الواردة يف الشهادات املقدمة               . الدولـة الطـرف   

فـادات اليت أدىل هبا صاحب الشكوى، فإنه لـم يثر، يف أي وقت من األوقات، مسألة ما إذا كان السجل                    واإل
وفيما يتعلق بالشهادة الثانية، فإن السفارة مل تّدع، ولو         . اجلنائي يتضمن أو ال يتضمن نوعاً معيناً من املعلومات        

 أن املستند األول مزور، فال بد أن يكون الثاين          جمـرد ادعاء، أن هذا املستند مزور، بل خلصت فقط إىل أنه مبا            
 .وخيلص صاحب الطلب إىل أن الدولة الطرف مل تثبت ادعاءاهتا بتزوير املستندات. كذلك

 على الرغم من أن تارخيها يعود إىل عام      ٢٠٠٤وفـيما يتعلق حبقيقة أن الشهادة مل تقدم إىل جملس الطعون إال يف عام                 ٧-٥
كوى أنه بعد أن رفض جملس اهلجرة طلبه، أشار عليه حماميه بأن حياول احلصول على مستندات                ، يوضـح صاحب الش    ٢٠٠٢
ومل يكن صاحب الشكوى،    . واتصل بعد ذلك بأسرته يف إيران، حيث أخربه أخوه أن حبوزته نسخة من سجله اجلنائي              . إضافية

 .إىل طلب املستند من السلطاتقبل ذلك، على علٍم بوجود هذا املستند، وهو جيهل السبب الذي دعا أخاه 

ويؤكد أن  . ويالحـظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف مل تطعن يف أي وقت يف أنه احُتجز وُعذِّب                ٨-٥
 . املعلومات اليت قدمها، بشأن التدابري اليت اختذهتا السلطات ضده، توضح أهنا ال تزال تبحث عنه

  الطرف الدولة من  مقدمةإضافيةتعليقات 

فرداً على تأكيد صاحب    .  املالحظات التكميلية التالية   ت الدولة الطرف  مد، ق ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٥ بتاريخ ١-٦
 الدولة إىل احملضر الشكوى بأن حمضر املقابلة مل ُيشر إىل ما إذا كان قد اُعتقل بعد أسبوع من مناقشته مع اإلمام، تشري 

 .هو ما حدث بعد أسبوع من خطبة اجلمعةالذي أفاد، يف احلقيقة، بأنه اعُتقل بعد إغالق متجره، و

بكلمة كفالة، رجع اخلبري القانوين إىل املستندات األصلية، ومل تكن لديه " تعهُّد"وفيما يتعلق بترمجة كلمة  ٢-٦
وذكر اخلبري أن السجل اجلنائي ال يتضمن سوى معلومات عن          . فكـرة عن الكيفية اليت ُترمجت هبا املصطلحات       

 .دانة، وحيث إن املستند تضمن معلومات إضافية، فقد اعُترب مشكوكاً يف صحتهاجلرائم وأحكام اإل
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وأخرياً، رداً على تأكيد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف مل تطعن يف حقيقة احتجازه وتعرضه لإليذاء  ٣-٦
ومع . تهااجلسدي والتعذيب، ذكرت الدولة الطرف أنه ليس يف استطاعتها تأكيد هذه املسألة أو الطعن يف صح               

ذلك، تؤكد أن الشهادات الطبية اليت قدمها صاحب الشكوى تؤيد وجود آثار جروح، ولكنها ال تثبت، يف حد                  
ويضاف إىل ذلك أن الشهادة، اليت تؤكد أن اجلروح تتطابق مع وصف صاحب   . ذاهتـا، مىت أو كيف أصيب هبا      

 .يبالشكوى لكيفية حدوثها، ليست صادرة من خبري خمتص يف جمال التعذ

 املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة 

 النظر يف املقبولية

قـبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف بالغ من البالغات، جيب أن تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما إذا كان                     -٧
 من املادة   )أ(٥وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا تقضي به الفقرة         .  من االتفاقية  ٢٢البالغ مقبوالً أم ال مبوجب املادة       

 من االتفاقية، من أن هذه املسألة نفسها لـم ُتبحث وال جيري حبثها مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق ٢٢
 واليت أبلغت ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩وإثر معلومات تلقتها اللجنة من الدولة الطرف يف . الدويل أو التسوية الدولية

 منح صاحب الشكوى تصريح إقامة، تعترب اللجنة ٢٠٠٦مارس /ذار آ٣فيها اللجنة أن جملس اهلجرة رفض بتاريخ 
. وترى اللجنة أنه ال توجد عوائق أخرى حتول دون مقبولية البالغ          . أن مجيع سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت      

 .تعترب اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع فوراً يف النظر يف أسسها املوضوعيةو

 النظر يف األسس املوضوعية

شكل انتهاكاً ي إيرانالشكوى إىل صاحب  ترحيل ما إذا كان بتحديدة تتعلق املسألة املعروضة على اللجن   ١-٨
شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت        أي   من االتفاقية بعدم طرد      ٣اللـتزام الدولة الطرف مبوجب املادة       

 .لتعذيباطر خل سيتعرضهناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه 

االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك مدى       يف احلسبان مجيع    اللجنة  تأخذ  خطر التعذيب،   وعـند تقيـيم      ٢-٨
اهلدف بيد أن .  يف الدولة املعنية أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسانسيمةوجود منط ثابت من االنتهاكات اجل

. لتعذيب يف البلد الذي سيعود إليه     اطر  خلصياً   شخ سيتعرضمـن هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد املعين            
 أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما سيمةن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلأ يترتب على هذاو

ال إذ  ؛لتعذيب عند عودته إىل ذلك البلداطر خل سيتعرضأن شخصاً بعينه لقول بال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً ل
 ال يعين عدم وجود منط      ،وباملثل. توفر أسباب أخرى تبني أن الفرد املعين سيتعرض شخصياً هلذا اخلطر          بـد من    

تعذيب يف ظل   الطر  املعين معرضاً خل   الشخص ه ال ميكن اعتبار    حلقوق اإلنسان أن   سيمةثابـت من االنتهاكات اجل    
 .الظروف احملددة اخلاصة به

إذا كانت ، والذي يوضح أن اللجنة ُملَزمة بتقدير ما ٣ اخلاص باملادة ١وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم  ٣-٨
أن خطر ُسلِّم، وعيد أو رد أو أُ سيتعرض خلطر التعذيب إذا طُصاحب الشكوىهناك أسباب جوهرية لالعتقاد بأن 

 عيارمب هذا اخلطر    يشترط أن يفي  ال  و. أو الشك االفتراض  ر على أسس تتجاوز جمرد      قـدَّ  يُ  جيـب أن   التعذيـب 
  .اً وحمدقياًشخصالراجح، بل حيب أن يكون حتمال اال
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وجود خطر  ب اللجنة حجة صاحب الشكوى      الحظتاحلالة،  هذه   احتمال التعرض للتعذيب يف      تقيـيم  وعـند  ٤-٨
 وعلى أساس أن    ،ما ادعى تعرضه لـه من سجن وتعذيب سابقَني        إىل إيران، على أساس      أُعيد لتعرضه للتعذيب إذا     متوقع

وتالحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى بأن      . ه يف مظاهرة ضد احلكومة تعين أنه مل ميتثل لشرط إطالق سراحه           مشـاركت 
إجراءات طلب اللجوء يف السويد معيبة ألسباب من ضمنها أن طلبات منحه حق اإلدالء بشهادة شفوية أمام جملس طعون     

ينبغي جمللس الطعون منح مثل ذلك احلق إن كان من          األجانـب قد ُرفضت على الرغم من نص القانون حتديداً على أنه             
وتالحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى قدم شهادات طبية لتأييد حجته بشأن تعرضه             . املفـترض أن يفـيد التحقيق     

للتعذيـب، وأن السـلطات احمللية مل تشّك يف أن صاحب الشكوى قد احُتجز وتعّرض لإليذاء اجلسدي والتعذيب، على    
 . شارة الدولة الطرف إىل أنه ليس يف استطاعتها تأكيد أو رفض ذلك االدعاءالرغم من إ

ومـع ذلـك، تالحظ اللجنة أيضاً أنه بينما حيتمل أن يكون صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب، فإن املسألة                 ٥-٨
ترب أنه حىت يف حالة     وتع. املطـروحة تـتعلق بـتحديد ما إذا كان يواجه حالياً خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إىل إيران                 

افتراض أن صاحب الشكوى قد احُتِجز وُعذِّب يف إيران يف املاضي، فإن ذلك ال يترتب عليه تلقائياً أنه، بعد مرور ست                     
 .) أ(سنوات على األحداث املُّدعى وقوعها، سيكون معرضاً خلطر التعذيب إذا أُعيد إىل إيران يف املستقبل القريب

دولة الطرف قدمت أسباباً مستفيضة قائمة على شهادة خبري، حصلت عليها سفارهتا ال أن اللجنة وتالحظ ٦-٨
وتالحظ .  إلثبات احتجازه يف إيرانصاحب الشكوىيف طهران، لتفسري تشكيكها يف صحة املستندات اليت قدمها 

ات اللجوء يف   أيضـاً أن حجج صاحب الشكوى واألدلة املؤيدة هلا قد ُعرضت على اهليئات املعنية بالبت يف طلب                
روايته ل املؤيدة أن على صاحب الشكوى مجع وتقدمي األدلة تؤكد فيها اليت بآرائها السابقةوتذكِّر . الدولة الطرف

وختلص اللجنة، يف هذه القضية،     . وتكرر أهنا ليست هيئة استئناف وال هيئة شبه قضائية وال إدارية           ،) ب(لألحداث
 .ب الشكوى مل يكن معيباً يف هذا اخلصوصإىل أن نظر الدولة الطرف يف قضية صاح

وترى اللجنة، أن صاحب الشكوى مل يقدم دليالً على اخنراطه يف أي نشاط سياسي ذي أمهية من شأنه                   ٧-٨
ومل يقدم أيضاً دليالً آخر ملموساً يثبت أنه ال يزال معرضاً بصفة            . أن يـبقي على اهتمام السلطات اإليرانية به       

 الذكر، ختلص اللجنة إىل أن صاحب الشكوى مل         السالفة ولألسباب. ا أُعيد إىل إيران   شخصية خلطر التعذيب إذ   
  . عند عودته إىل إيرانحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيبمتوقعاً و خطراً سيواجه بأنه ءه ادعايثبت

غريه من ضروب   مناهضة التعذيب و   من اتفاقية    ٢٢ من املادة    ٧ختلص جلنة مناهضة التعذيب، عمالً بالفقرة       و -٩
 إىل أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إىل إيران لن            املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،        

 . من االتفاقية٣يشكل خرقاً للمادة 

 احلواشي

، ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦، اآلراء املؤرخة    ٢٤٥/٢٠٠٤، البالغ رقم    ضد كندا . س. س. سانظـر    )أ( 
 .٦-٨، الفقرة ٢٠٠٠مايو / أيار١٠، اآلراء املؤرخة ١٢٦/١٩٩٩، البالغ رقم هاد ضد سويسرا؛ ٤-٨الفقرة 

 ؛٥-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧، اآلراء املؤرخة    ٢٥٦/٢٠٠٤، البالغ رقم    مهدي زاري ضد السويد   انظـر    )ب( 
، البالغ ضد السويد. ل. س ؛٥-١٣، الفقرة ٢٠٠٤مايو / أيار١٤، اآلراء املؤرخة ٢١٤/٢٠٠٢، البالغ رقم ضد أملانيا. ك. أ. م

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠١مايو / أيار١١، اآلراء املؤرخة ١٥٠/١٩٩٩رقم 
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 ٢٧٩/٢٠٠٥البالغ رقم 

 )ميثلهما حمام(. م. وك. ت. ك  :املقدم من

 صاحبا البالغ  :الشخص املدعى أنه ضحية

 سويدال  :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلنة مناهضة التعذيب    
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب /ثاين تشرين ال١٧ يف وقد اجتمعت 

من  ٢٢جب املادة   مبو. م. وك. ت.  املقدم إليها من ك    ٢٧٩/٢٠٠٥ من النظر يف البالغ رقم       وقـد فرغت   
 ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 با البالغ وحماميهما والدولة الطرف، مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا صاحوقد وضعت يف اعتبارها 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

، املولود يف .م. وهي مواطنة رواندية تنتمي إىل مجاعة اهلوتو اإلثنية، وابنها، ك    . ت. غ مها ك  الـبال ا  صـاحب  ١-١
ورغم أهنما ال حيتجان مبواد . نتظار الترحيل من السويد إىل رواندا، وكالمها با ٢٠٠٣أبريل  / نيسـان  ٣٠السـويد يف    

، فإن ادعاءاهتما   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             حمددة يف   
 .) أ(وميثلهما حمام.  منها٣على ما يبدو تثري قضايا ختضع ألحكام املادة 

، من الدولة  من نظامها الداخلي١٠٨ من املادة ١ للفقرة وفقاً، طلبت اللجنة، ٢٠٠٥سبتمرب / أيلـول ٩ويف   ٢-١
، ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف  . الطـرف عـدم ترحيل صاحيب البالغ إىل رواندا ما دامت قضيتهما قيد نظرها             

 .وافقت الدولة الطرف على طلب اللجنة

  ) ب(اخللفية الوقائعية

، كانت تعيش يف ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٧صـول الوارد امسها أوالً يف البالغ إىل السويد يف      قـبل و   ١-٢
الدميقراطي من أجل التجديد ما بني      ) Ubuyanja(وكانت هي وأخوها قد انضما إىل عضوية حزب أوبوياجنا          . كيغايل

وعقب هذا االجتماع، ألقي    . حزب، حضرا اجتماعاً لل   ٢٠٠٢أبريل  /ويف نيسان . ٢٠٠٢مايو  /فـرباير وأيار  /شـباط 
، ألقي القبض على الوارد امسها ٢٠٠٢مايو /ويف أيار. القبض على زعيمي احلزب، السيد بيزميونغو والسيد نتاكريوتينكا

. ومل تر أخاها منذئذ   . أوالً يف الـبالغ وأخـيها وُحِبسـت يف حاويـة يف رميريا يف كيغايل مع ست نساء أخريات                  
وتعرضت لالغتصاب مراراً   . حزب أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديد     ها ودور أخيها يف     واسُتجِوبت خبصوص دور  

 .، الوارد امسه ثانياً يف البالغ، والذي ُوِلد يف السويد.م. حتت طائلة التهديد باإلعدام، فأصبحت حامالً بابنها ك
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إىل مجاعة دينية ساعدهتا على  ، ساعدها جندي على الفرار، واصطحبها       ٢٠٠٢أكـتوبر   /ويف تشـرين األول    ٢-٢
 ٢٣ويف  . ، وصلت إىل السويد وطلبت اللجوء     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ويف  . ترتيب عملية هروهبا إىل السويد    

، رفض جملس اهلجرة طلبها بدعوى افتقاره إىل املصداقية وعلى أساس ما استجد من تطورات يف                ٢٠٠٤مـارس   /آذار
، مت تأكيد قرار جملس     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ويف  . ، ُوِلد ابنها  ٢٠٠٣ويف عام   . ٢٠٠٣رواندا عقب انتخابات عام     

 ، رفض جملس طعون األجانب     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٧ويف  . اهلجـرة عقـب الطعن فيه لدى جملس طعون األجانب         
 .طلباً جديداً

 الشكوى

ستتعرض على الفور لالعتقال والتعذيب من      تدَّعي الوارد امسها أوالً يف البالغ أهنا إذا ما أُعيدت إىل رواندا ف             ١-٣
وسوف . حزب أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديد     قبل املديرية الرواندية للمخابرات العسكرية بسبب انتمائها إىل         

 بل ختشى أن تتعرض هي     . تـتعرض مـرة أخرى لالغتصاب واالستجواب إلرغامها على الكشف عن كيفية هروهبا            
 .وابنها للقتل

دعـي كذلك أهنا ستحاكَم أمام حماكم نظام الغاكاكا اليت أنشأهتا احلكومة لالقتصاص من مرتكيب اإلبادة                وت ٢-٣
 فرد من اهلوتو ُينتظَر مثوهلم أمام هذه احملاكم، وذلك ٧٦٠ ٠٠٠وتدعي أهنا من بني   . ١٩٩٤اجلماعية اليت وقعت عام     

 .ت يف مستشفى كيغايلعلى وجه اخلصوص نظراً ملشاركتها املزعومة يف جمزرة ارتكب

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية

وتقول إن  . ، قدمت الدولة الطرف بياهنا بشأن املقبولية واألسس املوضوعية        ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ١٩يف   ١-٤
وتشري ن األجانب، الـبالغ غري مقبول بالنظر إىل ضعف احلجج اليت يستند إليها، وتسرد األحكام ذات الصلة من قانو       

وتتبوأ .  مناهضة التعذيب   من اتفاقية  ٣ من املادة    ١يف الفقرة    الوارداملبدأ  عكس نفس   يإىل أن العديد من تلك األحكام       
. السلطة الوطنية اليت جتري املقابلة اخلاصة باللجوء بطبيعة احلال موقعاً مناسباً لتقييم املعلومات اليت يقدمها طالبو اللجوء

نوفمرب / تشرين الثاين١٥ويف . ١٩٨٩ُسنَّت تعديالت مؤقتة لقانون األجانب لعام ، ٢٠٠٥نوفمرب /ين الثاين تشر٩ويف 
مارس / آذار٣١ بدء نفاذ قانون األجانب اجلديد يف       سارية حىت  حيز التنفيذ وستظل     عديالت، دخلـت تلك الت    ٢٠٠٥
أمر نح تصريح اإلقامة لألجانب الذين يصدر حبقهم  املؤقتة أُسساً قانونية إضافية ملعديالتواعـتمدت تلك الت  . ٢٠٠٦

ـ     من قانون األجانب، فإنه إذا      ٢اجلديد  من الفصل   ) ب(٥ ادةواستناداً إىل امل  . طردبالرفض دخول البلد أو     هنـائي ب
دخل حيز التنفيذ، ميكن جمللس اهلجرة      يكون قد   طرد  الدخول أو   الرفض  بتوفـرت ظـروف جديدة بشأن تنفيذ أمر         

فقاً لطلب من أجنيب أو مببادرة من اجمللس ذاته، أن مينح تصريح إقامة، وذلك يف مجلة أمور، إذا كان هناك                 السويدي، و 
ما حيمل على االعتقاد بأن البلد الذي سيعاد إليه الشخص لن يرغب يف قبول األجنيب، أو إذا كانت هناك عوائق طبية                     

 .حتول دون تنفيذ األمر

وعند . تصريح اإلقامة إذا كان يكتسي طابع مصلحة إنسانية عاجلة لسبب آخروعالوة على ذلك، ميكن منح    ٢-٤
اللجوء ما إذا كان تقييم اجلوانب اإلنسانية، ُيراعى باخلصوص ما إذا كان األجنيب موجوداً يف السويد منذ فترة طويلة، و

كما توىل عناية .  الدخول أو أمر الطردممكن عند إنفاذ رفضغري إىل تدابري قسرية، على أساس احلالة يف البلد املستقِبل، 
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من روابط، واحتمال تعرض صحة الطفل      هبا  الطرف وما لـه    الدولة  خاصة للحالة االجتماعية للطفل، وفترة إقامته يف        
وال . ب أمنيةاكما ُيراعى ما إذا كان األجنيب قد ارتكب جرائم فيجوز رفض منحه تصريح إقامة ألسب. ومنائـه للضرر  

 . يف صيغتها املنقحة٢من الفصل ) ب(٥يف القرارات اليت يتخذها جملس اهلجرة مبوجب املادة ميكن الطعن 

وخبصوص وقائع القضية، تورد الدولة الطرف املربرات الكامنة وراء قرار جملس اهلجرة القاضي برفض طلب                ٣-٤
 أو احلصول على رخصة اإلقامة       من قانون األجانب   ٣ من الفصل    ٢صاحيب البالغ التمتع بوضع الالجئ مبوجب املادة        

 من ٥ باعتبارمها أجنبيني حباجة إىل احلماية أو لدواٍع إنسانية مبوجب الفقرة الفرعية            ٣ من الفصل    ٣مبوجـب املـادة     
فقد رأى أن احلالة السياسية العامة يف رواندا ال تشكل يف حد ذاهتا مربراً ملنحهما               . ٢ من الفصل    ٤ من املادة    ١الفقرة  

؛ وأنه حدثت حسب املمثل اخلاص لالحتاد األورويب يف املنطقة تطورات إجيابية يف رواندا عقب االنتخابات                حق اللجوء 
 كان حمظوراً قبل إجراء االنتخابات حزب أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديد؛ وأن ٢٠٠٣العامة اليت جرت يف عام 

رزين الذين حامت حوهلم سابقاً شبهة االنتماء إليه أو من  ومن غري احملتمل أن يتعرض األشخاص غري البا٢٠٠٣يف عام 
كانوا ينشطون فيه على صعيد حمدود ألي اضطهاد أو مضايقة؛ وأن مصداقية بعض أقوال الوارد امسها أوالً يف البالغ                   

 وتقول الدولة الطرف إن شك جملس اهلجرة وجملس طعون األجانب معاً يف مصداقية بعض أقوال             . مشـكوك يف أمرها   
فقد خلص جملس اهلجرة . الـوارد امسها أوالً يف البالغ، وإن كان لديهما ما يربره، مل يكن العامل احلاسم يف قراريهما         

إىل أنـه، بصـرف النظر عن العوامل اليت تضعف مصداقية أقوال صاحبة البالغ، حدث من التطورات يف رواندا بعد                    
حزب أوبوياجنا الدميقراطي   رض لالضطهاد بسبب عضويتها يف       ما ينتفي معه االحتمال بأن تتع      ٢٠٠٣انـتخابات عام    
 .من أجل التجديد

 الطلب اجلديد املقدم إىل جملس طعون األجانب، أودع طلب آخر           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٧ومنذ أن ُرِفض يف      ٤-٤
ألجانب إىل ، ُحوِّل الطلب من جملس طعون ا٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١ويف . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣جديد يف 

 من قانون األجانب لعام     ٢من الفصل   ) ب(٥جملـس اهلجـرة لكي يبت فيه، وفقاً لألحكام املؤقتة الواردة يف املادة              
، رفض جملس اهلجرة ذلك الطلب ألن الشهادات الطبية اليت قدمها صاحبا البالغ             ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ويف  . ١٩٨٩

ال تثبت أن الوارد امسها أوالً يف البالغ    ) ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣١خة  مبا يف ذلك شهادة من أخصائي يف علم النفس مؤر         (
وفيما يتعلق بالوارد   . تعاين من مرض عقلي أو حالة مماثلة من اخلطورة حبيث ميكن منحها رخصة اإلقامة ألسباب طبية               

من الروابط املتينة بالسويد امسه ثانياً يف البالغ، والذي كان عمره وقتئذ يناهز ثالث سنوات، ارتأى اجمللس أنه مل ينسج 
، أودع صاحبا البالغ طلباً آخر لدى ٢٠٠٦مارس / آذار١٦ويف . ما ميكن معه منحه رخصة اإلقامة على ذلك األساس

 من قانون   ٢من الفصل   ) ب(٥جملـس اهلجرة للحصول على رخصة اإلقامة مبوجب األحكام املؤقتة الواردة يف املادة              
، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن اجمللس خلص يف قرار اختذه           ٢٠٠٦أغسطس  /ب آ ١٥ويف  . ١٩٨٩األجانب لعام   

ولدى بته يف اآلراء الطبية .  إىل أن صاحيب البالغ ال حيق هلما احلصول على رخصة اإلقامة        ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٥يف  
وال يوجد أي عائق طيب     والنفسية اليت مل ُتعَرض على السلطات السويدية سابقاً، خلص إىل أنه مل تستِجد أي ظروف                

وباإلضافة إىل ذلك، خلص فيما يتعلق بالوارد امسه ثانياً يف البالغ إىل أنه مل يكن لـه من الروابط . مينع إنفاذ أمر الطرد
 .بالسويد ما يوجب منحه رخصة اإلقامة

 ويف مـا خيـص األسـس املوضـوعية، تؤيـد الدولـة الطرف ما خلص إليه جملس اهلجرة وجملس طعون                     ٥-٤
حزب أوبوياجنا  األجانـب مـن أن الـوارد امسهـا أوالً يف الـبالغ كانت غامضة يف ما قالته خبصوص دورها يف                      
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فهـي مل تقـدم تفاصيل عن احلزب عدا اسم زعيمه، الرئيس السابق باستور              . الدميقـراطي مـن أجـل الـتجديد       
 سرداً مفصالً ألنشطة احلزب     ومل تقدم . بـيزميونغو، واسـم أميـنه العـام، الوزيـر السـابق شـارل نتاكريوتينا              

وباإلضافة ". إعادة بناء البلد ومنح مجيع األشخاص حقوقهم      "وبـرناجمه وإمنـا اكتفـت بـالقول إنـه يسـعى إىل              
ففي بداية  . إىل ذلـك، غـريت أثـناء اإلجـراءات املعلومـات اليت قدمتها فيما يتعلق بوقت انضمامها إىل احلزب                  

غري أهنا عدَّلت ما    . ، بعدما حضرت أحد اجتماعاته    ٢٠٠٢مايو  /األمـر، ادعـت أهنـا انضـمت إلـيه يف أيـار            
فرباير /قالـته بعـد أن رفـض جملـس اهلجـرة طلبها األول وادعت أهنا انضمت إليه يف مرحلة أسبق، أي يف شباط           

وتـود الدولـة الطـرف اإلشـارة إىل اخـتالف تصريح املعنية املعدل عما أدلت به أمام      . ٢٠٠٢مـارس   /أو آذار 
 . بغرض االنضمام إليه٢٠٠٢أبريل /رة واملتمثل يف أهنا حضرت اجتماعاً للحزب يف نيسانجملس اهلج

وتشـدد الدولـة الطـرف عـلى أنـه، رغـم وجـود عدة تقارير دولية بشأن إلقاء القبض على أعضاء                      ٦-٤
 أهنا  ، ال يدعـم أي منها ادعاء الوارد امسها أوالً يف البالغ           حـزب أوبوياجنـا الدميقـراطي مـن أجـل الـتجديد           

كمـا تشـري الدولة الطرف إىل أن العديد ممن ألقي القبض عليهم             . وأخاهـا ألقـي القـبض علـيهما واحـُتجزا         
ومل حتكم احملاكم اجلنائية    . بسـبب دورهـم املـزعوم يف احلـزب مت اإلفـراج عـنهم كمـا تفيد التقارير الدولية                  

 .بالسجن إالَّ على عدد ضئيل من األشخاص بسبب دورهم يف احلزب

وفـيما يـتعلق بالوثـيقة الـيت احتجـت هبـا صـاحبة الشـكوى كدلـيل والـيت حررها فيليسيان                       ٧-٤
(LIPRODHOR)حلقـوق اإلنسان    " ليـربودور "دوفيتوموكـيزا، وهـو ممـثل سـابق جملموعـة           

، تشري الدولة   ) ج(
طنية الطـرف إىل أهنـا تـنطوي عـلى تـناقض يف الوقـائع إذا قورنت مبا ذكره صاحبا البالغ يف اإلجراءات الو                      

ذلـك أن السيد دوفيتوموكيزا يشري إىل يومية جملموعة ليربودور يعود تارخيها         . وأمـام اللجـنة عـلى حـد سـواء         
غري أن  . على قيد احلياة  . ت.  وجـاء فـيها أنـه مل يعـد منذ يومها أي فرد من أسرة ك                ٢٠٠١يولـيه   /إىل متـوز  

، أي ٢٠٠٢ألقي القبض عليهما يف ربيع عام صـاحيب الـبالغ يدعـيان أن الـوارد امسهـا أوالً يف البالغ وأخاها               
. سـنة تقريـبا بعـد تـاريخ اليومـية الـيت تدعي فيها جمموعة ليربودور أهنا عثرت على معلومات بشأن قضيتها                     

 .وليس واضحاً من الوثيقة من أخرب تلك املنظمة باختطاف الوارد امسها أوالً يف البالغ وأخيها

كم نظام الغاكاكا، تقول الدولة الطرف إن النظام، وإن كان حمط           وفـيما خيـص االدعـاء املـتعلق مبحـا          ٨-٤
. انـتقاد مـن مـنظور حقـوق اإلنسـان، حظـي بدعم اجملتمع الدويل بصفة عامة، مبا يف ذلك االحتاد األورويب                     

وخبصـوص االدعـاء بـأن الـوارد امسهـا أوالً يف الـبالغ ختشـى أن متثل للمحاكمة أمام حماكم نظام الغاكاكا                    
، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إىل أن        ١٩٩٤شـاركة يف اإلبـادة اجلماعـية الـيت وقعـت يف عام              بـتهمة امل  

 ٢٣هـذا االدعـاء أُثـري ألول مـرة يف مـا اصطُِلح عليه بالطلب اجلديد الذي قُدِّم إىل جملس طعون األجانب يف                        
إىل الوارد  . أُ.  املدعو م  ، وكـان ذلـك فقـط عـلى سبيل اإلشارة إىل رسالة مرفقة من              ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 

ومل يقـدم صـاحبا الـبالغ أي تفاصـيل بشـأن هذا الزعم سواء للسلطات الوطنية أو                  . امسهـا أوالً يف الـبالغ     
فال تشري الوثائق املقدمة اليت حررها السيد       . للجـنة، ولـيس هـناك أي دلـيل قـاطع يدعم خوف املعنية املزعوم              

إىل حماكم نظام   " إلفالت من العقاب وإقرار العدالة يف رواندا      ا"جوزيـف ماتاتـا، وهـو ممـثل ملركـز مكافحـة             
والدليل . الغاكاكـا إالَّ بشـكل عـام وال تدعـم زعـم الوارد امسها أوالً يف البالغ أهنا ستتعرض شخصياً للخطر                    

وهي غري مؤرخة وغري    . املشار إليها أعاله  . أُ. الوحـيد الـذي يدعـم هـذا االدعـاء هـو الرسالة الواردة من م               
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وقعـة، وال تقـدم أي تفاصـيل حمـددة بشـأن التحقيق اجلنائي املزعوم أو أي هتم جنائية تواجهها الوارد امسها                      م
وباإلضـافة إىل ذلـك، لـيس واضـحاً من الرسالة من كتبها أو كيف حصل على                 . أوالً يف الـبالغ يف روانـدا      
 اعتبار تلك الرسالة دليالً موثوقاً به  فـال ميكـن بالتايل، على حد رأي الدولة الطرف،         . املعلومـات الـواردة فـيها     

عـلى أن الـوارد امسهـا يف الـبالغ، يف حـال طردها، قد تواجه احملاكمة أمام حماكم الغاكاكا بتهمة أفعال تتصل          
 .باإلبادة اجلماعية، ناهيك عن خطر التعذيب

 ما مضى هو    وإذ تشـري الدولـة الطـرف إىل مـا جاء يف حكم سابق للجنة من أن التعرض للتعذيب يف                    ٩-٤
 من االتفاقية، فإهنا تذكّر     ٣مـن العناصـر الـيت ينـبغي أن تؤخـذ يف االعتبار لدى البت يف ادعاء مبوجب املادة                    

بـأن اهلـدف مـن فحـص الـبالغ هو حتديد ما إذا كان صاحبا البالغ سيتعرضان للتعذيب إذا أعيدا إىل بلدمها                       
ارد امسها أوالً يف البالغ تعرضت لسوء املعاملة يف عام          وبالـتايل، فحـىت لـو ثبـت أن الو         . ) د(يف الوقـت احلـايل    

، فـإن ذلـك ال يثبـت ادعاءهـا أن ترحيـلها وابـنها إىل روانـدا سيعرضهما بصورة متوقعة وحقيقية                      ٢٠٠٢
وتعترف الدولة الطرف بوجود تقارير تفيد أن       . ٣وشخصـية خلطـر التعذيـب وسيشـكل بالتايل انتهاكاً للمادة            

ـ      ، ختتطف النساء واألطفال من     ٢٠٠٢أكتوبر  /ت، إىل أن مت سـحبها يف تشـرين األول         القـوات العسـكرية كان
 .القرى اليت تغري عليها ألغراض السخرة وأداء اخلدمات العسكرية وممارسة اجلنس

حزب وتقـول الدولـة الطـرف إنـه حـىت لـو أثبتت الوارد امسها أوالً يف البالغ أهنا كانت عضواً يف                        ١٠-٤
 وأهنـا تعرضـت للقبض واالعتقال ومتكنت من الفرار، فإن احلالة            اطي مـن أجـل الـتجديد      أوبوياجنـا الدميقـر   

السياسـية يف روانـدا شـهدت تغـريات هامـة مـنذ وصـول صاحيب البالغ إىل السويد، وال سيما منذ إجراء                       
يل ولكن، ليس مثة أي دل    . إن احلـزب حمظـور سياسياً وختضع أنشطته ملراقبة السلطات         . ٢٠٠٣انـتخابات عـام     

وحسب ما قالته الوارد . موضـوعي عـلى أن أعضـاءه العـاديني أو أقـارهبم يطـاهلم شيء من جانب السلطات                
وإذا أصبحت عضوا فيه، فال بد أن  . امسهـا أوالً يف الـبالغ نفسـها، فإهنـا مل حتضـر إالَّ اجتماعاً واحداً للحزب                

وهلذه األسباب، ختلص   . لسلطاتيكـون ذلـك يف مسـتوى مـتدن جـداً ولـن يطاهلا بالتايل شيء من جانب ا                  
الدولـة الطـرف إىل أن صـاحيب الـبالغ مل يثبـتا أهنمـا يواجهـان بصـورة متوقعة وحقيقية وشخصية خطر                       

 .التعذيب إذا أعيدا إىل رواندا

 تعليقات صاحيب البالغ على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية

، ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥ر صاحبا البالغ إىل قرار جملس اهلجرة الصادر يف          ، أشا ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلـول  ٢٨يف   ١-٥
غري أنه مل ينظر يف ما سيكون      . وشـددا عـلى ما خلص إليه من أنه ليس هناك أي عائق طيب مينع إعادهتما إىل رواندا                 

 ٢٠٠٦يونيه  /ران حزي ٢وقد اختذ اجمللس هذا القرار رغم تقرير طيب مؤرخ          . للطـرد من آثار على صحتهما يف رواندا       
 .اضطرابات نفسية الحقة لإلصابةأكد ادعاءات الوارد امسها أوالً يف البالغ بالتعرض لالغتصاب وأثبت أهنا تعاين من 

حزب أوبوياجنا  وفـيما يـتعلق بادعاء الدولة الطرف أن عدم تقدمي الوارد امسها أوالً يف البالغ لتفاصيل بشأن                   ٢-٥
بت عدم مصداقيتها، يؤكد صاحبا البالغ أنه أتيحت جمللس اهلجرة وثيقة باللغة الدامنركية              يث الدميقراطي من أجل التجديد   

 "PDK…Parti Democratique pour Ie Renouveau-Ubuyanja (PDR-Ubuyanja) Udlaendingestyrelsen"بعنوان 
قة، مل يتطور احلزب قط     وحسبما تفيد هذه الوثي   .  تقدم معلومات أساسية عن احلزب     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٩مؤرخة  
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فلم يتم قط نشر أي برنامج حزيب وال إصدار أي بطاقات عضوية وال وضع أي قائمة رمسية    : إىل حزب كامل األركان   
ويف . وكان إبداء االهتمام بدعم احلزب يتم حبضور االجتماعات اخلاصة القليلة اليت كان ينظمها            . بأمسـاء األعضـاء   

 امسهـا أوالً يف البالغ مع أخيها اجتماعاً يف كيغايل، وفيه التقيا بالسيد        ، حضـرت الـوارد    ٢٠٠٢أبـريل   /نيسـان 
وال شك يف أن مديرية املخابرات العسكرية كانت تعلم أن أخاها كان يعمل لدى السيد               . نتاكريوتينكا الذي جندمها  

وورد يف نفس   . يهمانتاكريوتيـنكا ويف أهنا، على هذا األساس وحده، استهدفت األخ واألخت معا وألقت القبض عل              
الوثـيقة أيضاً أن من هلم صلة بأعضاء احلزب أو اشُتِبه بأهنم أعضاء سيواجهون صعوبات يف رواندا ألهنم قد يكونون                    

 .على علم بوثائق للحزب مهمة للسلطات

وحسـب صـاحيب البالغ، أعارت السلطات السويدية اهتماماً ضئيالً ملوقف مفوضية األمم املتحدة لشؤون                ٣-٥
، وورد فيها أن من هلم      ٢٠٠٣ عقب انتخابات عام     ٢٠٠٤يناير  /الجئني املبيَّن يف ورقتها اليت نشرهتا يف كانون الثاين        ال

، أي  ٢٠٠٤ كانوا عرضة ألشد األخطار داخل البالد يف مطلع عام           أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديد    صلة حبزب   
وخبصوص مسألة ضحايا االغتصاب، يقتبس صاحبا      .  نتاكريوتينكا سـنتني تقريبا بعد توقيف باستور بيزميونغو والسيد       

جرمية االغتصاب يف حد ذاهتا والطريقة اليت ارُتكبت هبا حتمالن صفات شكل            "الـبالغ مـن الورقة مقتطفاً يؤكد أن         
الضحايا صفة  ومن احملبذ أن ُينظَر يف إمكانية منح        ... خطـري من أشكال التعذيب وقد تربران استمرار احلماية الدولية           

 ".الالجئ على أساس أن رفضهم العودة إىل رواندا يرجع إىل أسباب قاهرة نامجة عما تعرضوا لـه سابقاً من االضطهاد 

وتسرد الوارد امسها أوالً يف البالغ ما حدث هلا أثناء االحتجاز وتقدم رسالة من امرأة ُزِعم أهنا احُتجزت يف                    ٤-٥
وقد حصلت هذه املرأة على صفة الالجئ يف        . ا تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها    الفـترة نفسـها وتؤكد ادعاءها أهن      

وحسـب صاحيب البالغ، مل ُيقدَّم هذا الدليل أثناء اإلجراءات احمللية، ألن قضية الوارد امسها أوالً يف البالغ                  . فرنسـا 
 ". أطفال فعقدت آماهلا على ذلكُرِفضت هنائياً وكان مثة حديث عن عفو عن األسر اليت لديها"كانت وقت تسلمه قد 

غري مؤرخة وغري موقعة، يوضح صاحبا البالغ . أُ. وفيما خيص حتجج الدولة الطرف بأن الرسالة الواردة من م  ٥-٥
. أُ. أنه مل ُيسلَّم للسلطات السويدية سوى الترمجة اإلنكليزية، ويرفقان الرسالة األصلية املكتوبة باليد اليت حتمل توقيع م                

وعندما خشيت صاحبة الشكوى أن     . جار الوارد امسها أوالً يف البالغ يف كيغايل       . أُ. وكان م . ِلع عليها اللجنة  لكي تطَّ 
تعـاد إىل روانـدا، اتصلت به، فأعرب هلا عن قلقه إزاء سالمتها إذا مت إبعادها إىل رواندا ألنه مسع أن امسها ذُِكر يف                        

أبريل / بكيغايل يف نيسان   CHKبتورطهم يف جمزرة التوتسي يف مستشفى       إجراءات نظام الغاكاكا بوصفها أحد املشتبه       
 ، هاتفته  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٣ويف  . رسالته اليت حتمل نسختها األصلية توقيعه     . أُ. وبعدهـا، كتـب م    . ١٩٩٤

. شتبه هبم ، فبعث بالتايل رسالة إلكترونية يوضح فيها ملاذا ال ميكن احلصول على وثيقة يرد فيها امسها كأحد امل                 .ت. ك
على طلب آخر بتقدمي معلومات عن      . أُ. ومل يرد م  . إن القائمة سرية ومل ُتنَشر خمافة أن يفر املشتبه هبم         . أُ. وكتـب م  

 .اسم الشخص الذي مسع أن صاحب الشكوى من بني املشتبه هبم وتاريخ حصول ذلك، إخل

غ مل تِثر مسألة أهنا تواجه هتماً أمام حمكمة نظام          وخبصوص حتجج الدولة الطرف بأن الوارد امسها أوالً يف البال          ٦-٥
الغاكاكا إالَّ يف مرحلة متأخرة، يرد صاحبا البالغ بأن هذا األمر ميكن تربيره بكون نظام الغاكاكا شهد تطورات خمتلفة 

 ومل تعلم هبذه املعلومات إالَّ بعد االتصال      .  مجـع قـدر أكـرب مـن إفـادات الشـهود            ٢٠٠٥وأنـه مت يف عـام       
املنظمة الدولية  وفيما يتعلق باإلجراءات املتبعة يف حماكم نظام الغاكاكا، يشري صاحبا البالغ إىل تقرير أصدرته               . أُ.  م ب  
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يثري شكوكاً خطرية فيما    " يفيد ضمن مجلة أمور أن نظام الغاكاكا         ٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  إلصـالح القانون اجلنائي   
 ".يتعلق حبالة املتهمني

 ألقي  حزب أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديد     جج بأنه ال يوجد أي دليل على أن أعضاء          وخبصوص التح  ٧-٥
، يقول احملامي إنه مثَّل طالباً رواندياً للجوء أمام السلطات السويدية تعرض            ٢٠٠٣القبض عليهم أو احُتجزوا منذ عام       

عتربت السلطات السويدية رواية هذا وقد ا .  بشأن دوره يف ذلك احلزب     ٢٠٠٤للتعذيـب أثـناء اسـتجوابه يف عام         
وفيما يتعلق بعدم اإلشارة ال إىل الوارد امسها أوالً يف          . ٢٠٠٥الشخص جديرة بالتصديق ومنحته صفة الالجئ يف عام         

الـبالغ وال إىل أخيها كمحتجزين يف أي من قوائم منظمة العفو الدولية، يقول صاحبا البالغ إن هذه القوائم ناقصة                    
ليست يف واقع األمر لبعض احملتجزين الواردة أمساؤهم يف قائمة "وثيقة الدامنركية املشار إليها أعاله،   وإنـه، حسـب ال    

 ".زب أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديدمنظمة العفو الدولية أي صلة حب

 ناجم عن خطأ وحسب صاحيب البالغ، فإن التناقض يف التواريخ يف الرسالة الواردة من ممثل جمموعة ليربودور          ٨-٥
ويقوالن يف اخلتام إن إعادهتما إىل رواندا اليت ليس . مطبعي وقد قدمت نسخة جديدة إىل اللجنة حتمل التاريخ الصحيح       

، قد تكون هلا عواقب خطرية على ابنها إذ قد ال    .ت. لديهمـا فيها أي أقارب، ويف ضوء املالبسات الشنيعة حلمل ك          
إنه يرتاد حالياً مؤسسة للتعليم ما قبل املدرسي وخيضع للمراقبة للتيقن . ة الالزمتنيتسـتطيع أن متنحه املساعدة والرعاي  

 .مما إذا كان يعاين شكالً من أشكال التوّحد

 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة 

 النظر يف املقبولية

ما إذا كانت مقبولة مبوجب تقرر أن جلنة مناهضة التعذيب يتعني على ، بالغقبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف  ١-٦
 من االتفاقية، من أن هذه املسألة ٢٢من املادة ) أ(٥الفقرة وفق ما تقتضيه وقد تأكدت اللجنة، .  من االتفاقية٢٢املادة 

 وتالحظ تأكيد الدولة    .نفسها مل ُتبحث وال جيري حبثها مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليني              
 . أن سبل االنتصاف احمللية قد اسُتنفدت٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ رسالتها املؤرخة الطرف يف

وخلصـت اللجنة إىل أنه ال توجد أي عوائق أخرى متنع قبول الشكوى، فأعلنت قبوهلا وانتقلت بالتايل إىل                   ٢-٦
 .النظر فيها من حيث أسسها املوضوعية

 النظر يف األسس املوضوعية

يشكل انتهاكاً اللتزام الدولة    رواندا س إىل   البالغ   اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحيب      املسألة املعروضة على     ١-٧
 من االتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو  ٣الطرف مبوجب املادة    

 .إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

 تأخذ اللجنة يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك مدى وجود              وعـند تقييم خطر التعذيب،     ٢-٧
بيد أن اللجنة ُتذكّر بأن اهلدف من هذا        . منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان          
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وعليه، . لبلد الذي سيعود إليه   التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد املعين سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف ا              
فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته      
سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إىل ذلك البلد؛ فال بد من توفر أسباب                    

وباملثل، ال يعين عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات         . لفـرد املعين سيتعرض هلذا اخلطر شخصياً      أخـرى تـبني أن ا     
اجلسـيمة حلقـوق اإلنسان أن الشخص املعين ال ميكن اعتباره يواجه خطر التعرض للتعذيب يف ظل الظروف احملددة                   

 .اخلاصة به

أنه إذا كانت هناك أسباب جوهرية      نص على    ي ، والذي ٣ على املادة    ١وتذكّـر اللجـنة بتعليقها العام رقم         ٣-٧
 خطر التعذيب على أسس     تقديرسيتعرض خلطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو ُسلِّم، جيب           البالغ  لالعتقاد بأن صاحب    

وال . غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقاً الختبار مدى احتمال وقوعه            . تـتجاوز جمـرد االفتراض أو الشك      
ـ     ويف هذا الصدد، قررت اللجنة، يف قرارات       . ون اخلطر حمتمل الوقوع، بل أن يكون شخصياً وحمدقاً        يتحـتم أن يك

 .وشخصياًوحقيقياً  متوقعاًجيب أن يكون سابقة، أن خطر التعذيب 

وتالحظ اللجنة ادعاء صاحيب البالغ أهنما إذا أعيدا إىل رواندا سُيحتجزان وسُيعذبان بسبب دور الوارد امسها                 ٤-٧
كما أهنا ختشى أن    . ، والذي احُتجزت وُعذبت بسببه    حزب أوبوياجنا الدميقراطي من أجل التجديد     الً يف الـبالغ يف      أو

وخبصوص هذه املسألة، ودون اخلوض يف ما إذا كانت تلك احملاكم تستويف املعايري             . حتـاكم يف حماكم نظام الغاكاكا     
ثول أمام تلك احملاكم يف املستقبل غري كاف يف حد ذاته لتربير            الدولـية لألصول املرعية، ترى اللجنة أن اخلوف من امل         

 .اخلوف من التعرض للتعذيب

وفيما يتعلق بادعاء الوارد امسها أوالً يف البالغ تعرضها للتعذيب يف املاضي بسبب نشاطها السياسي، تالحظ                 ٥-٧
حزب األدلة يف روايتها فيما خيص      اللجـنة أن الدولة الطرف تشكك يف مصداقيتها بسبب غموضها وتناقضها ونقص             

د ودورها فيه وحتجج الدولة الطرف بأن املعنية لن تتعرض للتعذيب بالنظر إىل             أوبوياجنـا الدميقراطي من أجل التجدي     
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل جتادل، ال أثناء         . ٢٠٠٣الـتطورات الـيت أعقبت االنتخابات اليت جرت يف عام           

أهنا ) املدعوم بتقريرين طبيني  ( وال يف رسالتها إىل اللجنة، يف صحة ادعاء الوارد امسها أوالً يف البالغ               اإلجراءات احمللية 
ولدى مراجعة قرارات   . تعرضـت مراراً لالغتصاب أثناء احتجازها، فحملت كنتيجة لذلك وأجنبت ابنها يف السويد            

يف االعتبار على اإلطالق وأنه مل ُينظر يف مسألة ما إذا           السـلطات احمللـية، يبدو أن هذين التقريرين الطبيني مل يؤخذا            
وبالتايل، وبناًء على األدلة الطبية املقدمة وعدم       . تعرضت صاحبة الشكوى لالغتصاب وعواقب ذلك عليها وعلى ابنها        

 احتجازها طعـن الدولـة الطـرف يف صحة االدعاء، ترى اللجنة أن الوارد امسها أوالً يف البالغ اغُتِصبت مراراً أثناء    
ولدى التدقيق يف تواريخ احتجازها وتاريخ ميالد ابنها، ترى اللجنة مبا ال يدع جماال للشك               . وتعرضت بالتايل للتعذيب  

 .أنه نتاج اغتصاهبا من موظفني عموميني وأنه يذكِّرها دائماً بواقعة االغتصاب

 يف البالغ تفتقر إىل املصداقية، تذكر اللجنة مبا         وفيما يتعلق بتحجج الدولة الطرف العام بأن الوارد امسها أوالً          ٦-٧
جاء يف أحكام سابقة هلا من اجتهاد مفاده أنه نادراً ما ُتتوقع الدقة التامة من ضحايا التعذيب وأن تناقضات من قبيل ما 
 قـد يعـتري عـرض صاحبة الشكوى للوقائع ليست جوهرية وال تثري شكوكاً حول صحة االدعاءات يف عمومها،                   

(سـيما أنه ثبت أهنا تعرضت مراراً لالغتصاب أثناء اعتقاهلا         ال  
 ه

وتأخذ اللجنة يف االعتبار أيضا النسخة املنقحة من        . )ه  
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اليت مل جتادل الدولة الطرف يف صحتها، واليت تثبت قيام مديرية املخابرات            ) ٨-٥الفقرة  (رسـالة مـنظمة ليربودور      
 . يف البالغ وعلى أخيهاالعسكرية بإلقاء القبض على الوارد امسها أوالً

وخبصـوص احلالـة العامة يف رواندا، ترى اللجنة أن املعلومات اليت قدمها صاحبا البالغ تثبت أن التوترات                   ٧-٧
. اإلثنية ال تزال موجودة، وتزيد بالتايل من احتمال أن تتعرض الوارد امسها أوالً يف البالغ للتعذيب لدى عودهتا هناك                  

ه، ترى اللجنة أن مثة أسساً جوهرية لالعتقاد بأن صاحيب البالغ سيواجهان خطر التعرض              ولألسـباب الـواردة أعال    
 .للتعذيب إذا أعيدا إىل رواندا

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ٢٢ من املادة    ٧وختلص جلنة مناهضة التعذيب، عمالً بالفقرة        -٨
 سيكون مبثابة خرق   صاحيب البالغ إىل رواندا     املهينة، إىل أن ترحيل     املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسانية أو           

 . من االتفاقية٣للمادة 

  من نظامها الداخلي، على أن تبلغها يف        ١١٢ من املادة    ٥وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف، وفقاً للفقرة            -٩
 . أعالهالوارد يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، باخلطوات املتخذة استجابةً للقرار ٩٠غضون 

 احلواشي

 .، وذلك بعد تقدمي الرسالة األوىل٢٠٠٦مارس / آذار٢٢ميثل صاحيب البالغ حمام منذ  )أ( 

واية التالية ملخص للوقائع كما وصفتها الوارد امسها        ال يصف صاحبا البالغ بنفسيهما الوقائع بالتفصيل، فالر        )ب( 
 .أوالً يف البالغ لسلطات اهلجرة السويدية وكما ُدوِّنت يف قراراهتا

 .تعترف الدولة الطرف بأن هذه هي أكرب منظمة حلقوق اإلنسان يف رواندا )ج( 

 ،١٩٩٨ مايو/ أيار ٦، اآلراء املعتمدة يف     ٦١/١٩٩٦، الشكوى رقم    سـني وعـني وفاء ضد السويد       )د( 
 .٢-١١الفقرة 

، وتاال ضد السويد، ١٩٩٦مايو / أيار٨، القرار املعتمد يف ٢١/١٩٩٥، القضية رقم أالن ضد سويسرا  )ه(
 ، القضية رقم  وكيسوكي ضد السويد  ،  ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥، القرار املعتمد يف     ٤٣/١٩٩٦القضـية رقـم     

 .١٩٩٦مايو / أيار٨، القرار املعتمد يف ٤١/١٩٩٦
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 ٢٨٠/٢٠٠٥البالغ رقم 

 )ميثله حمام(مجال الرقيق    :املقدم من

 صاحب الشكوى   :الشخص املدَعى أنه ضحية

 سويسرا   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥   :تاريخ تقدمي الشكوى

قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       من اتفا  ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ يف وقد اجتمعت 

 من  ٢٢، اليت قدمها مجال الرقيق مبوجب املادة        ٢٨٠/٢٠٠٥من النظر يف الشكوى رقم      وقـد فرغـت      
 عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل

 مجيع املعلومات اليت أُتيحت هلا من صاحب الشكوى والدولة الطرف،وقد وضعت يف اعتبارها  

 : من االتفاقية٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

م ، ويقيم حالياً يف سويسرا حيث قّد١٩٦٩عام ُولد ، وهو مواطن لييب مجال الرقيقالشكوى هو صاحب  ١-١
 إىلعي أن إعادته قسراً     ويّد. ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥يف  طلبه  ؛ وُرفض   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠ يف   جلوءطلـب   

 من  وغريه من اتفاقية مناهضة التعذيب      ٣من جانب سويسرا للمادة     انتهاكاً  تشكل  اجلماهرييـة العربـية الليبية      
 .حماٍموميثله . لقاسية أو الالإنسانية أو املهينةضروب املعاملة أو العقوبة ا

 طلبت من النظام الداخلي للجنة، ١٠٨ من املادة ١، ومبوجب الفقرة   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ ويف ٢-١
 طرد صاحب  تعليق الطرف   الدولةإىل  اجلديدة والتدابري املؤقتة،    لشكاوى  رها اخلاص املعين با   اللجنة عن طريق مقرِّ   

، أبلغت الدولة   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ مؤرخةومبذكرة شفوية   . تنظر اللجنة يف شكواه   الشكوى ريثما   
 . الطلب لذلكالطرف اللجنة أهنا استجابت 

  الشكوىصاحب كما عرضها الوقائع

 سامل  أبو يف سجن    واحُتجز"  السياسية أنشطته" بسبب   ١٩٨٩فرباير  / الشكوى يف شباط   صاحب اعُتقل ١-٢
 خالل فترة    مراراً وتكراراً،  يزعم أنه تعرض  و.  إطالقاً حماكمتهأو  إليه   هتمة   توجيه دون   سـت سـنوات،   ملـدة   

 .  للمعاملة السيئة وألعمال تعذيبه،حتجازا
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 أنه كان ُيستدعى    ويزعم. ، حسب قوله  وات األمن يف مضايقته   قاستمرت  و ،١٩٩٥ يف عام    وأُفرج عنه  ٢-٢
الدولة اقتحموا  جلهاز    تابعني ب، ويدعي أن موظفني   د وُيعذّ  ُيهدّ مركز األمن حيث كان   احلضور إىل    إىل   بانتظام

 ويزعم. ب مراراً وتكراراً  ذّععي أنه اعُتقل و   ، يدّ  احلادث ب ذلك اعقيف أ و.  ملصادرة حاسوبه  ٢٠٠٠ عام   يفبيته  
 . وطأة وكانت أعمال التعذيب عندئذ أشد ٢٠٠٢ يف عام آلخر مرةقل اعُته أن

 لألسباب ذاهتا، قد ُسجن جمدداً ُسجن معه ممنعي أنه َعِلم أن أحد أصدقائه، ّد، ي٢٠٠٣مارس /آذار ويف ٣-٢
 هذه  وعقب. أيضاً على تلك القائمة   موجود   امسهأن  صاحب الشكوى   فاستخلص  . بسبب وجود امسه على قائمة    

 تأشرية  ُمنحه  متجهاً إىل مصر، حيث يزعم أن     اجلماهريية العربية الليبية     غادرعي صاحب البالغ أنه     ، يدّ الوقـائع 
 ١٠ويف  . ووصل إىل إيطاليا ومنها التحق بسويسرا     .  اإليطالية السفارة يف   "أحـد معارفـه   "إيطالـية، بفضـل     

ست ملدة  وثائق رمسية تثبت سجنه     عرض  جلوء و قّدم طلب   ، تاريخ وصوله إىل سويسرا،      ٢٠٠٣يونيه  /حزيـران 
  .يزعم أنه تلقاها بعد اإلفراج عنه، ١٩٩٧ديسمرب /األول كانون مؤرخة إضافة إىل استدعاءات سنوات،

 مع خمتلف   عالقات على   أبقى الشكوى أنه واصل أنشطته السياسية يف سويسرا، حيث          صاحب ويؤكـد  ٤-٢
عي أنه تلقى ويّد.  اجلماهريية العربية الليبية حقوق اإلنسان يفيف سبيل الدفاع عن واجلمعيات اليت تناضل املنظمات
ويدعي .  أسرته أفرادهددتمراراً وتكراراً وأهنا قدمت للبحث عنه ا أن قوات األمن مه من أسرته تبلغه فيرسالتني

 .تغيري حمل سكناها إىل ، بعد تلك األحداث،أن أسرته اضطرت

االحتادي كتب  املالجئني، الذي أصبح اآلن     شؤون ال  ل االحتادي ملكتبا رفض   ،٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ ويف ٥-٢
 ٣٠ السويسرية يف أجل أقصاه األراضي من بترحيلهأمر  لشكوى، و ، طلـب جلـوء صاحب ا      اهلجـرة لشـؤون   

الجئني قد اعترف بأنه ُسجن     شؤون ال  ل االحتادي ملكتبا أن   صاحب الشكوى إىل  ويشري  . ٢٠٠٤أبريل  /نيسـان 
 واالضطهاد بعد اإلفراج عنه يف عام       للتعذيب مل يثبت تعرضه      صاحب الشكوى   خلص إىل أن   لكنهدون حماكمة،   

 رفضت  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٧ذلك القرار، ويف    يف   الشكوى   صاحب طعن،  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٥ويف  . ١٩٩٥
أوجه عدم التماسك يف الوقائع ضمن      العديد من   حيث رأت أن هناك     ،  جلنة الطعون املتعلقة بطلبات اللجوء طعنه     

كتب املقرار   جلنة الطعون وبذلك أكدت   . يفتقر إىل املصداقية  لوقائع  وأن سرده ل   الشكوى صـاحب    ادعـاءات 
 .الترحيلالتهديد ب حتت طائلة بطرده القاضي االحتادي لشؤون الالجئني

.  إدارياًالشكوى صاحب باحتجازالشرطة مبدينة جنيف أمراً مفوض ، أصدر ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨ ويف ٦-٢
شهر، أي ملدة  زاالحتجا األجانب أمر شرطةالطعون بالكانتون التابعة ل، أكدت جلنة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٩ويف 
احملكمة اإلدارية  إىل  م صاحب الشكوى    ، قدّ ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩ ويف. ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٨حىت  

 مرواملؤكد أل، ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ٩ يف   الطعون بالكانتون، الصادر   قرار جلنة    طعناً يف جنيف  كانتون  لالـتابعة   
صادرة اللجوء مؤيدة لطلبه  احملكمة اإلدارية خطابات لدى نبطلب الطعوأرفق صاحب الشكوى . اً إداريهاحتجاز

 وأُفرج عن .  سويسرا يفن الجئني سياسيني    عوُتعىن بشؤون اجلماهريية العربية الليبية       منظمات غري حكومية     عـن 
طلب  احملكمة اإلدارية شطب قررت، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٧، ويف مذكورصـاحب الشـكوى بـتاريخ غري       

 .) أ(اء السببالنتفاستئنافه، 
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 الشكوى

 دون سنواتست ملدة  الشكوى، أن املكتب االحتادي لشؤون الالجئني اعترف بأنه ُسجن صاحب عييّد -٣
  عام  الفترة من  خالل مل يفلح يف إثبات تعرضه لالضطهاد         صاحب الشكوى  أنرأى   بيد أنه    ً، ُيحـاكم إطالقا   نأ

السلطات السويسرية مل   وقد تكون   . دمي تلك األدلة  ، يف حني أنه كان من املستحيل تق       ٢٠٠٣  عـام   إىل ١٩٩٥
 وتعذيب يف   احتجاز الدوليني اليت تؤكد وجود حاالت       املراقبنيلـع على التقارير األخرية الصادرة عن خمتلف         تطّ

 للتعذيب سيتعّرض وجود أسباب حقيقة تدعو إىل االعتقاد بأنه الشكوىويؤكد صاحب . اجلماهريية العربية الليبية
 وبالتايل فإن ترحيله إىل ذلك البلد يشكل انتهاكاً من جانب سويسرا للمادة ،اجلماهريية العربية الليبيةيد إىل إذا أُع

 . االتفاقيةمن ٣

  األسس املوضوعيةبشأن الطرف الدولة مالحظات

 تعترض، أشارت الدولة الطرف إىل أهنا ال        ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ شفوية مؤرخة    مذكـرة  يف ١-٤
 .األسس املوضوعية للشكوى   مالحظاهتا بشأن    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦ت يف   ّدم، وق الشـكوى  مقبولـية    عـلى 

 جنيف، أن ذلك    التابعة لكانتون  اإلدارية املقدم إىل احملكمة     الطعن فيما يتعلق بفعالية     ،والحظـت الدولة الطرف   
التنفيذ للقرار الصادر عن املكتب الواجب الطابع ب ميس وال اإلداري، حتجاز شرعية االسوىاإلجراء ال يستهدف 

 أمام احملكمة   الطعنوختلص الدولة الطرف إىل أن      .  صاحب الشكوى  بترحيل القاضيهلجرة  شؤون ا االحتـادي ل  
 .مقبولية الشكوى الدولة الطرف مل تعترض على أنبر  وتذكّباملناسب ميكن أن ينعت الاإلدارية 

 يف قرار من إعادة النظرجديد ميكِّن وجيه دم أي عنصر  الطرف أن صاحب الشكوى مل يق     الدولة وتؤكد ٢-٤
 ، تقتنع يف مزاعم صاحب الشكوى، الوهي األسباب اليت جعلت جلنة الطعون، بعد أن أنعمت النظر. الطعون جلنة

 ُرحِّل إىل   إذا لالضطهاد   حقّاهلجرة، بإمكانية تعرض صاحب الشكوى      شؤون ا املكتب االحتادي ل  عـلى غـرار     
 .لعربية الليبيةاجلماهريية ا

 من االتفاقية، أيدت الدولة     ٣ بشأن تنفيذ املادة     ١واستناداً إىل اآلراء السابقة للجنة وتعليقها العام رقم          ٣-٤
الطرف األسباب اليت ذكرهتا جلنة الطعون لتربير قراراهتا القاضية برفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى 

وجود منط ثابت من    للجنة اليت تفيد أن     لة الطرف إىل اآلراء السابقة      وأشارت الدو . وباملوافقـة عـلى ترحـيله     
الشخص ألن ختلص إىل أن     أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان ال يشكل سبباً كافياً           اجلسيمة  االنـتهاكات   

وصف احتمال  تربر   أسباب إضافية    بلده، وال بد من وجود    يتعرض خلطر التعذيب عقب عودته إىل       قـد   املعـين   
 ".متوقع وحقيقي وشخصي"، بأنه ٣ من املادة ١التعرض للتعذيب، ألغراض الفقرة 

 فإنه ،  ١٩٩٥مارس  / آذار ٢ يف   هأُفرج عن قد  صاحب الشكوى   نظراً إىل أن     الطرف بأنه    الدولة وتدفـع  ٤-٤
 ده صاحب الشكوى خالل   أكّوهو ما قد يكون     ،  ٢٠٠٣ وفراره يف عام     احتجازه بني   زمنيةال توجـد أية صلة      

شاكل يتعّرض مل  ملد صاحب الشكوى أنه     وخالل تلك اجللسة، أكّ   . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٣ يف   هتسجيلجلسة  
، وأضاف.  عمل علىعدم عثوره فيها    نتيجة  مـع السلطات بعد اإلفراج عنه وأنه غادر اجلماهريية العربية الليبية            

 تصرحيات صاحب معتعارضاً واضحاً يدات وتتعارض هذه التأك".  إىل السجن العودةَخيشى" أنه فضالً عن ذلك،
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 مضطهداً أنه كان    أثناءها زعماليت  املقابلة اليت أُجريت معه على مستوى الكانتون        الشـكوى اليت أدىل هبا أثناء       
.  التعبري وتعدد األحزاب   حرية بسبب اآلراء اليت كان يروجها بشأن        ١٩٩٥باسـتمرار بعد اإلفراج عنه يف عام        

 باملضايقة باخلصوص بالتحجج أسباب فراره،  تصرحياته بشأن  ب الشكوى يف وقت الحق    وحـىت وإن عدَّل صاح    
 املنشقني يف اجلماهريية العربية الليبية ال متكِّن وحدها، حالةواملعاملة السيئة املستمرة بسبب قناعاته السياسية، فإن 

لة الطرف أن صاحب الشكوى وتضيف الدو.  عودته إىل ذلك البلد  عقبلتعذيب  ل احتمال تعّرضه من استخالص   
 .  عنه اإلفراج بعد إساءة معاملته     أو كِّن من استخالص استمرار قوات األمن يف مضايقته       مت حّجـة  أدىنمل يقـدم    

 . هذا االستنتاجينال من، أن  األمين الرباكباملثول أمام مكتب يأمره الذي ١٩٩٧وال ميكن لالستدعاء املؤرخ 

احب الشكوى مل يكتِف بالبقاء يف اجلماهريية العربية الليبية لفترة مثاين         أن ص ب الطرف   الدولـة  وتذكِّـر  ٥-٤
 أن  ورغم املناسبة،   ويف تلك . ٢٠٠١ بعد سفره إىل مصر يف عام         أيضاً  عنه بل عاد إليها    اإلفراجسـنوات بعـد     

ي  مل ُيتخذ أ   هفإن ُمنع، حسب تصرحياته الشخصية، من السفر من جانب السلطات،            يكون صاحب الشكوى قد  
الدولة الطرف أيضاً أنه من     ترى  و. مرتني عبور احلدود    عندإجـراء ضـده، رغـم أن السلطات ختمت جوازه           

 . دون مشاكل١٩٩٨أغسطس / جواز سفر يف آباستخراجن من  أن يكون صاحب الشكوى قد متكّاملستغرب

 عن املنظمات غري يف وثائق اإلثبات الصادرةالتماسك عدم من  أوجه  عدة   الطرف وجود    الدولة وتالحظ ٦-٤
 اليت أدىل هبا أثناء    الشكوى، وأنه خالفاً لتصرحيات صاحب      الطعون لدى جلنة    الطعن واملرفقة بطلب    احلكومـية 

 الوثائق أنه كان تلكؤكد بعض ي اليت أكد فيها أنه كان يعمل دائماً مبفرده، املقابلة املعقودة على مستوى الكانتون
  عامصاحب الشكوى يف الفترة مناعتقال  على ذكرلك الوثائق أساساً  ت وتقتصر. نشـطاً يف مجاعـات سياسية     

 .١٩٩٥عام  إىل ١٩٨٩

مارس / آذار ٥الشكوى، مؤرختني   أيضاً برسالتني من أفراد أسرة صاحب        الطرف علماً    الدولة حتـيط و ٧-٤
ات األمن،   قو على أيدي تعرضوا للمضايقة    أفراد األسرة فيهما أهنم      يزعمو،  ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٦ و ٢٠٠٤

 بتلك احلاجة يشعرصاحب البالغ ذاته مل أن  وتشري الدولة الطرف إىل .وأهنـم اضـطروا إىل تغيري حمل سكناهم       
 ٢٠٠٤مارس / آذار٥ الرسالة املؤرخة شكوى صاحب العدم تقدميوتعترب الدولة الطرف أن من املستغرب . إطالقاً

 .  الطعنطلب على إضافيةم مالحظات  عندما قّدالطعونجلنة إىل 

بالشكاوى  يناملقرر اخلاص املع  إىل   أن الشكوى فاقدة ألي أساس وتطلب        إىل الدولـة الطرف     وختلـص  ٨-٤
 .أقرب وقتإىل النظر يف الشكوى يف املبادرة  وإىل اللجنةالتدابري تلك  املؤقتة رفع والتدابريجلديدة ا

 بشأن الشكوى الدولة الطرفاليت أبدهتا الحظات امل على الشكوى صاحب تعليقات

  يف جنيف قد ُسحب النتفاء سببه عقب        املقدم إىل احملكمة اإلدارية    الطعن أن   الشكوى صـاحب  أفـاد  ١-٥
 .اإلفراج عنه

أعمال ب ست سنوات يف اجلماهريية العربية الليبية و       ملدةاصة احتجازه   وخب املعروضة،   بالوقـائع  ويذكِّـر  ٢-٥
 املستشفيات عن طبيب يعمل يف      ٢٠٠٦أبريل  /ة صادرة يف نيسان   ويشري إىل شهادة طبي   .  هلا تعرضالتعذيب اليت   
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 بدنية ونفسية تتسق مع آثار بوجودفيها  يقّر ،اجلامعية ملدينة جنيف، متخصص يف عالج ضحايا التعذيب واحلرب
 .ادعاءات صاحب الشكوى

اجلماهريية يف لدفاع عن حقوق اإلنسان ايف أنشطة يساهم يف سويسرا ه ظل  الشكوى بأنصاحب ويذكِّر ٣-٥
.  من األنشطةالفئة يف مظاهرة سياسية وبأن املخابرات الليبية يف جنيف تتابع عن كثب تلك وشاركالعربية الليبية 

يف وأن حتركاته   اجلماهريية العربية الليبية    ويـزعم أنـه استجوب باستمرار بشأن حتركاته عندما كان ال يزال يف              
 بشأن أنشطته وبشأن املكان الذي      بانتظام ستجوبُتذلك، يزعم أن أسرته      وإضافة إىل    .تَراقب بالتأكيد سويسرا  

  يزعم بعث لـه هبا أحد أصدقائه     ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ رسالة مؤرخة    إىلويشري صاحب الشكوى    . يوجـد فيه  
 صحهوين قوات األمن    اتعرضون ملضايق ويشهد أن أفراد أسرته يت     يف اجلماهريية العربية الليبية      ته أنه زار أسر   فيها

 بشأنسويسرا  بفرع منظمة العفو الدولية     أصدره  مفصل   تقريرإىل  صاحب الشكوى   يشري  و. العودة إىل البلد  بعـدم   
 . األصلي الليبيني حنو بلدهماللجوءالترحيل القسري مللتمسي 

؛ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦جنيف املؤرخ يف قرار احملكمة اإلدارية :  الشكوى الوثائق التاليةصاحب موقّد ٤-٥
 ٥ صديقه مؤرخة    رسالة؛ ونسخة من    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٧وشـهادة مـن دائرة األمن الداخلي اللييب مؤرخة          

 فضالً عن نسخ من تقارير عديدة       ليبيةصادرة عن منظمات غري حكومية      تأييد  ؛ وشهادات   ٢٠٠٤مـارس   /آذار
املقدمني  ينتقريرالبشأن   جلنة مناهضة التعذيب     وتوصياتصادرة عن منظمات غري حكومية دولية، ومالحظات        

 .٢٠٠٥و ١٩٩٩ ياجلماهريية العربية الليبية يف عاممن 

الوقائع، يعترض صاحب الشكوى على أن يكون هلا        عرض   املزعوم يف    التماسك بأوجه عدم    يتعلق وفيما ٥-٥
عه يف سويسرا    م ت أجري يتال  األوىل املقابلة أثناء   هو تصرحيه ويؤكد أن خطأه الوحيد     .  تأثري يف جوهر القضية    أي

 خالل تلك املقابلة باالرتباكأحس فقد  . فرصة عملعثوره فيها علىأنه غادر اجلماهريية العربية الليبية بسبب عدم 
كان فقد  :  منه ُينتظر يعي ما جيري يف الواقع وما كان         يكنوإضافة إىل ذلك، مل     . بدقةومل يـتمكن مـن التعبري       

 تدلّ على  وكما   .خائفاًأنه أضاف أنه عاش دوماً يف اجلماهريية العربية الليبية          إال  . اإلجياز التزام   إليه دوماً طلب  ُي
يرى و.  العديد من املنظمات الدولية وغري احلكومية، فإن احلالة يف اجلماهريية العربية الليبية مل تتحسنتقاريرذلك 

حيث . اهريية العربية الليبيةواالضطهاد عندما كان يعيش يف اجلم للتعذيب  أنه ما دام قد تعّرض    صاحب الشكوى   
 ، فإنه سيعرَّض للتعذيب جمدداً إذا ما طُرد        لمراقبة يف سويسرا  ونظراً لكونه خاضعاً ل    تـزال أسـرته مهـددة،        ال

 .إىل بلده

  اللجنةاملسائل واإلجراءات املطروحة على

  يف املقبوليةالنظر

 تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما إذا        ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن       ادعاءات ة الـنظر يف أي    قـبل  -٦
) أ(٥ به الفقرة    تقضيوقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا      .  من االتفاقية  ٢٢ مقبولة أم ال مبوجب املادة       الشكوىكانت  

 جيري حبثها مبوجب إجراء آخر من إجراءات        وال من االتفاقية، من أن هذه املسألة نفسها مل ُتبحث           ٢٢من املادة   
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 يف القضية موضوع  ال تعترض على املقبوليةالطرفتالحظ اللجنة أن الدولة و. التسوية الدوليةالتحقيق الدويل أو    
 .وتبعاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة. الشكوى

 :املوضوعية يف األسس النظر

 صاحب الشكوى إىل    إعادةما إذا كانت    أن تبت يف    على اللجنة   فـيما خيص األسس املوضوعية، جيب        ١-٧
 من االتفاقية بعدم طرد شخص أو       ٣اللتزام الدولة الطرف مبوجب املادة       انتهاكاًتشكل  هريية العربية الليبية    اجلما
 .ض للتعذيبدولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيتعّر إىل إعادته

إىل  تدعوت هناك أسباب حقيقية ، ما إذا كان٣ من املادة ١اللجنة أن حتدد، مبوجب الفقرة  على وجيب ٢-٧
هذه  يفوللبت . اجلماهريية العربية الليبية االعـتقاد بـأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا أعيد إىل  

 مبا يف ذلك ٣ من املادة ٢للفقرة  وفقاًاملسألة، جيب على اللجنة أن تأخذ يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات الصلة، 
بيد أن اللجنة ُتذكّر بأن     . أو اجلماعية حلقوق اإلنسان    الصارخةنتهاكات اجلسيمة أو    وجـود منـط ثابت من اال      

 داسيع شخصياً للتعذيب يف البلد الذي سيتعّرضحتديد ما إذا كان صاحب الشكوى  هواهلدف من هذا التحليل 
ت اجلسيمة أو الصارخة أو     وجود منط ثابت من االنتهاكا    وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة القائمة ومفادها أن        . إليه

أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض ُيثبت يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً  ال حلقوق اإلنسان يف بلد ما اجلماعية
اخلطر ا  هلذ أسباب أخرى تبني أن الفرد املعين سيتعرض         وجود فال بد من     .) ب(عودته إىل ذلك البلد    عندللتعذيب  
يعين عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أن  ال وعـلى النقيض من ذلك، . شخصـياً 

 .يواجه خطر التعرض للتعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة به الالشخص املعين قد 

، الذي تنص فيه على وجوب أن حتدد مدى وجود          ٣ بشأن املادة    ١وتذكّـر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧
 االعتقاد بأن شخصاً معيناً سيتعرض خلطر التعذيب إذا ما طُرد إىل البلد املعين، وعلى               أسـباب حقيقية تدعو إىل    

غري أن إثبات قوة احتماله ليس ضرورياً، وإمنا . وجوب تقدير هذا اخلطر على أسس تتجاوز جمرد التوقع أو الشك
 بأن الدولة الطرف تدفع بعدم وحتيط اللجنة علماً أيضاً. جيب أن يكون اخلطر الذي سيتعرض لـه شخصياً وفعلياً

وجـود عالقـة زمنية بني احتجاز صاحب الشكوى وفراره من البلد، وبوجود العديد من حاالت عدم االتساق      
وحتيط اللجنة علماًً باملعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى يف هذا          . والتـناقض يف تصرحيات صاحب الشكوى     
 . ، وبوثائق تدعم طلبه اللجوء يف سويسراالصدد، وخباصة ارتباكه خالل املقابلة األوىل

م إىل اللجنة، يف إطار هذا البالغ، شهادات        قّدفقد   أنشطة صاحب الشكوى السابقة،      وباستثناء لكـن،  ٤-٧
 إضافة إىل أنشطته    ،هلا عن منظمات الجئني ليبيني يف أوروبا، تثبت الدعم الذي يقدمه صاحب الشكوى              صادرة

دينية معارضة حمظورة يف اجلماهريية     حبركات  درته اجلماهريية العربية الليبية، وعالقاته      السياسية السابقة، قبل مغا   
 مقابالت أجراها مع ممثلي السلطات القنصلية       إىلكما أشار صاحب الشكوى     . هاؤ أعضا ُيقاضىالعربـية الليبية    

 نسخة من شهادة احب الشكوى صموأخرياً، قّد. اللجوء السياسيطلب  تقدميالليبية يف جنيف، الذين أخذوا عليه 
، خلص فيها طبيب من مستشفى جبنيف، متخصص يف قضايا األعراض           ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٤طبـية مؤرخة    

 ته الشكوى، وحال   اليت ُيعانيها صاحب    لإلصابة، إىل وجود عالقة سببية بني األضرار البدنية        الالحقـة النفسـية   
 ويؤكد. هـل  أجري الذيالذي وصفها به خالل الفحص الطيب        واالعتداءات اليت تعرض هلا على النحو        النفسية،
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 إىل اجلماهريية العربية الليبية اً قسرته إعادحتّمل ، النفسيةةالاحل يف هذه صاحب الشكوى، ه يتعذر على  نأالطبيب،  
.  تبد الدولة الطرف تعليقات بشأن هذا املوضوع   ومل. يشكل خطراً حقيقياً على صحته    قد   محلـه على ذلك   وأن  

 بالنظر إىل استنتاجات التقرير الطيب السالف الذكر        وباخلصوص،  بقضية موضوع الشكوى  ويف الظروف اخلاصة    
 مغادرتهبعد  أعمال التعذيب اليت تعرض هلا صاحب الشكوى، وأنشطته السياسية       نتيجةبشأن وجود أضرار هامة     

استمرار صدور إىل أيضاً ، وبالنظر )عاله أ٣-٥ و ٤-٢كما ورد وصفها يف الفقرتني      (اجلماهرييـة العربية الليبية     
 قسراً إىل اجلماهريية العربية الليبية، إعادهتم املعاملة اليت تتعرض هلا عامة تلك الفئة من النشطني عقب بشأنتقارير 

ـ  تعرض صاحب الشكوى   لخطر  أي   لتربير عدم وجود     فيةاكاللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم هلا حججاً         رى  ت
 . اجلماهريية العربية الليبية إىلقسراًترحيله احتمال ة للتعذيب يف حال

 من اتفاقية   ٢٢ من املادة    ٧مبوجب الفقرة   تصرف  فإن جلنة مناهضة التعذيب، إذ ت     ويف ضـوء ما سبق،       -٨
قرار الدولة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى أن        أو العقوبة   مناهضـة التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة         

 . من االتفاقية٣للمادة عادة صاحب الشكوى إىل اجلماهريية العربية الليبية يشكل انتهاكاً الطرف إ

  من النظام الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إبالغها يف           ١١٢ مـن املادة     ٥وعمـالً بالفقـرة      -٩
 .ت الواردة أعاله يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، باخلطوات اليت اختذهتا وفقاً للمالحظا٩٠غضون 

 احلواشي

 .القرارهذا  من ١-٥ يف هذا الصدد أيضاً الفقرة انظر )أ( 
 ١٥، القرار املعتمد يف     ٢٥٤/٢٠٠٤ه  ضد سويسرا، البالغ رقم       . س. انظـر على سبيل املثال، س      )ب( 

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
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 ٢٨١/٢٠٠٥البالغ رقم 

 )ميثلها حمام(السيدة إيليف بيليت    :املقدم من

 صاحبة الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

 أذربيجان   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١  :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          ١٧ ، املنشأة مبوجب املادة   إن جلـنة مناهضة التعذيب     
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٧مايو / أيار١ يف وقد اجتمعت 

 املقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب نيابة عن السيدة إيليف        ٢٨١/٢٠٠٥الشكوى رقم    يف النظر من فرغت وقـد  
 اقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من اتف٢٢بيليت مبوجب املادة 

       الطرف،         والدولة                     صاحبة الشكوى وحماميها     من       إليها        املقدمة          املعلومات     مجيعوقد أخذت يف االعتبار  

  .       التعذيب        مناهضة         اتفاقية    من    ٢٢       املادة    من   ٧        الفقرة       مبقتضى       التايل        القرار       تعتمد 

         وكانت      ١٩٧٢                                                                                  الشكوى هي السيدة إيليف بيليت، وهي مواطنة تركية من أصل كردي، ولدت عام                       صـاحبة     ١- ١
                                                                                             ً                  وقت تقدمي البالغ معرضة لإلبعاد من أذربيجان إىل تركيا؛ وتدعي أهنا ستعرض للتعذيب يف حالة إبعادها قسراً إىل تركيا،        

  .          وميثلها حمام  .              من االتفاقية ٣                   ً        وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 

                                                          ، أحالت اللجنة الشكوى إىل الدولة الطرف مشفوعة بطلب             ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢                    ذكرة شفهية مؤرخة      ومب  ٢- ١
                                             من النظام الداخلي للجنة بعدم إبعاد صاحبة      ١٠٨              من املادة     ١                                                             مقدم من املقرر اخلاص املعين بالتدابري املؤقتة مبوجب الفقرة          

                                      ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنا          ٢٠٠٥       ديسمرب   /         نون األول      كا  ١    ويف    .                                                الشكوى إىل تركيا ما دامت شكواها قيد النظر       
         تشرين    ١٣                                    ومع ذلك، قامت الدولة الطرف، يف         .                                                                      لـن تـبعد صـاحبة الشـكوى ريثما تصدر اللجنة قرارها النهائي            

         ، أحاطت      ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٣٠                      ومبذكرة شفهية مؤرخة      .  ) أ (                                ، بتسليم صاحبة الشكوى لتركيا        ٢٠٠٦          أكـتوبر    /    األول
    ١٢               ً                                                                                         طـرف اللجـنة علماً بأنه مت اإلفراج عن صاحبة الشكوى بقرار من حمكمة اسطنبول للجرائم اخلطرية يف                               الدولـة ال  

  .    ٢٠٠٧      أبريل  /     نيسان

 الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

" بأنشطة ختريبية وإرهابية  " بتهمة القيام    ١٩٩٦ إىل عام    ١٩٩٣احـُتجزت صاحبة الشكوى يف تركيا من عام          ١-٢
وأفرج عنها بعد أن برأهتا حمكمة أمن الدولة يف اسطنبول          ). احلزب الشيوعي لكردستان  (ال الكردستاين   لصاحل حزب العم  
 . وتدعي أهنا ُعذبت أثناء احتجازها وإن مل تصف أعمال التعذيب ومل تقدم أية شهادة طبية تؤكد ذلك. لعدم كفاية األدلة
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، بدأت ٢٠٠٢ويف عام .  فيها على مركز الالجئ، فرت صاحبة الشكوى إىل أملانيا وحصلت  ١٩٩٨ويف عـام     ٢-٢
ويف . ، أوفدت إىل العراق لتغطية األحداث هناك      ٢٠٠٣فرباير  /ويف شباط . تعمـل صـحفية لوكالة أنباء موالية لألكراد       

، قامت بتغطية مؤمتر صحفي عقده حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق ومت بثه على قناة ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
، اعتدى أفراد مسلحون جمهولو اهلوية على مكتب وكالة األنباء يف املوصل            ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار . زيـرة التلفزيونـية   اجل

، دخلت أذربيجان لالتصال بالسفارة األملانية وإعادة استصدار        ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف  . وأخذوا وثائق سفرها  
 .ها لدخوهلا البلد بشكل غري قانوينوقبضت عليها سلطات أذربيجان وقت. وثائق سفرها

، حكمت حمكمة اسطنبول احمللية للجرائم اخلطرية عليها غيابياً بالسجن ملدة          ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف   ٣-٢
عشر سنوات الشتراكها يف أنشطة ختريبية لصاحل حزب العمال الكردستاين وحضورها اجتماعاً يف مشال العراق كصحفية                

ـ       ، طلبت حمكمة اسطنبول احمللية تسليمها ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٦ويف . ه أعضـاء احلزب  وهـو اجـتماع نظم
 .من أذربيجان

عليها بدفع غرامة لدخوهلا البلد ) أذربيجان(، حكمت حمكمة شاروِسك يف نقشوان      ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧ويف   ٤-٢
ظفون من وزارة الداخلية القبض عليها يف قاعة ومع أن احملكمة أمرت باإلفراج عنها، فقد ألقى مو   . بشـكل غـري قانوين    

، قررت حمكمة اجلرائم اخلطرية يف أذربيجان تسليمها        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢ويف  . احملكمة ونقلوها إىل باكو واحتجزوها    
 ١٤ويف  . وأصبح احلكم قابالً للتنفيذ فوراً    . ، أكدت حمكمة االستئناف هذا القرار     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢ويف  . لتركـيا 
، قدمت صاحبة الشكوى دعوى باالستئناف إىل احملكمة العليا ولكن ليس هلذا االستئناف أثر إيقايف               ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

 .وميكن تسليمها يف أي وقت

 الشكوى

 من االتفاقية ألن هناك أسباباً موضوعية تدعو إىل         ٣تدعـي صاحبة الشكوى أن إبعادها لتركيا سينتهك املادة           -٣
ـ    ا سُتعرض للتعذيب أو غري ذلك من ضروب املعاملة الالإنسانية يف حالة إبعادها وسُتجرب على االعتراف                االعـتقاد بأهن

ويف األعوام األخرية،   . وستودع السجن مباشرة بعد ذلك وسيتم استجواهبا من جانب إدارة مكافحة اإلرهاب           . بالذنـب 
 .صالهتم حبزب العمال الكردستاينأعادت أذربيجان إىل تركيا عدداً كبرياً من األفراد املتهمني ب

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البالغ ألن صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة             ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١يف   ١-٤
غريه من ضروب   كافـية تدعم زعمها بأهنا ستكون معرضة يف حالة ترحيلها خلطر متوقع وفعلي وشخصي بالتعذيب أو                 

 . من االتفاقية٣املعاملة الالإنسانية يف إطار املادة 

) من بينهم األكراد  (وتفـيد الدولة الطرف بأن احلالة العامة السائدة حالياً يف تركيا ال جتيز االفتراض بأن األفراد                  ٢-٤
ادة اإلدماج يف اجملتمع لوقف     ، اعتمد قانون إع   ٢٠٠٣ففي عام   . الذيـن يتم إبعادهم إىل تركيا يتعرضون خلطر التعذيب        

 .اضطهاد أعضاء حزب العمال الكردستاين؛ وكثرية هي بلدان االحتاد األورويب اليت تشاطر هذا الرأي
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وتعـيد الدولة الطرف ذكر ما جاء يف أحكام قضاء اللجنة وهو أن حدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان                   ٣-٤
 لتقرير وجود خطر حقيقي بالتعذيب يف حالة اإلبعاد؛ إذ جيب أن تكون هناك              بـنمط ثابت يف البلد ال يوفر أسباباً كافيةً        

وقد أشارت اللجنة إىل ضرورة أن تكون       . تشري إىل أن الفرد يواجه، شخصياً، خطر التعرض للتعذيب        " أسـباب خاصة  "
بلد الذي يتم تسليمه هناك أسباب موضوعية يستند إليها الفرد لزعم تعرضه خلطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب يف ال

وأشارت الدولة الطرف إىل رأي اللجنة ومفاده أن يقع عبء اإلثبات على صاحب الشكوى وأنه ينبغي تقدير خطر                  . إليه
 .التعذيب على أسس جدية تتجاوز جمرد النظرية والشك

" شدة احتمال "وهووتصـرح الدولـة الطـرف بأن املعايري املشار إليها أعاله ال تتمشى وادعاء صاحبة البالغ                  ٤-٤
 .١٩٩٣تعرضها للتعذيب يف حالة تسليمها بسبب احلدث الذي وقع منذ وقت طويل يعود إىل عام 

شديد االحتمال  " ومؤداه أن اخلطر جيب أن يكون        ١وأشـارت الدولـة الطـرف إىل تعليق اللجنة العام رقم             ٥-٤
هذا إىل جانب أن    ". احلديث"ميكن اعتباره باحلدث     عاماً ال    ١٣فاحلدث الذي وقع منذ ما يقرب من        ". وشخصياً وراهناً 

من ) ج(و) ب(صـاحبة الطلـب مل تقدم أي دليل يثبت إساءة معاملتها على النحو املنصوص عليه يف البندين الفرعيني                   
 .التعليق العام

يس من  وأفـادت الدولـة الطـرف بأن اللجنة أكدت باستمرار أن تقييم الوقائع واألدلة بشأن قضية بعينها ل                  ٦-٤
اختصاص اللجنة بل من اختصاص حماكم الدول األطراف يف االتفاقية إذا مل تنتهك هذه احملاكم مبدأ االستقالل؛ ويف رأي            

 .الدولة الطرف أن هذا ليس هو الوضع يف قضية صاحبة الشكوى

يف بيليت بشكل وخطر تعرض السيدة إيل   " أسباب خاصة "ويف هذه القضية، مل تعني احملاكم يف أذربيجان وجود           ٧-٤
كما أن صاحبة الشكوى مل تنفذ أي نشاط سياسي وهو          . للتعذيب يف حالة إعادهتا إىل تركيا     " حقيقي ومتوقع وشخصي  "

 .ما كان ميكن أن يعرضها ملخاطر خاصة

 ١٤وأكـدت الدولة الطرف أيضاً أهنا تلقت من تركيا ضمانات دبلوماسية لكي ُتطبق على السيدة بيليت املادة              ٨-٤
ففي حالة تسليمها، لن تتعرض     ". بقاعدة اخلصوصية "االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني، وهي املادة املتعلقة         مـن   

 .صاحبة الشكوى ألية حماكمة جنائية عن ارتكاب جرمية قبل نقلها خبالف تلك اليت طلب تسليمها بشأهنا

 تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

وصرحت مرة  . ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٠دمـت صاحبة الشكوى تعليقاهتا على مالحظات الدولة الطرف يف           ق ١-٥
وأكدت على أنه من املسلم به عموماً . ١٩٩٦ و١٩٩٣أخرى بأهنا تعرضت للتعذيب يف تركيا أثناء احتجازها بني عامي           

. ضطهاد لدى عودة الالجئ إىل بلد منشئه      أن جتـارب التعذيب السابقة تربر خوف التعرض مرة أخرى هلذا النوع من اال             
ونفس هذه األسباب هي اليت تشكل اليوم أساس        . وقد ُعرضت وقتذاك للتعذيب بشبهة صالهتا حبزب العمال الكردستاين        

  ١من تعليق اللجنة العام رقم      ) ب(٨وتعتقد من مث أن الشروط املنصوص عليها يف املادة          . الطلـب املقدم حالياً لتسليمها    
 .ستوفيتقد ا
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وذكرت صاحبة الشكوى مرة أخرى أهنا حصلت على مركز الالجئ يف أملانيا حيث زعمت أهنا تعرضت فيما                  ٢-٥
 .مضى للتعذيب أثناء تقدميها طلب اللجوء وأن السلطات األملانية قد تثبتت من صحة زعمها

ا، فقد أفادت بأن تركيا قد حسنت       أمـا فيما يتعلق مبا أكدته الدولة الطرف وهو أن احلالة قد حتسنت يف تركي               ٣-٥
 .سجلها اخلاص بالتعذيب وإن كانت التقارير قد أشارت إىل تعرض أشخاص يف مثل حالتها للتعذيب يف املاضي القريب

ودللت على ذلك بتقدمي    . اليت قدمتها السلطات التركية غامضة ومبهمة      ) ب(وقالـت صاحبة الشكوى إن الوثائق      ٤-٥
كما يرد نص   (حيث إن إيليف بيليت عضو يف املنظمة اإلرهابية غري القانونية           : "ن وثيقة غري حمددة   الـترمجة التالية جلزء م    

وقد مت النظر يف مدة احلبس وبدأت       . ، فقد صدر حكم غيايب بالقبض عليها      ) من قانون العقوبات   ٢-١٦٨ذلك يف املادة    
 ".٢٠١٤ديسمرب /ن األول كانو٣ وستنتهي من مث يف ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢هذه املدة يف 

وزعمـت صـاحبة الشـكوى أن سبب سعي تركيا لتسليمها هو معاقبتها على آرائها السياسية وأن التعذيب                   ٥-٥
 .سيشكل على األرجح جزءاً من عقوبتها

 .وتطلب صاحبة الشكوى اإلفراج عنها فوراً ليتسىن هلا العودة إىل أملانيا حيث تتمتع هناك مبركز الالجئ ٦-٥

 بارات املتعلقة باملقبوليةاالعت

 أن منوحتققت  . ٢٠٠٦مايو  /نظـرت اللجـنة يف مقبولية البالغ أثناء انعقاد دورهتا السادسة والثالثني يف أيار              ١-٦
، الدولية التسوية أو الدويل قيالتحق إجراءات من آخر إجراء إطار يف البحث قيد وليست تبحـث مل   نفسـها  املسـألة 

والحظت أن الدولة الطرف قد     .  تبد اعتراضها على استنفاد سبل االنتصاف الداخلية       والحظـت أن الدولـة الطرف مل      
 من  ١٤أشـارت إىل الضـمانات الدبلوماسية اليت تلقتها من السلطات التركية لكي تطبق على صاحبة الشكوى املادة                  

، وأن صاحبة الشكوى مل تقدم أية       "صيةبقاعدة اخلصو "االتفاقـية األوروبـية املتعلقة بتسليم اجملرمني، وهي املادة املتعلقة           
والحظت أيضاً أن املسألة يف هذه القضية ال تتعلق باألسس اليت ميكن أن حتاكم عليها صاحبة                . مالحظـة يف هذا الصدد    

 .الشكوى يف حالة إعادهتا إىل تركيا وما إذا كانت ستحاكم، بل مبا إذا كانت ستعرض للتعذيب هناك

ن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البالغ ألن صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة كافية              والحظت اللجنة أيضاً أ    ٢-٦
تثبت احتمال تعرضها، يف حالة إعادهتا، خلطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة الالإنسانية                 

كدت أهنا ُعذبت يف تركيا بني عامي كما الحظت أن صاحبة الشكوى أ   .  من االتفاقية  ٣وفقـاً لـلمعىن الوارد يف املادة        
وقد .  بشـبهة صـالهتا حبزب العمال الكردستاين وأن نفس األسباب تشكل األساس لطلب تسليمها              ١٩٩٦ و ١٩٩٣

وأخرياً، سجلت اللجنة ادعاء صاحبة     . حصـلت صـاحبة الشكوى على مركز الالجئ يف أملانيا هلذه األسباب بالضبط            
ل عام يف تركيا يف السنوات األخرية، فقد حدثت حاالت تعرض فيها للتعذيب أفراد              الشكوى بأنه رغم حتسن احلالة بشك     

وخلصت اللجنة إىل أن البالغ مقبول ودعت الدولة الطرف إىل تقدمي           . مشـتبه بصـالهتم حبـزب العمايل الكر دستاين        
 .مالحظاهتا بشأن األسس املوضوعية
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 مالحظات الدولة الطرف

، أعادت الدولة الطرف ذكر وقائع القضية وهي أنه أُلقي          ٢٠٠٦أكتوبر  /األول تشرين   ٩يف رسـالة مؤرخـة       ١-٧
ويف . ، برأهتا حمكمة أمن الدولة يف اسطنبول لقلة األدلة        ١٩٩٦ويف عام   . ١٩٩٣القبض على السيدة بيليت يف تركيا عام        

 .١٩٩٩، وصلت إىل أملانيا بأوراق مزورة وحصلت فيها على اللجوء السياسي يف عام ١٩٩٨عام 

. ، ألقي القبض عليها يف أذربيجان واهتمت بعبور احلدود بشكل غري قانوين           ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف   ٢-٧
 ١٧ويف . وكان برفقتها وقت عبور احلدود أفراد مسلحون انسحبوا بعد تبادل إطالق النار مع حرس احلدود يف أذربيجان    

وأطلق سراحها .  وفرضت غرامة عليها٢-٣١٨ارورسك مبوجب املادة ، أدانتها احملكمة احمللية يف ش     ٢٠٠٥مـارس   /آذار
 .بعد دفع الغرامة

، وجهت السلطات التركية إىل وزارة      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٦وخالل التحقيقات األولية اليت جرت يف        ٣-٧
 وعلى  ١٩٥٧ بتسليم اجملرمني لعام     وقدم هذا الطلب وفقاً لالتفاقية األوروبية املتعلقة      . العـدل يف أذربيجان طلباً لتسليمها     

 ومت مبوجبه   ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣أساس القرار الذي اختذته حمكمة اسطنبول احمللية للجرائم البالغة اخلطورة يف            
وعلى هذا  . وصدر أمر بإلقاء القبض عليها هبذا الشأن      .  من القانون اجلنائي   ٢-١٦٨اهتـام السـيدة بيليت عمالً باملادة        

 وأحيلت قضيتها إىل حمكمة اجلرائم      ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧، ألقي القبض مرة أخرى على صاحبة الشكوى يف          األسـاس 
، أذنت هذه ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢ويف . اخلطـرية يف أذربـيجان وهـي حمكمة خمتصة بالنظر يف قضايا تسليم اجملرمني        

 ٢ويف  . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٠ستئناف يف   واستؤنف هذا القرار أمام حمكمة اال     . احملكمـة بتسـليم صاحبة الشكوى     
، قدم حمامي صاحبة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ويف . ، أكـدت حمكمة االستئناف قرار تسليمها     ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 

، أعلنت احملكمة العليا عدم اختصاصها ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول ٢٥ويف  . الشـكوى طعناً بالنقض أمام احملكمة العليا      
 .نافبنظر هذا االستئ

 من  ٣٣أما فيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى بأهنا حصلت على مركز الالجئ وأنه كان ينبغي تطبيق املادة                  ٤-٧
االتفاقـية اخلاصة بوضع الالجئني يف قضيتها، تفيد الدولة الطرف بأن حمكمة أملانية هي اليت اعترفت هبا كالجئة يف عام                    

ولالعتراف بقرار حمكمة أجنبية، ينبغي تقدمي طلب       . قابلة لإلنفاذ يف أذربيجان   وأن قرارات احملاكم األجنبية غري      . ١٩٩٩
ويف هذه القضية، مل يقدم  طلب كهذا إىل احملكمة العليا           . خاص إىل احملكمة العليا مبوجب أحكام قانون اإلجراءات املدنية        

 .١٩٩٩لالعتراف بالقرار الذي اختذته احملكمة األملانية يف عام 

ومل .  الدولة الطرف بأن اللجنة احلكومية املعنية بقضايا الالجئني هي اليت متنح مركز الالجئ يف أذربيجانوأفادت ٥-٧
وصرحت الدولة الطرف بأن مكتب املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف . حتصـل صاحبة الشكوى قط على هذا املركز   

د فيه بأن مركز الالجئ الذي مينحه طرف يف االتفاقية اخلاصة           بـاكو قـدم بياناً إىل احملكمة املختصة باجلرائم اخلطرية أفا          
وتفترض الدولة الطرف أن مكتب .  جيب أن تعترف به مجيع األطراف األخرى يف االتفاقية        ١٩٥١بوضـع الالجئني لعام     

بأثر تقرير مركز " للجنة التنفيذية التابعة للمفوضية املتعلق       ١٢من االستنتاج رقم    ) و(املفوضـية يف بـاكو أشار إىل البند         
وأشارت الدولة الطرف أيضاً إىل     . على أن هذا االستنتاج لـه طابع التوصية ال غري        . ) ج("الالجئ خارج احلدود اإلقليمية   

 بتقرير مركز الالجئ   املتعلق   ٨استنتاج آخر غري ملزم خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية، وهو االستنتاج رقم              
قبول دولة متعاقدة ملركز الالجئ كما تقرره دول أخرى أطراف يف هذه الصكوك أمر              "منه بأن   ) و(ند  الذي يقضي يف الب   
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ال جيوز وضع مركز الالجئ الذي تقرره       " ينص على أنه     ١٢من االستنتاج رقم    ) ز(بيد أن البند    ".  بوجه عام  مسـتحب 
 تثنائية مىت اتضح جبالء أن الشخص املعين       دولـة متعاقدة موضع الشك من جانب دولة أخرى متعاقدة إال يف حاالت اس             

كاملشاركة يف  "وتفيد الدولة الطرف بأنه لو كانت هناك أسباب جدية          ". ال يستويف الشروط املنصوص عليها يف االتفاقية      
ومعلومات من خمابرات األمن يف أذربيجان بأن صاحبة الشكوى عضو نشط يف حزب العمال              " أنشطة هياكل غري قانونية   

 .تاين، لكان من حق السلطات املختصة يف الدولة الطرف التشكك يف مركزها كالجئةالكردس

من االتفاقية اخلاصة بوضع    ) ب( واو ١وأفادت الدولة الطرف بأن قضية السيدة بيليت ال تندرج يف نطاق املادة              ٦-٧
ها مركز الالجئ وذلك قبل     الالجـئني ألهنا ارتكبت جرمية خطرية ال تتسم بطابع سياسي خارج حدود البلد الذي منح              

الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة       ) د(١٧من االستنتاج رقم    ) ز(هذا عالوة على أن البند      . وصوهلا إىل بلد اللجوء   
احلماية يف حاالت التسليم تنطبق على األشخاص الذين يستوفون املعايري الواردة يف تعريف             "للمفوضـية يـنص على أن       

 ".من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني) ب( واو١عد حصوهلم على مركز الالجئ مبوجب املادة الالجئ وال يستب

وأفادت الدولة الطرف بأنه مل يكن لدى احملاكم يف أذربيجان أي سبب يدعوها إىل االعتقاد بأن اجلرمية املطلوب                ٧-٧
ية وهو شرط مطلوب لرفض طلب التسليم       تسـليم صاحبة الشكوى بشأهنا تتسم بطابع سياسي أو هلا صلة جبرمية سياس            

فقد الحظت احملاكم أنه أُلقي القبض على صاحبة الشكوى مرتني يف           . عمـالً باالتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني      
ويشكل . تركـيا على أساس أهنا عضو مشتبه فيه يف منظمة إرهابية وأنه أفرج عنها مع ذلك لعدم وجود أدلة على ذلك                    

 ونظرت احملاكم يف أذربيجان أيضاً يف ما إذا        .  رأي الدولـة الطرف دليالً على نزاهة احملاكم التركية يف قضيتها           هـذا يف  
 مثالً من   ٢٧٩ و ٢٧٨املادتان  (كانـت اجلـرائم املنسوبة لصاحبة الشكوى تشكل جرائم مبوجب القانون األذربيجاين             

 ).القانون اجلنائي

  ٢٨ املؤرخ   ١٣٧٣ قـرار جملـس األمـن الـتابع لألمم املتحدة            وأشـارت الدولـة الطـرف أيضـاً إىل         ٨-٧
.  أو يرتكبون األعمال اإلرهابية    دعمونميولون أو يدبرون أو ي     الـذي حيظر منح اللجوء ألفراد        ٢٠٠١سـبتمرب   /أيلـول 

كانت  الذي أعربت فيه عن ثقتها بأنه أياً         ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢وأشـارت أيضـاً إىل بـيان اللجنة املؤرخ          
اإلجـراءات اليت تتخذها الدول األطراف ملواجهة خطر اإلرهاب الدويل فيجب أن تتمشى هذه اإلجراءات مع التزاماهتا                 

 .مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب

 الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية        ١٧من االستنتاج رقم    ) و(وأشارت الدولة الطرف إىل البند       ٩-٧
ليس يف هذه االستنتاجات ما ينبغي اعتبار أنه خيل بالتزام الدول، على أساس التشريعات الوطنية " على أن   والـذي أكـد   

والصـكوك الدولـية، بفرض عقوبة على اجلرائم اخلطرية مثل االستيالء على الطائرات بشكل غري قانوين وأخذ الرهائن                  
 قد عفا عليها الزمن وال تشمل       ١٩٨٠املة وأن قائمة عام     إىل أن قائمة اجلرائم ليست ش     " مثل"ويشري مصطلح   ". والقتل

وقد خلصت احملاكم األذربيجانية حبق إىل ). كاإلرهاب مثالً(اجلرائم اخلطرية اليت اعترف هبا اجملتمع الدويل منذ ذلك احلني 
ولذلك، . الالجئنيمن االتفاقية اخلاصة بوضع ) ب( واو١وصـف أفعال السيدة بيليت بأهنا جرائم خطرية مبوجب الفقرة         

 .فإن مبدأ عدم اإلبعاد ال ينطبق على حالتها
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وأشـارت الدولـة الطرف إىل أن حالة حقوق اإلنسان بشكل عام يف تركيا ال حتمل على االعتقاد بأن األفراد                     ١٠-٧
 قانون إعادة   فبعد اعتماد تركيا  . بوجـه عام، واألكراد بوجه خاص، ممن تتم إعادهتم إىل تركيا، يتعرضون خلطر التعذيب             

وتشاطر . ، مل يعد ميارس على مؤيدي حزب العمال الكردستاين كثري من أفعال االضطهاد            ٢٠٠٣اإلدماج يف اجملتمع عام     
(بلدان أوروبية كثرية هذا الرأي    

 ه

وحىت يف حالة وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسمية يف بلد ما، فإن ذلك ال يعطي           . )ه  
ومل تثبت صاحبة   . أسباباً كافية لالعتقاد بتعرض فرد أعيد إىل تركيا تعرضاً فعلياً للتعذيب          يف حـد ذاتـه، أوتوماتيكياً،       

 الشـكوى يف رأي الدولـة الطـرف أن تعرضها للتعذيب أمر مرجح يف حالة تسليمها  ألهنا تعرضت بالفعل للتعذيب                    
 .١٩٩٣عام 

للجنة بل حملاكم الدول األطراف تقدير الوقائع       وأشارت الدولة الطرف إىل أحكام قضاء اللجنة ومفادها أن ليس            ١١-٧
ويف هذه القضية، مل تستنتج احملاكم األذربيجانية أن        . واألدلـة يف حالة بعينها إال إذا انتهكت احملاكم صراحة مبدأ الرتاهة           

احملاكم وأقرت  . للتعذيب" حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً  "أو خطر تعرض صاحبة الشكوى تعرضاً       " أسباب خاصة "هناك أية   
 .) و(بأن صاحبة الشكوى مل تقم بأية أنشطة سياسية ميكن أن جتعلها أكثر عرضة للتعذيب يف حالة تسليمها

 من االتفاقية   ١٤وعـالوة عـلى ذلـك، تلقت السلطات األذربيجانية ضمانات دبلوماسية بشأن تطبيق املادة                ١٢-٧
ليه، لن تتم حماكمتها يف حالة إعادهتا إىل تركيا على أية جرمية            وع). قاعدة اخلصوصية (األوروبـية املتعلقة بتسليم اجملرمني      

 واضحة ومقنعة فقد تلقت السلطات األذربيجانية ضمانات دبلوماسية       . أخرى سوى تلك املشار إليها يف أمر القبض عليها        
. عد تسليمها مـن تركيا استبعدت صراحة ممارسة التعذيب وأي شكل آخر من أشكال سوء املعاملة ضد السيدة بيليت ب                 

ويتفق هذا يف   . ولـدى السلطات األذربيجانية، وفقاً هلذه الضمانات، عدة إمكانيات لرصد احترام حقوق السيدة بيليت             
 .رأي الدولة الطرف مع توصيات مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف حاالت مماثلة

شكوى التظلم أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إذا        وصـرحت الدولـة الطرف أيضاً بأنه بوسع صاحبة ال          ١٣-٧
 .اعتربت أن حقوقها قد انتهكت

وباإلشـارة إىل القرارات املختلفة اليت اختذهتا اللجنة واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، أشارت الدولة الطرف                ١٤-٧
ومل يتم تقدمي أدلة    .  تأكيد هذا اخلطر بأدلة قاطعة     وأنه جيب . إىل أن اخلطر املزعوم جيب أن يكون حقيقياً ال جمرد احتمال          

 . كهذه يف هذه القضية

واختتمـت الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى مل تقدم أدلة كافية بأهنا تواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً                  ١٥-٧
 . من االتفاقية٣بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية اليت تتناىف واملادة 

، أبلغ حمامي صاحبة الشكوى اللجنة بأن السيدة بيليت ُسلمت لتركيا يف            ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ويف   ١-٨
 .ومل خيطر احملامي بذلك قبل ترحيل موكلته. ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣

قتة، بتوجيه مذكرة   ويف ضوء هذه املعلومات، قامت اللجنة، متصرفة من خالل مقررها اخلاص املعين بالتدابري املؤ              ٢-٨
 أشارت فيها إىل أن عدم احترام طلب اختاذ تدابري احلماية           ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٧شفهية إىل الدولة الطرف يف      

وطُلب إىل الدولة الطرف تقدمي إيضاحات بشأن احلالة الراهنة         . املؤقـتة إمنا ينتقص من محاية احلقوق اجملسدة يف االتفاقية         
 . بيليتومكان وجود السيدة
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 ٩، أعادت الدولة الطرف ذكر املعلومات اليت وردت يف رسالتها املؤرخة            ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٨ويف   ٣-٨
وأضافت أهنا أجرت اتصاالت مع السلطات التركية لعقد اجتماع بني ممثل مصرح لـه             . ٢٠٠٦أكتوبر  /تشـرين األول  

وأحيلت رسالة الدولة الطرف إىل احملامي مشفوعة       . ى صحتها وبني صاحبة الشكوى للوقوف على حالتها واالطمئنان عل       
 .بطلب احلصول على تعليقات، ولكن مل يرد أي رد

وقررت . ٢٠٠٦نوفمرب  /وناقشت اللجنة حالة صاحبة الشكوى خالل دورهتا السابعة والثالثني يف تشرين الثاين            ٤-٨
، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤ويف هذه الرسالة املؤرخة     . توجيه رسالة إىل الدولة الطرف    

وطلبت إليها تزويدها مبعلومات مناسبة عن مكان وجود السيدة بيليت          . إزاء طريقة تصرف الدولة الطرف يف هذه القضية       
 ، دعيت الدولة الطرف مرة أخرى إىل تقدمي       ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٨ويف  . يف الوقـت احلـايل وعـن حالتها بشكل عام         

 .تعليقاهتا بشأن هذا املوضوع

. ، قدمت الدولة الطرف معلومات حمدثة عن حالة صاحبة الشكوى يف تركيا           ٢٠٠٧فـرباير   / شـباط  ٢٦ويف   ١-٩
وأفـادت بـأن السفارة األذربيجانية يف تركيا قامت بانتظام برصد أوضاع احتجاز صاحبة الشكوى منذ تسليمها وأن                  

 .ادثات على انفرادمستشاراً من السفارة قد أجرى معها حم

وقد ) مدينة غيبزي" (Gebze M tipli Kapali Infaz Kurumu"وصـاحبة الشـكوى حمتجزة حالياً يف سجن    ٢-٩
وبإمكاهنا االتصال مبحاميها   . أكـدت يف مكاملـة أجريت معها على أن ظروف احتجازها هي ظروف االحتجاز العادية              

 .وُتوفر هلا الصحف يومياً. ل أسبوعوجيوز هلا إجراء اتصال هاتفي ملدة مخس دقائق ك

وأفادت الدولة الطرف بأنه ال جيوز للمحتجزين احلصول على أغذية من اخلارج ولكن صاحبة الشكوى حتصل                 ٣-٩
وأعربت يف حديثها مع مستشار السفارة عن رضاها العام باألغذية رغم رداءة نوعيتها             . عـلى ثـالث وجبات يف اليوم      

 .طيب يف السجن مل يكشف عن أية مشاكل صحيةوأجري هلا فحص . أحياناً

وأكـدت صاحبة الشكوى يف مكاملة أخرى خاصة جرت مع ممثل السفارة أهنا مل ُتعرض للتعذيب أو غريه من                    ٤-٩
وأضافت الدولة  . وأكدت كذلك أن حالتها الصحية مرضية     . ضـروب املعاملـة الالإنسانية من جانب سلطات السجن        

 . لة صاحبة الشكوىالطرف أهنا ستواصل رصد حا

 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

  من االتفاقية٢٢ انتهاك املادة 

 رغم  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٣تالحظ اللجنة بادئ ذي بدء أن صاحبة البالغ قد أعيدت إىل تركيا يف               ١-١٠
ت الدولة الطرف مبوجبه إىل عدم ترحيل من النظام الداخلي، حيث دعي) ٩(١٠٨طلـب اختاذ تدابري مؤقتة مبوجب املادة    

 .صاحبة الشكوى أثناء نظر اللجنة يف البالغ
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وال تـزال اللجـنة تشعر بعميق القلق لكون الدولة الطرف قد قبلت يف البداية طلب اللجنة وجتاهلته بعد ذلك                     ٢-١٠
 ) ز(وتشري اللجنة . ه يف املستقبل  ومطلوب من الدولة الطرف عدم اختاذ إجراءات كهذ       . وأعادت صاحبة الشكوى إىل تركيا    

 قد تعهدت ٢٢إىل أن الدولـة الطـرف بتصـديقها على االتفاقية وقبوهلا اختصاص اللجنة مبحض إرادهتا مبوجب املادة      
بالـتعاون مع اللجنة حبسن نية يف تطبيق إجراءات الشكاوى الفردية اليت وضعت مبوجب هذه املادة وإعماهلا على النحو                   

لدولة الطرف بطرد صاحبة الشكوى رغم طلب اللجنة بأن تتخذ تدابري مؤقتة قد ألغى ممارسة حق تقدمي فقيام ا . الكـامل 
 إلغاًء فعلياً وجعل قرار اللجنة النهائي بشأن األسس املوضوعية عدمي الفائدة وجرده             ٢٢شكاوى املنصوص عليه يف املادة      

 من االتفاقية بطرد صاحبة     ٢٢لتزاماهتا مبوجب املادة    وتسـتنتج اللجنة من مث أن الدولة الطرف انتهكت ا         . مـن هدفـه   
 .الشكوى يف ظل الظروف الوارد وصفها أعاله

 النظر يف األسس املوضوعية

، الحظت اللجنة أنه مت يف هذه احلالة االعتراف         ٣فيما يتعلق باألسس املوضوعية للشكوى املقدمة مبوجب املادة          -١١
وظل مركزها . يا بناء على االستنتاج بأهنا ستعرض لالضطهاد لو أعيدت إىل تركيا        لصاحبة الشكوى مبركز الالجئ يف أملان     

 الذي  ١٢وتشري اللجنة إىل االستنتاج رقم      . كالجـئة سارياً وقت ترحيلها إىل تركيا من جانب سلطات الدولة الطرف           
أثر تقرير مركز الالجئ خارج     " بشأن   خلصت إليه اللجنة التنفيذية التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني          

 هو  ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١الغرض من اتفاقية عام     "منه على أن    ) و(الـذي ينص يف البند      "احلـدود اإلقليمـية   
ومل تبني الدولة الطرف سبب عدم ". االعتراف مبركز الالجئ الذي تقرره دولة متعاقدة من جانب الدول األخرى املتعاقدة

بدأ يف قضية صاحبة الشكوى يف ظروف تثري فيها احلالة العامة ألفراد كصاحبة الشكوى وجتارهبا السابقة                احـترام هذا امل   
وتالحظ اللجنة أيضاً أن السلطات األذربيجانية قد تلقت ضمانات دبلوماسية من تركيا     . ٣قضـايا حقيقية مبوجب املادة      

كوى سيثري، إذا مل تكن هناك قضايا أخرى، مسائل تتعلق          تتـناول قضـايا سوء املعاملة وهذا إقرار بأن طرد صاحبة الش           
ومع أن الدولة الطرف قد رصدت حالة صاحبة الشكوى إىل حد ما بعد طردها، فإهنا مل تقدم للجنة            . بسـوء معاملـتها   

ذي انظر النهج ال  (الضـمانات اليت تسمح هلا بإجراء تقييمها املستقل للتحقق من أن الشروط قد استوفيت أو مل تستوف                  
ومل تورد معلومات مفصلة تفصيالً كافياً بشأن عملية الرصد اليت قامت هبا            ) عجـيزة ضد السويد   انتهجـته يف قضـية      

. واخلطـوات اليت اختذهتا لضمان املوضوعية والرتاهة والثقة الكافية يف كلتا احلالتني ويف الواقع ويف رأي صاحبة الشكوى                 
 قد سلمت صاحبة الشكوى رغم أهنا قبلت يف البداية االمتثال لطلب            ويف ظـل هذه الظروف، وحيث إن الدولة الطرف        

اللجنة باختاذ تدابري مؤقتة، ترى اللجنة أن الطريقة اليت تعاملت هبا الدولة الطرف يف قضية صاحبة الشكوى تصل إىل حد                    
 . من االتفاقية٣انتهاك حقوقها مبوجب املادة 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       ٢٢ من املادة    ٧الفقرة  وجلـنة مناهضـة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب          -١٢
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، تعترب أن تسليم صاحبة الشكوى لتركيا يشكل انتهاكاً للمادتني 

 . من االتفاقية٢٢ و٣
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 يوماً ٩٠لجنة احلصول على معلومات يف غضون  من نظامها الداخلي، تود ال   ١١٢ من املادة    ٥وعمـالً بالفقرة     -١٣
 .عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف استجابة لآلراء الواردة أعاله

 احلواشي

 .١-٨انظر الفقرة  )أ( 

 .ليس من الواضح إىل أية وثائق تشري صاحبة الشكوى بالضبط )ب( 
 هو أن   ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١رأت أن الغرض ذاته من اتفاقية عام        ) و: ... (تنفيذيةإن اللجـنة ال   " )ج( 

 ".مركز الالجئ الذي تقرره دولة متعاقدة جيب أن تعترف به أيضاً مجيع الدول املتعاقدة األخرى 

 .مشاكل التسليم اليت تؤثر على الالجئني، ١٧االستنتاج رقم  )د( 
، ١٣٥/١٩٩٩الطرف إىل املالحظات اليت قدمتها هولندا يف سياق البالغ رقم           يف هـذا الصدد، تشري الدولة         )ه(

 .٢٠٠٤مايو / أيار١٢املعتمدة يف ) عدم وجود انتهاك(، اآلراء ضد هولندا. ج. س

 .من تعليق اللجنة العام ) ه(تشري الدولة الطرف إىل البند  )و( 
مايو / أيار ١٧ اآلراء املعتمدة يف     ،١٩٥/٢٠٠٢، البالغ رقم    برادة ضد فرنسا  انظـر يف مجلـة أمور قضية         )ز( 

 .٤-١٣، الفقرة ٢٠٠٥
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 ٢٨٢/٢٠٠٥البالغ رقم 

 )ميثلها حمام. (أ. ب. س :املقدم من

 صاحبة الشكوى :الشخص املدَعى أنه ضحية

 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦ :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧ يف وقد اجتمعت 

 اليت قُدمت إىل جلنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن         ،٢٨٢/٢٠٠٥من النظر يف الشكوى رقم      وقد فرغت    
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ٢٢مبوجب املادة . أ. ب. السيدة س

 الالإنسانية أو املهينة،

 لة الطرف،مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا صاحبة الشكوى وحماميها والدووقد أخذت يف اعتبارها  

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

 يف تنكابن بإيران، وتقيم ١٩٥٤وهي مواطنة إيرانية ُولدت عام . أ. ب. صاحبة الشكوى هي السيدة س ١-١
المية تشكل انتهاكاً من قبل كندا وهي تدعي أن إعادهتا إىل مجهورية إيران اإلس. حالياً يف كندا يف انتظار ترحيلها

 مـن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                ١٦ و ٣لـلمادتني   
 .وميثلها يف هذه الشكوى حمام. املهينة

 ٢٢املادة  من ٣، أحالت اللجنة البالغ إىل الدولة الطرف، مبوجب الفقرة  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف   ٢-١
 من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحبة        ١٠٨ من املادة    ١مـن االتفاقـية، وطلبـت إليها، مبوجب الفقرة          
 وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة الحقاً بأن صاحبة الشكوى         . الشكوى إىل إيران ريثما تنظر اللجنة يف شكواها       

 .مل ُترّحل

 الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

 يف إيران وأصبحت مشرفة ممرضات يف       ١٩٨٦ت صـاحبة الشـكوى على شهادة متريض عام          حصـل  ١-٢
وكانت من بني مسؤولياهتا شراء معدات      . مستشفى رجائي وحماضرة يف جامعة أزد اإلسالمية يف حمل سالس تنكابن          

كوى رداءة  ، الحظت صاحبة الش   ١٩٩٩ويف أواخر عام    . التمريض، مبا يف ذلك العظام واجلثث ألغراض التدريس       
 تعرضوا لصدمة قبل نوعـية العظام اليت كانت ترسل إليها، إذ ظهرت عليها آثار كسور وكان واضحاً أن أصحاهبا  
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العظام وكتبت بشأهنا   ، بأنه ليس باستطاعتها استخدام تلك       .وأخربت صاحبة الشكوى املوّرد، السيد م     . وفـاهتم 
وعندما سألت عن مصدر تلك . تالية اليت استلمتها يف حالة ممتازة    وكانت جمموعة العظام ال   . تقريراً إىل عميد اجلامعة   

بينما ُحصل على اجملموعة    " أفراد معارضني للثورة  "أن اجملموعة األوىل كانت ل        . اجملموعـة األخرية، أخربها السيد م     
ريعة اإلسالمية وقد آملت تلك املعلومات صاحبة الشكوى فلجأت إىل قاضي الش    . الثانية عن طريق نبش مقربة أرمنية     

 . وأخربها القاضي بأنه سينظر يف املسألة. ملناقشة املسألة اليت كانت تعتقد أن هلا صبغة دينية

والحظت صاحبة الشكوى عدة مرات الحقاً أن اجلثث املرسلة كانت ذات بشرة فاحتة، وعندما سألت عن  ٢-٢
ي جمدداً، فأخربها أنه أمر باستخراج اجلثث من        وشكت إىل القاض  . ذلـك قيل هلا إن اجلثث أُخذت من مقربة هبائية         

وقد جادلته صاحبة الشكوى يف ذلك فاهتمها بأهنا معادية         . املقربة البهائية ألن الدين البهائي أدىن مرتبة من اإلسالم        
ويف املساء، ألقي القبض على صاحبة الشكوى دون توجيه هتم إليها واقتيدت إىل غرفة حتت األرض تابعة                 . للـثورة 

ـ  ورغم توضيحاهتا، فقد اُتهمت بإهانة     . وزارة االستخبارات واألمن، حيث جرى استجواهبا وهي معصوبة العينني        ل
وأُبقيت يف زنزانة حيث أُخضعت لالستجواب كل ليلة وهي معصوبة . الدين اإلسالمي وأُخضعت للتعذيب والضرب

وأُخضعت صاحبة الشكوى للصعق    . سبكما تعرضت للضرب بالعصي واألسالك، وللركل واإلهانة وال       . العيـنني 
وأصيبت جبروح بليغة مل تتوقف عن الرتف يف رأسها         . الكهـربائي كمـا أُرغمت على الوقوف ساعات دون نوم         

 .بشكل خاص، وكانت أصابع قدميها مهشمة ودامية

عد وبعـد مرور شهرين، وبسبب نزيفها املستمر، ُنقلت صاحبة الشكوى يف إحدى الليايل إىل سيارة ب                ٣-٢
ويف الطريق، توقف سائق السيارة وخرج منها دون أن يقفل الباب،           . منتصـف اللـيل وأُخذت للرعاية الطبية      

وبالكاد . فخرجت صاحبة الشكوى من السيارة وجلست على املقعد اخللفي ألول سيارة كانت متوقفة يف اجلوار   
وقد تعرف عليها . ل قبل أن تغيب عن الوعيمتكنت من إخبار السائق بامسها وعنواهنا وناشدته اصطحاهبا إىل املرت

وعندما . سـائق السيارة واصطحبها إىل رشت حيث تلقت العناية، وكانت تغيب عن الوعي بني احلني واآلخر               
وقد نصحها أولئك الذين اعتنوا هبا عدة أشهر مبغادرة . استعادت عافيتها، قيل هلا إهنا يف مكان آمن يف كرمانشهر

 احلصول على جواز سفرها من أسرهتا ومتكنت بواسطة مهّرب من السفر إىل ديب ومنها إىل                وساعدوها يف . إيران
وأخربت املهّرب أهنا ال توّد البقاء يف كولومبيا، ولذلك سافرت إىل تركيا فاليونان فإسبانيا فجامايكا               . كولومبيا

 . طلب جلوء، قّدمت٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٠ولدى وصوهلا إىل كندا يف . فاملكسيك مث كندا

ويف وقـت الحـق، أخربها أقارب هلا يف إيران بأن السلطات تبحث عنها وأهنم ذهبوا إىل مرتل شقيقتها عدة                     ٤-٢
كما أُخربت أن السائق الذي اصطحبها من       . وهددوا ابنتها وطلبوا التحدث إىل زوجها     . مـرات مـع أمر بالقبض عليها      

ومبا أهنا هربت فلم يكن . رشوة وكان ُيفترض أن يعيدها إىل عائلتها     السـجن للحصول على الرعاية الطبية كان قد تلقى          
وأخرياً، علمت . لـدى عائلتها علم مبكاهنا طيلة شهر ونصف، إىل أن اتصل هبم األشخاص الذين اعتنوا هبا يف كرمانشهر  

 .انصاحبة الشكوى أن عائلتها دفعت أمواالً هلؤالء األشخاص وطلبت منهم مساعدهتا على مغادرة إير

، ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٣ويف  . ، ُرفض طلب اللجوء السياسي الذي قدمته صاحبة الشكوى        ٢٠٠٣مايو  / أيـار  ٢ويف   ٥-٢
 ٢٥ويف  . ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٦ طلباً للسماح هلا بطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار، ولكن طلبها ُرفض يف              قدمـت 
طلب ( ومحاية الالجئني    من قانون اهلجرة  ) ١(٢٥فقرة  ، قدمـت طلباً للنظر يف حالتها مبوجب ال        ٢٠٠٤مـارس   /آذار

وقدمت أدلة جديدة تثبت أهنا كانت تعمل مشرفة ممرضات ومدرسة ) املراجعة ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة
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، وقدمت ٢٠٠٤أغسطس / آب١٣كما قدمت طلباً لتقدير املخاطر قبل الترحيل يف . يف جامعة حمل سالس تنكابن
 كانون  ٢٢جديدة رسائل من ابنتها وشقيقتها، إضافة إىل أمر حضور أمام احملكمة صادر بتاريخ              الحقـاً كأدلة    

 كانون  ٦ مـن احملكمـة الـثورية اإلسالمية يف طهران، يأمرها باملثول أمام احملكمة يف                ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول
املخاطر قبل الرحيل رفضتهما    ير  ولكن طليب املراجعة ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة وتقد       . ٢٠٠٤يناير  /الثاين

 ٢٠٠٥ أغسطس/ آب ٢٥ويف  . ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦وأُبلغت صاحبة الشكوى برفض طلبيها يف       . املوظفـة نفسها  
قّدمـت صاحب الشكوى إىل احملكمة الفيدرالية طلباً للسماح بإجراء مراجعة قضائية للقرارين املتعلقني باملراجعة    

 ُرفض طلبها   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف  .  وتقدير املخاطر قبل الرحيل    ألسـباب إنسـانية والعتبارات الرأفة     
 .لإلعفاء من الترحيل

 كانون  ١ويف  . ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٧وكـان املوعـد املقـرر لترحـيل صـاحبة الشكوى إىل إيران هو                ٦-٢
 بتقدير املخاطر قبل الترحيل      ُرفض طلبها للسماح بطلب إجراء املراجعة القضائية للقرارين املتعلقني         ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 .وطلب اللجوء ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة

 الشكوى

تدفـع صـاحبة الشكوى بأهنا قد تتعرض للسجن أو التعذيب أو حىت القتل إذا أُعيدت إىل إيران، مما يشكل         ١-٣
يراين وأن مثة طلباً مقدماً بالنيابة عنها       ومرّد ذلك أهنا معارضة معروفة للنظام اإل      .  من االتفاقية  ١٦ و ٣انتهاكاً للمادتني   

وهناك أمر حضور بامسها للمثول أمام . للحصول على جواز سفر إيراين، مما ينّبه السلطات اإليرانية إىل عودهتا الوشيكة           
كون احملكمـة، ومبا أن تاريخ احملاكمة قد فات، واستناداً إىل املعلومات املوضوعية بشأن بلدها، فإن من األرجح أن ت                  

ويشري احملامي إىل التقرير القطري للمملكة املتحدة، من مديرية اهلجرة واجلنسية يف وزارة             . هناك مذكرة للقبض عليها   
، والذي جاء فيه أن نظام القضاء التقليدي يف إيران غري مستقل وأنه             ٢٠٠٣أكتوبر  /الداخلية، الصادر يف تشرين األول    

 ويشري التقرير إىل أن احملاكمات اليت ُتجرى يف احملاكم الثورية، حيث ُتتناول        .عرضة لتدخل احلكومة والسلطات الدينية    
فقضاة احملاكم  . اجلـرائم ضد األمن القومي وغريها من اجلرائم الكربى، تشتهر بتغاضيها عن معايري اإلنصاف الدولية              

.  أساس الوالء اإليديولوجي للنظام    الـثورية يقومون بدور املّدعي العام والقاضي يف نفس القضية، ويتّم اختيارهم على            
". سلوكاً معادياًٍ للثورة  "وتفـتقر األحكام الصادرة عن هذه احملاكم إىل الوضوح وتشري إىل جرائم غري حمددة بوصفها                

. ال يعاملون بإنصاف لدى احتجازهم    " سلوك معاٍد للثورة  "ويـزعم احملامي أن املتهمني بارتكاب أفعال توصف بأهنا          
ـ     تور حيظر االعتقال واالحتجاز التعسفيني، ُيقال إنه ليس هناك حد زمين قانوين للحبس املقرون مبنع               ورغـم أن الدس

وعالوة على ذلك، كثرياً ما تتعرض      . االتصـال باخلارج، كما ال توجد أي وسائل قضائية للبت يف قانونية االحتجاز            
 أعمال قتل خارج نطاق القضاء وممارسات       السـجينات لالغتصاب أو التعذيب يف احلبس، وهناك تقارير منتشرة عن          

 .تعذيب وظروف سجن قاسية وحاالت اختفاء

، استناداً إىل استمارة البيانات الشخصية لصاحبة       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٢وقـّدم احملامي شهادة طبية مؤرخة        ٢-٣
وهناك . على جسدها ، ختلص إىل وجود عدة ندوب       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧الشكوى ومعاينة وفحص طبيني أجريا يف       

وتتطابق الندبة الغائرة غري    . جروح كثرية على وجهها وفروة رأسها تتطابق مع وصفها لإلصابات الرضية اليت تعرضت هلا             
أما الندوب على ذراعيها . املنـتظمة يف قمـة رأسـها مع وصفها للجرح الذي ُترك مفتوحاً قبل خياطته يف وقت الحق          

وحيدث احنالل ظفر القدم عادةً بعد إصابة الظفر        . ا تتطابق مع آثار اإلصابات الرضية     وسـاقيها فهي أقل وضوحاً، ولكنه     
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وخيلص التقرير الطيب إىل أن سجل حالتها النفسية متطابق         . وميكن بالتأكيد أن ينشأ عن الدوس عليها مراراً كما وصفت         
 .مع حالة االضطرابات النفسية املزمنة الالحقة لإلصابة

 أيضاً بأن املوظفة املسؤولة عن تقدير املخاطر قبل الترحيل مل ُتحسن تقدير تلك املخاطر ألهنا على                 ويدفع احملامي  ٣-٣
مـا يبدو كانت مقتنعة بافتقار صاحبة الشكوى إىل املصداقية، رغم أن هذا التقرير الطيب املستقل يشهد على أن إصاباهتا                    

ويؤكد احملامي كذلك أن هذه املوظفة مل تثبت أن مذكرة   . صيةتـتطابق مـع املعلومات الواردة يف استمارة بياناهتا الشخ         
 .القبض على صاحبة الشكوى ليست أصلية

 مالحظات الدولة الطرف على مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

، ألهنا ٣، احتجت الدولة الطرف بأن الشكوى غري مقبولة يف إطار املادة    ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٢٧يف   ١-٤
فبالغها يستند إىل نفس القصة اليت      .  األدلة إذ مل تثبت صاحبة الشكوى ادعاءاهتا حىت مبدئياً         تفـتقر بوضوح إىل   

، فإن صاحبة الشكوى ١٦أما بالنسبة للمادة . خلصت احملاكم احمللية املختصة إىل أهنا تفتقر إىل املصداقية واملعقولية
وفضالً عن غياب األدلة يف هذا     . واضح إىل األدلة  مل تسـع إىل إثبات ادعائها، ولذلك فإنه غري مقبول الفتقاره ال           

السياق، فإن تردي احلالة الصحية لصاحبة الشكوى الذي ميكن أن ينجم عن ترحيلها ال يرقى إىل مرتبة املعاملة                  
 .، وفقاً ملا خلصت إليه اللجنة يف أحكامها السابقة) أ(٦القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت تنّص عليها املادة 

تدعو إىل " أسباب حقيقية"، تذكّر الدولة الطرف بأهنا تشري إىل وجود ٣وفـيما يـتعلق بـنطاق املادة        ٢-٤
 يلقي عبء إثبات وجود مثل ٣االعتقاد بأن الشخص سيتعرض خلطر التعذيب، وأن تعليق اللجنة العام على املادة 

عوى باالستناد إليها جيب أن تكون حقيقية       فاألسس اليت ينبغي إثبات الد    . هذا اخلطر على عاتق صاحبة الشكوى     
وإن النظر يف العوامل ذات     . ، وفقاً ملا أكّدته اللجنة يف العديد من قراراهتا        "تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك    "وأن  

الصـلة يقـود إىل استنتاج عدم وجود أسس حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد تتعرض خلطر                   
وما من  . ص، فإن مصداقيتها هي موضع شك بالغ ودعواها تفتقر إىل االتساق واملعقولية           وبشكل خا . التعذيـب 

أسـباب مقنعة العتبارها شخصاً يثري اهتمام السلطات اإليرانية أو الستنتاج أهنا قد تتعرض للخطر شخصياً لو                 
 .أعيدت إىل مجهورية إيران اإلسالمية

ها ونطاق استعراض اللجنة هلا، تقّر الدولة الطرف بأن اللجنة ال وفيما يتعلق مبصداقية االدعاءات ومعقوليت ٣-٤
. ) ب("مثبتة وموثوقة بصورة كافية   "فاملطلوب هو أن تكون األدلة املقدمة       . تتوقع دقة كاملة من صاحبة الشكوى     

تنعكس على مداوالت اللجنة بشأن مدى تعرض صاحبة        "بيد أن مثة تناقضات هامة تشوب هذه القضية بصورة          
ـ  وليس من اختصاص اللجنة تقييم األدلة أو إعادة تقييم نتائج تقصي           . ) ج("كوى خلطر التعذيب عند عودهتا    الش

وإن ادعاءات صاحبة الشكوى    . ) د(احلقائق الذي اضطلعت به احملاكم احمللية بأنواعها أو متخذو القرارات احملليون          
لية املختصة واحملايدة، اليت خلصت إىل أهنا ال تثبت         وأدلتها هي ذاهتا اليت ُعرضت أمام احملاكم وجهات القرار احمل         

وإن حتليل األدلة واالستنتاجات اليت خلص إليها اجمللس الكندي لشؤون اهلجرة           . تعرضـها لـلخطر يف إيـران      
والالجـئني، واملوظفـة املسؤولة عن تقدير املخاطر قبل الترحيل اليت قدرت املخاطر اليت قد تتعرض هلا صاحبة                  

 . ما أعيدت إىل مجهورية إيران اإلسالمية، كانت مناسبة وصحيحةالشكوى إذا 
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إال إذا ثبت أن التقييم كان تعسفياً "وتذكّر الدولة الطرف بأنه ليس للجنة أن تعيد النظر يف نتائج التقييم  ٤-٤
قدمة ال تدل ومل تقدم صاحبة الشكوى أي ادعاءات هبذا الشأن، كما أن املواد امل". أو يصل إىل حد إنكار العدالة

ه(على أن نواقص من هذا القبيل قد شابت قرار اجمللس
. هه

وليس مثة ما يشري إىل أن لدى السلطات احمللية أدىن شك . )
فيما يتعلق بتقييمها، كما ال يوجد أي دليل على أن استعراض السلطات احمللية للقضية مل يكن مرضياً متاماً، فكل       

كن راضية عن نتائج املرافعات احمللية واحتماالت ترحيلها، لكنها مل تقدم أي   ما يف األمر أن صاحبة الشكوى مل ت       
وبالتايل فليست هناك أي أسباب ميكن للجنة على  . ادعاءات أو أدلة على وجود أي قصور يف اإلجراءات املتخذة         

ولكن إذا . كم احملليةأساسها أن تقضي بضرورة إعادة تقييم نتائج تقصي احلقائق واملصداقية اليت خلصت إليها احملا
كانـت اللجـنة متيل إىل تقييم مصداقية صاحبة الشكوى، فإن التركيز على بعض القضايا األهم يدعم بوضوح                  

 .استنتاج أن قصتها غري قابلة للتصديق بكل بساطة

لة ففيما يتعلق بدورها يف اجلامعة، أكدت صاحبة الشكوى يف استمارة بياناهتا الشخصية أهنا كانت مسؤو ٥-٤
عن شراء مجيع املعدات الضرورية لكلية التمريض وأن اجلامعة كان لديها ترتيب ملدة ست سنوات مع الشخص                 

ولكنها قالت يف شهادهتا الشفهية إهنا كانت مسؤولة عن طلب العظام وإهنا بدأت بطلبها              . الذي يزودها بالعظام  
لق بالقبض عليها وتعذيبها، قالت صاحبة      وفيما يتع . ، أي قـبل بدء املشاكل بسنة واحدة فقط        ١٩٩٨يف عـام    

الشـكوى يف استمارة بياناهتا الشخصية إهنا تعّرفت على صوت ابن عمها اللح، وهو عضو يف الوزارة، من بني                   
 .ولكنها قالت يف شهادهتا الشفهية إن ابن عمها اللح كان من بني الذين اعتقلوها. الذين استجوبوها

لشكوى حول هروهبا، فإن الدولة الطرف تشاطر اجمللس الكندي لشؤون          وفـيما يتعلق برواية صاحبة ا      ٦-٤
ويف مجيع األحوال، فحىت لو ُسلّم ". مبالغ فيها وغري معقولة"و" ال ُتصّدق"اهلجـرة والالجئني تقييمه بأن الرواية    

لسيارة ليسمح هلا بأن الشخص الذي اقتادها إىل املركز الطيب تلقى رشوة من عائلتها، فمن غري املعقول أن يغادر ا
بركوب سيارة أخرى تصادف أن يتعرف عليها سائقها، وأن ال يصطحبها هذا الغريب إىل أحد املستشفيات يف                 

ومن غري املعقول كذلك أن تعيش يف مرتل مليء بالغرباء دون أن تعرف من هم . حني كانت ترتف وفاقدة للوعي
 . بينهم، وأن ال تطلب االتصال بعائلتها طوال تلك املدةوما هي أمساؤهم، حىت بعد مرور أربعة أشهر وهي تعيش

وفيما يتعلق خبروجها من مجهورية إيران اإلسالمية، تشري استمارة البيانات الشخصية لصاحبة الشكوى              ٧-٤
ولكنها اّدعت يف شهادهتا الشفهية أهنا غادرت . إىل أن الغرباء ساعدوها يف احلصول على جواز سفرها من عائلتها

كما زعمت أهنا كانت حباجة إىل تأشرية خروج، ومن غري املعقول أن تكون قد              . ن بواسطة جواز سفر مزور    إيرا
وتشاطر الدولة الطرف اجمللس الكندي     . حصـلت على مثل هذه التأشرية إذا كانت بصدد الفرار من السلطات           

 مطار طهران إذا كان الشخص      من املستحيل عملياً مغادرة إيران عرب     "لشـؤون اهلجـرة والالجئني استنتاجه أن        
ويكاد يكون مستحيالً احلصول على جوازات سفر مزورة بسبب إجراءات التفتيش . مطلوباً من السلطات اإليرانية

 ومل تقدم صاحبة الشكوى أي دليل ميكن االستناد إليه للتشكيك يف ". املكـثفة الـيت ُتجرى قبل ركوب الطائرة   
 .هذا االستنتاج
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 بالتأخر يف التماس احلماية اليت توفر لالجئني، فإن صاحبة الشكوى تنقلت ملدة شهرين عرب               وفيما يتعلق  ٨-٤
وهذا . كولومبيا وتركيا واليونان وإسبانيا وجامايكا واملكسيك، قبل أن حتط رحاهلا يف كندا وتقدم طلباً للجوء              

ئية احمللية والدولية املتعلقة بقانون ففي إطار السوابق القضا. الـتأخر يف تقدمي طلب اللجوء ينتقص من مصداقيتها     
الـلجوء، يشـكل التأخر يف تقدمي طلب اللجوء عامالً هاماً ينبغي أخذه يف احلسبان عند تقييم ما إذا كان لدى                  

 . صاحب الشكوى خماوف ذاتية وموضوعية من التعرض لالضطهاد

صاحبة  ، أخفقت٢٠٠١سبتمرب /لجوء يف أيلولأما بالنسبة ألمر احلضور أمام احملكمة، فبالرغم من تقدمي طلب ال     ٩-٤
ورغم . ٢٠٠٢ نوفمرب/الشكوى يف تقدمي أي أدلة موثقة تؤيد طلبها هذا قبل جلسة االستماع اليت ُعقدت يف تشرين الثاين

اجمللس الكندي لشؤون اهلجرة والالجئني بوجود مذكرة       أهنـا كانـت على اتصال هاتفي مع عائلتها، فإهنا مل خترب             
 يف إطار طلبها لتقدير     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  " أمر احلضور "درة حبقها، ومل تقدم     توقـيف صـا   

ومن غري املعقول أن يصدر أمر باستدعائها إىل احملكمة بعد مرور . املخاطر قبل الترحيل، إال بعد رفض طلبها املذكور
 تبحث عنها منذ وقت فرارها، فال ُيعقل أن     وإذا كانت السلطات  . أكـثر من سنتني على فرارها املزعوم من احلبس        

يقـدم أفراد عائلتها بكل بساطة على متزيق مذكرات االستدعاء األخرى كما يّدعون يف رسائلهم، أو أن ال يأتون                   
ولذلك فإن الدولة الطرف تشاطر املوظفة املسؤولة عن        . حىت على ذكر هذه املذكرات أثناء مكاملاهتم اهلاتفية معها        

وباإلضافة إىل  . اطر قبل الترحيل استنتاجاهتا بشأن القيمة الثبوتية الضئيلة ملذكرات االستدعاء املزعومة          تقديـر املخ  
وفيما يتعلق بوجود مذكرة    . ذلك، ال يوجد دليل أو ادعاء بشأن احتجاز أو إساءة معاملة أي فرد من أفراد عائلتها               

 .ذا القبيل رغم ادعاءات صاحبة الشكوىتوقيف حبقها، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي مذكرة من ه

 لدعم  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٢وفيما يتعلق باألدلة الطبية، قدمت صاحبة الشكوى تقريراً طبياً مؤرخاً            ١٠-٤
واعتربت املوظفة املسؤولة عن تقدير املخاطر أن التقرير ال يدلّ على           . طلـبها بشأن تقدير املخاطر قبل الترحيل      

يف املستقبل ألن رأي الطبيب يستند إىل دراسة استمارة البيانات الشخصية لصاحبة الشكوى وجود خماطر تتهددها 
مث إن وجود ندوب ال يدلّ حبد ذاته على تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب يف املاضي أو على                 . وإىل معاينة طبية  

ة بصورة عامة والطابع    ويف ضوء افتقار صاحبة الشكوى للمصداقي     . جدية احتمال تعرضها للتعذيب يف املستقبل     
غـري املعقول جلوانب أساسية من دعواها، ال سيما أنه ال توجد أي أدلة مستقلة أو موثوقة أخرى تدعمها، فمن                   

واألهم من ذلك أن الندوب، اليت رمبا تكون دليالً على        . الصـعب تصديق السبب املزعوم لإلصابة بتلك الندوب       
 .يف املستقبلات أن صاحبة الشكوى قد تتعرض للتعذيب التعرض للتعذيب يف املاضي، ال تكفي إلثب

وأخـرياً، ورغـم أن الدولة الطرف تقّر بأن الوضع العام حلقوق اإلنسان يف إيران سيئ ومتدهور، فإهنا        ١١-٤
تالحظ أن جمرد كون البلد الذي ستعود إليه صاحبة الشكوى هو إيران ال يشكل حبد ذاته أساساً كافياً إلثبات أهنا 

 . ) و(تعرض خلطر التعذيب لدى عودهتاقد ت

 تعليقات صاحبة الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

 بالفعل إجراء   يشمل، احتجـت صاحبة الشكوى بأن اختصاص اللجنة         ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٦يف   ١-٥
تصر على متابعة قرارات احملاكم احمللية دون       فلن يكون مثة جدوى لدورها إذا اق      . ) ز(اسـتعراض مسـتقل للوقائع    

اجمللس الكندي لشؤون اهلجرة والالجئني، الذي وباإلضافة إىل ذلك، فإن . ) ح(االضطالع بأي تقييم مستقل للقضية
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أجرى التقييم الشامل الوحيد لقضيتها، مل يعترف بتأثري التعذيب أو الصدمة النفسية على قدرة الشخص على سرد 
 يتعلق مبصداقيتها، جتادل صاحبة الشكوى بأن األدلة املقدمة من أربعة خرباء طبيني ونفسيني مستقلني وفيما. قصته

فضالً عن رسائل مجعية فانكوفر للناجني من التعذيب بشأن حالتها النفسية والندوب الظاهرة على جسدها، هي                
 على قدرة املرء على سرد جتارب مؤملة وتذكّر بأن التعذيب يؤثر. مجـيعها تدعم روايتها بشأن تعرضها للتعذيب    

بأسـلوب متسـق ومتماسك، وأنه قلما ُيتوقع من ضحايا التعذيب سرد جتارهبم بدقة كاملة، وال سيما أولئك                  
 .الضحايا الذين يعانون من االضطرابات النفسية الالحقة للصدمات

قضية صاحبة الشكوى، وأوالً فيما استعرضت " حماكم حملية خمتصة"وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف بأن  ٢-٥
جمللس الكندي لشؤون اهلجرة والالجئني، تالحظ صاحبة الشكوى عدم وجود أدىن إشارة إىل تدريب أعضاء               يـتعلق با  

كما ال توجد أي إشارة إىل طريقة فهم أعضاء اجمللس أو استخدامهم التقارير الطبية   . اجمللس على آثار الصدمة أو التعذيب     
وتذكّر صاحبة الشكوى بأن عضو اجمللس مل يبد مقتنعاً يف أي وقت بأهنا             . ة يف إطار عملية تقييم املصداقية     والنفسية كأدا 

 تشرين  ٢٨ومل يكن لدى عضو اجمللس الذي استمع إىل طلب اللجوء اخلاص هبا يف              . تعاين من األعراض التقليدية للصدمة    
ولذلك فإن هذا العضو مل     .  يتعلق بآثار الصدمة أو التعذيب     ، سوى خربة حمدودة، إن ُوجدت، فيما      ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

يهتم إال بأوجه التضارب الثانوية يف شهادهتا ومل يعِط األمهية الالزمة لشهادة خبري الطب النفسي اليت قُدمت إىل اجمللس يف           
 جتاهل التقييم   ومبا أن عضو اجمللس قد خلص إىل عدم مصداقية صاحبة الشكوى، فقد مت            . ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١٠

وبعـبارة أخـرى، فإن عضو اجمللس قّيم مصداقية صاحبة الشكوى دون مراعاة آثار االكتئاب واالضطرابات         . النفسـي 
 .النفسية الالحقة للصدمة، مث رفض التقرير النفسي باعتباره غري ذي صلة

واسطة حماكم  ويف حـني حتـتج الدولة الطرف بأن قضية صاحبة الشكوى قد اسُتعرضت عدة مرات ب                ٣-٥
مستقلة وخمتصة بعد االستماع إىل طلب اللجوء، فإن صاحبة الشكوى تدفع بأنه وصف مضلل لإلجراء املتاح أمام 

فاملراجعة القضائية تشكل سبيل انتصاف ضيقاً جداً وغري متاح إال على أسس . طاليب اللجوء الذين ُترفض طلباهتم
. صول على إذن من احملكمة قبل طلب إجراء املراجعة القضائية         قانونـية حبـتة، ويتعني على مقدمي الطلبات احل        

 يف املائة من    ٨٩، رفضت احملكمة االحتادية إعطاء هذا اإلذن يف         ٢٠٠٤ إىل عام    ١٩٩٨وخـالل الفترة من عام      
 يف  ١,٦ يف املائة من القضايا اليت ُسمح مبراجعتها قضائياً، مل تبطل احملكمة االحتادية سوى               ١١ومن بني   . القضايا

 .املائة من القرارات السلبية الصادرة عن اجمللس الكندي لشؤون اهلجرة والالجئني

 وفـيما يتعلق بتقدير املخاطر قبل الترحيل، تذكّر صاحبة الشكوى بأن نطاق هذا التقييم يقتصر على                 ٤-٥
 والالجئني، وأنه يف    وال يتضمن احلجج على خطأ القرار األوىل للمجلس الكندي لشؤون اهلجرة          " األدلة اجلديدة "

كما تذكّر بأهنا قدمت أدلة    .  يف املائة من طلبات تقدير املخاطر قبل الترحيل        ٢,٦ مل ُيقـبل سوى      ٢٠٠٣عـام   
جديـدة أرسـلتها هلا عائلتها ومل تكن متاحة لديها عندما عقد اجمللس الكندي لشؤون اهلجرة والالجئني جلسة                  

بياً يؤكد الندوب الظاهرة على جسمها، ودليالً على عملها يف          فقد سلمت تقريراً ط   . االسـتماع لطلب جلوئها   
وقد رفضت املوظفة املسؤولة عن تقدير      . جامعـة أزد، وأمر حضور صادراً عن حمكمة طهران الثورية اإلسالمية          

 لعدم تقدمي ما يكفي من األدلة الداعمة، مشددةً على أن           ٢٠٠٥يوليه  /املخاطـر قـبل الترحـيل طلبها يف متوز        
ورافضةً النظر يف األدلة اليت أتاحتها صاحبة الشكوى بشأن         " األدلة اجلديدة "صـها يقتصر على استعراض      اختصا
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جلسة االستماع إىل طلب اللجوء ولذلك فهي ال تعترب أدلة         قبل  عملها يف اجلامعة، ألن تلك الوثائق ُحصل عليها         
 . مرتل والدة صاحبة الشكوىوالواقع أنه قد ُعثر على الوثائق املذكورة يف. جديدة، حسب رأيها

ويف حني مل تطعن املوظفة املسؤولة عن تقدير املخاطر قبل الترحيل يف وجود ندوب كبرية وغري اعتيادية                  ٥-٥
مقابلة "على رأس صاحبة الشكوى وفروة شعرها وجسدها، فإهنا رفضت التقرير الطيب ألن رأي الطبيب استند إىل 

وتعكس هذه التعليقات افتقاراً تاماً إىل التدريب أو . تمارة بياناهتا الشخصيةمع صاحبة الشكوى ودراسة اس" طبية
وحتتج صاحبة الشكوى بأن أدلة طبية ونفسية حامسة مل حتظ قط بالدراسة            . الفهم فيما يتعلق بطابع الدليل الطيب     

قدير املخاطر قبل   وإن رفض املوظفة املسؤولة عن ت     . عـلى حنو مالئم يف أي مرحلة من مراحل إجراءات اللجوء          
أما بالنسبة ألمر احلضور أمام احملكمة، فقد . الترحـيل لألدلة الطبية كان قراراً تعسفياًً وغري معقول وخاطئاً متاماً  

وتلك مقارنة غري . استناداً إىل البحوث املتعلقة باإلجراءات اجلنائية يف إيران" أمهية ضئيلة"أعطته املوظفة املذكورة 
 .ضور يشري إىل صدوره عن احملكمة الثورية اإلسالمية اليت تتناول القضايا املتعلقة بالدينسليمة ألن أمر احل

ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة، فتذكّر صاحبة الشكوى بأن اللجنة قد الحظت           أما بالنسبة لقرار املراجعة      ٦-٥
اجعة ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة وإجراء وأن املوظفة نفسها اضطلعت يف هذه القضية بكل من إجراء املر   ) ط(قصوره

ويف قرارها بشأن املراجعة ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة، أشارت املوظفة إىل استنتاجاهتا            . تقدير املخاطر قبل الترحيل   
سباب إنسانية  يف سـياق إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، والعديد من الفقرات اليت وردت يف حمضر إجراء املراجعة أل                 

ومن املسلّم به أن املراجعة ألسباب إنسانية       . والعتـبارات الـرأفة قـد ُنسـخت من تقرير تقدير املخاطر قبل الترحيل             
 .والعتبارات الرأفة مل تكن مراجعة مستقلة وشابتها نفس النواقص اليت شابت إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل

التناقضات يف شهادهتا بأنه ما من تناقض من تلك التناقضات ميس جوهر      وتدفـع صاحبة الشكوى، فيما يتعلق ب       ٧-٥
وهي تذكّر بأن اللجنة قد اعترفت مراراً بأنه قلما ُيتوقع أن تتسم            . روايـتها وأن الـرواية مبجمـلها كانت متسقة دائماً         

بات النفسية الالحقة   كما أكدت اللجنة أن تشخيص اإلصابة باالضطرا      . ) ي(تصـرحيات ضـحايا التعذيب بالدقة الكاملة      
وأخرياً، وفيما  . ) ك(للصـدمة يشكل عامالً هاماً يف حتديد ما إذا كانت التناقضات تنتقص من مصداقية صاحب الدعوى               

يـتعلق بالتأخر يف التماس احلماية، فإن االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ال تشترط على الالجئ التماس احلماية من أول                   
 .دولة يهرب إليها

فـيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية، تذكّر صاحبة الشكوى بأن اللجنة قد أحاطت                 و ٨-٥
عـلماً فيما سبق خبطورة حالة حقوق اإلنسان يف إيران عندما خلصت إىل أنه ينبغي عدم إعادة صاحب بالغ بالقوة إىل                     

 يتحسن، وتذكّر بأن اجلمعية العامة قد أعربت مؤخراً عن          وتدفع صاحبة الشكوى بأن الوضع يف إيران مل       . ) ل(هـذا البلد  
وإن لدى اللجنة أدلة مقنعة تثبت تعرض صاحبة        .  ) م(قلقهـا البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف ذلك البلد          

لى خطر  الشـكوى للتعذيـب على يد السلطات اإليرانية، وإن سجل االحتجاز والتعذيب يف إيران ميثل مؤشراً هاماً ع                 
 . ) ن(تعرضها للتعذيب يف املستقبل
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 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

 النظر يف املقبولية

قبل النظر يف أي إدعاء يرد يف أي بالغ، جيب على اللجنـة، أن تقرر ما إذا كان البالغ مقبوالً أم ال مبوجب        ١-٦
 من االتفاقية، من أن     ٢٢من املادة   ) أ(٥الفقرة  ا تقتضيـه   وفقـاً مل ة،  ـ اللجن تأكـدتوقد  .  من االتفاقية  ٢٢املادة  

  . أو التسوية الدولية الدويلأي إجراء آخر من إجراءات التحقيقيف إطار املسألة نفسها مل تبحث وال جيري حبثها 

وتالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على مقبولية البالغ على أساس أن صاحبة الشكوى،                 ٢-٦
أما بالنسبة الدعاءات . هـا،مل تثبت ادعاءاهتا ولو مبدئياً ولذلك فإن البالغ يفتقر بوضوح إىل األدلة  حسـب رأي  

 من االتفاقية، فتالحظ اللجنة أنه مل ُتقدم أي حجج أو أدلة لدعم تلك ١٦صاحبة الشكوى املقدمة يف إطار املادة 
 .وبالتايل فإن هذا اجلزء من البالغ غري مقبول. بوليةاالدعاءات، ولذلك ختلص اللجنة إىل أهنا مل تثبت ألغراض املق

 من االتفاقية، فترى اللجنة أن احلجج املطروحة أمامها تثري ٣أما بالنسبة لالدعاءات املقدمة يف إطار املادة  ٣-٦
ن ولذلك تقرر اللجنة أ. مسائل أساسية ينبغي تناوهلا من حيث األسس املوضوعية وليس من حيث املقبولية وحدها

 . من االتفاقية٣البالغ مقبول فيما يتعلق باالدعاءات املقدمة مبوجب املادة 

 النظر يف األسس املوضوعية

شكل انتهاكاً ت ت إعادة صاحبة الشكوى قسراً إىل إيران ما إذا كانيفاملسألة املعروضة على اللجنة تتمثل  ١-٧
 شخص أو إعادته إىل      أي عدم طرد  اليت تقضي ب   فاقية من االت  ٣املادة   من   ١الفقرة  اللتزام الدولة الطرف مبوجب     

وجيب على  . دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب              
 من  ٣ من املادة    ٢اللجـنة، الختـاذ هذا القرار، أن تأخذ يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات الصلة وفقاً للفقرة                 

بيد أن اهلدف   . ا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان              مباالتفاقية،  
. البلد الذي سُيعاد إليه    سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف        الشخص املعين هـو إثبات ما إذا كان       مـن القـرار     

د حب ال يشكل    بلد ما ارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف       النتهاكات اجلسيمة أو الص   من ا د منط ثابت    فإن وجو وبالتايل،  
 أن تكون هناك  ؛ إذ جيب    ذلك البلد  عودته إىل    لدى للتعذيب   عرضةً سيكون   شخصاً معيناً أن  للجزم ب ذاتـه سـبباً كافياً      

قوق وباملثل، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حل         . إضافية تبني أنه سيتعرض للخطر شخصياً      أسـباب 
  .ظروفه اخلاصة حبكملتعذيب طر ااإلنسان ال يعين أنه ال جيوز اعتبار شخص ما معرضاً خل

  إذا كانت هناك أسباب جوهرية      بتقييم ما  ، والذي يقضي  ) س(٣ على املادة    ١وتذكّـر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٢-٧
ر على أسس   جيب أن يقدّ  "أن خطر التعذيب    ، و العتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا أعيد        إىل ا  تدعو

". شخصياً وحمدقاً "ولكن جيب أن يكون     " حمتمالً بشدة "وال حاجة ألن يكون اخلطر      ".  أو الشك  االفتراضتتجاوز جمرد   
 .) ع( وشخصياً وحقيقياً أن يكون خطر التعذيب متوقعاًوجوبيف هذا الصدد، قررت اللجنة، يف قرارات سابقة، و

، تالحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى اّدعت أن السلطات         خطر التعرض للتعذيب يف القضية احلالية     وعـند تقييم     ٣-٧
كما تالحظ  . ، وأهنا تعرضت للتعذيب خالل تلك الفترة      ٢٠٠١اإليرانـية اعتقلتها واحتجزهتا قرابة شهرين يف أوائل عام          
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 أعيدت إىل إيران، وذلك باالستناد إىل جتربتها        اللجـنة دفع صاحبة الشكوى بأن مثة خطراً متوقعاً بتعرضها للتعذيب إذا           
السابقة حني تعرضت لالحتجاز والتعذيب، وكون الدولة الطرف قد قدمت طلباً للحصول على جواز سفر بامسها، وأمر                 
احلضـور أمـام احملكمـة الذي سيؤدي، وفقاً لصاحبة الشكوى، إىل إصدار مذكرة قبض حبقها إذ مل متثل أمام احملكمة                     

 .ةً لألمر املذكوراستجاب

كمـا تالحظ اللجنة احتجاج صاحبة الشكوى بأن إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل وإجراء املراجعة ألسباب                 ٤-٧
إنسـانية والعتـبارات الـرأفة وإجراءات املراجعة القضائية الالحقة كانت منقوصة، إذ إن املوظفة اليت اضطلعت بكال                  

ام احملكمة والدليل الذي قدمته صاحبة الشكوى بشأن عملها كممرضة ال ميثالن            اإلجـراءين اعتربت أن أمر احلضور أم      
ويف هذا السياق، تعترب اللجنة أن إجراء . ينبغي أخذها يف احلسبان يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل" أدلة جديدة"

د نظر بالفعل يف ما إذا كان هناك أي خلل يف           املـراجعة القضائية، رغم اقتصاره على إعادة النظر يف اجلوانب القانونية، ق           
 . قراري إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل وإجراء املراجعة ألسباب إنسانية والعتبارات الرأفة

وقـد أشارت الدولة الطرف إىل أوجه التضارب والتناقضات اليت شابت شهادات صاحبة الشكوى، واليت تثري                 ٥-٧
وأشارت الدولة الطرف حتديداً إىل أوجه التضارب املتعلقة برواية صاحبة          . سب رأيها شـكوكاً يف صـدقية ادعاءاهتا، ح      

الشكوى حول دورها يف اجلامعة والقبض عليها وتعذيبها وهروهبا من احلبس ومغادرهتا إيران وتأخرها يف التماس احلماية                 
وتوجه اللجنة . إصدار مذكرة قبض حبقهاالـيت توفـر لالجئني، وأخرياً أمر احلضور أمام احملكمة وعدم وجود دليل على         

ويف .  الذي رأت فيه أن عبء عرض قضية مقنعة يقع على عاتق صاحب الشكوى             ١انتباه األطراف إىل تعليقها العام رقم       
بيد . هذه القضية، تالحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى عرضت أمر حضور أمام احملكمة ووثائق تشري إىل عملها يف اجلامعة                 

وعلى وجه اخلصوص، مل تقدم     . تعترب أن صاحبة الشكوى مل تقدم تفاصيل أو أدلة كافية لنقل عبء اإلثبات            أن اللجـنة    
كما أخفقت يف تقدمي تفسريات معقولة      . صاحبة الشكوى أدلة أو تفاصيل مرضية تتعلق باحتجازها أو هروهبا من احلبس           

يتها، من قبيل إقامتها أكثر من ثالثة أشهر يف كرمانشهر    المتناعها أو عجزها عن تقدمي تفاصيل معينة ذات أمهية لدعم قض          
وأخرياً، تعترب اللجنة أن صاحبة الشكوى قد أخفقت يف تقدمي تفسريات معقولة لتنقلها             . وأمساء الذين ساعدوها يف الفرار    

 .فيما بعد عرب سبعة بلدان، مبا يف ذلك بعض بلدان اللجوء، قبل أن تطلب أخرياً اللجوء يف كندا

وتؤكد . وتالحظ اللجنة أن حجج صاحبة الشكوى واألدلة اليت تسندها قد ُعرضت على حماكم الدولة الطرف               ٦-٧
حماكم الدول األطراف يف االتفاقية، وليس اللجنة، هي املختصة بتقييم الوقائع واألدلة اللجنة جمدداً يف هذا السياق أن 

طراف هي املختصة بفحص سري القضية، إال إذا أمكن         وإن حماكم االستئناف يف الدول األ     . يف أي قضـية بعينها    
إثبات أن الطريقة اليت جرى هبا تقييم الوقائع واألدلة كان من الواضح أهنا تعسفية أو تصل إىل حد إنكار العدالة، 

لى ويف هذه القضية، ال ُيستشف من املواد املعروضة ع. أو أن املوظفـني املعنيني انتهكوا بوضوح التزامهم باحلياد        
 . اللجنة أن قصوراً من هذا النوع قد شاب استعراض الدولة الطرف لقضية صاحبة الشكوى

وأخرياً، بينما تالحظ اللجنة بقلق التقارير العديدة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف إيران، مبا يف ذلك                 ٧-٧
واجه خطراً متوقعاً وحقيقياً اسـتخدام التعذيـب، فال بد هلا من أن تكرر أن الشخص املعين جيب أن يثبت أنه ي             

وبناء على ما تقّدم، تعترب اللجنة أن صاحبة الشكوى .  من االتفاقية٣وشخصياً بالتعرض للتعذيب، ألغراض املادة 
 .مل تثبت أهنا قد تتعرض شخصياً ملثل هذا اخلطر احلقيقي والوشيك بالتعرض للتعذيب لدى عودهتا إىل إيران
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ترى أن صاحبة    االتفاقية، من   ٢٢ من املادة    ٧مبوجب الفقرة   إذ تتصرف   ،  جلـنة مناهضـة التعذيب    إن   ٨-٧
ترحيل الشـكوى مل تثبـت ادعاءها بشأن خطر التعرض للتعذيب لدى عودهتا إىل إيران، ولذلك ختلص إىل أن                   

 . من االتفاقية٣ لن يشكل خرقاً للمادة إيران الشكوى إىل ةصاحب

 احلواشي

 ١٢، اآلراء املعتمدة يف  ضد كندا.س .س .ب ١٨٣/٢٠٠١  رقمالبالغالدولـة الطرف إىل   تشـري  )أ( 
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٤مايو /أيار

مايو / أيار٩، اآلراء املعتمدة يف آميي ضد سويسرا ،٣٤/١٩٩٥  رقمالبالغالدولة الطرف إىل  تشـري  )ب( 
 .٦-٩، الفقرة ١٩٩٧

؛ ٢-٦، الفقرة ٢٠٠٤مايو / أيار٥، اآلراء املعتمدة يف  ضد استراليا.ك. أ، ١٤٨/١٩٩٩رقم  البالغ )ج( 
 .٦-٦، الفقرة ١٩٩٩مايو / أيار٦، اآلراء املعتمدة يف ضد استراليا. ب .ن ،١٠٦/١٩٩٨ والبالغ رقم
، اآلراء املعتمدة  ضد استراليا.ك .أ، ١٤٨/١٩٩٩، إىل البالغ رقم أمور مجلةيف الدولة الطرف،  تشري )د( 

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٤مايو /أيار ٥يف 
، اآلراء املعتمدة ضد السويد. أ .س، ٢٢٣/٢٠٠٢، إىل البالغ رقم أمور مجلةيف الدولة الطرف،  تشري  )ه(

 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين تشرين ٢٢يف 
، اآلراء املعتمدة ضد السويد. ز .م، ٢٥٦/٢٠٠٤، إىل البالغ رقم أمور مجلةيف الدولة الطرف،  تشري )و( 

 .٦-٩، الفقرة ٢٠٠٦مايو /أيار ١٢يف 
نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، اآلراء املعتمدة يف دادار ضد كندا، ٢٥٨/٢٠٠٤رقم  البالغاحملامي إىل  يشري )ز( 
 .٨-٨الفقرة ، ٢٠٠٥

 .نفسه املرجع )ح( 
 ٢٣، اآلراء املعتمدة يف د كنداإنريكه فالكون ريوس ض، ١٣٣/١٩٩٩رقم  البالغاحملامي إىل  يشـري  )ط( 

 .٢٠٠٤نوفمرب /الثاينتشرين 
 مايو/ أيار٨، اآلراء املعتمدة يف امساعيل االن ضد سويسرا، ٢١/١٩٩٥رقم  البالغاحملامي إىل  يشـري  )ي( 
 .١٩٩٦مايو /أيار ٨ يف، اآلراء املعتمدة  ضد السويدكيوسباكو كينزو بولني موز، ٤١/١٩٩٦؛ والبالغ رقم ١٩٩٦

 تشرين ١٥، اآلراء املعتمدة يف كافح ياراغ طاال ضد السويد، ٤٣/١٩٩٦رقم  البالغامي إىل احمل يشري )ك( 
 .١٩٩٦نوفمرب /الثاين

 .٤-١٠ نفسه، الفقرة املرجع )ل( 
 .٢٠٠٦مارس /املعتمد يف آذار ٦٠/١٧١ القراراحملامي إىل  يشري )م( 
ن يؤخذ يف احلسبان يف احتجازه وتعذيبه ينبغي أ سجل"رأت اللجنة أن  حيث طاالإىل قضية  اإلشارة )ن( 

 ".إذا كان يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته ماحتديد 
 .١٩٩٧نوفمرب /الثاين تشرين ٢١املرفق احلادي عشر، املعتمد يف  A/53/44 )س( 
، ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١دة يف ـ، اآلراء املعتمد هولنداـض. ر. أ، ٢٠٣/٢٠٠٢رقم  البالغ )ع( 

 .٣-٧الفقرة 
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 ٢٨٦/٢٠٠٦البالغ رقم 

 )متثله حمامية. ( أ.ر. م :املقدم من

 صاحب الشكوى :الشخص املدَعى أنه ضحية

 السويد :الدولة الطرف

  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧ :تاريخ تقدمي البالغ

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 أو املهينة،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

 ،٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ يف وقد اجتمعت 

، اليت قُدمت إىل جلنة مناهضة التعذيب بالنيابة عن         ٢٨٦/٢٠٠٦من النظر يف الشكوى رقم      وقد فرغت    
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             ٢٢مبوجب املادة   . أ. ر. السـيد م  
 نية أو املهينة،الالإنسا

 مجيع املعلومات اليت أُتيحت هلا من صاحب الشكوى وحماميته والدولة الطرف،وقد وضعت يف اعتبارها  

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

نتظر حالياً ترحيله من  وي١٩٦٠، وهو مواطن عراقي من مواليد عام .أ. ر. صاحب الشكوى هو السيد م ١-١
 من اتفاقية مناهضة    ٣ويدعي أن ترحيله إىل العراق يشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة            . السويد إىل العراق  

 .ومتثله حمامية. التعذيب

، ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين  ١٧وقامـت اللجنة بإحالة الشكوى إىل الدولة الطرف مبوجب مذكرة شفوية يف              ٢-١
 من النظام الداخلي للجنة، عدم ترحيل مقدم الشكوى إىل العراق ١٠٨ من املادة ١، مبوجب الفقرة    وطلبت إليها 

 . ريثما تنظر اللجنة يف شكواه

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

 ويزعم أن السبب هو مشاكل واجهها       ١٩٩٥صاحب الشكوى مسلم شيعي غادر العراق إىل لبنان عام           ١-٢
، منحته املفوضية السامية لشؤون     ١٩٩٥ سبتمرب/أيلولويف  . لنشاط السياسي ألفراد أسرته   يف العراق ذات صلة با    

 على منت ١٩٩٧ يف لبنان، غادر هذا البلد يف عام وبسبب صعوبة وضع الالجئني. الالجئني وضع الالجئ يف لبنان
ئيليني قدم طلباً للجوء إىل     وبعد إنقاذه بواسطة إسرا   . سـفينة مع مواطنني عراقيني آخرين، إال أن السفينة غرقت         

 . إسرائيل وطلب محاية إسرائيل ضد إعادته إىل العراق
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وقام أعداء صاحب الشكوى يف العراق، مبن فيهم زوجته السابقة وزوجها اجلديد، بإبالغ وسائل اإلعالم  ٢-٢
 العراق واُتهم   ووفقاً لصاحب الشكوى، انتشر هذا اخلرب يف      . يف العـراق بأنـه سعى لطلب اللجوء إىل إسرائيل         

وتشري احملامية إىل صعوبة الوضع يف العراق بالنسبة لليهود وكل من ُيعتقد أنه يتعاون              . باعتـناق الديانة اليهودية   
 تستوجب قتل أي يهودي     ٢٠٠٣ يونيه/حزيرانولتوضيح هذه النقطة، تشري احملامية إىل فتوى صدرت يف          . معهم

ّرم على مجيع العراقيني بيع األراضي أو املنازل ألشخاص ُيعتقد أهنم           يشـتري قطعة أرض أو مرتالً يف العراق، وحت        
صدور فتوى ضده، قدمت احملامية نسخة من الفتوى،        ِفي باِدِئ اَألْمر    وبيـنما ادعى صاحب الشكوى      . يهـود 

ووفقاً للربوفيسور، قد تكون    . Lunds - من جامعة لوندس   `ح` روأشـارت إىل مراسالت جرت مع الربوفيسو      
وتبيح . ى مـأخوذة من كتاب فتاوى وضعه أحد علماء الشيعة ومل تصدر ضد صاحب الشكوى حتديداً               الفـتو 

، فإن حياة   `ح`ووفقاً للربوفيسور   . الفتوى ألي شخص قتل املتعاونني مع اليهود أو املرتدين عن الدين اإلسالمي           
وقدم صاحب  .  عن اإلسالم  صـاحب الشـكوى معرضـة خلطر كبري نظراً العتقاد الكثريين يف العراق أنه ارتد              

الشكوى رسالة من رئيس اجلمعية اإلسالمية السويدية تؤكد أن جمرد إطالق شائعة تفيد بأن شخصاً ما حتول إىل                  
الديانـة الـيهودية يكفي لتعريض حياة ذلك الشخص للخطر، وتوصي الرسالة السلطات السويدية بعدم ترحيل          

 . صاحب الشكوى إىل العراق

وال ميكن  . الشكوى أن الوضع يف العراق ال يزال يتسم بالعنف املفرط وعدم االستقرار           ويدعي صاحب    ٣-٢
 . للسلطات أن توفر لـه احلماية، نظراً للوضع املضطرب يف البلد

 الشكوى

 من االتفاقية، نظراً ملخاوفه ٣يدعـي صـاحب الشكوى أن ترحيله إىل العراق سيشكل انتهاكاً للمادة          -٣
للقتل أو التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة بسبب الوضع العام يف العراق، والفتوى اليت الشديدة من التعرض 

 . صدرت، وحقيقة أنه قدم طلباً للجوء إىل إسرائيل واُتهم بالتعاون مع اليهود

 مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

 . دولة الطرف تعليقاهتا بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية       ، قدمـت ال   ٢٠٠٦ يولـيه /متـوز  ٥يف   ١-٤
 ١٩٩٩ سبتمرب/أيلول ٢٠وفيما يتعلق بالوقائع، تذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وصل إىل السويد يف              

 . وقّدم معلومات متضاربة خالل خمتلف مراحل إجراءات اللجوء. ١٩٩٩ سبتمرب/أيلول ٢٣وقدم طلب اللجوء يف 

كر خالل املقابلة األوىل اليت أُجريت معه عند وصوله أنه ينتمي إىل أسرة عراقية تتعرض لالضطهاد وأن وذ ٢-٤
وأصبح من املطلوبني بعد أن غادر      . رجـال الشـرطة كانوا يبحثون عنه وعن اثنني من أشقائه عقب االنتفاضة            

. حيث حصل على مركز الالجئ بصفة مؤقتة ١٩٩٥وغادر العراق إىل لبنان يف عام . شقيقاه البلد واُتهما باخليانة
، غادر بريوت على منت سفينة، غري أن السفينة جنحت وانتهى هبا املطاف يف إسرائيل اليت أُبعد                 ١٩٩٧ويف عام   

وأوضح صاحب الشكوى يف إجابته على سؤال مباشر طرحه احملقق، أنه مل ميارس نشاطاً سياسياً               . عنها إىل لبنان  
 واُتهم ١٩٨٣نوفمرب /يناير إىل تشرين الثاين/وأضاف أنه احتجز من كانون الثاين. سياسيومل ينضم إىل أي حزب 
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وتعرض للضرب على يد رجال الشرطة العراقية       . بعدم تبليغ السلطات عن انتماء أقاربه ألحد األحزاب السياسية        
 . عند التحقيق معه خالل االحتجاز

 ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يت أُجريت معه يف     وأضاف صاحب الشكوى خالل إحدى املقابالت ال       ٣-٤
 وشارك يف حماولة لتشكيل حكومة جديدة يف حمافظة صالح          ١٩٩٢أنـه انضم إىل املؤمتر الوطين العراقي يف عام          

، رفض جملس اهلجرة طلب اللجوء الذي قدمه وأمر بترحيله إىل هولندا مبوجب             ٢٠٠٠ مايو/أيار ١٠ويف  . الدين
 وذكر جملس اهلجرة أن صاحب الشكوى قدم معلومات زائفة أو متضاربة عن مسار رحلته إىل                .) أ(اتفاقـية دبلن  

 . السويد، وأنه هرب من إجراءات اللجوء يف هولندا، وأغفل إطالع اجمللس على تلك اإلجراءات

، اعتقلت الشرطة السويدية صاحب الشكوى بسبب االشتباه بقيامه         ٢٠٠٠ يونـيه /حزيـران  ٢٠ويف   ٤-٤
ـ   أصدرت حمكمة مقاطعة    ٢٠٠١ مارس/آذار ٧ويف  . ب هريوين وارتكاب جرمية خطرية تتعلق باملخدرات      بتهري

كما أُدين يف هذا السياق أربعة عشر شخصاً        . نوركوبيـنغ حكما بإدانة صاحب الشكوى بالتهمة املوجهة إليه        
نشطة إجرامية منهجية ورأت احملكمـة أن صاحب الشكوى واثنني من أشقائه هم املنظمون الرئيسيون أل           . آخـر 

وُحكم عليه بالسجن ملدة مثاين سنوات وأمرت احملكمة بإبعاده عن          . ) ب(تشـمل هتريب وبيع وإعادة بيع اهلريوين      
ومل يتم  .وعند حتديد مدة العقوبة راعت احملكمة املعاناة اليت سيواجهها بسبب اإلبعاد     . السويد ومنعه هنائياً من العودة إليها     

وأصدرت حمكمة االستئناف يف غوتا     . له إىل العراق ألن جملس اهلجرة رأى إمكانية ترحيله إىل هولندا          تقييم احتمال ترحي  
، ٢٠٠١يوليه  / متوز ٩ويف  .  بتأييد اإلدانة واحلكم الصادرين حبق صاحب البالغ       ٢٠٠١يونيه  / حزيـران  ٨حكمـاً يف    

 .ئنافرفضت احملكمة العليا املوافقة على قيام صاحب البالغ بتقدمي طلب است

موانع  ، طلب صاحب الشكوى إىل احلكومة إلغاء أمر اإلبعاد، على أساس وجود           ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٥ويف   ٥-٤
بدخول  وذكر أنه تلقى معلومات تفيد بأنه لن يسمح لـه        . ) ج( من قانون األجانب   ٨ من الفصل    ١قطعـية مبوجب املادة     

، ٢٠٠٣ يوليه/ متوز ١٧ويف  .  القتل بسبب نزاع أسري    هولـندا وسـيتم بالتايل ترحيله إىل العراق حيث سيواجه خطر          
 .رفضت احلكومة طلبه املتعلق بإلغاء أمر اإلبعاد ألهنا مل جتد موانع حتول دون إنفاذ األمر

، قـدم صاحب البالغ طلباً جديداً للحصول على حق اللجوء           ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٧ويف   ٦-٤
وذكر مجلة أمور   .  حبضور احملامية  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١ يف   وأُجريت معه مقابلة شاملة   . وتصريح إقامة 

. ١٩٩٧ منها أن حبارة إسرائيليني عثروا عليه وأخذوه لالستجواب يف إسرائيل عندما غادر لبنان على منت سفينة يف عام                 
ه اعتنق الديانة   وادعـى أن السـلطات العراقية سوف تعتربه جاسوساً إسرائيلياً، ومثة اعتقاد سائد يف العراق بأن               

وذكر أن الشريعة اإلسالمية تستوجب احلكم باإلعدام على من يتحول إىل الديانة اليهودية وتنفيذ هذا               . اليهودية
وأوضح أن فتوى صدرت ضده مسحت لزوجته       . وصاحب الشكوى نفسه ال يعترب اليهود من أبناء البشر        . احلكم

 .بتطليقه من دون إذنه

، رفض جملس اهلجرة طلب اللجوء واإلقامة الذي قدمه صاحب          ٢٠٠٥يناير  / كـانون الـثاين    ١٩ويف   ٧-٤
وأوضح اجمللس أن الوضع يف العراق ال يوجد حاجة عامة إىل احلماية أو سبباً ملنح تصريح إقامة ألسباب                  . البالغ

ملواطنني عقب  ورأى اجمللس أن السلطات احلكومية املركزية ال متارس القمع أو االضطهاد ضد ا            . إنسانية أو غريها  
كما رأى اجمللس أن من غري احملتمل أن تنسب لصاحب البالغ أحداث وقعت قبل . سقوط النظام الشمويل السابق
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واعترب اجمللس أن بإمكان    . ما يقارب العشر سنوات أو أن تثري اهتمام عامة الناس أو اجلماعات الدينية يف العراق              
حصول على احلماية عند الضرورة، وخلص إىل أنه ليس حباجة إىل صاحب الشكوى اللجوء إىل السلطات احمللية لل

 بعد تقييم الوضع العام يف العراق ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٥وأيد جملس طعون األجانب القرار يف . احلماية يف السويد
 . وحالة صاحب البالغ على وجه التحديد

كومة جمدداً إلغاء أمر الترحيل     ، طلب صاحب الشكوى من احل     ٢٠٠٥أكتوبر  /  تشـرين األول   ١٣ويف   ٨-٤
ويف . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٠وُرفض طلبه يف . الصادر عن حمكمة نوركوبينغ وحمكمة االستئناف يف غوتا

، أُفرج عن صاحب البالغ بشروط، ولكنه أودع يف االحتجاز بانتظار ترحيله إىل ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١
 . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٧لقة بترحيله يف واُتخذت اخلطوات املتع. العراق

 من نظامها الداخلي، قرر الوزير      ١٠٨وعقـب طلـب التدابري املؤقتة الذي قدمته اللجنة مبوجب املادة             ٩-٤
وبقي صاحب الشكوى رهن االحتجاز نظراً      . إرجـاء إنفاذ أمر الترحيل ريثما تفرغ اللجنة من النظر يف القضية           

واعترض . شية أن يقوم باالختباء أو االخنراط يف أنشطة إجرامية يف السويد إذا أُخلي سبيلهللظروف اخلاصة به وخ
صاحب الشكوى على قرار وزير العدل املتعلق بإبقائه رهن االحتجاز، إال أن احملكمة اإلدارية العليا أيدت القرار                 

 ١٩٨٩ت لقانون األجانب لعام كما ُرفض طلب جلوء جديد قدمه مبوجب النص املؤق. ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧يف 
 .من دون النظر يف أسسه املوضوعية

وفيما يتعلق باملقبولية، تذكر الدولة الطرف أهنا ال تعلم ما إذا كانت املسألة الراهنة قيد النظر مبوجب إجراء  ١٠-٤
. ة املتعلقة هبذه القضيةكما تسلم باستنفاد سبل االنتصاف احمللي. إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةآخر من 

 ٣وتقـول أخرياً إن ادعاء تعرض صاحب الشكوى، عند عودته إىل العراق، للمعاملة بطريقة تشكل انتهاكاً للمادة      
 .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٢من االتفاقية مل يقدم احلد األدىن من األدلة املطلوبة ألغراض املقبولية مبوجب الفقرة 

وتشري . ألسس املوضوعية، تدعي الدولة الطرف أن البالغ ال يظهر وقوع انتهاك لالتفاقية           وفيما يتعلق با   ١١-٤
وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو   اليت مفادها أن     ) د(الدولة الطرف إىل السوابق القضائية للجنة     

 خطر التعرض   اً ما سيواجه  شخصأن   قريرت ل  كافياً أساساًاجلماعـية حلقـوق اإلنسـان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته               
 . هلذا اخلطر معرضاً أخرى إلثبات أنه سيكون شخصياًإيراد أسباب ويلزم .للتعذيب عند عودته إىل ذلك البلد

وتعترف الدولة الطرف بأن الوضع العام يف العراق على الصعيدين السياسي واألمين ال يزال مضطرباً يف                 ١٢-٤
واملناطق األكثر تأثراً بالعنف هي مناطق      . لد الذي حيتاج إىل الكثري من إعادة اإلعمار       أجـزاء واسعة من هذا الب     

الوسط والغرب ذات األغلبية السنّية، مبا يف ذلك مدينة بغداد، بيد أن االضطراب األمين يسود أيضاً جنوب العراق 
. ومع ذلك، يعترب مشال العراق آمناً نسبياً      . كما تزايد العنف الطائفي بني العراقيني     . واملنطقة احمليطة مبدينة البصرة   

 إىل نقل العملية السياسية يف العراق إىل        ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥وأدت االنتخابات العامة اليت جرت يف       
وقام العراق بالتصديق . مـرحلة جديدة، ويتمتع العراق اآلن حبكومة منتخبة دميقراطياً متتد واليتها ألربع سنوات      

معاهدات تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد              عـلى عدة    
الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،               

 . واتفاقية حقوق الطفل
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 يف العراق ال يستوجب توفري احلماية على حنو ما ورد يف قانون وختلـص الدولـة الطرف إىل أن الوضع        ١٣-٤
وينطبق ذلك على وجه اخلصوص على . ، وال ُيوِجد سبباً ملنح تصريح إقامة ألسباب إنسانية١٩٨٩األجانب لعام 

 وعالوة على ذلك، عاد كثري من العراقيني بصورة       . ١٩٩١مناطق مشال العراق اخلاضعة لسيطرة األكراد منذ عام         
 .طوعية إىل موطنهم بعد سقوط نظام صدام حسني

 للتعذيب، تلفت الدولة الطرف نظر اللجنة إىل حقيقة أن العديد من خبطر التعرض شخصياًأما فيما يتعلق  ١٤-٤
ه( منه ٨ من الفصل    ١، ال سيما املادة     ١٩٨٩أحكام قانون األجانب لعام     

 ه

 من  ١ ، تعكس نفس املبادئ الواردة يف الفقرة      )
 من االتفاقية، أن    ٣ اليت تستوجب، ألغراض املادة      ) و(وتشري إىل السوابق القضائية للجنة    .  من االتفاقية  ٣ة  املـاد 

وباإلضافة إىل  .  إليه ُيعاد  الذي بالتعرض للتعذيب يف البلد    وشخصياً وحقيقياً   متوقعاً خطراً يواجه الشخص املعين  
جيب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز         و ذلك، جيب على صاحب الشكوى تقدمي قضية مدعمة باألدلة،        

 .) ز(كبرية جداًهذا اخلطر احتماالت كون ت غري أنه ال يتحتم أن ،أو الشكاالفتراض جمرد 

وتالحظ الدولة الطرف أن البالغ يستند بصورة رئيسية إىل ادعاء تعرض صاحب الشكوى خلطر االعتقال                ١٥-٤
الدولة  وتذكُر.  يف إسرائيل ولبنان   ١٩٩٧سبب أحداث ُيزعم أهنا وقعت يف عام        والتعذيب والقتل عند عودته إىل العراق ب      

 ٢٠٠٤  خضعت لتقييم جملس اهلجرة يف عام      ١٩٩٧الطـرف بأن الرواية اليت سردها صاحب الشكوى عن أحداث عام            
  ٢٠٠٣وعــالوة عــلى ذلــك، قامــت احلكومــة يف عــامي . ٢٠٠٥وجملـس طعــون األجانــب يف عــام  

ورأت احلكومة يف كلتا املناسبتني عدم وجود موانع حتول دون . وانـع الـيت حتول دون اإلبعاد   بتقيـيم امل   ٢٠٠٥و
 . يتعرض خلطر التعذيب إذا أُبعد إىل العراقلنوخلصت مجيع هذه السلطات إىل أن صاحب الشكوى . اإلبعاد

 من  ٣للمادة  وتدعـي الدولـة الطـرف أن إعادة صاحب الشكوى إىل العراق ال ينطوي على انتهاك                  ١٦-٤
وتدعي أن من غري احملتمل أن تنسب إىل صاحب الشكوى أحداث وقعت قبل قرابة العشر سنوات أو أن . االتفاقية

وبإمكان صاحب الشكوى الذهاب إىل مشال العراق، حيث كان يعيش قبل مغادرته،            . تثري أي اهتمام يف العراق    
 .إذا كان سيواجه مشاكل يف جنوب العراق

. ة إىل ذلك، تدعي الدولة الطرف وجود شكوك قوية تتعلق بصدق صاحب الشكوى بشكل عاموباإلضاف ١٧-٤
وعلى الرغم من إدراك الدولة الطرف لوجهة نظر اللجنة         . فروايته لألحداث تنطوي على تضارب وأوجه القصور      

أن تضارب املعلومات جيب اليت مفادها أن ضحايا ادعاء التعرض للتعذيب قلّما تتوقع منهم الدقة التامة، فإهنا ترى 
وتشري الدولة الطرف إىل املعلومات املتضاربة أو الزائفة اليت . أن يؤخذ ضد صاحب الشكوى عند تقييم مصداقيته

قدمها صاحب البالغ فيما يتعلق مبسار رحلته إىل السويد، وهروبه من إجراءات اللجوء يف هولندا وإغفاله إطالع 
دما ووجه هبذه املعلومات، اعترف بأنه قّدم طلباً للجوء يف هولندا، لكنه            وعن. السـلطات السـويدية على ذلك     
 .كما قدم معلومات متضاربة عن زوجته وطالقه منها. اعترض على ترحيله إىل ذلك البلد

، ١٩٩٧ وتدفـع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل يقدم أية أدلة يعتد هبا بشأن األحداث اليت وقعت عام         ١٨-٤
ومل .  ادعاه من أنه بات معروفاً على نطاق واسع لدى الشعب العراقي أو اجملموعات الدينية العراقية               أو بشأن ما  

وينبغي مالحظة عدم توفر األدلة يف ضوء حقيقة أنه قدم خالل           . يقـدم أي أدلة ملموسة تبني صدور فتوى ضده        
الدولة الطرف ضافة إىل ذلك، تشري وباإل. إجراءات اللجوء معلومات واضحة التضارب فيما يتعلق جبوانب جوهرية

 .  بأن الفتوى مل تصدر ضد صاحب الشكوى على وجه التحديد`ح`إىل تقرير احملامية وإىل إفادة الربوفيسور 
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وتقـول الدولة الطرف إن صلة صاحب الشكوى باجملتمع السويدي ضعيفة وإنه بقي يف السويد بصفة                 ١٩-٤
لقبض عليه وإدانته بالسجن ملدة مثاين سنوات بتهمة هتريب اهلريوين          طالـب الـلجوء ملدة تسعة أشهر فقط قبل ا         

ووفقاً حملادثة هاتفية ُسّجلت بني صاحب الشكوى ووالدته احتج         . وجرائم مقترنة بظروف مشددة ذات صلة باملخدرات      
 ". األعمال التجارية"و هبا املدعي العام كدليل يف حمكمة االستئناف يف غوتا، كان اهلدف األساسي من إقامته يف السويد ه

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية

وفيما يتعلق باملقبولية، تفند    . ، علّقت احملامية على مالحظات الدولة الطرف      ٢٠٠٦ يوليه/متـوز  ٢٨يف   ١-٥
وتشري إىل إفادة   . ىن من األدلة املطلوبة ألغراض املقبولية     احملامية ادعاء الدولة الطرف أن البالغ ال يقدم احلد األد         

 ورئيس اجلمعية   `ح`سـابقة قدمـتها املفوضية السامية لشؤون الالجئني ورسالتني بعثهما كل من الربوفيسور              
وتدعي وجود خطر كبري لتعرض صاحب الشكوى للتعذيب بل والقتل إذا أُعيد إىل العراق              . اإلسالمية السويدية 

 . وتدعي أن البالغ مقبولقسراً، 

وفيما يتعلق باألسس املوضوعية، تفند احملامية حجة الدولة الطرف اليت مفادها أن أحداثاً وقعت قبل عشر  ٢-٥
وتشري إىل االستنتاجات اليت    . سنوات لن تكون ذات أمهية بالنسبة لعامة الشعب أو اجملموعات الدينية يف العراق            

 . يس اجلمعية اإلسالمية السويدية ورئ`ح`خلص إليها الربوفيسور 

وفـيما يتعلق مبصداقية صاحب الشكوى، تدعي احملامية أن العديد من ملتمسي اللجوء ال يفصحون عن                ٣-٥
وحتتج مببدأ قرينة الشك    . وتدعي أن ذلك ال يعين أن ملتمس اللجوء غري جدير بالثقة          . مسـار رحلـتهم ألسباب عديدة     

 ١٩٥١ الجئني املتعلق بإجراءات ومعايري حتديد مركز الالجئ مبوجب اتفاقية عام         وتشـري إىل دلـيل مفوضية شؤون ال       
وتضيف قائلة إن إفادة صاحب     . ) ح()٢٠٥ إىل   ٢٠٣الفقرات  ( املتعلقني بوضع الالجئني     ١٩٦٧وبروتوكول عام   

 ظهروا  واحلقيقة أن صاحب الشكوى وآخرين    . الشكوى متسقة ومعقولة وال ختالف الوقائع املعلومة بشكل عام        
 .على التلفزيون اإلسرائيلي، ومثة فتوى ميكن أن تستخدم ضده وستستخدم ضده على األرجح

)  ط(وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف عدم كفاية األدلة، تشري احملامية إىل دليل مفوضية شؤون الالجئني               ٤-٥

ان ذلك هو أحد الشروط، فلن      كل جزء من قضيته، وإذا ك     " إثبات"الذي يبّين صعوبة أن يتمكن أي الجئ من         
ولقد قام صاحب الشكوى فوراً بإطالع السلطات السويدية على األحداث اليت . يـتم االعتراف بغالبية الالجئني    

 اليت ذكر فيها، على `ح`وتشري احملامية إىل رسالة الربوفيسور .  وما قد تنطوي عليه من تبعات١٩٩٧وقعت عام 
ومع . شكوى، أنه ال يستطيع تقدير املخاطر اليت قد يواجهها إذا أُعيد قسراً إىل العراق             أسـاس الوقائع املتعلقة بصاحب ال     

 . ذلك، ذكر أن الفتوى والفترة اليت قضاها صاحب الشكوى يف إسرائيل قد تعرضانه للخطر إذا أُعيد إىل العراق

وتقول إن صلة صاحب    .  استخدمت خارج سياقها   وتنتقد احملامية إشارة الدولة الطرف إىل احملادثة اهلاتفية املسجلة اليت          ٥-٥
 . الشكوى بالسويد ليست ضعيفة بدليل أن والدته وشقيقه وشقيقته يعيشون هناك، بينما مل يتبق لـه أقرباء يف العراق

وقد أمضى  . وتقـول احملامية إن صاحب الشكوى ارتكب جرمية وُحكم عليه بالسجن ملدة مثاين سنوات              ٦-٥
كما . بة، ووفقاً ملفهوم العدالة يف السويد يسقط الذنب عن الشخص الذي أمضى فترة العقوبة         املذكور فترة العقو  
 . بيد أنه كان جيب إبعاده إىل هولندا ال إىل العراق. ُحكم عليه باإلبعاد
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وتقع يومياً أشكال   . وتدعـي احملامية أن الوضع يف العراق ال يزال يتسم بالعنف املفرط وعدم االستقرار              ٧-٥
وعة من عمليات التخريب، وتتقاتل جمموعات خمتلفة بشأن النظام اجلديد، وال تزال هنالك مظاهرات عنيفة               متـن 

وُيقتل مائة مواطن عراقي يومياً، وكان عدد القتلى املدنيني يف اليوم الذي . ضد الوجود العسكري األجنيب يف البلد
ونظراً للوضع يف العراق الذي بات      . هرين السابقني  مواطن خالل الش   ٦ ٠٠٠قُدمت فيه تعليقات احملامية قد بلغ       

 .معروفاً باالضطراب، ال حيتمل أن حيصل صاحب الشكوى على احلماية يف ذلك البلد

وفـيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ميكن أن يعيش يف كردستان، تدعي احملامية أنه     ٨-٥
ونظراً للمضايقات اليت تعرض هلا بسبب .  كيلومتر عن بغداد١٠٠يـنحدر أصـالً من منطقة القواسم اليت تبعد     

وخالل الفترة اليت عاشها يف هذه      . ١٩٩٥-١٩٩٢النشاط السياسي ألسرته، انتقل إىل مشال العراق خالل الفترة          
ق وليس الوضع يف كردستان أفضل مما هو عليه يف بقية أحناء العرا           . املنطقة اهتمه األكراد بالتجسس بل واعتقلوه     

وُرِحلت آالف . ومينح العرب تصريح إقامة ملدة ثالثة أشهر جيب بعدها أن يبلغوا الشرطة         . بالنسـبة لعريب شيعي   
 . األسر قسراً من كردستان بعد الغزو

 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

ا إذا كان البالغ    جيـب أن تقرر جلنة مناهضة التعذيب، قبل النظر يف أي ادعاءات واردة يف بالغ ما، م                 -٦
) أ(٥ ويف هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها مبوجب الفقرة          .  من االتفاقية  ٢٢مقـبوالً مبوجب املادة     

أي إجراء آخر من إجراءات      من االتفاقية، من أن املسألة ذاهتا مل تبحث وال جيري حبثها يف إطار               ٢٢مـن املادة    
كما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ال تعترض على مقبولية الشكوى على            . ةالتحقيق الدويل أو التسوية الدولي    

أساس عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، وأن صاحب الشكوى قدم األدلة الكافية اليت تثبت ادعاءاته ألغراض                
 . ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع يف النظر يف أسسها املوضوعية. املقبولية

 من  ٢٢ من املادة    ٤ونظرت اللجنة يف الشكوى يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحها هلا األطراف، عمالً بالفقرة                ١-٧
 . االتفاقية

واملسـألة املعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إىل العراق سيشكل إخالالً من         ٢-٧
 االتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إىل دولة أخرى، إذا             من ٣جانب الدولة الطرف بالتزامها مبوجب املادة       

 .توافرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

وعند تقييم ما إذا كانت هنالك أسباب قوية لالعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا              ٣-٧
 تراعي كافة االعتبارات ذات الصلة مبا يف ذلك وجود منط مطرد من        أُعـيد إىل العـراق، جيـب على اللجنة أن         

بيد أن اهلدف من مثل هذا التحليل هو معرفة ما          . االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان       
ود وبالتايل فإن وج  . إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف البلد الذي سيعاد إليه             

منط مطرد من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً        
كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيعرض خلطر التعذيب عند عودته إىل ذلك البلد؛ وجيب تقدمي أسباب إضافية تبني                  

قابل، فإن عدم وجود منط مطرد من االنتهاكات الصارخة وبامل. أن الشخص املعين سيكون معرضاً للخطر شخصياً
 .حلقوق اإلنسان ال يعين عدم احتمال تعرض شخص ما خلطر التعذيب يف الظروف اخلاصة به
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على أسس تتجاوز جيب أن يقدر خطر التعذيب " بأن ٣وتذكـر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ املادة    ٤-٧
 .) ي("كبرية جداًهذا اخلطر احتماالت كون تال يتحتم أن  غري أنه .أو الشكاالفتراض جمرد 

ويف القضية الراهنة، تالحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض خلطر التعذيب إذا أُعيد                ٥-٧
، وأنه اُتهم بالتحول إىل الديانة اليهودية       ١٩٩٧إىل العراق تستند إىل حقيقة أنه قدم طلباً للجوء يف إسرائيل عام             

وتالحظ اللجنة ادعاءات الدولة الطرف أن      . و الـتعاون مـع اليهود، كما تستند إىل الوضع القانوين يف العراق            أ
 أو بشأن ما ادعاه من أنه بات معروفاً لدى الشعب           ١٩٩٧صـاحب الشكوى مل يقدم أدلة بشأن أحداث عام          

صوص أن صاحب الشكوى مل يعتنق      كما تالحظ اللجنة على وجه اخل     . العـراقي واجملموعات الدينية يف العراق     
اليهودية وال توجد أي إشارة توضح اجلهة اليت وجهت إليه هذا االهتام، أو دليل يثبت وجود اعتقاد يف العراق بأنه 

 . اعتنق اليهودية أو قدم طلباً للجوء يف إسرائيل

 إىل هولندا وليس إىل     وأحاطت اللجنة علماً حبجة صاحب الشكوى اليت مفادها أنه ُحكم عليه بالترحيل            ٦-٧
ومع ذلك، تالحظ اللجنة، مع االرتياح، أن السلطات السويدية قامت خالل إجراءات اللجوء بتقييم              . العـراق 

 . عواقب ترحيله إىل العراق

ويف ضـوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد                   ٧-٧
 من االتفاقية، خطر التعرض للتعذيب بصورة حقيقية وحمددة وشخصية إذا ما ٣تضي املادة بأنه سيواجه، وفق ما تق

 . أعيد إىل العراق

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ من املادة    ٧ووفقـاً لذلك، ترى جلنة مناهضة التعذيب، عمالً بالفقرة           -٨
هينة، أن إعادة صاحب الشكوى إىل العراق ال وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل           

 . من االتفاقية٣يبني وقوع انتهاك للمادة 

 احلواشي

 .لدولة املعنية بدراسة طلبات اللجوء املقدمة يف إحدى الدول األطراف يف اجلماعات األوروبيةاتفاقية حتدد ا )أ( 

الحظـت احملكمة أيضاً ازدياد توافر اهلريوين يف نوركوبينغ واخنفاض أسعاره عقب تأسيس املنظمة اليت ينتمي         )ب( 
 .حب الشكوى واملتواطئني معهإليها صاحب الشكوى، واخنفاض توافر اهلريوين وارتفاع أسعاره عقب اعتقال صا

املعمول به وقت النظر يف قضية مقدم        (١٩٨٩ من قانون األجانب لعام      ٨ من الفصل    ١وفقاً للمادة    )ج( 
إىل االعتقاد بأنه   ، كانت هنالك موانع قطعية حتول دون ترحيل أجنيب إىل بلد توجد به أسباب كافية تدعو                 )الشـكوى 
 أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة        للتعذيبقوبة بدنية أو التعرض     لعقوبة اإلعدام أو ع    خطـر الـتعرض      سـيواجه 

 .وبشكل عام يشكل خطر التعرض لالضطهاد أيضاً أحد املوانع اليت حتول دون إنفاذ قرار الترحيل. الالإنسانية أو املهينة
وفمرب ن/ تشرين الثاين  ١٤، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد  .م. ف. ج.  إ ،٢١٣/٢٠٠٢الـبالغ رقم     )د( 
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٣

 .أعاله) ج(انظر احلاشية   )ه(
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 .٧-٩، الفقرة ١٩٩٩ مايو/أيار ٥ اآلراء املعتمدة يف ، ضد السويد،.ر. م. و م. ر. م. س، ١٠٣/١٩٩٨البالغ رقم  )و( 
، ١٩٩٩ مايو/أيار ٥، اآلراء املعتمدة يف     ، ضد السويد  .ر. م. و م . ر. م. س،  ١٠٣/١٩٩٨الـبالغ رقـم      )ز( 

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠١ مايو/أيار ١١ اآلراء املعتمدة يف ضد السويد،. ل. س، ١٥٠/١٩٩٩ والبالغ رقم ،٤-٩الفقرة 

 مبدأ قرينة الشك) ٢( )ح( 

عـلى الرغم من اجلهود الفعلية اليت يبذهلا مقدم الطلب لتقدمي األدلة اليت تثبت روايته،                -٢٠٣"
أن ، من الصعب )١٩٦الفقرة (رد أعاله وكما و. ميكن أن تكون األدلة غري كافية بالنسبة لبعض أقواله

، فلن يتم    كل جزء من قضيته، وإذا كان ذلك هو أحد الشروط          "إثبات"يـتمكن أي الجـئ مـن        
وبالتايل، من الضروري يف أغلب األحيان إعطاء صاحب الطلب حق          . االعـتراف بغالبـية الالجئني    

 . االستفادة من قرينة الشك

الشك إال بعد احلصول على مجيع األدلة املتاحة والتحقق منها واقتناع         مع ذلك، ال ينبغي منح قرينة       و -٢٠٤
وجيب أن تكون أقوال صاحب الطلب متسقة ومعقولة، وأال تكون          . املستجوب مبصداقية مقدم الطلب بشكل عام     

 . خمالفة للوقائع املعروفة

 ملخص) ٣( 

 :النحو التايلميكن بالتايل تلخيص عملية التحقق من الوقائع وتقييمها على  -٢٠٥
 :ينبغي لصاحب الطلب ما يلي )أ( 

 .قول احلقيقة ومساعدة املستجوب مساعدة تامة على حتديد وقائع قضية `١`

بـذل جهود لدعم أقواله بأي أدلة متاحة، وتقدمي تفسريات مقنعة ألي نقص يف               ٢`
 .وجيب عند الضرورة بذل اجلهود للحصول على أدلة إضافية. األدلة

ـ    `٣` يع املعلومات املناسبة املتعلقة به وبتجربته املاضية بالتفصيل لتمكني         تقـدمي مج
وينبغي أن ُيطلب منه إعطاء     . املسـتجوب من حتديد الوقائع الوثيقة الصلة بطلبه       

تفسـري متسـق جلميع األسباب اليت ُيحتج هبا لدعم طلبه للحصول على مركز              
 .الالجئ، ويتعني عليه اإلجابة على أي سؤال ُيطرح عليه

 :وينبغي للمستجوب ما يلي )ب(
كفالـة أن يعرض صاحب الطلب قضيته على أكمل وجه ممكن مع تقدمي مجيع               `١`

 . األدلة املتاحة

إعطاء صاحب الطلب حق االستفادة من      (تقييم مصداقية صاحب الطلب وتقييم األدلة        `٢`
 .، من أجل حتديد العناصر املوضوعية والذاتية للقضية)قرينة الشك

، من أجل الوصول إىل ١٩٥١ربـط هـذه العناصر باملعايري ذات الصلة يف اتفاقية عام       `٣`
 ".استنتاج صحيح فيما يتعلق مبنح صاحب الطلب يف مركز الالجئ

 .انظر أعاله )ط( 
 .٦، املرفق التاسع، الفقرة A/53/44 )ي( 
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 ٢٩٦/٢٠٠٦البالغ رقم 

 )ال ميثله حمام. (إ. ف. إ :املقدم من

 صاحب الشكوى :الشخص املدعى أنه ضحية

 السويد :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦يونيه / حزيران٢ :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضة التعذيب     
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٧مايو / أيار١ يف وقد اجتمعت 

 مبوجب. إ. ف.  إ نم التعذيب، مناهضة جلنة إىل ةاملقدم ،٢٩٦/٢٠٠٦ رقم الشكوى يف النظر منفرغت   وقد 
 املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة

       الطرف،         والدولة             صاحب الشكوى    من       إليها        املقدمة          املعلومات     مجيع                وضعت يف اعتبارها      وقد 

  .       التعذيب        مناهضة        تفاقية ا    من    ٢٢       املادة    من   ٧        الفقرة     وجب مب       التايل        القرار       تعتمد 

، وينتظر حالياً ترحيله    ١٩٧٩، وهو مواطن من أذربيجان ولد يف عام         . إ. ف. صاحب الشكوى هو إ    ١-١
 من اتفاقية ٣ويدعي أن إعادته قسراً إىل أذربيجان ستشكل انتهاكاً من قبل السويد ألحكام املادة       . مـن السويد  

 .وال ميثله حماٍم. العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

، ٢٠٠٦ يونيه/ حزيران ١٣ من االتفاقية، أحالت اللجنة البالغ إىل الدولة الطرف يف           ٢٢ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة    ٢-١
إىل أذربيجان أثناء    من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد صاحب الشكوى          ١٠٨ من املادة    ١وطلبت منها، عمالً بالفقرة     

 .وأبلغت الدولة الطرف اللجنة يف وقت الحق بأهنا مل ترّحل صاحب الشكوى. نظر اللجنة يف شكواه

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

صاحب الشكوى هو خريج جامعي درس القانون يف جامعة بأذربيجان، وواصل دراسته للحصول على               ١-٢
باً جامعياً يف أذربيجان، شارك بنشاط يف احلياة السياسية وانضم إىل حزب            وعندما كان طال  . ماجستري يف هولندا  

 .) أ("ياين مساواة"كما عمل مساعداً لرئيس حترير صحفية . املعارض، حيث عمل كمستشار قانوين" مساواة"

واسـُتدعي صاحب الشكوى، ُبعيد عودته إىل أذربيجان قادماً من هولندا، للحضور إىل مكاتب وزارة                ٢-٢
". اخليانة العظمى والتجسس ضد حكومة أذربيجان"ألمن الوطين، حيث احُتجز لفترة يومني، وُوجهت إليه هتمة    ا

. واُتهم بصفة خاصة بنشر معلومات يف أوروبا تشري إىل حدوث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف أذربيجان               
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ا أدى إىل مشاكل يف كليته، ظل يعاين منها         وخالل اليومني اللذين قضامها حمتجزاً، ادعى أن مسؤولني ضربوه، مم         
وسعى لتقدمي شكوى . وأُطلق سراحه بسبب عدم وجود أدلة ضده      ". أورام سوداء "بعد وصوله إىل السويد، وإىل      

بسـبب ذلـك احلادث لدى مكتب املدعي العام للمدينة غري أن املوظفني العاملني فيه رفضوا تسجيل الشكوى                  
ويقول صاحب الشكوى إنه    .  بشأن ذلك احلادث وباالمتناع عن إحداث مشاكل إضافية        وأشـاروا عليه بالتزام الصمت    

 . عقب اضطهاد وزارة األمن الوطين لـه٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٤طُرد من نقابة احملامني بأذربيجان يف 

 شارك  ،٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٥وأثـناء االسـتعدادات لالنتخابات الرئاسية اليت أُجريت يف           ٣-٢
، ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢ويف  . املعارض" مساواة"صاحب الشكوى بنشاط يف احلملة االنتخابية لصاحل زعيم حزب          

، "نصف أرمنية "قـبض علـيه ثالثة من ضباط الشرطة واقتادوه إىل خمفر للشرطة، حيث أشاروا إىل أن خطيبته                  
وّجهة إليه خالل الفترة األوىل من احتجازه مرة        وأُثريت االدعاءات امل  . واهتموه بالتجسس لصاحل احلكومة األرمنية    

واتصلت والدة صاحب الشكوى، اليت كانت شاهدة . ٢٠٠٣يوليه / متوز٤ إىل ٢وظل قيد االحتجاز من . أخرى
فقصد صحفيون  . (ANS)على إلقاء القبض عليه، بأصدقائه وزمالئه الذين خابروا قناة تلفزة أذربيجان اإلخبارية             

ثوا اخلرب يف األنباء احملليةعديدون خمفر الشر  .وأُطلق سراح صاحب الشكوى يف ذات مساء بث اخلرب. طة وَب

وقدم نفس الضباط من وزارة األمن الوطين . ، احتفل صاحب الشكوى بزفافه٢٠٠٣يوليه / متوز١٨ويف  ٤-٢
 زوجة  وأوقعـوا الفوضـى يف احتفاالت الزفاف، وأخذوا يصيحون يف مكربات الصوت، واعتدى أحدهم على              

ويف اليوم نفسه، فّر صاحب الشكوى وزوجته من أذربيجان إىل مجهورية داغستان املتمتعة             . صـاحب الشكوى  
وقد تعرضت زوجته لصدمة ولرتيف داخلي نتيجة االعتداء عليها وأجريت هلا . باالستقالل الذايت باالحتاد الروسي

 ٩ويف . فر صاحب الشكوى وزوجته إىل موسكوومن دربند سا. عملية جراحية مبستشفى مدينة دربند بداغستان 
وعقب وصوهلما إىل السويد، قدما . ، غادرا االحتاد الروسي ووصال إىل السويد بعد ثالثة أيام٢٠٠٣أغسطس /آب

 . ٢٠٠٣أغسطس / آب١٢طلباً للجوء يف 

رد ، رفض جملس اهلجرة طلب اللجوء الذي تقدما به وأمر بط          ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٢ويف   ٥-٢
فطعنا يف قرار جملس اهلجرة لدى جملس طعون األجانب، بيد أن           . صـاحب الشكوى وزوجته إىل بلدمها األصلي      

ونظر  .٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨الطعن الذي تضمَّن التماساً نيابة عن وليد صاحب الشكوى وزوجته، ُرفض يف             
 ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٥قت جديد صدر يف     جملـس اهلجـرة من جديد يف القضية مببادرة منه مبوجب قانون مؤ            

 .، إىل أنه يتعني عدم منح تأشرية إقامة ألسباب إنسانية٢٠٠٦مايو / أيار١٩وخلص يف قرار اختذه يف 

 الشكوى

يّدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للتعذيب إذا أُعيد قسراً إىل أذربيجان، مما يشكل انتهاكاً ألحكام                -٣
وخيشى صاحب الشكوى من التعذيب نتيجة ما تعرض لـه سابقاً من معاملة على أيدي       . ية من االتفاق  ٣املـادة   

ويشري إىل حتقيق جنائي    . السلطات األذربيجانية، بسبب انتمائه إىل حزب سياسي معارض وأنشطته املؤيدة لـه          
خصية وبأن قراراهتا   ويدفع بأن السلطات السويدية مل تراع ظروفه الش       . أُجري ضده، بدأ منذ مغادرته أذربيجان     

 .تشري إىل حجج عامة تتعلق باحلالة يف أذربيجان فقط وليس حبالته حتديداً
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 مالحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأُسسها املوضوعية

. ، على مقبولية البالغ وأُسسه املوضوعية     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١١علَّقـت الدولة الطرف، يف       ١-٤
 . ٢٠٠٣أغسطس / آب١٣ائع، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى تقدم بطلب جلوء يف وفيما يتعلق بالوق

وسّجل مسؤول . ومل يتمكن صاحب الشكوى وزوجته، عند تقدمي طلب اللجوء من إظهار أوراق اهلوية      ٢-٤
يف جملـس اهلجـرة السـويدي وجوب إجراء عملية جراحية عاجلة على معدة زوجة صاحب الشكوى بعد أن                   

ـ  ويف وقت الحق أثناء اإلجراءات، قدم صاحب الشكوى بطاقة هوية من نقابة            . ت للضرب يف أذربيجان   تعرض
 .احملامني الشباب ونسخة من شهادة ميالده، إىل جانب بعض الوثائق اليت تتعلق بزوجته

بلة، وأثناء املقا. ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٧وأُجريـت مقابلة أولية مع صاحب الشكوى وزوجته يف    ٣-٤
وأفاد بأنه بعد وصوله إىل السويد بفترة       . عـرض صـاحب الشكوى وقائع قضيته بالصيغة الواردة أعاله أساساً          

وجـيزة، تعّرض والده، وهو شخصية معروفة بسبب منصبه الرفيع يف صناعة النفط يف أذربيجان، العتداء على                 
ووفقاً لشهادة الوفاة،   . ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٥وأودع والده املستشفى حيث تويف يف       . أيـدي الشرطة األمنية   

وقال صاحب الشكوى إن أمه . تـويف والده بسبب أعراض يف القلب، رغم أنه مل يعان من تلك األعراض سابقاً            
كما ذكرت زوجة صاحب الشكوى أهنما بعد مغادرهتما أذربيجان، أُلقي القبض على والدهتا، اليت              . ُسّرحت من عملها  

 . الضربوتوفيت أمها يف السجن نتيجة. لفترة طويلة، وتعرضت لإليذاء البدينكانت خمتبئة يف أذربيجان 

 ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦وأُجريـت مقابلـة ثانية، دامت زهاء ثالث ساعات، مع صاحب الشكوى يف               ٤-٤
وقدم صاحب الشكوى املزيد من التفاصيل اليت تتعلق مبعاملة السلطات لـه، مبا يف ذلك محله على                . حبضور حمامٍ 

وأفاد بأنه ُضرب عندما حاول اجللوس .  ساعة خالل فترة احتجازه فور عودته من هولندا٣٦ - ٣٥لوقوف ملدة ا
وذكر أنه  . وأن موظـف شرطة األمن كان يستخدم نوعاً من قفازات املالكمة حىت ال يترك االعتداء آثاراً عليه                

وقال إن السلطات بدأت هتتم    . ب بإصابات بالغة  تعـرَّض لإليذاء أيضاً خالل فترة احتجازه الثانية بيد أنه مل يص           
وتلقى مكاملات هاتفية دون أن ُيلقى عليه       .  عندما شارك يف تنظيم مظاهرة     ٢٠٠٠بأمره ألول مرة يف شتاء عام       

وأفاد بأن والدته تلقَّت إشعاراً قبل شهر ُيفيد . وأشار إىل مناسبتني قامت فيها شرطة األمن بتفتيش مكتبه. القبض
وأُجريت مقابلة ثانية مع زوجة صاحب . رة الداخلية أصدرت أمراً بإلقاء القبض عليه باعتباره خائناً لبلدهبأن وزا

وقدمت زوجة صاحب الشكوى بطاقة عضويته يف حزب        .  حبضور حمامٍ  ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١٨الشـكوى يف    
 . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٥وأمراً بالقبض عليه بتاريخ " املساواة"

، رفض جملس اهلجرة طليب صاحب الشكوى وزوجته وأمر بطردمها ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ ويف ٥-٤
وأخذ جملس اهلجرة يف االعتبار وضع أذربيجان بصفتها عضواً يف جملس أوروبا ومساحها             . إىل بلدمهـا األصـلي    

ص اجمللس إىل أنه بالرغم من      وخل. للمنظمات غري احلكومية ذات الصبغة الدولية واألخرى احمللية بالعمل يف البلد          
اسـتمرار وجود بعض جوانب القصور فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان يف أذربيجان، مبا فيها معاملة الشرطة                 
ألحـزاب املعارضـة السياسية، فإن احلالة العامة يف أذربيجان ال تشكِّل يف حد ذاهتا سبباً ملنح اللجوء لصاحب                   

لظروف اخلاصة اليت ادعاها صاحب الشكوى، تبّين جمللس اهلجرة أن صاحب           وفيما يتعلق با  . الشـكوى وزوجته  
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وأعرب اجمللس . يربر منحه عناية خاصة من جانب السلطات" املساواة"الشـكوى ال حيتل منصباً بارزاً يف حزب      
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٥عن ارتيابه يف صحة أمر إلقاء القبض الصادر يف 

، طعن صاحب الشكوى وزوجته يف قرار جملس اهلجرة لدى جملس طعون           ٢٠٠٥ه  يوني/ حزيـران  ٣ويف   ٦-٤
أفاد بأن صاحب (، ٢٠٠٣يوليه / متوز٢وقدَّما مستندات أخرى داعمة منها حمضر لشرطة األمن بتاريخ    .األجانب

تروجيه ، قد احُتجز بسبب االشتباه يف       "ياين مساواة "الشكوى، الذي أشري إليه بصفته نائب رئيس حترير صحيفة          
، إىل جانب شهادات تتعلق بصاحب الشكوى صادرة عن منظمات شىت حلقوق )معلومات سرية تضر بأمن الدولة

 .اإلنسان يف أذربيجان

ونظر جملس طعون   . ، قّدم صاحب الشكوى وزوجته طلباً للجوء باسم وليدمها        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١ويف   ٧-٤
 .م به صاحب الشكوى وزوجتهاألجانب يف هذا الطلب إىل جانب الطعن الذي تقدَّ

، رفض جملس طعون األجانب الطعن ألسباب متاثل تلك اليت استند           ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف   ٨-٤
وخلص إىل أن . وأعرب جملس طعون األجانب أيضاً عن ارتيابه يف مصداقية صاحب الشكوى. إليها جملس اهلجرة

ليست أصلية وأن شهادتني من الشهادات اليت قدمها صاحب " املساواة"بطاقة عضوية صاحب الشكوى يف حزب 
واستند جملس طعون األجانب يف استنتاجاته إىل معرفته . الشكوى صادرتني عن منظمات أذربيجانية ليستا أصليتني

، وإىل توقيع قدمه لـه شخصياً أحد املدعى توقيعهم على         "املساواة"السـابقة العامة ببطاقات العضوية يف حزب        
ـ  دى الشهادتني، إىل جانب اتصاالت مباشرة باهلاتف وبالربيد اإللكتروين مع من ادعى توقيعه على الشهادة               إح

أنكر فيه أن يكون صاحب     " املساواة"وإضافة إىل ذلك، تلقى اجمللس تأكيداً من رئيس حترير صحيفة           . األخـرى 
يقتنع اجمللس بتوضيحات صاحب الشكوى،     ومل  ". قد عِمل نائباً لرئيس حترير الصحيفة أو أحد كتاهبا        "الشكوى  

اليت جنحت إىل التشكيك يف صحة الشخصني اللذين ُيدعى أهنما قّدما الشهادتني يف املقام األول، عندما واجهه                 
 .اجمللس باملعلومات اليت مجعها

، يف  ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ونظر اجمللس من جديد، مببادرة منه مبوجب قانون مؤقت جديد صدر يف              ٩-٤
 إىل أنه يتعّين عدم منح ٢٠٠٦مايو / أيار١٩القضية املتعلقة بصاحب الشكوى وأسرته، وخلص يف قرار صادر يف 

 .تأشرية إقامة ألسباب إنسانية

وفيما يتعلق باملقبولية، وهل استنفدت سبل االنتصاف احمللية يف هذه القضية أم ال، تشري الدولة الطرف                 ١٠-٤
 إىل جملس اهلجرة لطلب تصاريح      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٧شكوى قدمت طلباً إضافياً يف      إىل أن زوجة صاحب ال    

وتشري الدولة الطرف إىل أهنا مل تنظر بعد يف ذلك الطلب وأنه باإلمكان الطعن يف القرار                . إقامـة هلـا وألسرهتا    
لبت فيما إذا كانت    وتترك الدولة الطرف للجنة مسألة ا     . الصـادر عن جملس اهلجرة لدى حمكمة لشؤون اهلجرة        

وأخرياً، جتادل الدولة الطرف بأن البالغ غري مقبول . مجـيع سـبل االنتصاف احمللية قد استنفدت يف هذا الصدد        
 من االتفاقية، نظراً إىل أنه ال أساس لـه بصورة واضحة وبالتايل مل يرق إىل               ٢٢ من املادة    ٢مبوجـب الفقـرة     

وتشري الدولة الطرف، ألغراض هذا . ٣ مقبولية االدعاء بانتهاك املادة املستوى األساسي لإلثبات املطلوب ألغراض
 .االستنتاج، إىل حججها املتعلقة باألسس املوضوعية، الواردة أدناه
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وفـيما يـتعلق باألسس املوضوعية، تعترض الدولة الطرف على االدعاء بأن البالغ يكشف عن انتهاك                 ١١-٤
 ومفادها أن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة ) ب(ة للجنةوتشري إىل األحكام السابق. لالتفاقية

اجلماعـية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً معيناً سيتعرض خلطر التعذيب         أو  
 .يتعرض شخصياً للخطروجيب أن تتوافر أسباب إضافية ُتظهر أن الفرد املعين س. عند عودته إىل ذلك البلد

وفيما يتعلق باحلالة العامة حلقوق اإلنسان يف أذربيجان اليوم، تشري الدولة الطرف إىل عضوية أذربيجان                ١٢-٤
وبينما تشري . يف جملـس أوروبـا وتصديقها على العديد من الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية    

ت حلقوق اإلنسان، مبا فيها حاالت االحتجاز التعسفي والضرب وتعذيب          الدولـة الطرف إىل تقارير عن جتاوزا      
أشخاص يف احلجز على أيدي قوات األمن، وخباصة الناشطون البارزون، فإهنا تشاطر جملس اهلجرة رأيه بأن احلالة 

 .الراهنة يف أذربيجان ال تربر وجود حاجة عامة إىل محاية ملتمسي اللجوء القادمني من أذربيجان

 ومفادها أنه   ) ج(وفـيما يتعلق خبطر التعذيب الشخصي، تشري الدولة الطرف إىل األحكام السابقة للجنة             ١٣-٤
 من االتفاقية، يتعني أن يواجه الشخص املعين بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض           ٣ألغـراض املـادة     

احب الشكوى يف تقدمي احلجج الوجيهة، وإضافة إىل ذلك، يقع العبء على ص. للتعذيب يف البلد الذي سيعاد إليه
وجيب أن ُيقدَّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد النظرية أو الشك، غري أنه ال يتحتم أن يليب معيار ترجيح                    

 ١٩٨٩وتلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إىل أن عدة أحكام يف كل من قانون األجانب لعام                . ) د(احتمال وقوعه 
، تعكس نفس املبدأ املنصوص عليه يف ٢٠٠٦مارس  /يد، الذي دخل حيز النفاذ يف آذار      وقـانون األجانـب اجلد    

وتشري الدولة الطرف إىل أنه يتعّين على السلطات السويدية تبعاً لذلك أن تطبق             .  من العهد  ٣ من املادة    ١الفقرة  
 .قيةنفس أنواع املعايري اليت ستطبقها اللجنة عند النظر يف شكوى الحقة مبقتضى االتفا

 من  ٣وتدعـي الدولة الطرف أن إعادة صاحب الشكوى إىل أذربيجان لن تنطوي على انتهاك للمادة                 ١٤-٤
وتدفع بوجوب إيالء أمهية كبرية لقرارات سلطات اهلجرة السويدية، نظراً إىل أهنا يف موقع جيد ميكنها                . االتفاقية

وتشري الدولة الطرف . يم مصداقية ادعاءات مقدم الطلب    من تقييم املعلومات املقدمة هلا تأييداً لطلب اللجوء وتقي        
إىل أن جملـس اهلجرة أجرى مقابلتني مع صاحب الشكوى وكان له متسع من الوقت لتقييم الوقائع واملستندات   

 . املتعلقة بالطلب

وإضـافة إىل ذلـك، تدفـع الدولة الطرف بوجود شكوك جدية حتوم حول املصداقية العامة لصاحب                  ١٥-٤
، ٢٠٠٦أكتوبر  /وتقدم الدولة الطرف تقريراً بتاريخ تشرين األول      . ى وموثوقـية املعلومات اليت ساقها     الشـكو 

حصـلت عليه عن طريق السفارة السويدية يف أنقرة، تركيا، من منظمة دولية تعمل يف أذربيجان مع شبكة حملية      
اً يف حزب املساواة وأن املستندات      ويفيد التقرير بأن صاحب الشكوى مل يكن إطالقاً عضو        . ممتازة حسب قوهلا  

وفحص التقرير كل بطاقة من بطاقات عضوية صاحب الشكوى يف حزب           . اليت قدمها يف طلبات اللجوء مزورة     
املساواة، وبعض الشهادات اليت تتعلق بانتمائه للحزب ومنصبه يف الصحيفة الناطقة باسم احلزب وأمر القبض عليه 

. ، وخلص إىل أهنا مزورة كلها٢٠٠٣يوليه / متوز٢ وحمضر احتجازه بتاريخ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٥بتاريخ 
ويفـيد التقرير بأن صاحب الشكوى مل يالَحق إطالقاً بسبب ارتكابه جرمية يف أذربيجان إذ ال توجد معلومات                  

يف نقابة احملامني كما يفيد التقرير بأن صاحب الشكوى مل يكن عضواً إطالقاً . بشأنه يف السجالت الرمسية للدولة  
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، كما اّدعى صاحب    ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٥، وليس يف    ١٩٩٦يف مجهورية أذربيجان وأن والده تويف يف عام         
 .الشكوى يف املقابلة األوىل اليت أجراها مع جملس اهلجرة

كمـا تدعـي الدولـة الطـرف أن رواية صاحب الشكوى لألحداث يف أذربيجان تتضمن عدداً من                   ١٦-٤
تصل أوهلا مبنصبه يف طاقم موظفي صحيفة مساواة، وبرواية صاحب الشكوى بشأن حوادث الضرب التناقضات، ي

وتالحظ الدولة الطرف أن صاحب . وأمهية أنشطته السياسية اليت تصاعدت أثناء مراحل طلبه اللجوء وأمام اللجنة
 .منها بعد وصوله إىل السويدالشكوى مل يقدم شهادة طبية تتعلق مبشاكل الكلى اليت يدعي أنه ال يزال يعاين 

وتدفـع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل يقدم أسباباً موضوعية تبعث على االعتقاد بأنه سيواجه                 ١٧-٤
.  من االتفاقية إذا ُرحِّل إىل أذربيجان      ٣خطـراً حقيقـياً وشخصياً يتمثل يف إخضاعه ملعاملة تتعارض مع املادة             

، ال ميكن اعتباره شخصية     "املساواة"صاحب الشكوى كان عضواً يف حزب       وتؤكد أنه حىت لو أمكن اعتبار أن        
بـارزة معرضة للخطر من جانب السلطات على أساس أنشطته ومستوى مسؤوليته داخل احلزب، مبا يف ذلك يف          

حزب قانوين مسجل رمسياً وأن العضوية فيه ال        " املساواة"وتالحظ الدولة الطرف أن حزب      ". املساواة"صحيفة  
وتشدد الدولة الطرف على أنه مر اآلن زهاء أربع سنوات على وقوع األنشطة السياسية اليت قيل إن . ل جرميةتشك

صاحب الشكوى مارسها وأنه صدرت حاالت عفو رئاسية عديدة يف تلك الفترة لصاحل بعض األشخاص الذين                
ري من مواقعه كحزب معارض     فقد الكث " املساواة"وتالحظ أن حزب    . يعتـربهم جملـس أوروبا سجناء سياسيني      

 مقعداً يف االنتخابات التشريعية اليت جرت يف تشرين         ١٢٥رئيسـي، إذ مل يفـز إال خبمسـة مقـاعد من بني              
 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية واألسس املوضوعية

أكد صاحب الشكوى من جديد أن بالغه استوىف معايري         ،  ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦يف رسـالة مؤرخة يف       ١-٥
وفـيما يـتعلق باألسس املوضوعية، وخباصة شواغل الدولة الطرف بشأن صحة أقواله، وادعائها أن               . املقبولـية 

املسـتندات الـيت قدمها صاحب الشكوى مزورة، يشري صاحب الشكوى إىل أن الكثريين يف أذربيجان خيشون                 
وفيما يتعلق  . ايا اليت ميكن أن تؤدي إىل حتقيق الشرطة أو أجهزة األمن الوطين فيها            الـتورط يف مـثل هذه القض      

، يفيد بأنه مل ُيمكَّن من توضيح وظيفته يف الصحيفة أثناء املقابلة            "مساواة"بوظيفة صاحب الشكوى يف صحيفة      
 .األوىل على أساس أنه ستتاح لـه فرصة القيام بذلك يف مقابلته الثانية

ول صاحب الشكوى بالنقد التقرير الذي حصلت عليه الدولة الطرف بواسطة سفارهتا يف أنقرة،              ويتـنا  ٢-٥
مشرياً إىل أهنا مل جتر التحقيق بتكتم وأن العديد من األشخاص كانوا يدركون أن جهة معينة تسعى للحصول على 

وفيما يتعلق بشواغل . لك الطريقةويؤكد أنه ال ميكن االعتماد على تقرير ناتج عن حتقيق أُجري بت. معلومات عنه
الدولـة الطرف بشأن التناقضات الواردة يف أقواله، يفيد صاحب الشكوى بأن أكثرية املترمجني الذين ساعدومها             
 كـانوا أذربيجانـيني من أصل إيراين، يتحدثون اللغة األذربيجانية القدمية املمزوجة بالفارسية، األمر الذي جيعل               

  تصويباً على حمضر١٧ويشري إىل أنه أدخل بالتشاور مع حماميه،        . للجوء فهمها مـن الصـعب عـلى ملتمسي ا       
 .إحدى املقابلتني
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وفـيما يتعلق بعدم تقدمي صاحب الشكوى شهادة طبية للنظر فيها، يؤكد أنه اتصل وزوجته مبستشفى                 ٣-٥
ري أن املستشفى مل يرسل     فاكسيو بالسويد مراراً وتكراراً لطلب احلصول على مستندات تتعلق بظروفه الصحية غ           

 .ويالحظ أن حماميه السابق قد حاول، بطلب منه، احلصول على تلك املستندات دون جدوى. تلك املستندات

، يفيد صاحب الشكوى بأن     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٥وفيما يتعلق بصحة أمر القبض عليه املؤرخ         ٤-٥
ظرياهتا يف أوروبا إذ إهنا ال تسجل مجيع القضايا، وخباصة          دوائـر الشرطة يف أذربيجان تعمل بطريقة خمتلفة عن ن         

القضايا اليت تتصل بالناشطني يف السياسة، وأنه ال ميكن بالضرورة احلصول يف مجيع القضايا على املعلومات املتعلقة 
ام ويعتقد صاحب الشكوى أن السلطات رمبا مل تسجل القضية ضده إلعطاء انطباع باحتر           . بأوامـر إلقاء القبض   

 .احلقوق اإلجرائية

 تعليقات إضافية من الدولة الطرف

 . قدمت الدولة الطرف التعليقات اإلضافية التالية٢٠٠٧مارس / آذار٢٢يف  ١-٦

فيما يتعلق باملقابلة اليت أُجريت مع سلطات اهلجرة السويدية، تالحظ الدولة الطرف أنه أجريت مقابلتان  ٢-٦
وتال .  دقيقة وكان مترجم شفوي يترجم إىل اللغة الروسية٤٥ألوىل ساعة وودامت املقابلة ا. مع صاحب الشكوى

 ودامت املقابلة الثانية ساعتني    . احملقـق احملضر على صاحب الشكوى وأفاد هذا األخري أن كل ما ورد فيه سليم              
ميه وقدم صاحب الشكوى عن طريق حما     .  دقـيقة وكـان املـترجم الشفوي يترجم إىل اللغة األذربيجانية           ٥٥و

وأُجريت املقابلة  . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٧تعلـيقات على ما اعتربه أخطاء يف حمضر تلك املقابلة اليت جرت يف              
وقدم صاحب الشكوى أيضاً تعليقات تتعلق بترمجة بعض الوثائق الرمسية          . الثانية حبضور حمامي صاحب الشكوى    

كان لصاحب الشكوى، تبعاً لذلك، متسع من       وتدفع الدولة الطرف بأنه     . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف  
وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيق يف طلب اللجوء مت . الوقـت لتوضيح وتقدمي أسباب السعي للجوء إىل السويد      

 .على حنو سليم ومفصل، وأتيحت لصاحب الشكوى الفرصة لتصحيح أي غموض حمتمل يف أقواله

وى للتقرير الذي حصلت عليه الدولة الطرف عن طريق         وفـيما يتعلق بالنقد الذي وجهه صاحب الشك        ٣-٦
سفارهتا يف أنقرة، تشدد الدولة الطرف على عدم وجود أية أسباب للتشكيك يف أساليب عمل املنظمة املبلغة أو                  
نوعية حتقيقاهتا أو استنتاجاهتا ولذلك ال ترى أي سبب حيول دون االستناد إىل نتائج التحقيق الذي أجري يف هذه 

وفيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى تعذر حصوله على شهادة طبية يف السويد، ترّد الدولة الطرف بأنه           . ةالقضي
 .ليس مثة ما يشري إىل استحالة حصوله على ذلك املستند عقب فحص طيب أجري عليه إثر وصوله إىل السويد
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 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

 النظر يف مقبولية الشكوى

قـبل الـنظر يف أي ادعـاء يرد يف شكوى ما، جيب على جلنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت                       ١-٧
 . من االتفاقية٢٢الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة 

 من االتفاقية من أن املسألة نفسها مل ُتبحث ٢٢من املادة ) أ(٥وقد حتققت اللجنة حسبما تقتضيه الفقرة  ٢-٧
 .طار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدوليةوال جيري حبثها يف إ

 ٢٢من املادة ) ب(٥وفيما يتعلق بشرط استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة، وفقاً ألحكام الفقرة  ٣-٧
ريح إقامة من االتفاقية، تالحظ اللجنة أن زوجة صاحب الشكوى قدمت طلباً إضافياً إىل هيئة وطنية ملتمسة تصا

كما تالحظ اللجنة أنه بالنظر إىل أن البالغ احلايل قدمه صاحب الشكوى فقط، فقد اقتصرت الدولة . هلا وألسرهتا
وتالحظ أن الدولة   . الطـرف بوضوح، ويف حدود ما تسمح الظروف، على تناول وضع صاحب الشكوى فقط             

 استندت إليه زوجة صاحب الشكوى يف تقدمي        الطـرف مل تقدم أية معلومات إضافية بشأن األساس احملّدد الذي          
كما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تشدد على هذه          . الطلب الوطين اإلضايف وهل ميكن اعتباره نافذ املفعول       

املسألة ومل تعترض عليها يف هذا الصدد، مْؤثرة تركها للجنة إلثبات ما إذا كانت مجيع سبل االنتصاف احمللية قد                   
 من االتفاقية قد ٢٢من املادة ) ب(٥ليه، ترى اللجنة أنه من املالئم حتديد أن تقرر أن أحكام الفقرة وع. استنفدت

 .استوفيت فيما يتعلق بصاحب الشكوى

 من االتفاقية، نظراً إىل أنه ال       ٢٢ من املادة    ٢وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البالغ مبوجب الفقرة          ٤-٧
 من  ٢٢ من املادة    ٢ثبات صحة االدعاء املطلوب ألغراض املقبولية مبوجب الفقرة         يرقى إىل املستوى األساسي إل    

وتـرى اللجـنة أن احلجج املعروضة عليها تثري قضايا موضوعية ينبغي أن تعاجل استناداً إىل األسس                 . االتفاقـية 
 .املوضوعية وليس على أساس املقبولية فقط

 .ل إىل النظر يف أسسه املوضوعيةوعليه، ترى اللجنة أن البالغ مقبول وتنتق ٥-٧

 النظر يف األسس املوضوعية

إن املسألة املطروحة على اللجنة هي ما إذا كان إبعاد صاحب البالغ إىل أذربيجان يشكل انتهاكاً اللتزام  ١-٨
ت  من االتفاقية بأن متتنع عن طرد أي شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا توافر               ٣الدولة الطرف مبوجب املادة     

 .لديها أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب

وجيب على اللجنة عند تقييم خطر التعرض للتعذيب أن تضع يف اعتبارها مجيع الظروف ذات الصلة، مبا                  ٢-٨
اهلدف من ذلك هو ف. يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان 

وهذا يستتبع القول إن وجود منط      . إثبات إن كان الفرد املعين سيتعرض شخصياً للخطر يف البلد الذي سيعاد إليه            
ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل بذاته سبباً كافياً لتقرير 
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رض للتعذيب لدى عودته إىل ذلك البلد؛ بل جيب أن تكون هناك أسباب             أن شخصـاً بعيـنه سيواجه خطر التع       
وباملثل، فإن عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات . إضافية تربر االعتقاد بأن الفرد املعين سيتعرض شخصياً للخطر

ية احملددة،  اجلسيمة حلقوق اإلنسان ال يعين أنه ال ميكن اعتبار أن الشخص املعين سيواجه، يف ظل ظروفه الشخص                
 .خطر التعرض للتعذيب

، الذي يقضي بأن على اللجنة التزاماً بتقدير ما إذا          ٣ بشأن املادة    ١وتذكّـر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٨
كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو 

غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا       .  التعذيب على أسس تتجاوز جمرد النظرية أو الشك        ُسلم، وأنه جيب تقدير خطر    
. ومن غري الضروري أن يكون اخلطر مرجحاً، بل جيب أن يكون شخصياً وحمدقاً. اخلطر ملبياً ملعيار ترجيح وقوعه

  متوقعاً ويف هـذا الصـدد، أفـادت اللجـنة يف قـرارات سـابقة بأنه جيب أن يكون خطر التعرض للتعذيب                    
 .وحقيقياً وشخصياً

وعند تقييم خطر التعرض للتعذيب يف احلالة الراهنة، تالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أنه أُلقي                 ٤-٨
القبض عليه واحُتجز لفترة يومني يف مناسبتني على أيدي السلطات األذربيجانية، وأنه تعرض للتعذيب خالل تلك 

 خطر متوقع لتعرضه للتعذيب إذا أُعيد إىل أذربيجان، بسبب أنشطته           كمـا تشـري إىل تأكيده وجود      . الفـترة 
 .السياسية، واحتجازه وتعذيبه سابقاً واألمر املعلق بإلقاء القبض عليه

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشكك يف مصداقية صاحب الشكوى ويف صحة املستندات اليت قدمها،  ٥-٨
 طعون األجانب السويدي وتقرير اخلبري الوارد عن طريق سفارهتا يف           عـلى أساس التحقيقات اليت أجراها جملس      

، ويف صحيفة   "املساواة"كما شككت الدولة الطرف، بوجه خاص، يف وظيفة صاحب الشكوى يف حزب             . تركيا
، ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢، وقرار االحتجاز املدعى صدوره يف       "املساواة"احلزب، ويف صحة بطاقة العضوية يف حزب        

 . ويف شهادات خمتلف املنظمات األذربيجانية٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٥مر بإلقاء القبض عليه بتاريخ ويف األ

، يقع العبء على صاحب الشكوى يف عرض قضية قابلة    ١وتذكّـر اللجنة بأنه وفقاً لتعليقها العام رقم          ٦-٨
ابقة ومفادها أنه يتعني على صاحب الشكوى وتذكّر بقراراهتا الس). ٥، املرفق التاسع، الفقرة A/53/44(للمناقشة 

ه (مجع وتقدمي أدلة تدعم روايته لألحداث     
 ه

وبينما قّدم صاحب الشكوى نسخاً من مستندات عديدة إىل الدولة          . )
الطرف وإىل اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يتمكن من دحض استنتاجات الدولة الطرف ومن إثبات 

كما أنه مل يقدم أي رد مرٍض على مالحظات الدولة الطرف بشأن وقائع معينة،              . عنيةصحة خمتلف املستندات امل   
وإضافة إىل ذلك، فإنه مل يقدم أية أدلة . كوفـاة والده مثالً، اليت أكد أهنا ترتبط حسب زعمه بأنشطته السياسية        

 .طبية تدعم ادعاءاته بسوء املعاملة على أيدي السلطات األذربيجانية

 من االتفاقية، أنه ال بد أن يكون الفرد املعين قد تعرض خلطر التعذيب              ٣لجنة، ألغراض املادة    وتكرر ال  ٧-٨
ويف ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يقدم ما يكفي من              . عـلى حنو متوقع وحقيقي وشخصي     

نية أو ادعاء التحقيق    تفاصيل مرضية أو أدلة داعمة تربهن على احتجازه ومعاملته من جانب السلطات األذربيجا            
وعليه ترى اللجنة أن صاحب الشكوى مل يثبت أنه سيواجه . اجلـنائي ضـده واألمر بالقبض عليه املتصل بذلك       

 .خطراً متوقعاً وحقيقياً يهدده شخصياً بالتعذيب بعد إعادته إىل أذربيجان
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اقية، ترى أن صاحب     من االتف  ٢٢ من املادة    ٧وجلـنة مناهضـة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب الفقرة           -٩
الشكوى مل يثبت ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب عند إعادته إىل أذربيجان، وختلص بالتايل إىل أن إبعاده إىل ذلك                  

 . من االتفاقية٣البلد لن يشكل انتهاكاً للمادة 

 احلواشي

 نوات يف يشري صاحب الشكوى إىل أن رئيس التحرير اعُتقل وُحكم عليه بعقوبة السجن ملدة مخس س               )أ( 
 .٢٠٠٣عام 

 ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١مايو  / أيار ١١، اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد . ل. س ،١٥٠/١٩٩٩الـبالغ رقـم      )ب( 
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤، اآلراء املعتمدة يف م ضد السويد. ف. ج. ، إ٢١٣/٢٠٠٢والبالغ رقم 

، ١٩٩٩مايو /  أيار٥ اآلراء املعتمدة يف يد،ضد السو. ر. م. ر، وم. م. ، س١٠٣/١٩٩٨البالغ رقم  )ج( 
 .٧-٩الفقرة 

 تشرين  ٢١، املرفق احلادي عشر، اعُتمد يف       A/53/44 من االتفاقية،    ٣ املتعلق بتنفيذ املادة     ١التعليق العام رقم     )د( 
 ؛٤-٦لفقرة  ، ا ٢٠٠١مايو  / أيار ١١ اآلراء املعتمدة يف     ضد السويد؛ . ل. ، س ١٥٠/١٩٩٩البالغ رقم   ؛  ١٩٩٧نوفمرب  /الـثاين 

 .٦-١١، الفقرة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ اآلراء املعتمدة يف ضد السويد، . ه. ، أ٢٦٥/٢٠٠٥والبالغ رقم 
 ، ٢٠٠١مايو  / أيار ١١، اآلراء املعـتمدة يف      ١٥٠/١٩٩٩ضـد السـويد، الـبالغ رقـم         . ل. س  )ه(

 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٧ يف ، اآلراء املعتمدة٢٥٦، البالغ رقم ضد السويد. ز. م؛ و ٤-٦الفقرة 
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 ٢٩٨/٢٠٠٦البالغ رقم 

 )ميثلهم حماٍم(وآخرون . م. ر. أ. ك :املقدم من

 أصحاب الشكوى :يااألشخاص املدعى أهنم ضحا

 كندا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٦ :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٧مايو / أيار١٨يف  وقد اجتمعت 

. م. ر. أ. ، املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب، من ك       ٢٩٨/٢٠٠٦ مـن النظر يف البالغ رقم        وقـد فرغـت    
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسيـة أو الالإنسانية  من اتفاقية    ٢٢وآخرين مبوجب املادة    

 أو املهينة،

 يع املعلومات املقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف، مجوقد وضعت يف اعتبارها 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد 

وآخرون، وهم مواطنون مكسيكيون متواجدون حالياً يف كندا حيث . م. ر. أ. أصحاب الشكوى هم ك ١-١
 ١١وقد قوبل هذا الطلب بالرفض يف       . ، طلباً للحصول على اللجوء    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢قدموا، يف   

ويؤكد أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إىل املكسيك سُيشكل انتهاكاً من ِقبل كندا ألحكام             . ٢٠٠٤مارس  /آذار
 .وميثلهم حماٍم.  من اتفاقية مناهضة التعذيب٣املادة 

 قية، وجهت اللجنة نظر الدولة الطرف إىل الشكوى         من االتفا  ٢٢ من املادة    ٣وعمـالً بأحكام الفقرة      ٢-١
، وطلبت إىل حكومة الدولة الطرف أن متدها مبا لديها من معلومات ومالحظات             ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٢٨يف  

 من املادة ١ويف الوقت نفسه، طلبت اللجنة، وهي تتصرف مبوجب الفقرة . خبصوص مقبولية االدعاءات ومضموهنا
لي، إىل الدولة الطرف أال تقوم بترحيل أصحاب الشكوى ريثما تفرغ اللجنة من نظرها يف  من نظامها الداخ١٠٨

، أشعرت الدولة الطرف اللجنة بأهنا وافقت على        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩ويف مذكرة شفوية مؤرخة     . الشكوى
 .هذا الطلب

 تشرين  ١٩ويف  . ، طلبـت الدولـة الطرف تعليق اإلجراءات املؤقتة        ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ويف   ٣-١
 .، قام املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة بتعليق باإلجراءات٢٠٠٦أكتوبر /األول
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 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

، )والية بويبال، باملكسيك  ( يف سان أندريس تشولوال      ١٩٩٥يعمل منذ عام    . م. ر. أ. كـان السيد ك    ١-٢
 املتخصصة يف بيع وتركيب وصيانة املعدات (SIMA Computación)" سـيما كومبوتاسيون "مديـراً ملؤسسـة   

ويزعم . ومتكنت مؤسسته، مبساعدة حماسب، من الظفر بعقد لتجهيز مقر البلدية باألجهزة احلاسوبية           . احلاسوبية
 . أنه شهد، خالل إجناز مهمته، الكثري من املخالفات وأعمال الفساد. م. ر. أ. ك

عطاءه بصدد مناقصة لتجهيز مكاتب البلدية باملعدات       . م. ر. أ.  قدم ك  ،٢٠٠٢ويف يـوم مـن أيـام سنة          ٢-٢
وُيذكـر أن احملاسب دعاه ليخربه بأن صديقاً من أصدقاء رئيس البلدية قد شارك يف املناقصة وقدم عطاًء                . احلاسـوبية 

، دعاه أمني   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٢ويف  . بأسـعار مضخمة، وطلب إليه حترير رسالة يبني فيها الفوارق يف األسعار           
واقترح عليه أن . اجمللس البلدي، وهو ابن أخي رئيس البلدية ويتصرف بالنيابة عنه، وسأله عن دوافع حترير هذه الرسالة

. يقوم أيضاً بتضخيم األسعار الواردة يف عطائه، وأن يزوِّد معدات أقل جودة لكي يدفع نسبة من األرباح لرئيس البلدية
 . رفض االقتراح. م. ر. أ. غري أن ك. س البلدية موجوداً يف قاعة جماورة ُترك باهبا مفتوحاًوخالل املقابلة، كان رئي

فأخطره . ، أبلغه أمني اجمللس البلدي بأنه مل يعد ُمخوَّالً بدخول مقر البلدية٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ويف  ٣-٢
فأعلمه بأن هلما وساطات وأهنما     . بأنـه سـريفع شكوى يف املوضوع إىل مكتب مراقبة اإليرادات          . م. ر. أ. ك

اتصاالً جديداً من احملاسب، الذي قال لـه إنه        . م. ر. أ. وبعد ذلك، تلقى ك   . حيظـيان حبماية أعضاء احلكومة    
وأعلمه . يستحسن شغله ويقدر فيه نزاهته، وأخربه بأنه توسط بينه وبني رئيس البلدية لوضع حد للخالف بينهما           

 ٢٥ويتعلق العقد، الذي أُجنز من . معه لتركيب معدات حاسوبية يف السجن البلديأيضـاً أنـه قد تقرر التعاقد       
وهكذا، اطلََع السيد . ، بتركيب معدات لتحديد هوية السجناء٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١سبتمرب إىل /أيلول
رتل اخلليج حمتجزون يف على قائمة السجناء، فأبلغه مدير السجن حينذاك بأن جمرمني كباراً تابعني لكا. م. ر. أ. ك

 . ذلك السجن، وأن عمله يعرضه للخطر ألن النظام الذي أنشأه يهدف إىل مراقبة السجناء

مكاملتني هاتفيتني من احملاسب الذي أعلمه بأن     . م. ر. أ. ، تلقى ك  ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١١ويف   ٤-٢
 تربطهم صالت بسجناء يتمتعون حبماية رئيس البلدية        املعـدات احلاسـوبية اليت قام بتركيبها قد أُتلفت وأن أشخاصاً          

وأفراد أسرته املدينة   . م. ر. أ. ويف اليوم نفسه، غادر ك    . ونصحه مبغادرة البلد  . عـازمون على قتله هو وأفراد أسرته      
العائلي وبعد أيام قليلة، اكتشفت إحدى صديقات األسرة خالل زيارهتا إىل املرتل . وجلأوا إىل فندق يف مدينة مكسيكو

وُيذكر أن أفراد الشرطة طلبوا     . أن البيـت تعرض للنهب وأن العديد من أفراد الشرطة كانوا موجودين يف عني املكان              
 .فقرر أصحاب الشكوى يف الفور مغادرة البلد إىل كندا. إليها إشعارهم إذا وردهتا أخبار عن األسرة

وقُِبلوا . ى البلد وسافروا إىل كندا عن طريق اجلو  ، ترك أصحاب الشكو   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ويف   ٥-٢
، حضروا إىل املكتب الكندي لشؤون املواطنة ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢ويف . هناك بصفة زائرين لفترة ستة أشهر

ىل ، خلصت اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني إ٢٠٠٤مارس / آذار١١ويف . واهلجرة يف مونتريال، وطلبوا اللجوء   
أن أصحاب الشكوى ال يستوفون الشروط املطلوبة للحصول على صفة الالجئ باملفهوم الوارد يف االتفاقية، وال على                 

 ، .م. ر. أ. فقد الحظت اللجنة املذكورة تناقضات كثرية يف رواية ك        . صـفـة األشـخـاص املشمولني باحلمايـة     
، ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٢قابلة اليت جرت يف     وال سـيما خبصـوص حضـور رئيس البلدية من عدم ذلك خالل امل             
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وعالوة على ذلك، . ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول ١١وخبصوص مضمون احملادثات اهلاتفية اليت أجراها مع احملاسب يف          
عن أسباب تكتمه، خالل املقابلة األوىل اليت أجراها مع املوظف . م. ر. أ. اعتربت اللجنة أن التوضيحات املقدمة من ك

ـ    ؤون اهلجرة، عن التهديدات اليت كانت تستهدفه وأفراد أسرته من قبل مهربني للمخدرات تابعني لكارتل               املعـين بش
 تشرين  ١٢أعلن، خالل املقابلة اليت أجراها معه يف        . م. ر. أ. وُيذكر أن السيد ك   . اخلليج، هي توضيحات غري شافية    

، يف استمارة .م. ر. أ. وأشار ك.  قبل رئيس البلدية أحد موظفي اهلجرة، أنه تعرض للمضايقة من٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
البـيانات الشخصية وأمام اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني، إىل أنه خيشى على نفسه من األفراد التابعني لكارتل      

 اللجوء، وُيذكر أنه أوضح، خالل إجراء طلب   . اخللـيج الذين تربطهم صالت بالسجناء املتمتعني حبماية رئيس البلدية         
 .أنه كان خياف على حياة احملاسب وخيشى الترحيل إذا اعتربه موظف اهلجرة جمرماً بسبب جهله بقوانني البلد

، تقدَّم أصحاب الشكوى بطلب للحصول على إذن باستئناف القرار السليب           ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٦ويف   ٦-٢
، رفضت ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٣ويف . أمام احملاكمالصادر عن اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني ومراجعته 

 .احملكمة االحتادية الكندية الطلب املذكور

، اقُترح على أصحاب الشكوى تقدمي طلب مبوجب إجراء تقدير املخاطر قبل ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١ويف  ٧-٢
وَتِرد فيما يلي قائمة    . ، قدَّم أصحاب الشكوى طلباً مبوجب هذا اإلجراء       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ويف  . الترحيل

 .باملعلومات واملستندات اإلضافية اليت قُدِّمت إىل السلطات الكندية خالل هذا اإلجراء

غري الشقيق، الذي توىل    . م. ر. أ. ويذكر أن أخا ك   . وتظـلم أصحاب الشكوى إىل الشرطة املكسيكية       ٨-٢
. نته تعرضت للسرقة خالل الشهر نفسه، قد تعرض للخطف وأن شاح٢٠٠٥فرباير / شباط١٧تقدمي الشكوى يف 

ويزعم أخوه غري   . وُيـزعم أن أحد املعتدين عليه سأله، خالل هذه الواقعة، عن مكان وجود أصحاب الشكوى              
. الشقيق أن املعتدين ُهم من أفراد الشرطة، غري أن حماميه نصحه بأال يشري إىل ذلك يف شكواه املقدمة إىل الشرطة        

 تلقوها من إحدى صديقات األسرة، ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦يضاً برسالة مؤرخة    ويستشهد أصحاب الشكوى أ   
ونصحت . ال يزال يسعى إىل االستعالم عنهم" َمن"تذكر فيها أن الشرطة ال تزال ُتراِقب املرتل العائلي وأن هنالك 

كة إنترنت  وقدَّم أصحاب الشكوى أيضاً مقاالً نشر على شب       . أصـحاب الشـكوى بعدم الرجوع إىل املكسيك       
، َوَرد فيه أن املدعو رفائيل سيلو رامريس، مدير سجن سان بيدرو تشولوال، قد ٢٠٠٤مايو / أيـار ١٩بـتاريخ   

 .اختفى بعد أن صدر بشأنه أمر بالقبض بتهمة اعتدائه على رئيس اهليئة اإلضافية جمللس بلدية سان رفائيل وهتديده

فلقد خضعوا لفحصني نفسيني، أُجرَي األول يف       . لتهم النفسية وقـدَّم أصحاب الشكوى تقريراً جديداً عن حا        ٩-٢
 خالل إجراء طلب اللجوء أمام اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني، وأجرت الثاين يف ٢٠٠٣نوفمرب  /تشـرين الـثاين   

دمة  نفس الطبيبة النفسانية اليت خلصت إىل أن أصحاب الشكوى يعانون من إجهاد الحق لص              ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 
وتعاين السيدة  . نفسية، وهي حالة ُيرجح أن تكون نامجة عن حالة الضعف اليت يعيشوهنا وخشيتهم من اإلعادة إىل بلدهم                

ويؤكد أصحاب الشكوى أن احلالة النفسية جلميع أفراد        . مـن أعراض اكتئابية شديدة تقترن بأفكار انتحارية       . أ. غ. ل
 .لة هشة وتستلزم العناية وتوفر بيئة مالئمة لتاليف حصول ضرر ال ميكن جربه، هي حا.أ. غ. األسرة، وال سيما السيدة ل
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وقدَّم أصحاب الشكوى، تأييداً الدعاءاهتم خبصوص حالة حقوق اإلنسان يف املكسيك، تقارير صادرة عن  ١٠-٢
ارة خارجية  وأشاروا، يف مجلة ما أشاروا إليه، إىل تقارير صادرة عن وز          . حكومات ومنظمات غري دولية وخرباء    
 ).٢٠٠٦(الواليات املتحدة ومنظمة العفو الدولية 

، صـدر القـرار خبصوص الطلب املقدَّم مبوجب إجراء تقدير املخاطر قبل             ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣ويف   ١١-٢
الترحيل، وقد خلص القرار إىل أن أصحاب الشكوى مل يقدموا أدلة قاطعة ُتثبت أهنم سُيعّرضون شخصياً لالنتقام 

وأشار . رئيس بلدية سان أندريس السابق أو عمالئه من مهريب املخدرات، أو أفراد من الشرطة فاسدين على أيدي
القرار إىل األحكام السابقة اليت تقضي بوجوب افتراض قدرة الدولة على توفري احلماية ملواطنيها، ما عدا يف حالة                  

 .االهنيار الكلي جلهاز الدولة، وهي حالة ال تنطبق على املكسيك

، تقدَّم أصحاب الشكوى بطلب اإلعفاء من التأشرية واحلصول على اإلقامة           ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨ويف   ١٢-٢
. ويف الوقت نفسه، التمسوا وقف تنفيذ قرار اإلبعاد واإلذن بدراسة احلالة اإلنسانية      . الدائمـة العتبارات إنسانية   

 .ر إىل احملكمة االحتادية، ُرفض هذا الطلب فأحالوا األم٢٠٠٦يونيه / حزيران١٣ويف 

، أبلغ أصحاب الشكوى اللجنة بأن احملكمة االحتادية رفضت يف اليوم نفسه ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧ويف  ١٣-٢
وُيذكر أن احملكمة مل ُتخّصص ألصحاب الشكوى سوى بضع دقائق لعرض أسباب            . طلبهم املتعلق بوقف التنفيذ   

ويذكر أصحاب  . قة، يف حني أهنا تستغرق عادةً حنو الساعتني        دقي ٢٠طلـبهم، وأن اجللسـة استغرقت أقل من         
الشـكوى أن القاضي أشار إىل أنه كان من األجدر هبم أن يلتمسوا أمام احملكمة االحتادية مراجعة القرار السليب                   

لقرارات وحاولوا أن يبينوا بوجه عام أن حماميهم السابق قد ملَّ من تكرر ا      . الصادر يف إطار إجراء تقدير املخاطر     
السلبية الصادرة يف إطار هذا اإلجراء، سواء من ِقَبل اهليئة املختصة بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، أو من ِقَبل 

إال أن القاضي مل ُيفسح هلم اجملال لتقدمي        . احملكمـة االحتادية، وأنه كانت توجد دوافع جدية لطلب وقف التنفيذ          
 .صحاب الشكوى أهنم مل حيصلوا على حماكمة منصفةلذلك، يعترب أ. دفوعهم ورفض الطلب

 الشكوى

يدعـي أصحاب الشكوى أن قرار اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني رفض طلب اللجوء هو قرار                 ١-٣
يف حني  . م. ر. أ. فلقد خلصت اللجنة إىل وجود تناقضات يف رواية السيد ك         . جائر وال يقوم على سند صحيح     

فبخصوص حضور رئيس البلدية من عدم ذلك خالل        .  تتضمن يف حقيقة األمر أية تناقضات      أن هـذه الرواية مل    
قد حتدَّث مع أمني اجمللس . م. ر. أ. ، يبّين أصحاب الشكوى أن ك٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢املقابلة اليت جرت يف 

رفة جماورة ظلّ باهبا    البلدي الذي كان يتصرف بالنيابة عن رئيس البلدية، يف حني كان هذا األخري موجوداً يف غ               
. م. ر. أ. ويؤكدون أنه ال يوجد أي تناقض يف هذا اجلزء من األقوال اليت أدىل هبا السيد ك. مفتوحاً خالل املقابلة

وفيما يتعلق بالتناقض املزعوم يف روايته عن األفراد الذين كانوا يضايقونه وأفراد أسرته وعن األسباب اليت دفعت                 
ه للمطاردة من ِقَبل مجاعة من مهريب املخدرات تنتمي إىل كارتل اخلليج، يقول أصحاب              به إىل التكتم عن تعرض    

كان قد أوضح أنه خيشى على نفسه من أفراد تربطهم صالت بسجناء يتمتعون حبماية              . م. ر. أ. الشكوى إن ك  
سؤول األول عن   ويذكر أصحاب الشكوى أن امل    . رئيس البلدية، وأن الشرطة ورئيس البلدية كانوا يبحثون عنه        
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املضايقة هو رئيس البلدية، الذي كان يطاردهم بواسطة أفراد ينتمون إىل كارتل اخلليج وبواسطة رجال الشرطة                
 .ال تتضمن أي تناقض. م. ر. أ. ويؤكدون مرة أخرى أن رواية ك. الفاسدين

ن أن يصدر حبقه قرار     متوتراً بسبب جهله بقوانني كندا وخشيته م      . م. ر. أ. وخـالل املقابلة، كان ك     ٢-٣
ويالحظ أصحاب الشكوى أن املقابالت يف هذه املرحلة مل تستغرق سوى وقٍت قصٍري للغاية     . باإلعـادة إىل بلده   

ويؤكدون أيضاً أن شعبة االستئناف املعنية بالنظر يف طلبات اللجوء          . وأنـه مل يـتمكن مـن تناول كل األمور         
باهلجرة ومحاية الالجئني مل ُتنشأ بعد، وهو ما جيعل إمكانات االستئناف املنصوص عليها يف القانون اجلديد املتعلق 

 .منعدمة متاماً

إذ ميكن لرئيس بلدية    . ويؤكد أصحاب الشكوى أن اخلطر يتهددهم يف كل شرب من األراضي املكسيكية            ٣-٣
ثروا عليهم بسهولة   سـان أندريس تشولوال ومهريب املخدرات املتمتعني حبمايته، ورجال الشرطة الفاسدين أن يع            

ويستشهدون بتقارير عن حالة حقوق اإلنسان يف . ويؤكدون أيضاً أن الدولة غري قادرة على محايتهم      . ويعدموهم
ويعتربون أهنم قدموا ما يكفي من األدلة       ). ٢٠٠٦(املكسـيك، ومن بينها تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية           

 .اإلنسان يف املكسيك وعجز الدولة عن توفري احلماية للضحايااملستندية اليت ُتثبت تفشي انتهاكات حقوق 

وفيما يتعلق بالقرار الصادر يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، يؤكد أصحاب الشكوى أن املوظف  ٤-٣
وأكدوا . أ. غ. املكلَّف هبذا اإلجراء مل يأخذ مأخذ اجلد التقارير املتعلقة حبالتهم النفسية، وال سيما حالة السيدة ل               

 املوظف ويعترضون على تعليق. أن عودهتـم إىل املكسـيك سـُتلحق هبا وجبميع أفراد األسرة ضرراً ال ميكن جربه       
املكلَّف بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل من أن ما يشعر به أصحاب الشكوى من ضيق وإجهاد نفسيني ليسا                  

ويعتربون أن هذا املوظف ال ميلك املؤهالت املطلوبة        . التحمل شك، وأن هذه األعراض مألوفة يف مثل هذه احلا         
لكي حيدِّد ما إذا كانت احلالة النفسية ألصحاب الشكوى ناجتة عن حصر وإجهاد سببهما خوفهم من العودة إىل                  

 .املكسيك أم أن هذه احلالة تترجم إجهاداً الحقاً لصدمة نفسية مثلما شخصته الطبيبة النفسانية

 املوظف املعين بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل األدلة القاطعة اليت قدمها أصحاب الشكوى     كمـا جتاَهل   ٥-٣
خبصوص ادعاءاهتم املتعلقة بالفساد واإلفالت من العقاب وعدم توفر احلماية الكافية يف املكسيك، وتعاطى مع األدلة         

غري الشقيق . م. ر. أ.  خطف أخي كفلقـد رفض بكل بساطة املعلومات اليت وردته خبصوص      . بطـريقة انتقائـية   
والرسـالة املوجهـة من صديقة األسرة اليت تؤكد أن البحث عن أصحاب الشكوى ال يزال جارياً حبجة أن هذه                    

إال أن املوظف مل يتحقق إطالقاً مما إذا كانت . الرسالة مل َتِرد يف إطار مراسلة مستمرة ومل تصدر عن مصدر مستقل        
 اخلتام، وفيما يتعلق باملقال الذي ُنشر على شبكة اإلنترنت، فإن املوظف مل ينكر أن      ويف. هـناك مراسـلة مستمرة    

صـاحب الشـكوى قد قام بتركيب معدات حاسوبية يف السجن، وأن مدير السجن كان مطلوباً بتهمة االعتداء                  
 إىل أهنم ومع ذلك، رفض املوظف بكل بساطة طلب أصحاب الشكوى، وخلص         . بالعنف والتهديد واختالس أموال   

 لــم يقدمـوا األدلـة الكافية إلثبات ادعاءاهتم بالتعرُّض للمضايقة من جانب رئيس البلدية السابق وعمالئه من                  
 .مهريب املخدرات
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ويقـول أصحاب الشكوى إن االلتزام باستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية ال ينطبق إال بقدر ما تكون                  ٦-٣
ما تتوفر للمشتكي فرصة كي تستمع احملاكم إىل شكواه، وهي شروط ال            ُسـُبل االنتصـاف هذه مناسبة وبقدر        

 .يستوفيها إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل وال إجراء املراجعة أمام احملاكم

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

وى، ، على مقبولية الشك٢٠٠٦سبتمرب / أيلول ٢٨اعترضـت الدولة الطرف، يف مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤
وذلـك لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، من جهة أوىل، وألن أصحاب الشكوى مل يثبتوا بشكل واضح أن                  

 .بالغهم قائم على سند صحيح، من جهة أخرى

وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، تؤكد الدولة الطرف أنه كان بإمكان أصحاب الشكوى أن             ٢-٤
، بطلب  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ر السليب املتعلق بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل يف          يتقدموا، عقب صدور القرا   

للحصول على إذن باستئناف القرار ومراجعته أمام احملكمة االحتادية الكندية، وكان بإمكاهنم أيضاً أن يطلبوا إىل                
إال أن أصحاب الشكوى . املراجعةاحملكمة االحتادية اإلذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل ريثما تبت احملكمة يف طلب 

وتؤكد الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى مل يعترضوا على القرار الصادر يف إطار إجراء تقدير               . مل يفعلوا ذلك  
 .املخاطر قبل الترحيل رغم ما ورد يف بالغهم من مطاعن كثرية ضد هذا القرار

" قضيتهم ميكن الدفاع عنها   "توا أن   وتؤكـد الدولـة الطرف أنه كان يكفي ألصحاب الشكوى أن يثب            ٣-٤
للحصول على إذن بطلب املراجعة أمام احملاكم، وهو ما ميثل عبء إثبات أقل تشدداً من عبء اإلثبات املنطبق يف    

وتشرح الدولة الطرف اإلجراء املنطبق يف إطار طلب املراجعة         . حالة املراجعة القضائية لألسس املوضوعية للقضية     
، الذي يبني جدوى طلب احلصول على إذن        ) أ(ضد كندا . أ. ت البالغ املقدم يف إطار قضية       وتشري إىل . القضائية

ولقد اعترفت اللجنة، يف قرارها املعتمد يف إطار        . باالستئناف واملراجعة أمام احملكمة االحتادية وفعالية هذا الطلب       
اكم ليست جمرد إجراءات شكلية وأنه ميكن طلبات اإلذن باالستئناف واملراجعة أمام احمل"القضية املشار إليها، بأن 

إال أن أصحاب الشكوى مل يطلبوا      ". لـلمحكمة االحتادية، عند االقتضاء، أن تنظر يف األسس املوضوعية للقضية          
إعادة النظر يف القرار الصادر يف إطار اإلجراء املذكور أمام احملاكم وأوحوا بأهنم يعتربون أن هذا الطلب لن ُيجِد                   

، حيث أعلنت   ) ب(ضد كندا . أ. متشري الدولة الطرف أيضاً إىل آراء اللجنة خبصوص البالغ املقدم من            و. نفعـاً 
ليس من اختصاصها أن تقدر فرص النجاح اليت تتيحها سبل االنتصاف احمللية، بل إن مهمتها تقتصر                "اللجنة أنه   

 ". يرمي إليها صاحب الشكوىعلى حتديد ما إذا كانت سبل االنتصاف هذه مناسبة لتحقيق األهداف اليت

والحظـت الدولـة الطرف آنذاك أن طلب اإلعفاء من التأشرية واحلصول على اإلقامة الدائمة يف كندا                  ٤-٤
، ميثل سبيالً آخر من سبل االنتصاف       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٨ألسـباب إنسانية املقدم من أصحاب الشكوى يف         

هنم، على وجه اخلصوص، أن يتقدموا إىل احملكمة االحتادية، إثر إذ كان بإمكا. اليت مل يستنفدها أصحاب الشكوى
وكان بإمكاهنم أيضاً أن يلتمسوا . صدور القرار، بطلب للحصول على إذن باستئناف القرار ومراجعته أمام احملاكم

. ةوقف تنفيذ إجراء الترحيل يف حال وجودهم يف كندا وقت صدور القرار خبصوص الطلب املقدم ألسباب إنساني
 .وأكدت الدولة الطرف جمدداً أن البالغ غري مقبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية
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تفتقر للمصداقية وأنه ال يوجد دليل واحد على أن . م. ر. أ. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات السيد ك ٥-٤
لة الطرف مبا ورد من     وتذكر الدو . ترحـيل أصـحاب الشكوى إىل املكسيك قد ُيلحق هبم ضرراً ال ميكن جربه             

ادعـاءات يف طلـب الـلجوء املقدم من أصحاب الشكوى، وبالقرار الصادر عن اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع                
وتالحظ أن البالغ املقدم إىل اللجنة يستند إىل الوقائع ذاهتا وإىل نفس عناصر . ٢٠٠٤مارس / آذار١١الالجئني يف 

 وبالتايل فإن البالغ يكاد يكون مطابقاً للطلب املقدم من أصحاب           اإلثـبات املعروضـة على السلطات الكندية،      
 .الشكوى خبصوص اإلعفاء من التأشرية واحلصول على اإلقامة الدائمة يف كندا ألسباب إنسانية

وتذكر الدولة الطرف بالتناقضات اليت أثارهتا اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني، وبالتوضيحات اليت     ٦-٤
يف البالغ . م. ر. أ. وتعترب أن التوضيحات اإلضافية املقدمة من ك  . احب الشكوى يف إطار هذا اإلجراء     قدمها ص 

الذي مفاده أنه أغفل عن ذكر كارتل اخلليج . م. ر. أ. وتؤكد الدولة الطرف أن دفع السيد ك . تفتقر للمصداقية 
املسؤول الرئيسي  "بلدية، وأن اإلشارة إىل     هو رئيس ال  " املسؤول الرئيسي عن مضايقته   "ألنه أصر بثبات على أن      

وكان قد ذكر يف توضيحاته     . ، هو دفع يفتقر بدرجة كبرية إىل املصداقية       "عن مضايقته تشمل األطراف األخرى    
السابقة أنه أغفل عن قصد اإلشارة إىل كارتل اخلليج، وذلك، على حد زعمه، خشية على سالمة احملاسب وعلى                  

ال تؤكد ادعاءه بأن رئيس البلدية هو . م. ر. أ.  على ذلك، إن األقوال اليت أدىل هبا كوعالوة. سالمته الشخصية
وأن هذا األخري يسعى إىل قتله بواسطة عمالئه من األفراد التابعني لكارتل اخلليج             " املسؤول األول عن مضايقته   "

كانوا يبحثون عنه وأن " ارتل اخلليجأفراداً يف ك"يف استمارة البيانات الشخصية أن . م. ر. أ. وذكر ك. والشرطة
ألنه قام بتركيب التكنولوجيا اجلديدة املعدة      "مستائني منه كثرياً    "السجناء، وليس رئيس البلدية، هم الذين كانوا        

وأفراد أسرته لقيامه بإنشاء . م. ر. أ. وتستبعد الدولة الطرف أن يكون رئيس البلدية يرغب يف قتل ك". ملراقبتهم
 .بإجناز املشروع. م. ر. أ. قبة يف السجن البلدي، ال سيما وأن رئيس البلدية هو الذي كلف كنظام املرا

الذي مفاده أنه كان، خالل املقابلة      . م. ر. أ. وترفض الدولة الطرف أيضاً التوضيح الثاين املقدم من ك         ٧-٤
 للغاية، متوتراً ومستعجالً بدرجة     ، واليت استغرقت وقتاً قصرياً    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢الـيت أُجريت يف     

وتذكر الدولة الطرف أن موظف مكتب اهلجرة . بات معها حتديد األشخاص املسؤولني عن مضايقته أمراً مستحيالً
وجـه لـه أسئلة عديدة عن هوية األشخاص املسؤولني عن مضايقته وأعطاه فرصة كاملة ليستذكر األشخاص                

بالقلق ال ميكن أن . م. ر. أ. وترى الدولة الطرف أن شعور السيد ك. طاردةالذين يطاردونه ويبني أسباب هذه امل
 .ُيفسر ما ورد يف روايته من تضارب يف األقوال بشأن جانب يتسم هبذا القدر من األمهية

خبصوص املقابلة اليت   . م. ر. أ. والحظـت اللجنة املعنية باهلجرة وبوضع الالجئني أيضاً تضارباً يف أقوال ك            ٨-٤
، حيث ذكر تلقائياً أمام موظف اللجنة أنه التقى بأمني          ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٢ذكر أنه أجراها يف مقر البلدية يوم        ُي

إال أن . اجمللس البلدي على انفراد عندما طلب إليه هذا األخري تضخيم األسعار وتسليم نصيب من أرباحه لرئيس البلدية
: اية خمتلفة عن هذه املقابلة، حيث يؤكد صاحب الشكوى ما يلي         ضـّمن استمارة البيانات الشخصية رو     . م. ر. أ. ك

. ..."عند وصويل إىل املكان، أبلغين رئيس البلدية وابن أخيه، أمني اجمللس البلدي، بأهنما اتفقا على مواصلة العمل معي                   "... 
لدي على انفراد، ولكنه يعتقد أن أنه التقى بأمني اجمللس الب. م. ر. أ. وعندما سئل عن هذا التباين يف األقوال، أوضح ك

نوفمرب، أكد / تشرين الثاين١٢وأثناء املقابلة اليت جرت يف . رئيس البلدية تابع حمادثتهم بواسطة مضخم الصوت اهلاتفي
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. ويف البالغ املقدم إىل اللجنة، أوضح ك. أن رئيس البلدية هو الذي طلب إليه أن يشارك يف عملية الفساد. م. ر. أ. ك
 .أن أمني اجمللس البلدي مل خياطبه بصفته الشخصية وإمنا بالنيابة عن رئيس البلدية. م. ر. أ

وفـيما يـتعلق بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، تؤكد الدولة الطرف، خبصوص تقرير الطبيبة النفسانية، أن                  ٩-٤
ابعا عالجاً للشفاء من اإلجهاد الالحق      مل يت  . أ. غ. والسيدة ل . م. ر. أ. املوظـف املكلف باإلجراء الحظ أن السيد ك       

ومل يعودا الستشارة الطبيبة    . ٢٠٠٣نوفمرب  /للصـدمة النفسـية الذي مت تشخيصه عقب الفحص اجملرى يف تشرين الثاين            
 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن تقارير الطبيبة النفسانية ال        . النفسانية إال إثر استدعائهما إلمتام إجراءات الترحيل من كندا        

 .بأن عودته إىل املكسيك قد تلحق به ضرراً ال ميكن جربه. م. ر. أ. تؤيد إطالقاً االدعاء الرئيسي للسيد ك

ودائماً يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، تالحظ الدولة الطرف خبصوص الدعوى اجلنائية اليت رفعها                 ١٠-٤
ن أخاه غري الشقيق أخذ بنصيحة حماميه ومل ُيشر يف دعواه           ادعى أ . م. ر. أ. أخو صاحب الشكوى غري الشقيق، أن ك      

وُيذكر أنه مل   . م. ر. أ. إىل أن املعـتدين عليه هم على ما يبدو من رجال الشرطة وأهنم استعلموا عن مكان وجود ك                 
راد أن أف . م. ر. أ. ويزعم ك . يبعـث إىل صاحب الشكوى شهادة رمسية متكنه من تأييد ادعاءاته خشية على سالمته             

وتشري الدولة الطرف . األسـرة ال يكنون لبعضهم البعض مشاعر التضامن وأن أخاه غري الشقيق كان على خصام معه               
غري الشقيق أَبى إال أن يبعث إليه بنسخة من         . م. ر. أ. إىل أن املوظـف املكلـف باإلجـراء الحظ أن أخا السيد ك            

 .الشكوى ونسخة من بطاقته االنتخابية

ق بالرسالة الواردة من صديقة العائلة اليت أبلغتهم فيها بأن البحث عنهم ال يزال جارياً، تؤكد            وفيما يتعل  ١١-٤
الدولـة الطـرف أن املوظف املكلف بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل الحظ أن أصحاب الشكوى تلقوا هذه                 

ِرَح عليهم أن يتقدموا بطلب مبوجب إجراء تقدير املخاطر  قبل الترحيل، وأن الرسالة ال تنبع من الرسالة بعد أن اقُت
واعترب املوظف املكلف هبذا . مراسلة مستمرة تروي وقوع أحداث مماثلة منذ مغادرة أصحاب الشكوى للمكسيك

اإلجـراء أيضـاً أنه ال يعقل أن يظل أفراد الشرطة دون أن حيركوا ساكناً لفترة ثالث سنوات إذا كانوا بالفعل                     
 . وأن الرسالة مل تصدر عن مصدر مستقليبحثون عن أصحاب الشكوى،

وخبصـوص املقـال الذي ُنشر على شبكة اإلنترنت والذي يفيد بأن املدير السابق لسجن سان بيدرو                   ١٢-٤
ذكر يف طلبه املقدم    . م. ر. أ. تشولوال قد فر بعد أن صدر أمر بالقبض عليه، تؤكد الدولة الطرف أن السيد ك              

 الترحيل أن املدير املذكور هو نفس الشخص الذي أخربه بوجود مهريب خمدرات مبوجب إجراء تقدير املخاطر قبل
إال أنه ذكر يف استمارة البيانات الشخصية أن أمني اجمللس البلدي هو الذي             . تـابعني لكارتل اخلليج يف السجن     

ال يثبت وجود صلة وخلص املوظف املعين باإلجراء أيضاً إىل أن املقال . أعمله بوجود مهريب املخدرات يف السجن
وتشري الدولة الطرف إىل أن املقال ال يدل على أن          . بني األحداث اليت يرويها املقال وادعاءات أصحاب الشكوى       

 .حياة أصحاب الشكوى أو سالمتهم معرضتان للخطر يف املكسيك

املعين بإجراء تقدير وبصدد املستندات املتعلقة بالوضع العام يف املكسيك، تؤكد الدولة الطرف أن املوظف  ١٣-٤
املخاطر قبل الترحيل اطّلع على تقارير عديدة تتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف املكسيك والحظ، يف مجلة ما الحظ، 

غري أنه الحظ أن احلكومة املكسيكية حققت       ". الفسـاد وإساءة استعمال النظام القضائي متفشيان يف البلد        "أن  
وخلص املوظف املعين . ، وأن سبل االنتصاف متاحة لضحايا هذه الظاهرةبعض النجاحات يف جمال مكافحة الفساد
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باإلجراء إىل أن أصحاب الشكوى مل يثبتوا عجز الدولة املكسيكية على محايتهم، ال سيما وأهنم مل يلجأوا إىل أي  
 .سبيل من سبل االنتصاف اليت كانت متاحة هلم

 ١وتذكر بتعليق اللجنة العام رقم      . د األدىن من اإلثبات   وتؤكـد الدولة الطرف أن البالغ يفتقر إىل احل         ١٤-٤
ويتبني بشكل واضح أن البالغ ". من مسؤولية صاحب البالغ أن يقدم أدلة كافية كي ٌيقبل بالغه"الذي مفاده أنه 

املعروض على اللجنة عدمي السند نظراً للنقص الواضح يف األدلة اليت تثبت أن أصحاب الشكوى معرضون شخصياً 
ومبا أنه ال ميكن اعتبار الرسالة اليت تلقاها أصحاب الشكوى من صديقة العائلة رسالة              . النـتقام يف املكسـيك    ل

، الذي وضعت مصداقيته    .م. ر. أ. صادرة عن مصدر مستقل، فإن البالغ ال يستند بالفعل إال على ادعاءات ك            
أن اخلطر، إن . م. ر. أ. مل يثبت السيد كو. موضع شكوك جدية بسبب التناقضات العديدة اليت وردت يف أقواله      

وتعترب الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى مل يقدموا األدلة الكافية اليت . وجد، ميتد إىل كامل األراضي املكسيكية
 .تثبت أهنم سيعرضون شخصياً خلطر التعذيب على كامل األراضي املكسيكية

 أن املقبوليةتعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف بش

 . ، قدم أصحاب الشكوى تعليقاهتم على مالحظات الدولة الطرف٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦يف  ١-٥

وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، يبني أصحاب الشكوى أهنم طلبوا إىل احملكمة االحتادية اإلذن  ٢-٥
ملتعلق باحلصول على اللجوء ألسباب إنسانية، وأهنم تلقوا        بوقف تنفيذ إجراء الترحيل ريثما يتم البت يف طلبهم ا         

فلقد تقدم أصحاب الشكوى بطلب     . ويعتربون بالتايل أن الدفع املقدم من الدولة الطرف يف غري حمله          . رداً سلبياً 
 هذا  كما طلبوا احلصول على اللجوء ورفعوا إىل احملكمة االحتادية التماساً ملراجعة          . لوقـف تنفيذ إجراء الترحيل    

وطلبوا احلصول على اإلقامة الدائمة     . وتقدموا بطلب يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل        . القـرار السليب  
كما تقدموا بطلب للحصول على إذن إداري لوقف تنفيذ إجراء اإلبعاد وإتاحة الفرصة للنظر يف . ألسباب إنسانية
 .غهم مقبولوخيلص أصحاب الشكوى إىل أن بال. احلالة اإلنسانية

ويؤكـد أصـحاب الشـكوى جمدداً أن إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل ال ميثل سبيل انتصاف فعاالً               ٣-٥
وكافـياً، وأن املوظفني املكلفني هبذا اإلجراء ال يبالون مبعاناة األشخاص الذين يبعدون إىل بلدان حيث ميكن أن                  

منظمة غري حكومية هي رابطة احلقوقيني األمريكية مبناسبة ويشريون إىل وثيقة مقدمة من . يواجهوا خطر التعذيب
، وهي وثيقة ُتشري إىل أن نسبة       ٢٠٠٥أكتوبر  /نظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تقرير كندا يف تشرين األول          

 . يف املائة يف خمتلف أرجاء كندا١,٥الرضا على إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل ال تتجاوز 

دعاء الدولة الطرف بأن البالغ يفتقر إىل احلد األدىن من اإلثبات، يؤكد أصحاب الشكوى       وخبصـوص ا   ٤-٥
أهنم قدموا أدلة عديدة ويستشهدون بتقارير الطبيبة النفسانية عن إصابتهم بإجهاد الحق لصدمة نفسية؛ وباألدلة               

فر محاية كافية يف املكسيك؛   العديـدة املقدمـة إىل السلطات الكندية عن الفساد واإلفالت من العقاب وعدم تو             
غري الشقيق تعرض للخطف وأن خاطفيه استعلموا عن مكان وجود . م. ر. أ. ويذكـرون بـأن أخـا السيد ك      

وعالوة على ذلك، فإن الدولة الطرف مل تعترض        . أصـحاب الشكوى؛ وإىل الرسالة الصادرة عن صديقة العائلة        
غري . م. ر. أ. وإن تعرض أخي السيد ك. وبية يف السجنقام بتركيب معدات حاس. م. ر. أ. عـلى أن السيد ك  
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الشـقيق للخطف على أيدي أشخاص يبحثون عن صاحب الشكوى، إمنا يدل على اخلطر الذي يتهدد أصحاب                 
ويزعمون أنه كان من املفترض أن يقوم املوظف املعين بإجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل بتفسري الشك . الشكوى

 .كوىيف صاحل أصحاب الش

وخيلص أصحاب الشكوى إىل أهنم استنفدوا سبل االنتصاف احمللية وإىل أنه ال تتوفر األدلة الكافية إلثبات  ٥-٥
ويف اخلتام، يقول أصحاب الشكوى إهنم أثبتوا إمكانية تعرضهم لضرر          . افتقار البالغ إىل احلد األدىن من اإلثبات      

 .ال ميكن جربه يف حالة ترحيلهم إىل املكسيك

 حظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعيةمال

، أكدت الدولة الطرف من جديد أن البالغ غري         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٨يف مذكرة شفوية مؤرخة      ١-٦
مقبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، من جهة أوىل، وألن أصحاب الشكوى مل يقدموا األدلة الكافية اليت                 

وفيما يتعلق باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، توضح الدولة . بالغهم يقوم على سند صحيح من جهة ثانيةتثبت أن 
فهي مل تزعم أن أصحاب الشكوى مل يتقدموا        . الطرف أن أصحاب الشكوى ينسبون إليها أقواالً مل تصدر عنها         

حيث إهنا بينت بوضوح، يف مالحظاهتا      إىل احملكمـة االحتادية الكندية بطلب لإلذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل            
، أن أصـحاب الشكوى، الذين تقدموا فعالً بطلب للحصول على إذن            ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦املؤرخـة   

باالستئناف ومبراجعة القرار أمام احملاكم، كان بإمكاهنم أيضاً أن يتقدموا بطلب لوقف تنفيذ إجراء الترحيل حىت                
تبت احملكمة يف القرار الصادر يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، وأنه كان يتسىن هلم البقاء يف كندا ريثما 

بإمكـاهنم تقـدمي طلب لوقف تنفيذ إجراء الترحيل يف حال وجودهم يف كندا وقت صدور القرار بشأن طلب                   
ار إليها متثل سبل    وتؤكد الدولة الطرف جمدداً أن اإلجراءات املش      . احلصول على اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية     

 . انتصاف منفصلة ال يستبعد بعضها بعضاً

وتقول الدولة الطرف إن الطلب الذي تقدم به أصحاب الشكوى للحصول على اإلقامة الدائمة ألسباب                ٢-٦
 حبجة أن أصحاب الشكوى مل يثبتوا أهنم مستهدفون  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢إنسـانية، قـد ُرفض يف       

ات النظام أو رئيس بلدية سان أندريس تشولوال أو مهريب املخدرات املنتمني إىل كارتل اخلليج شخصياً من قبل قو
وتؤكد الدولة الطرف أنه بإمكان أصحاب الشكوى أن يتقدموا بطلب للحصول           . يف حال عودهتم إىل املكسيك    

اهنم أيضاً أن يطلبوا إىل احملكمة     وبإمك. على إذن باستئناف هذا القرار ومراجعته من قبل احملكمة االحتادية الكندية          
 .االحتادية اإلذن بوقف تنفيذ إجراء الترحيل ريثما ختتتم احملكمة مراجعتها للقرار

وتكـرر الدولة الطرف دفوعها السابقة، وتؤكد أن البالغ غري مقبول لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، من                  ٣-٦
 .لة الكافية اليت تثبت بوضوح صحة ادعاءاهتم، من جهة أخرىجهة أوىل، وألن أصحاب الشكوى مل يقدموا األد

 معلومات وتعليقات إضافية مقدمة من أصحاب الشكوى

، أبلغ أصحاب الشكوى اللجنة بأن طلبهم املقدم للحصول على اإلقامة ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٤يف  ١-٧
، وأهنم قدموا إىل احملكمة االحتادية طلباً       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢الدائمـة ألسباب إنسانية قد ُرفض يف        
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 ٢٦، أخربوا اللجنة بأن احملكمة االحتادية قررت، يف         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٨ويف  . لـإلذن مبـراجعة هذا القرار     
 .، رفض طلبهم املتعلق بوقف تنفيذ إجراء الترحيل٢٠٠٧فرباير /شباط

وكرروا دفوعهم .  على مالحظات الدولة الطرف، قدم أصحاب الشكوى تعليقاهتم٢٠٠٧مـارس  / آذار ٧ويف   ٢-٧
وأكدوا أن الطلب الذي تقدموا به للحصول على اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية            . املتعلقة باستنفاد سبل االنتصاف احمللية    

ف وأكدوا من جديد أهنم استنفدوا مجيع سبل االنتصا       . قـد ُرفض شأنه شأن الطلب املتعلق بوقف تنفيذ إجراء الترحيل          
 .وبالنظر إىل وضعهم اخلاص، يعتربون أنه مل يبق أمامهم خيار آخر سوى البقاء يف كندا بطريقة غري شرعية. املتاحة

وفيما يتعلق باالدعاء بأن بالغهم يفتقر إىل احلد األدىن من اإلثبات، يرفض أصحاب الشكوى ما أكدته                 ٣-٧
فال شيء يستلزم أن    . ائلة مل تصدر عن مصدر مستقل     الدولـة الطرف من أن الرسالة اليت تلقوها من صديقة الع          

ويقولون إن ما خلص إليه املوظف املعين بإجراء تقدير املخاطر قبل           . تكـون الرسـالة جزءاً من مراسلة مستمرة       
الترحيل يف هذا الصدد يقيم الدليل على أن هذا اإلجراء ال يشكل سبيل انتصاف فعاالً وكافياً، وإن هذا املوظف                   

ففي رده على دفع أصحاب الشكوى بأن حقوقهم لن حتظى     .  على رفض طلبهم مهما كانت احلجة      كـان مصراً  
باحلماية يف حال عودهتم إىل املكسيك، اكتفى املوظف باإلشارة إىل بعض اإلعالنات عن نوايا احلكومة جتاه تغيري                 

 . ادعاءاهتموكرر أصحاب الشكوى أيضاً مالحظاهتم املتعلقة بوجود أدلة عديدة تؤيد. الوضع

مركز "، صادرة عن املنظمة غري احلكومية ٢٠٠٥ويشري أصحاب الشكوى أيضاً إىل وثيقة مؤرخة يف عام  ٤-٧
، تالحظ فيها املنظمة أنه مل تسجل يف املكسيك بني          "ميغيل أغوستني برو خواريس ملكافحة التعذيب يف املكسيك       

وخيلصون إىل أهنم استنفدوا سبل االنتصاف      . عذيب، حالة إدانة واحدة بصدد ارتكاب جرمية الت       ٢٠٠٣ و ١٩٩٧
احمللـية، وإىل أن الدولـة الطـرف مل تقدم األدلة الكافية اليت تثبت افتقار بالغهم إىل احلد األدىن من اإلثبات،                     

 .ويؤكدون جمدداً أهنم أثبتوا أن ترحيلهم إىل املكسيك قد يلحق هبم ضرراً ال ميكن جربه

 وحة على اللجنةاملسائل واإلجراءات املطر

قـبل الـنظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على جلنة مناهضة التعذيب أن تبت يف ما إذا كانت                       ١-٨
) أ(ولقد حتققت اللجنة، وفقاً ملا تقضي به الفقرة الفرعية          .  من االتفاقية  ٢٢الشكوى مقبولة أم ال مبوجب املادة       

 أن املسألة نفسها مل جير حبثها، وال جيري حبثها مبوجب أي إجراء آخر  من االتفاقية، من٢٢ من املادة ٥من الفقرة 
 .من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

 من االتفاقية، ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تتحقق من أن ٢٢من املادة ) ب(٥وعمالً بأحكام الفقرة  ٢-٨
احمللية املتاحة؛ وال تسري هذه القاعدة إذا ثبت أن إجراءات         أصحاب الشكوى قد استنفدوا مجيع سبل االنتصاف        

التظلم جتاوزت املهلة املعقولة أو إذا كان من غري احملتمل أن تفضي اإلجراءات إىل إنصاف صاحب الشكوى بعد                  
 .حماكمة عادلة

 حمللية،وتالحـظ اللجة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل االنتصاف ا               ٣-٨
 ٣ال سيما وأن أصحاب الشكوى مل يقدموا إىل احملكمة االحتادية الكندية طلباً الستئناف ومراجعة القرار املؤرخ                 

 والقاضي برفض طلبهم املقدم يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، وألنه مل ُيبت بعد يف ٢٠٠٦مارس /آذار
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وتالحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى مل يعترضوا . سانيةالطلـب املقدم للحصول على اإلقامة ألسباب إن     
عـلى القرار القاضي برفض طلبهم املقدم مبوجب إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل رغم ما ورد يف بالغهم من                   

كما حتيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى بأن إجراء تقدير املخاطر قبل . ادعاءات عديدة يف هذا الصدد
حيل وإجراء املراجعة من قبل احملكمة االحتادية ال يشكالن سبيلي انتصاف كافيني وفعالني، وباملعلومات املقدمة التر

 .خبصوص الطعون العديدة اليت قام هبا أصحاب الشكوى

وفيما يتصل باستنفاد سبل االنتصاف احمللية، تالحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى تقدموا بطلب للحصول على                ٤-٨
وتقدم أصحاب الشكوى أيضاً بطلب . ، مث طلبوا مراجعة القرار القاضي برفض هذا الطلب أمام احملكمة االحتادية   الـلجوء 

مبوجـب إجـراء تقدير املخاطر قبل الترحيل، والتمسوا احلصول على اإلقامة ألسباب إنسانية، كما تقدموا إىل احملكمة                  
ار هذا اإلجراء، علماً بأن هذه احملكمة مل تبت بعد يف هذا الطلب،             االحتاديـة بطلب ملراجعة القرار السليب الصادر يف إط        

وعالوة على ذلك، التمس أصحاب الشكوى يف مناسبتني        . حسب ما ورد يف رسالة حمامي أصحاب الشكوى إىل اللجنة         
ملراجعة القرار  وحتيط اللجنة علماً أيضاً بأن أصحاب الشكوى مل يلتمسوا إذناً بتقدمي طلب             . وقـف تنفيذ إجراء اإلبعاد    

ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى قدموا طلباً         . السـليب الصادر يف إطار إجراء تقدير املخاطر قبل الترحيل         
، وأن طلبهم مل ُيبت فيه حىت اآلن، أي بعد مضي ما يزيد على              ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢للحصول على اللجوء يف     

 اللجنة أن اإلجراء برمته مل ُيختتم يف غضون مهلة معقولة، وبناء على ذلك تعترب               ويف ظل هذه الظروف، ترى    .  سنوات ٤
 .٢٢ من املادة ٥من الفقرة ) ب(أن البالغ مقبول مبوجب الفقرة الفرعية 

ويـتعني على اللجنة أن تبت يف ما إذا كان ترحيل أصحاب الشكوى إىل املكسيك يشكل خرقاً اللتزام                   ٥-٨
 من االتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها               ٣ملادة  الدولـة الطرف مبوجب ا    

 .أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

، ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية ٣ من املادة ١ويتعني على اللجنة أن حتدد، وفقاً ملا تقضي به الفقرة  ٦-٨
. عتقاد بأن أصحاب الشكوى سيكونون يف خطر التعرض للتعذيب يف حالة ترحيلهم إىل املكسيك             تدعـو إىل اال   

، مجيع االعتبارات ذات    ٣ من املادة    ٢ولدى اختاذ هذا القرار، جيب على اللجنة أن تراعي، وفقاً ألحكام الفقرة             
ومع ذلك، . ماعية حلقوق اإلنسانالصلة، مبا يف ذلك وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجل

يتمثل الغرض من هذا التحليل يف حتديد ما إذا كان األفراد املعنيون سيواجهون شخصياً خطر التعرض للتعذيب يف 
وعليه، فإن وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق             . البلد الذي سريحَّلون إليه   

يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند               اإلنسان يف بلد ما ال      
فال بد من توفر أسباب أخرى تدعو إىل االعتقاد بأن الفرد املعين سيتعرض هلذا اخلطر               . عودتـه إىل ذلـك البلد     

سان أن الشخص املعين لن     وباملثل، ال يعين عدم وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلن           . شخصـياً 
 .يواجه خطر التعرض للتعذيب يف ظل الظروف احملددة اخلاصة به

، الذي يقضي بأنه يتعني على اللجنة أن حتدد ما إذا كانت            ٣وتذكّر اللجنة بتعليقها العام املتعلق باملادة        ٧-٨
ا مت ترحيله إىل البلد املعين، هناك أسباب جدية تدفع إىل االعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض خلطر التعذيب إذ

وال يتحتم أن يكون هذا اخلطر      . وأنه جيب تقدير هذا اخلطر باالستناد إىل أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك            
 .حمتمل الوقوع، بل أن يكون شخصياً وحمدقاً
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 هبا صاحب   وحتـيط اللجـنة علماً بأن الدولة الطرف أشارت إىل تناقضات عديدة يف األقوال اليت أدىل                ٨-٨
وحتيط علماً أيضاً باملعلومات املقدمة من      . الشـكوى الرئيسـي أمام السلطات املختلفة اليت نظرت يف ادعاءاته          

أصـحاب الشـكوى يف هذا الصدد، وال سيما قوهلم بأن التناقضات املزعومة ال تعدو أن تكون جمرد سوء فهم                    
ن مرتبكاً خالل املقابلة األوىل ومل ُيمنح الوقت الكايف خالل ، وأن هذا األخري كا.م. ر. أ. لألقوال اليت أدىل هبا ك

 .هذه املقابالت حىت يقدم التوضيحات الالزمة

ومـع ذلك، تعترب اللجنة أن أصحاب الشكوى مل يقدموا توضيحات شافية خبصوص بعض املسائل اليت                 ٩-٨
ديهم وبالتباين املزعوم يف األقوال اليت      أثارهتا الدولة الطرف، وال سيما فيما يتعلق بالتناقضات حول هوية مضطه          

وتالحظ اللجنة أن أصحاب الشكوى مل يتعرضوا للتوقيف        . أُديل هبا خبصوص املقابلة اليت أُجريت يف مقر البلدية        
إطالقاً، ومل يرفعوا أي شكوى على إثر األحداث املزعومة، ومل يطالبوا السلطات املكسيكية بأن توفر هلم احلماية، 

 .مل حياولوا اللجوء إىل منطقة أخرى يف املكسيككما أهنم 

وفيما يتعلق بعبء اإلثبات، تذكّر اللجنة بأحكامها السابقة اليت تقضي عموماً بأنه من مسؤولية صاحب الشكوى                 ١٠-٨
 .) ج(أن يقدم دفوعاً ميكن الدفاع عنها، وأنه يتحتم تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك

وترى اللجنة، باالستناد إىل مجيع املعلومات املقدمة إليها، أن أصحاب الشكوى مل يقدموا األدلة الكافية                ١١-٨
 .اليت تثبت أهنم يواجهون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب يف حالة طردهم إىل بلدهم األصلي

 من اتفاقية مناهضة ٢٢ من املادة ٧جب الفقرة وبناًء عليه، ترى جلنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف مبو -٩
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن ترحيل أصحاب الشكوى إىل                 

 . من االتفاقية٣املكسيك لن ينشأ عنه أي انتهاك من جانب الدولة الطرف ألحكام املادة 

 احلواشي

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٥، اآلراء املعتمدة يف ضد كندا. أ. ت، ٢٧٣/٢٠٠٥البالغ رقم  )أ( 

 .١٩٩٥مايو / أيار٣، اآلراء املعتمدة يف ضد كندا. أ. م، ٢٢/١٩٩٥البالغ رقم  )ب( 
، الفقرة ٢٠٠٦و ماي/ أيار١٧، اآلراء املعتمدة يف ضد السويد. ز. م، ٢٥٦/٢٠٠٤انظر البالغات رقم  )ج( 

؛ ورقـم  ٥-١٣، الفقـرة   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٤، اآلراء املعتمد فـي     ضد أملانيا . ك. أ. م،  ٢١٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٥-٩
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠١مايو / أيار١١، اآلراء املعتمد يف ضد السويد. ل. س، ١٥٠/١٩٩٩
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 ٣٠٠/٢٠٠٦البالغ رقم 

 )ميثله حماٍم(عادل تربسقي  :ناملقدم م

 صاحب الشكوى  :الشخص املدعى أنه ضحية

 فرنسا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦يوليه / متوز٢٣ :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،املعاملة أو العقوبة 

 ،٢٠٠٧ مايو/ أيار١ يف وقد اجتمعت 

باسم عادل تربسقي    التعذيب، مناهضة جلنة إىل املقدم ،٣٠٠/٢٠٠٦ رقم البالغ يف النظر من فرغت وقـد  
 املهينة، أو يةالالإنسان أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من ٢٢ املادة مبوجب

       الطرف،         والدولة            صاحب الشكوى     من       إليها        املقدمة          املعلومات     مجيع          اعتبارها        وضعت يف     وقد 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ مبوجب الفقرة التايل القرار تعتمد 

ه وهو تونسي اجلنسية، وكان يقيم يف فرنسا عندما قُدمت هذ          ، عادل تربسقي  هوالشـكوى    صـاحب  ١-١
وهو جيزم بأن إعادته قسراً إىل تونس تشكل انتهاكاً من قبل فرنسا . الشكوى وصدر قرار بطرده إىل بلده األصلي

ومتثل صاحَب الشكوى حمامية هي لوسيل هيغون، من منظمة العمل          .  مـن اتفاقية مناهضة التعذيب     ٣لـلمادة   
 .املسيحي من أجل إلغاء التعذيب

 من االتفاقية، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بالشكوى يف مذكرة شفهية           ٢٢ ملادة من ا  ٣لفقرة   ل ووفقـاً  ٢-١
 من نظامها ١٠٨ من املادة   ٩ويف نفس الوقت، طلبت اللجنة، عمالً بالفقرة        . ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢٧مؤرخـة   

وكررت اللجنة . الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إىل تونس طوال فترة النظر يف الشكوى
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨ذا الطلب يف مذكرة شفهية مؤرخة ه

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٧أبلغ اجمللس اللجنة بأن صاحب الشكوى طُرد إىل تونس يف و ٣-١

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

وأُلقي القبض عليه   .  متجهاً إىل بلجيكا حيث تابع دراسته      ١٩٨٥غادر صاحب الشكوى تونس يف عام        ١-٢
 يف ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٩ يف مشال فرنسا عقب اغتيال أمحد شاه مسعود يف           ٢٠٠١نوفمرب  / الثاين  تشرين ٢٦يف  

وقد اغتيل مسعود، قائد قوات حتالف الشمال يف أفغانستان على يد عبد الستار دمحان وبوراوي الواعر . أفغانستان
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مارس /ه املفترضني يف آذار   وبدأت حماكمة صاحب الشكوى وشركائ    ). اللذيـن قضـيا حنبهما يف نفس اهلجوم       (
. وكان صاحب الشكوى متهماً بتنظيم سفر متطوعني إىل باكستان وأفغانستان       .  أمام حمكمة جنح باريس    ٢٠٠٥

وهو ينكر أنه كان على علم بنوايا       . وكـان دوره يقتصر على توفري وثائق مزورة كالتأشريات وجوازات السفر          
 . عنه يف الشهور اليت سبقت اغتيال مسعودصديقه عبد الستار دمحان الذي انقطعت أخباره

حكمت حمكمة جنح باريس على صاحب الشكوى بالسجن ست سنوات جبرمية           ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧ويف   ٢-٢
وُخففت عقوبته حلسن  . وحبرمانه مخس سنوات من حقوقه املدنية والوطنية واألسرية       " الـتآمر لتنفـيذ أعمال إرهابية     "

 بعد زواجه من مواطنة     ٢٠٠٠لتونسية واجلنسية الفرنسية اليت حصل عليها يف عام         وكـان حيمل اجلنسية ا    . سـلوكه 
، ُجرد من جنسيته الفرنسية وأُبلغ يف اليوم نفسه         ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٩وعمالً مبرسوم مؤرخ    . ١٩٩٥فرنسية يف عام    

، ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٢ويف . "الضرورة القصوى للحفاظ على أمن الدولة والسالمة العامة"بقرار وزاري بالطرد بداعي 
 . أملو-أُطلق سراحه من سجن نانت وُنقل رأساً إىل مركز االحتجاز اإلداري يف مينيل 

ونظر يف طلبه وفق إجراءات     . طلب جلوء إىل فرنسا   الشكوى  ، قدم صاحب    ٢٠٠٦ هيولي/ متوز ٢٥ويف   ٣-٢
 ٩٦سية البت يف أمره ضمن أجل ال يتعدى         االستعجال اليت تتيح للمكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلن        

ويف اليوم نفسه، قدم صاحب الشكوى طعناً . ، رفض ذلك املكتب طلب اللجوء٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨ويف . ساعة
 .يف هذا القرار إىل جلنة الطعون املقدَّمة من الالجئني وهو طعن بال أثر إيقايف

لب صاحب الشكوى من قاضي األمور املستعجلة يف        ، ط ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٤ويف الـتماس مسجل بتاريخ       ٤-٢
وُرفض هذا الطلب مبوجب . حمكمة باريس اإلدارية اختاذ إجراءات مؤقتة يف إطار النظر يف شرعية القرار الوزاري بطرده

، طلب صاحب الشكوى    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٦ويف دعوى مسجلة بتاريخ     . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥األمـر الصادر يف     
، رفض قاضي األمور املستعجلة طلب      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ومبوجب األمر الصادر يف     . ر الوزاري بطرده  إلغاء القرا 

، طلب صاحب الشكوى إلغاء القرار      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١ويف دعوى مسجلة بتاريخ     . وقف تنفيذ القرار الوزاري   
مور املستعجلة طلب   ، رفض قاضي األ   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٥ومبوجب أمر صادر يف     . الذي حدد تونس كبلد املقصد    

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٧وقف تنفيذ القرار ويف هناية األمر طُرد صاحب الشكوى إىل تونس يوم 

، رفضت جلنة الطعون املقدَّمة من الالجئني الطعن الذي قدمه          ٢٠٠٦أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٧ويف   ٥-٢
 اللجنة، حرمانه من وضع الالجئ      صاحب الشكوى نظراً لطبيعة وخطورة األفعال املرتكبة اليت تربر، حسب رأي          

ومع ذلك، الحظت اللجنة أن صاحب الشكوى       . ١٩٥١ من اتفاقية جنيف لعام      ١من املادة   ) و(مبقتضى الفقرة   
قـد خشي عن صواب أن تعاد حماكمته على نفس األفعال اليت كان قد أدين بسببها وأن يتعرض لالضطهاد يف                    "

قائه طليقاً بعد طرده إىل تونس مع وضعه حتت مراقبة واضحة من الشرطة جيب اعتبار ب"وأنه " حال عودته إىل بلده
دون أن ُيلقـى القـبض علـيه تعبرياً عن رغبة السلطات التونسية يف إخفاء نواياها احلقيقية جتاهه، بالنظر على                    

 ".اخلصوص إىل االهتمام اإلعالمي الدويل الذي حظيت به هذه القضية
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 الشكوى

وهو يشري إىل قانون العقوبات التونسي      .  من االتفاقية  ٣ أنه جرى انتهاك املادة      يدعي صاحب الشكوى   ١-٣
 كانون  ١٠وإىل القـانون العسـكري لـلمرافعات والعقوبات وكذلك إىل قانون مكافحة اإلرهاب الصادر يف                

دان وهو يبني أنه سُي. ، وهـي قوانني تنص على أنشطة ُتمارس خارج األراضي التونسية      ٢٠٠٣ديسـمرب   /األول
 .وُيسجن جمدداً بسبب ذات األفعال اليت جعلته ُيمضي عقوبة بالسجن يف فرنسا

ويذكر صاحب الشكوى أن قضايا اإلرهاب اليت يتهم فيها مواطنون تونسيون ُتحدث صدى خاصاً يف                ٢-٣
 من القانون العسكري للمرافعات والعقوبات أو       ١٢٣وقـد تعرض عدة أشخاص أدينوا مبقتضى املادة         . تونـس 

 لعمليات تعذيب خطرية بعد أن      ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠مبقتضـى قانون مكافحة اإلرهاب الصادر يف        
ويورد صاحب الشكوى أمثلة عديدة على مواطنني تونسيني يدعي أهنم تعرضوا           . طُـردوا من بلد آخر إىل تونس      

ونسية متارس بانتظام التعذيب ضد     وهو يذكِّر بأن السلطات الت    . للتعذيـب وسوء املعاملة بعد وصوهلم إىل تونس       
وهو . أشخاص كثريين متهمني بالقيام بأنشطة متصلة باإلرهاب بشكل وثيق إىل حد ما من أجل انتزاع اعترافات    

 .يذكِّر أيضاً بأن ظروف االحتجاز يف تونس ال إنسانية ومهينة، دون تقدمي مزيد من التفصيل

الدولة التونسية احلكم الذي صدر يف حقه يف فرنسا ألنه          ويقول صاحب الشكوى إنه ال ميكن أن جتهل          ٣-٣
وقامت عائلته يف تونس بالفعل بتوكيل حماميني حملاولة معرفة ما إذا كانت            . كـان موضوع عدة مقاالت صحفية     

ومل يفلح احملاميان يف احلصول على املعلومات املطلوبة من قلم كّتاب           . دعـوى قضائية قد ُرفعت ضده يف تونس       
 .املعنيةاحملاكم 

                        الشكوى وأسسها املوضوعية          مقبولية      بشأن       الطرف        الدولة        مالحظات

أسسها والشكوى  ، أبدت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن مقبولية        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف   ١-٤
وهـي تدفع بعدم مقبولية الشكوى ألن صاحبها مل يستأنف القرارات اليت أصدرها قاضي األمور               . املوضـوعية 

كما أن الطعون املقدمة بشأن املوضوع أمام حمكمة باريس اإلدارية ما تزال ).  أعاله ٤-٢انظر الفقرة   (تعجلة  املس
 .وهكذا فإن صاحب الشكوى مل يستنفد مجيع سبل االنتصاف الداخلية. قيد النظر

ات اليت  األسس املوضوعية للشكوى، فإن الدولة الطرف ترى أنه من الواضح أن االعتراض           من حيث   أما   ٢-٤
فهو مل يقدم قط دليالً مادياً دامغاً بشأن حقيقة التهديدات          . أبداها صاحب الشكوى ال تستند إىل أساس صحيح       

إذ إنه مل يقدم، يف املقام األول، مالحظات خاصة جتعل السلطات           . الـيت قـد حتيق به يف حال عودته إىل تونس          
طر يف بلده األصلي وذلك خالل اإلجراء السابق للقرار الفرنسـية تعترب أن أمنه الشخصي لن يكون مبنأى عن اخل      

وهو مل يقدم بعد ذلك أدلة إثبات إىل املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي             . الذي حدد تونس كبلد املقصد    
 أن التحقيق ال    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨واعترب املكتب يف قراره املؤرخ      . اجلنسية عند نظره يف طلبه اخلاص باللجوء      

ح باالعتداد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض ملضايقات شخصية يف حال عودته إىل بلد كان، على أية حال، يسم
 .١٩٨٥قد عاد إليه مراراً منذ عام 
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 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٩تسـتند الدولة الطرف إىل قرار قاضي األمور املستعجلة مبحكمة باريس اإلدارية املؤرخ   و ٣-٤
 إذا كان من شأن الوقائع اليت أُدين هبا صاحب الشكوى يف فرنسا أن تربر، وفقاً ألحكام           والذي اعترب فيه القاضي أنه حىت     
 فإنه ال ميكن اعتبار هذا      ، اختاذ إجراءات قضائية ضده،    ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠القـانون التونسي الصادر يف      

حلكم باإلعدام وألنه مل يثبت أن الظرف وحده يشكل معاملة ال إنسانية ومهينة ما دام صاحب البالغ غري معرض 
وترى الدولة الطرف أن خمتلف . ظروف االحتجاز اليت قد خيضع هلا تشكل يف حد ذاهتا معاملة ال إنسانية أو مهينة

السلطات اإلدارية والقضائية الفرنسية اليت جلأ إليها صاحب الشكوى قد أجرت دراسة معمقة ومتوازنة لوضعه يف 
 .) أ( وفقاً ملتطلبات اللجنةظروف خالية من أي تعسف

ه نظراً ألن صاحب الشكوى قد أخفق يف إثبات جدية املخاوف اليت يدعيها يف              وتؤكـد الدولة الطرف أن     ٤-٤
حـال عودته إىل تونس، فإنه ما من شيء يربر إرجاء إبعاده عن فرنسا باعتباره شخصاً ثبتت خطورته الكبرية على              

، كانت قد بينت    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧نح باريس، يف حكمها الصادر يف       وهي تذكر بأن حمكمة ج    . الـنظام العام  
ورأت الدولة الطرف، نظراً هلذه اخلطورة . اخلطورة البالغة اليت ميثلها صاحب الشكوى بسبب الطابع اهلدام ألنشطته      

 على الفور   البينة ولعدم وجود أية خماطر هتدد صاحب الشكوى يف حال عودته إىل تونس، أنه من الضروري إبعاده                
 .عن إقليمها الوطين مع حرصها على التوازن بني ضرورات أمن الدولة والضمانات الناشئة عن االتفاقية

وتؤكد الدولة الطرف أهنا تعتزم االستجابة لطلبات وقف التنفيذ اليت وجهتها إليها جلنة مناهضة التعذيب  ٥-٤
من نظامها الداخلي ليست ملزمة من الناحية القانونية         ١٠٨بالـرغم من أن تلك الطلبات املقدمة مبقتضى املادة          

إال أنه إذا بدت هلا الطلبات غري مستندة إىل أساس بشكل واضح، كما هو الشأن يف                . بالنسـبة للدول األطراف   
هذه احلالة، فإهنا تعترب نفسها مسؤولة عن إبعاد أجانب يشكلون بوجودهم خطراً جسيماً على النظام العام واألمن 

مي، بعد تأكدها، مبا ال يدع جماالً ألي شك معقول، من أن األشخاص املعنيني لن يتعرضوا بشكل شخصي                  القو
 . وحقيقي ملخاطر املعاملة السيئة

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

ذي قدمه  ، يذكِّر صاحب الشكوى بأن طلب اختاذ التدابري املؤقتة ال         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف   ١-٥
 ويف هذه احلالة، تكون وسيلة االنتصاف اليت       . إىل قاضـي األمور املستعجلة كان يرمي إىل منع طرده إىل تونس           

ويسري املنطق نفسه على الطعون اليت قُدمت إىل حمكمة         . ) ب(ال تزال متاحة بعد الطرد عدمية الفائدة يف حد ذاهتا         
 رد تنفيذ الطرد يثبت عدم جدوى سبل االنتصاف تلك واليت          وإن جم . بـاريس اإلداريـة واليت مل ُيبت فيها بعد        

 .ال يكون بالتايل على صاحب الشكوى استنفادها

وفيما يتعلق حبجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مل يقدم برهاناً على حقيقة التهديدات اليت يدعي                 ٢-٥
نة الطعون املقدَّمة من الالجئني أقرت،     تعرضه هلا يف حال عودته إىل بلده األصلي، يذكّر صاحب الشكوى بأن جل            

وهو يذكِّر باإلضافة إىل ذلك . ، بأنه خيشى التعرض لالضطهاد٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٧يف قرارها املؤرخ 
 .بأنه قدم إىل السلطات القضائية الفرنسية ما يكفي من األدلة اليت تدعو إىل الشك جبدية يف شرعية قرار الطرد
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، يؤكد  "عدم وجود أية خماطر هتدد صاحب الشكوى يف حال عودته إىل تونس           " بادعاء  ق  وفـيما يتعل   ٣-٥
ورغم أنه مل ُيلق القبض     . صـاحب الشكوى أنه يضطر يف كثري من األحيان إىل خمابرة حماميته من هاتف عمومي              

فية وعمليات اقتفاء تنصت على املكاملات اهلات(علـيه حال وصوله إىل تونس أو بعده، فإنه خيضع ملراقبة مستمرة       
وهو حىت اآلن مل حيصل على وثائق هوية تونسية رغم مساعيه الكثرية . وما تزال حاجاته الشخصية حمتجزة). األثر

وقد علم من صديق لشقيقه يعمل يف الشرطة أن رسالة داخلية قد ُعممت على مجيع أقسام                . للحصـول علـيها   
ت تلك الرسالة بعدم القبض عليه ألي سبب كان خالل األسابيع وأمر. وخمافر الشرطة يف تونس عند وصوله إليها

 .التالية ويرجح أن يكون ذلك نتيجة التغطية اإلعالمية الواسعة اليت حظيت هبا هذه القضية

 املالحظات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف

 قدَّمة من الالجئني   ، أشـارت الدولة الطرف إىل أن قرار جلنة الطعون امل          ٢٠٠٧فـرباير   / شـباط  ١يف   ١-٦
 يؤكد فعالً قرار املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية املؤرخ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٧املؤرخ 

السيد عادل تربسقي، دون "والحظت اللجنة أن .  الذي نص على حرمانه من وضع الالجئ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨
عالوة على ذلك، تْعِلم الدولة الطرف اللجنة ". رك عن علم يف تنظيمهاأن يرتكب مباشرة أعماالً إرهابية، قد شا    

، رفضها من حيث    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥أن حمكمـة باريس اإلدارية قد أعلنت يف القرار الصادر يف            
املوضـوع للشكوى اليت قدمها صاحب البالغ واليت رمت إىل إلغاء قرار وزير الداخلية الذي حدد تونس كبلد                  

ال ُيستنتج من مستندات ملف السيد تربسقي الذي يعيش يف          "ويف ذلك القرار، الحظت احملكمة أنه       . لمقصـد ل
 ".أوروبا منذ أواسط الثمانينات أنه خيضع حالياً ملالحقة قضائية من ِقبل السلطات التونسية

ري تونس، فإن   ورداً عـلى ادعاء صاحب الشكوى بأن السلطات الفرنسية رفضت طرده إىل بلد آخر غ               ٢-٦
الدولـة الطرف تذكر بأن صاحب الشكوى مل يعني، يف أي وقت من األوقات، بلداً ميكن أن يستضيفه وميكنه                   

ويف هذه الظروف، مل يكن باإلمكان إبعاده إال حنو بلده األصلي ما دام وجوده يف               . الدخول إليه بصورة قانونية   
 .من الدولة وسالمتهاأراضي فرنسا يشكل هتديداً كبرياً للنظام العام وأل

ْعِلم الدولة الطرف اللجنةَ بأهنا، على الرغم من عدم وجود نص ملزم يف االتفاقية، اتصلت بالسلطات                 ٣-٦ وُت
التونسية عرب الطرق الدبلوماسية كي حتصل على معلومات بشأن ظروف عيش صاحب الشكوى منذ عودته إىل                

 .يف أقرب وقت ممكنوسُتطلع اللجنةَ على نتائج هذه املساعي . تونس

       اللجنة     على        املطروحة            واإلجراءات        املسائل

         املقبولية   يف       النظر

 من ) أ(٥ و ٢ و ١تـأكدت اللجـنة مـن أن البالغ يفي بشروط املقبولية املنصوص عليها يف الفقرات                 ١-٧
 نظراً الحتجاجه  وأنه٢٢ من االتفاقية، أي أنه خيص دولة طرفاً أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ٢٢املادة 

 من االتفاقية على حنو أضر بفرد حمدد باالسم ميكن التحقق من شخصيته، ليس غفالً من التوقيع                 ٣بانتهاك املادة   
 .وال يشكل تعسفاً يف استعمال احلق يف تقدمي شكوى إىل اللجنة وال يتعارض مع أي نص يف االتفاقية
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 من االتفاقية بطردها إىل تونس   ٣ي عدم تقيد فرنسا بأحكام املادة       ، أ نفسها املسألةوتأكدت اللجنة أيضاً من أن       ٢-٧
 .يف هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية البحث قيد وليست بحثُت شخصاً يدعي تعرضه ملخاطر التعذيب، مل

ليت سبل االنتصاف الداخلية، أحاطت اللجنة علماً مع االهتمام مبالحظات الدولة الطرف ا           فيما يتعلق ب  و ٣-٧
إال ).  أعاله ١-٤انظر الفقرة   (ترى أن البالغ غري مقبول لكون صاحبه مل يستنفد مجيع سبل االنتصاف الداخلية              

أن اللجـنة تالحـظ، يف هذا الصدد، أن صاحب الشكوى رفع أمام حمكمة باريس اإلدارية دعوى إلغاء للقرار                   
وهي تالحظ أيضاً أن صاحب     . ى أثر إيقايف  ، وأنه مل يكن للدعو    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٦الـوزاري بالتنفـيذ يف      

. ، دعوى إلغاء لقرار وزير الداخلية الذي عني تونس بلداً للمقصد٢٠٠٦أغسطس / آب١الشـكوى رفـع، يف     
. وطلـب صاحب الشكوى أيضاً من قاضي األمور املستعجلة اختاذ تدابري احلماية املؤقتة وهو ما رفضه القاضي                

وكان بإمكان صاحب   . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥يي اإللغاء يف    ورفضـت حمكمـة باريس اإلدارية دعو      
ولكن، نظراً ألن األمر بالطرد . الشكوى بالتأكيد أن يستأنف هذا القرار أمام حمكمة االستئناف اإلدارية يف باريس

 وقوع  ، فإنه حيق للجنة أن تعترب أنْ ال جدوى من سبيل انتصاف يبقى متاحاً بعد              ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧ُنفذ يف   
الفعل الذي كان يراد بسبيل االنتصاف هذا منع وقوعه، إذ مل يعد باإلمكان تفادي الضرر غري القابل للجرب حىت                   

 .إذا كسب صاحب الشكوى دعواه بعد ذلك

رى أنه من حقها اجلزم بأنه منذ اللحظة اليت طُرد فيها صاحب الشكوى إىل               ملا سبق، فإن اللجنة ت     ونظراً ٤-٧
ف اليت مت فيها ذلك، أصبح من املستبعد أن تسفر الطعون اليت ال تزال قيد النظر واليت أشارت إليها تونس يف الظرو

وتالحظ اللجنة أيضاً أنه، لكي يكون اللجوء إىل سبل االنتصاف الداخلية فعلياً            . الدولة الطرف عن نتيجة ُترضيه    
. ر النهائي لتمكينه من استنفاد سبل االنتصاف تلكال ومهياً، جيب أن ميَهل الشخص أجالً معقوالً قبل تنفيذ القرا         

 ١٩غـري أن اللجـنة تالحـظ أن الدولة الطرف، يف هذه احلالة، قد أسقطت عن صاحب الشكوى جنسيته يف          
ورغم مجيع اإلجراءات اليت .  وهو ما جعل منه مهاجراً يف وضع غري قانوين ومعرضاً للطرد         ٢٠٠٦يولـيه   /متـوز 

، فإنه طُرد بعد مرور ثالثة أسابيع فقط على صدور          ) أعاله ٤-٢ و ٣-٢ر الفقرتني   انظ(اختذها صاحب الشكوى    
. وأي سبيل انتصاف يبقى متاحاً أمام صاحب الشكوى بعد طرده يصبح يف حد ذاته عدمي الفائدة               . هـذا القرار  

 .وبناًء عليه، فإن اللجنة تعترب البالغ مقبوالً

 النظر يف األسس املوضوعية للشكوى

ن تقـرر اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إىل تونس، قد انتهكت          جيـب أ   ١-٨
 من االتفاقية بعدم طرد أو رد فرد من األفراد إىل بلد آخر إذا توافرت أسباب قوية                 ٣الـتزامها مبوجـب املادة      

سألة على ضوء املعلومات اليت وتؤكد اللجنة أنه جيب عليها البت يف هذه امل. لالعتقاد بأنه سيتعرض خلطر التعذيب
وليس لألحداث الالحقة أمهية إال يف تقييم .  الطردوقتكانت حبوزة الدولة لطرف أو كان جيب أن تكون حبوزهتا 

 .) ج(ما كانت الدولة الطرف تعلمه، فعالً أو استنتاجاً، عند إقدامها على الطرد

رد صاحب الشكوى إىل تونس طوال فترة نظر اللجنة ولتربير رفض التقيد بقرار اللجنة الداعي إىل عدم ط ٢-٨
 :يف قضيته، تتمسك الدولة الطرف بأربع جمموعات من احلجج
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 خطورة صاحب الشكوى على النظام العام الداخلي؛ -

 انعدام خماطر التعذيب اليت قد يتعرض هلا الشخص املعين يف حال عودته إىل تونس؛ -

 ر الستقباله مع أنه اعترض على طرده إىل تونس؛كون صاحب الشكوى مل يقترح بلداً آخ -

الطابع غري امللزم للدول األطراف من الناحية القانونية لتدابري احلماية اليت طلبتها اللجنة تطبيقاً                -
 . من نظامها الداخلي١٠٨للمادة 

 هو منع تعريض أي شخص      ٣ويف هـذا الصـدد، توجه اللجنة االنتباه إىل أن الغرض الذي ترمي إليه االتفاقية يف املادة                  
إىل دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه            " التعذيـب برده أو طرده أو تسليمه         خطـر لـ

 .، بصرف النظر عن صفة ذلك الشخص وال سيما خطورته على اجملتمع"سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

ية محاية مطلقة لكل شخص موجود يف أراضي دولة طرف كانت  من االتفاق٣توفر املادة بعبارة أخرى، و ٣-٨
وما دام ذلك الشخص حيتج خبطر تعرضه للتعذيب وفقاً للشروط . ٢٢قـد أصدرت اإلعالن املشار إليه يف املادة       

ا ، فإنه ال ُيقبل من الدولة الطرف تقدمي شواغلها الداخلية سبباً لعدم الوفاء بالتزامه             ٣املنصـوص عليها يف املادة      
بضـمان احلمايـة الناشئ عن االتفاقية ضد مصلحة أي شخص خيضع لواليتها وخيشى خطراً حقيقياً بالتعرض                 

 .للتعذيب يف حال إبعاده إىل بلد آخر

 البالغ بعد استنفاد سبل االنتصاف الداخلية، فعلياً أو حبسب االدعاء، يف هذه احلالة اللجنة، وقد تلقت    و ٤-٨
تعليق قدمته الدولة الطرف بشأن هذا البالغ، تؤكد أن اإلعالن الذي أصدرته الدولة    ومع أخذها يف االعتبار كل      

 مينح اللجنة دون غريها سلطة تقدير ما إذا كان اخلطر الذي ُيدعى وجوده خطراً حقيقياً ٢٢الطرف مبوجب املادة 
غري أن اللجنة هي املنوط هبا      . طرفوتأخذ اللجنة يف االعتبار تقييم الوقائع والرباهني الذي قدمته الدولة ال          . أم ال 

 .اختاذ القرار النهائي بشأن وجود خطر التعذيب من عدمه

إىل بلده  إبعاده  الصريح بعدم   بلداً ملقصد صاحب الشكوى رغم طلبه       تونس  لالدولة الطرف   وبـتحديد    ٥-٨
ليت تتمثل يف البحث عن حل بديل        مل تضع يف االعتبار املمارسة املقبولة عاملياً يف مثل هذه احلالة وا            األصلي، فإهنا 

باالتفـاق مع صاحب الشأن ومبساعدة املفوضية السامية لالجئني وبلد آخر يوافق على استقبال الشخص الذي                
 .َيخشى على أمنه

 هي اليت متنحها اختصاص وضع نظامها الداخلي        )١٨ة  داملا( إىل أن االتفاقية نفسها      اللجنة أيضاً وتشري   ٦-٨
 من النظام الداخلي ترمي بالتحديد، يف هذه        ١٠٨بيد أن املادة    .  االتفاقية ما دام ال يناقضها     الذي ال ينفصم عن   

 من االتفاقية اللتني، لوال ذلك، ملا وفرتا لطاليب اللجوء الذين        ٢٢ و ٣احلالـة، إىل إضفاء معىن وقوة على املادتني         
 .يةيدعون التعرض خلطر تعذيب حقيقي إال محاية نسبية، إن مل تكن نظر

ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إىل تونس يف الظروف اليت جرى فيها ذلك         ًء عليه، انوب ٧-٨
ولألسـباب املذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام األمر الواقع، مل تتصرف حبسن النية املفترض توفره يف أية دولة طرف يف                

 . من االتفاقية٢٢ و٣ اللتزاماهتا املنصوص عليها يف املادتني معاهدة من املعاهدات فحسب، وإمنا تنكرت أيضاً
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 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      ٢٢ من املادة    ٧وجلنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف مبوجب الفقرة         -٩
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ترى أن طرد صاحب الشكوى إىل تونس يشكل                  

 . من االتفاقية٢٢ و٣تهاكاً للمادتني ان

ن أجل أقصاه تسعون    ، ضم احلصول من نظامها الداخلي،     ١١٢ من املادة    ٥ة  فقر لل طبقاًوتـود اللجنة،     -١٠
يوماً، على معلومات حول التدابري اليت تكون الدولة الطرف قد اختذهتا استجابة هلذه املالحظات، وال سيما جرب                 

الذي أُبعد إليه   ) الذي هو أيضاً طرف يف هذه االتفاقية      (اقية، والقيام، بالتشاور مع البلد       من االتف  ٣انتهاك املادة   
 .صاحب الشكوى، بتحديد مكان إقامته ومصريه

 احلواشي

 ، ٢٠٠٣مايو  /ار أي ٧، اآلراء املعتمدة يف     ضد سويسرا . ك. غ،  ٢١٩/٢٠٠٣انظـر الـبالغ رقـم        )أ( 
 .١٢-٦الفقرة 

، ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٧، اآلراء املعتمدة يف     السيد براده ضد فرنسا   ،  ١٩٥/٢٠٠٢انظـر البالغ رقم      )ب( 
 .٨-٧الفقرة 

 ، ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٠، اآلراء املعتمدة يف     عجيزة ضد السويد  ،  ٢٣٣/٢٠٠٣انظـر الـبالغ رقـم        )ج( 
 .٢-١٣الفقرة 



 

352 

  قرارات بشأن املقبولية-باء 

 ٢٨٤/٢٠٠٦البالغ رقم 

 )ميثله حماٍم. (ن.أ.س.ر  :املقدمة من

 صاحب الشكوى   :الشخص املدعى أنه ضحية

 كندا   :لطرفالدولة ا

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٢   :تاريخ تقدمي الشكوى

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦نوفمرب /اين تشرين الث١٧ يف وقد اجتمعت 

إىل جلنة مناهضة التعذيب مبوجب  . ن.أ.س. اليت قدمها ر   ٢٨٤/٢٠٠٦من النظر يف الشكوى رقم      وقـد فرغت     
  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،٢٢املادة 

 أتاحها هلا صاحب الشكوى وحماميه والدولة الطرف،مجيع املعلومات اليت وقد وضعت يف اعتبارها  

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧مشروع القرار التايل مبوجب الفقرة تعتمد  

، يقيم حالياً يف كندا  ١٩٦٩، وهو من رعايا الكامريون من مواليد سنة         .ن.أ.س.صاحب الشكوى هو ر    ١-١
 ٣دته إىل الكامريون قسراً تشكل إخالالً من جانب كندا بأحكام املادة            ويدعي أن إعا  . وينتظر ترحيله إىل وطنه   

 .وميثله حمام. من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ب اختاذ تدابري  دون أن تطل٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٣وأحالت اللجنة الشكوى إىل الدولة الطرف يف  ٢-١
 .محاية مؤقتة

 الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

، شارك صاحب الشكوى، وكان آنذاك طالباً يف جامعة ياوندي، يف إضراب            ١٩٩٥أغسـطس   /يف آب  ١-٢
ويف أثناء املسرية الطالبية السلمية، أجرب على صعود سيارة شرطة مقيد . نظمته مجعية طلبة معارضة للرئيس بول بّيا

 طالباً آخر تقاسم ٥٠واهتم بأنه أحد زعماء مجعية الطلبة، واعتقل هو و        . وُضرب واقتيد إىل مركز الشرطة    اليدين  
واستجوبتهم الشرطة الواحد تلو اآلخر، وأجربوا على الغناء         .  أشخاص ١٠معهـم زنـزانة معدة ملا ال يتجاوز         

وطُرح مقدم الشكوى أرضاً وسحب . مومن امتنع منهم تعرض للمزيد من التعذيب األلي      . والرقص وضربوا بعصا  
.  سنتمترات ٣ سنتمترات وعرضه    ٧ أمتار، وجنم عن ذلك جرح يف ظهره طوله          ٥مـن قدميه مسافة ال تقل عن        
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 ساعة من التعذيب واإلهانة، أفرج عنه وحذر من أن يعود إىل املشاركة يف مظاهرة طالبية بعد ذلك                  ٢٤وبعـد   
وقيل إن أحد الطلبة    . اء الطلبة وحكم عليهم بأحكام سجن قاسية      وعقب اإلضراب، اعتقل بعض زعم    . مطلقـاً 

حـرق حـياً يف مهجعه بغرض اهتام أعضاء مجعية الطلبة زوراً بالقيام بذلك؛ وقُتل آخرون رمياً بالرصاص أثناء                   
كة واعتمدت احلكومة أيضاً مرسوماً حيظر جتنيد املشاركني يف اإلضراب يف اخلدمة العامة أو أي شر               . املظاهرات

 .من كربيات شركات البلد العامة واخلاصة

، غادر صاحب الشكوى الكامريون إىل كوت ديفوار حيث واصل    ١٩٩٥أكـتوبر   /ويف تشـرين األول    ٢-٢
، أنشأ هو وثالثة من     ١٩٩٧يوليه  /ويف متوز . دراسـته وحصل على املاجستري يف علم النفس من جامعة أبيدجان          

. SOS Violences Sexuellesعدة النساء واألطفال ضحايا العنف اجلنسي امسها الطلبة منظمة غري حكومية ملسازمالئـه  
وعقد مؤمترات صحافية واستمر يف االحتجاج ضد حكومة الكامريون، باملشاركة مثالً يف اعتصام داخل سفارة الكامريون   

 كما شارك يف    .ن بيوم واحد  ، أي قبل االنتخابات الرئاسية يف الكامريو      ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ١١يف أبيدجان يف    
وعندما . مقـابالت إذاعـية وتلفزية وكتب عدداً من املقاالت الصحفية عن وضع حقوق اإلنسان يف الكامريون               

كشـفت منظمته غري احلكومية النقاب عن عصابة من عّشاق األطفال تورط فيها وزير وسفري، ُدمر مبىن املنظمة      
 .ة املصدروتلقى صاحب الشكوى هتديدات بالقتل جمهول

، دخل صاحب الشكوى كندا بتأشرية زائر للمشاركة يف مؤمتر حلقوق           ٢٠٠٠يونـيه   / حزيـران  ٩ويف   ٣-٢
ويف أثناء إقامته يف كندا، تدهور الوضع السياسي يف كوت ديفوار عقب فشل . يوليه/ متوز٣٠ إىل ١١اإلنسان من 

مأمن يف كوت ديفوار، قدم طلب اللجوء إىل كندا وملا حذره زميل له يف منظمته قائالً إنه لن يكون يف  . انقالب
، رفض جملس اهلجرة والالجئني الكندي طلبه استناداً إىل ٢٠٠١يوليه / متوز ٢٠ويف  . ٢٠٠٠يوليه  / متـوز  ١٢يف  

ادعاؤه أن رئيس جامعة ياوندوي حذف أمساء مجيع املشاركني يف إضراب        ) أ: (التناقضـات التالـية يف روايـته      
جل الطلبة وكونه قادراً مع ذلك على تقدمي بيانات بالدرجات اليت حصل عليها              مـن س   ١٩٩٥أغسـطس   /آب

تعارض بني تسلسل األحداث    ) ب( إىل اجمللس على أساس أهنا أدلة؛        ١٩٩٥أكـتوبر   /مؤرخـة تشـرين األول    
؛ ١٩٩٥أغسطس  / وليس يف آب   ١٩٩٦أغسطس  /والسجالت الرمسية اليت تقول إن إضراب الطلبة جرى يف آب         

  املزعومة؛  ١٩٩٥عن إيراد أي مقاالت صحفية أو غريها من األدلة اليت تثبت مشاركته يف أحداث               عجـزه   ) ج(
 .أن الوثائق الرمسية توحي بأن معاقبة املشاركني يف اإلضراب مل تكن بالشدة اليت ادعاها صاحب الشكوى) د(

 احملكمة االحتادية، لكنه،    ومل يطلب صاحب الشكوى اإلذن باستئناف قرار جملس اهلجرة والالجئني لدى           ٤-٢
. بـدالً من ذلك، أخذ بنصيحة حماميه بأن يقدم طلباً يف إطار فئة طاليب اللجوء الذين مل يعترف حبقهم يف اللجوء      

، ُحول طلبه إىل طلب لتقييم املخاطر قبل الترحيل مبوجب قانون اهلجرة            ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٨ويف  
، رفضت دائرة شؤون املواطنة واهلجرة يف كندا طلب تقييم املخاطر ٢٠٠٥بر أكتو/ تشرين األول١٣ويف . اجلديد

قـبل الترحـيل الـذي قدمه نظراً إىل عدم وجود أسباب كافية لالعتقاد بأنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب يف                    
احب الشكوى ألن ص) أ: (واختذت املوظفة املكلفة بتقييم املخاطر قبل الترحيل قرارها لألسباب التالية. الكامريون

زيف تارخياً وألصق امسه يف نسخة من تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب التابع لألمم املتحدة عند زيارته                  
ألنه مل يقدم شكوى بتعرضه للتعذيب لدى جملس اهلجرة         ) ب(بوصفها دليالً؛   ) E/CN.4/1999/61(الكـامريون   

َتَدّني مستواه السياسي   ) ج(؛  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٧ والالجـئني ومل يفعـل ذلك إال يف وقت متأخر، يف          
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ومل يستأنف صاحب الشكوى قرار تقييم املخاطر قبل الترحيل لدى احملكمة االحتادية ألن حماميه أوعز    . والصحايف
 . يف املائة من طلبات االستئناف تلك تبوء بالفشل٩٩إليه بأن 

 عرفية بسيدة من الكامريون تقيم يف كندا إقامة دائمة        ويف غضـون ذلك ارتبط صاحب الشكوى بعالقة        ٥-٢
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠ورزقا ولداً من هذه العالقة يف . ٢٠٠٤مارس /وكان يعيش معها منذ آذار

 ٦، أُبلغ صاحب الشكوى بأن ترحيله من كندا قد تقرر أن يكون يف ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٩ويف  ٦-٢
 وأن أمراً بالقبض عليه سيصدر حبقه إن مل يتقدم إىل سلطات اهلجرة يف مطار               ٢٠٠٥ ديسـمرب /كـانون األول  
ويف . وقدم الحقاً طلب إقامة دائمة على أساس عالقة عرفية بسيدة مقيمة يف كندا إقامة دائمة              . مونتريال الدويل 

 وكذا النظر يف طلبه ، طلب صاحب الشكوى تعليق األمر بالترحيل دون أن يفلح٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١
، قدمت أم ولده طلباً تكفله فيه بوصفه        ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف  . اإلقامة الدائمة على سبيل األولوية    

 .شريكاً يف عالقة عرفية من الفئة األسرية؛ وُعلِّق الطلب يف وقت الحق بناء على رغبة األم

 بسبب وعكة صحية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦يف وُزعم أن صاحب الشكوى مل ميتثل ألمر الترحيل  ٧-٢
ومل ُيحدَّد موعد لترحيله، لكن الشرطة حبثت . وصدر بعد ذلك أمر بالقبض عليه. ألَمَّت به دخل إثرها املستشفى

 .عنه يف شقة شريكته

 الشكوى

 ٣لّ باملادة   يدعي صاحب الشكوى أن إعادته قسراً إىل الكامريون قد تعرضه للتعذيب، األمر الذي ُيخ              ١-٣
مـن االتفاقية، وذلك بسبب أنشطته بوصفه زعيماً طالبياً، ومشاركته يف مؤمترات، ولقاءاته اإلذاعية االنتقادية               

ويؤكد أن الشرطة . ومقاالته الصحفية اليت نشرها يف كوت ديفوار وكندا عن وضع حقوق اإلنسان يف الكامريون
 .، وأنه ال تزال تظهر على جسده ونفسيته آثار ذلك١٩٩٥الكامريونية عذبته أثناء احتجازه يف عام 

ويدعي صاحب الشكوى أن األدلة اليت قدمها تبني أن العديد من النشطاء يف جمال حقوق اإلنسان ألقي                  ٢-٣
وبوصفه معارضاً سياسياً تقدم بطلب اللجوء السياسي . عليهم القبض وعذبوا أو اختفوا بعد عودهتم إىل الكامريون

ستمر يف انتقاد النظام الكامريوين، سيتهم بالتشهري باحلكومة الكامريونية وسيعذبه عمالء احلكومة الذين يف كندا وي
 .سيفلتون متاماً من العقاب

. ويفيد صاحب الشكوى أن وضع حقوق اإلنسان يف الكامريون ازداد تدهوراً يف السنوات العشر املاضية ٣-٣
وَبيَّن أن بعض   . ء حقوق اإلنسان يتعرضون للترهيب واالضطهاد     وال يـزال زعمـاء الطلـبة املعارضني ونشطا        

املقاطعات، ومنها املقاطعة الشرقية اليت ينتمي هو إليها، ُتعَترب متمردة، وأي متهم من تلك املنطقة ُيحتمل أن يعترب 
 .مذنباً جملرد انتمائه عرقياً إىل السكان الباميليكي الذين يشكلون األغلبية يف تلك املقاطعة

 :ويقدم صاحب الشكوى، دعماً ملزاعمه، األدلة التالية، من بني أدلة أخرى ٤-٣
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 أصدره مركز صحي يف مونتريال يؤكد وجود ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٣تقرير طيب مؤرخ  )أ( 
  سنتمترات يف ظهر صاحب الشكوى؛٣ سنتمترات وعرضه ٧أثر جرح طوله 

 من عامل اجتماعي يف اجمللس اليهودي   ٢٠٠٥نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٨تقرير طيب نفسي مؤرخ      )ب( 
خلدمات األسرة والطفل يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، استناداً إىل مكاملة هاتفية مع صاحب الشكوى             
تؤكد أن لديه اضطرابات نفسية الحقة لإلصابة، أي كوابيس، واستجابة إجفالية مفرطة، واضطراب يف الذاكرة،            

َب  لُّد يف احلس، واستذكار تفاصيل التعذيب، واسترجاع املواقف، وأعراض اقتحامية؛وَت

رسـالة مـن قسيسـة ذات أصل كامريوين كانت تعمل يف الكنيسة اإلجنيلية لعيد العنصرة يف                  )ج( 
مونتريال وكانت تعرف صاحب الشكوى يف كوت ديفوار بصفتها أمينة عامة ملنظمة نسوية أفريقية غري حكومية، 

ؤكـد أنشـطة صـاحب الشكوى السياسية يف الكامريون وكوت ديفوار، وخلصت إىل القول إنه قد يتعرض                  ت
 لالحتجاز والتعذيب، بل للقتل إن ُرحِّل إىل الكامريون؛

 SOS Violences Sexuelles من األمني العام ملنظمة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١رسـالة مؤرخة   )د( 
ان زعيماً طالبياً معارضاً يف الكامريون يف مطلع التسعينات وأن سلطات كوت ديفوار             جاء فيها أن صاحب الشكوى ك     

 ما انفكت هتدده منذ أن أماط اللثام عن عصبة عشاق األطفال؛

رسـائل مـن اللجنة الكندية ملساعدة الالجئني ورابطة احلقوق واحلريات ومركز سكاالبريين               )ه( 
 لشكوى بتعليق أمر ترحيله؛للمهاجرين والالجئني تدعم طلب صاحب ا

العديـد من املقاالت الصحفية اليت كتبها صاحب الشكوى، اثنان منها ينتقدان بإجياز الوضع               )و( 
 ؛SOS Violences Sexuellesالسياسي يف الكامريون، إضافة إىل مقالني عن عمله بصفته أميناً عاماً ملنظمة 

يني الذين ُرحِّلوا إىل الكامريون، واختفى بعضهم       عدد من املقاالت عن مصري املعارضني السياس       )ز( 
 فيما قيل؛

ووزارة  كل من منظمة العفو الدولية واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ٢٠٠٥تقارير نشرهتا يف عام  )ح( 
 . عليهخارجية الواليات املتحدة، ورد فيها أن التعذيب يف مراكز الشرطة والسجون متفٍش ونادراً ما يعاقب

وكان مرد  . عي صاحب الشكوى أنه استنفد سبل االنتصاف احمللية ألنه مل تعد أي منها متاحة لـه              ويد ٥-٣
طلبه املتعلق حبماية الالجئ ورفض طلب تقييم املخاطر قبل الترحيل أن نصيحة حماميه مل تكن           عدم استئنافه رفض    

م القانونية الستئناف تلك القرارات، وال ميكن       وجيادل بأنه مهما يكن من أمر فإنه مل يكن قادراً على دفع الرسو            . وافـية 
 يف املائة من مجيع     ٩٨,٥اعتبار إجراءات تقييم املخاطر قبل الترحيل سبيالً فعاالً لالنتصاف لطاليب اللجوء نظراً إىل رفض               

تمدها ويؤكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف مل تأخذ مبادة جديدة من قانون اهلجرة ومحاية الالجئني اع               . الطلـبات 
 .الربملان وتنص على توفري املزيد من إجراءات االستئناف الفعالة للقرارات بشأن طلبات محاية الالجئني
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 ٢٠٠٥أكتوبر /وقدم صاحب الشكوى تقريراً أصدرته رابطة احلقوقيني األمريكية مؤرخاً يف تشرين األول ٦-٣
ويصف إجراءات هذا التقييم بأهنا     . حيل ُتقبل  يف املائـة فقط من طلبات تقييم املخاطر قبيل التر          ١,٥يؤكـد أن    

وال ُيمنح . قـرارات ذات طبيعة إدارية وموجزة يف جمال الترحيل وينتقد عدم استقاللية املوظفني املكلفني بالتقييم  
 يف املائة من مجيع     ١٢ إىل   ١٠اإلذن باسـتئناف القـرارات املتعلقة بطلبات اللجوء لدى احملكمة االحتادية إال يف              

وعـالوة على ذلك، فبدالً من أن جتري احملكمة مراجعة شاملة للحيثيات، تكتفي مراجعتها القضائية            . التاحلـا 
مبراقبة مدى معقولية قرارات الطرد، وهو ما انتقدته جلنة مناهضة التعذيب يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقريرين                

 .الرابع واخلامس لكندا

 ة واألسس املوضوعيةمالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولي

 مالحظاهتا بشأن مقبولية الشكوى، وبدرجة ثانوية بشأن ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥ قدمت الدولة الطرف يف  ١-٤
أسسـها املوضـوعية، جمادلة بأن صاحب الشكوى مل يستنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية، كما أنه مل يستأنف                  

تقييم املخاطر قبل الترحيل؛ ومهما يكن من أمر، فإن ادعاءه          قـرارات جملس اهلجرة والالجئني واملوظفة املكلفة ب       
 . من االتفاقية ال أساس له، بل إنه ال يرقى إىل احلد األدىن من اإلثبات املطلوب ألغراض املقبولية٣مبوجب املادة 

وتؤكد الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب الشكوى أن يلتمس اإلذن بطلب مراجعة قضائية لقرار                ٢-٤
أدلة قوية إىل حد بعيد دفاعاً عن       "لـس اهلجرة والالجئني، وهو ما كانت احملكمة االحتادية ستمنحه إثر عرض             جم

لقد كان عليه عبء إثبات أن عدم استفادته من سبيل االنتصاف هذه كان بسبب نصيحة حماميه اليت مل                  ". قضيته
، واإلخالل مببادئ العدالة الطبيعية، واألخطاء يف وتشمل املراجعة القضائية للمحكمة املسائل القضائية. تكن وافية

وميكن استئناف . القانون، واخلطأ يف تفسري الوقائع شططاً وبطرق ملتوية، أو أي خرق للقانون من قبل السلطات  
قرار احملكمة االحتادية لدى حمكمة االستئناف إن رأى القاضي أن القضية تنطوي على مسألة خطرية الشأن ذات                 

 .فإن ُمنح اإلذن، أمكن استئناف قرار حمكمة االستئناف لدى احملكمة العليا لكندا. مةأمهية عا

، واعتربت  ) أ(وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة اعترفت بفعالية نظام املراجعة القضائية يف سوابقها األخرية             ٣-٤
رفت مؤخراً بأن طلبات    وكذلك، اعت . ) ب(دائمـاً أنه جيب على أصحاب الشكاوى استنفاد سبيل االنتصاف هذا          

، ولكن حيق للمحكمة    "ليست جمرد شكليات  "تقييم املخاطر قبل الترحيل     اإلذن باملـراجعة القضـائية لقرارات       
وترى الدولة الطرف أن اإلجراء املتمثل يف تقييم        . ) ج(االحتاديـة، يف احلاالت املناسبة، أن تنظر يف جوهر القضية         

مل ُيعترف حبقهم ليت يوفرها اإلجراء املعمول به سابقاً بشأن طاليب اللجوء الذين املخاطر قبل الترحيل يعزز احلماية ا
 . ) د(يف اللجوء، الذي اعتربته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إجراًء فعاالً

ه(فالكون ريوس ضد كندا   وال تـتفق الدولة الطرف مع اللجنة يف قرارها بشأن قضية             ٤-٤
 ه

 جمادلة بأن املوظفني    )
 بتقيـيم املخاطر قبل الترحيل يتمتعون بالرتاهة وتلقوا تدريباً حمدداً لتقييم املخاطر املتعلقة مبقدمي الطلبات                املعنـيني 

املرفوضـة عـلى أسـاس القـانون الدويل، مبا فيه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                   
 املخاطر قبل الترحيل إىل أن معظم من قدموا الطلبات يف إطار           ويعزى تدين معدل القبول يف إجراء تقييم      . والسياسية
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 يف  ٤٠هذا اإلجراء أفراٌد رفض جملس اهلجرة والالجئني طلباهتم للحصول على صفة الالجئ، هذا اجمللس الذي قبل                 
 خطر واهلدف من إجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل هو تقييم أي عناصر. ٢٠٠٤/٢٠٠٥املائة من طلبات اللجوء يف 

هذا اإلجراء ليس إجراء    . جديدة يف وقت الترحيل مل تكن موجودة يف وقت االستماع أمام جملس اهلجرة والالجئني             
 .يقوم على السلطة التقديرية لكن حتكمه معايري قانونية

وتؤكد الدولة الطرف أنه كان يف مقدور صاحب الشكوى أن يطلب مراجعة قضائية لقرار تقييم املخاطر                 ٥-٤
وملا كان حماميه قد نصحه     . الترحيل، ويف الوقت ذاته تعليق العمل بأمر الترحيل ريثما ُينظر يف طلب االستئناف            قبل  

بعـدم فعـل ذلك وتقدمي طلب إقامة دائمة بدالً من ذلك على أساس عالقته العرفية بأم ولده، فإن هذا يثبت أن                      
بيد أن ذلك ال يعفيه من شرط       . نتصاف هذا صـاحب الشـكوى اختار مبحض إرادته عدم االستفادة من سبيل اال           

 . من االتفاقية٢٢من املادة ) ب(٥استنفاد سبل االنتصاف احمللية طبقاً للفقرة 

وأفـادت الدولة الطرف أنه ال يزال بإمكان صاحب الشكوى طلب اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية، وهو                 ٦-٤
 عَنتاً مفرطاً إن كان عليهم أن يطلبوا اإلقامة الدائمة يف كندا سبيل انتصاف متاح ملقدمي الطلبات الذين قد يواجهون

وإن احلصيلة املؤاتية هلذا اإلجراء قد محلت اللجنة على صرف النظر يف عدد من احلاالت يف            . يف بلداهنـم األصـلية    
 .املاضي، مما يدل على فعالية سبيل االنتصاف هذا

لعام يف الكامريون عصيب، إال أهنا تؤكد أن صاحب  وتقـر الدولـة الطـرف بأن وضع حقوق اإلنسان ا           ٧-٤
وقد تبددت  . الشـكوى مل يقـدم عناصر كافية تثبت أنه قد يتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إىل الكامريون                

 بعدد من التناقضات حددها كل من جملس اهلجرة         ١٩٩٥ ساعة وعذب يف عام      ٢٤مصـداقية ادعائـه أنه احتجز       
وينبغي إيالء األمهية الالزمة . ئية مستقلة، واملوظفة املكلفة بتقييم املخاطر قبل الترحيلوالالجـئني، وهـو هيئة قضا    

 .الستنتاجات هاتني اهليئتني ما مل َيثُبت أن هذه االستنتاجات تعسفية أو غري معقولة

 وتؤكـد الدولة الطرف أن تقرير صاحب الشكوى الطيب يكتفي بإثبات وجود أثر جرح يف ظهره دون أن           ٨-٤
، فإن ذلك ال حيمل مبا يكفي على االعتقاد بأنه قد يظل            ١٩٩٥وحىت مع افتراض أنه عذب يف عام        . حيـدد سـببه   

 من االتفاقية غري    ٣وختلص الدولة الطرف إىل أن طلبه مبوجب املادة         . ٢٠٠٦عرضة للتعذيب يف الكامريون يف عام       
اإلثبات املطلوب ألغراض املقبولية، وأنه د األدىن من ، وأنه ال يستويف احل٢٢من املادة ) ب(٥مقبول مبقتضى الفقرة 

 .ال أساس لـه يف كل األحوال

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

، علق صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف، جمدداً تأكيده أن   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلـول  ٢٣يف   ١-٥
مراجعته القضائية، ال يشكل سبيل انتصاف فعاالً ملقدمي طلبات         إجـراء تقييم املخاطر قبل الترحيل، مبا يف ذلك          

اللجوء، وأن عدم تقدميه طلباً إلعادة النظر يف قرار جملس اهلجرة والالجئني، الذي يعتربه سبيل انتصاف فعاالً رغم 
 .نطاقه احملدود، راجع إىل النصيحة غري املالئمة اليت أسداها إليه حماميه
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ى بأن تقدمي طلب للحصول على إقامة دائمة ألسباب إنسانية هو سبيل انتصاف يقوم              ويدفـع صاحب الشكو    ٢-٥
غري أن مجيع عناصر احلل     . عـلى جمـرد السلطة التقديرية، لكنه يعترف بأنه أفضى إىل نتائج مرضية يف عدد من احلاالت                

ب صاحب الشكوى املتصل بكفالة   اإلنسـاين معروضة على وزير شؤون اهلجرة والالجئني الذي مل َيُبّت حىت اآلن يف طل              
 .األسرة، بعد أكثر من تسعة أشهر، وإن كان البت يف هذه األمور يستغرق عادة بني ستة ومثانية أشهر

 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

جيـب أن تقرر جلنة مناهضة التعذيب، قبل النظر يف أي ادعاءات واردة يف بالغ ما، ما إذا كان البالغ                     ١-٦
 ي مل تبحث وال جيرذاهتا اللجنة من أن املسألة ولقد تأكدت.  من االتفاقية٢٢مبوجب املادة أم غري مقبول مقبوالً 

 .حبثها مبوجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

 أي بالغ ما مل تتأكد من ال تنظر اللجنة يف من االتفاقية، ٢٢من املادة ) ب(٥الفقرة تنص عليه  ووفقاً ملا ٢-٦
أن الشخص قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة؛ غري أن هذه املادة ال تنطبق إذا ثبت أن استنفاد تلك                    
السـبل استغرق فترة زمنية جتاوزت احلدود املعقولة أو حيتمل أهنا لن تنصف الضحية املزعومة إنصافاً فعاالً بعد                  

 .إجراء حماكمة عادلة

٥وحتـيط اللجنة علماً حبجة الدولة الطرف القائلة إنه ينبغي إعالن الشكوى غري مقبولة مبوجب الفقرة                  ٣-٦
 من االتفاقية ألن صاحب الشكوى مل يقدم طلب املراجعة القضائية للقرارات اليت اختذها كل               ٢٢من املادة   ) ب(

. لترحيل أو طلب اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانيةمن جملس اهلجرة والالجئني واملوظفة املكلفة بتقييم املخاطر قبل ا
كما حتيط علماً حبجج صاحب الشكوى املتصفة بعدم فعالية إجراء تقييم املخاطر قبل الترحيل واإلجراء اإلنساين                

لكن ال لزوم إلبداء اللجنة رأيها يف فعالية سبيلي االنتصاف هذين إن            . وطبيعتهما القائمة على السلطة التقديرية    
 مـن املؤكد أن صاحب الشكوى كان سيستفيد من إمكانية طلب املراجعة القضائية لقرار جملس اهلجرة                 كـان 

 .والالجئني رفْض طلبه اخلاص حبماية الالجئ

وتذكّـر اللجنة بأن صاحب الشكوى ال يعترض عموماً على فعالية املراجعة القضائية للقرارات املتعلقة                ٤-٦
بيد أنه يزعم أنه منع من االستفادة من سبيل االنتصاف          . ية نطاق هذه املراجعة   بطلبات محاية الالجئ رغم حمدود    

هـذه بسـبب وضـعه املـايل الصعب وبسبب نصيحة حماميه بعدم طلب املراجعة القضائية لقرار جملس اهلجرة                   
قانوين وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد أن صاحب الشكوى مل يقدم أي معلومات عن تكاليف التمثيل ال. والالجئني

أو رسـوم احملكمة وال عن إمكانات احلصول على مساعدة قانونية أو عن أي جهود بذهلا يف سبيل ذلك هبدف                    
كما تالحظ أن األخطاء املزعومة اليت ارتكبها حماٍم مَوكَّل ال ميكن أن            . القيام باإلجراءات لدى احملكمة االحتادية    

ن صاحب الشكوى مل يقدم عناصر كافية تربر عدم استفادته          وختلص اللجنة إىل أ   . تعزى عادة إىل الدولة الطرف    
 .من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار جملس اهلجرة والالجئني



 

359 

 . من االتفاقية٢٢من املادة ) ب(٥وعليه، ترى اللجنة أن سبل االنتصاف احمللية مل ُتستنفد وفقاً للفقرة  ٥-٦

 : ما يليوبناًء على ذلك، تقرر جلنة مناهضة التعذيب -٧

 عدم مقبولية البالغ؛ )أ( 

بلّغ هذا القرار إىل صاحب البالغ وإىل الدولة الطرف )ب(   .أن ُي

 احلواشي
 .٦-١١، الفقرة ضد كندا. س. س. ب، ١٨٣/٢٠٠١انظر على سبيل املثال البالغ رقم  )أ( 
 .٩٥/١٩٩٧ و٨٦/١٩٩٧ و٦٦/١٩٩٧ و٤٢/١٩٩٦ و٢٢/١٩٩٥البالغات أرقام  )ب( 

 .٣-٦، الفقرة أونغ ضد كندا، ٢٧٣/٢٠٠٥البالغ رقم  )ج( 

؛ البالغ رقم ٢-٦، الفقرة بادو ضد كندا  ،  ٦٠٣/١٩٩٤اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم         )د( 
 .٢-٦، الفقرة أدو ضد كندا، ٦٥٤/١٩٩٥؛ البالغ رقم ٢-٦، الفقرة ناريت ضد كندا، ٦٠٤/١٩٩٤

 .٥-٧، الفقرة )٢٠٠٤ (١٣٣/١٩٩٩البالغ رقم   )ه(
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 ٢٨٨/٢٠٠٦البالغ رقم 

 )يةثله حماممت. (ت .س .ح   :املقدم من

 صاحب البالغ  : أنه ضحيةاملدعىالشخص 

 النرويج   :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٩  :تاريخ تقدمي الشكوى

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦   :تاريخ اختاذ القرار

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضـة التعذيب      
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٦رب نوفم/ تشرين الثاين١٦ يف وقد اجتمعت 

. ت .س. ح، املقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب من     ٢٨٨/٢٠٠٦ مـن النظر يف الشكوى رقم        فرغـت وقـد    
  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،٢٢مبوجب املادة 

                  ه، والدولة الطرف، ت       ، وحمامي           صاحب الشكوى     ا من                           مجيع املعلومات املقدمة إليه               وضعت يف اعتبارها    وقد  

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من املادة ٧ القرار التايل مبقتضى الفقرة تعتمد 

أمر حبقه فض طلب جلوئه يف النرويج وصدر مواطن موريتاين، ُروهو ، .ت .س .ح هو صاحب الشكوى ١-١
).  أدناه ٢-٥نظر الفقرة   ا(مكان وجوده يف الوقت احلاضر      وال يعرف   . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٤ يف   ة البلد مبغادر

واملهينة، وهو ما يشكل  والالإنسانيةة القاسي ، للتعذيب واملعاملة) أ( إىل موريتانياأعيدويدعـي أنه سيتعرض، لو  
ة أو   من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي           ٣ من طرف النرويج للمادة      انتهاكاً

ّ                                      قّدم الشكوى بنفسه بادئ األمر، ولكن حمامي           صاحب الشكوى     وكان . الالإنسانية أو املهينة               تعليقات على  ت     ه قدم ت  
   . ) ب( ه                            مالحظات الدولة الطرف نيابة عن

 لتدابري صاحب الشكوى، رفض املقرر اخلاص املعين بالبالغات اجلديدة طلب ٢٠٠٦فرباير / شباط٣ويف   ٢-١
 .ةاملؤقتاحلماية 

                          قائع كما عرضها صاحب البالغ   الو

    وقد   .                             حترير األفارقة املوريتانيني    ة                                                                 يدعي صاحب الشكوى أنه عضو يف احلركة احملظورة املعروفة باسم قو            ١- ٢
                                                                           معلومات إىل أعضاء يف املنفى للفت انتباه منظمات حقوق اإلنسان الدولية والصحافة        املناهضة                نقلت هذه املنظمة 

   ".                             جتنيد أعضاء من الشباب وتوعيتهم "                   وكان دوره يف املنظمة   .                 إلنسان يف موريتانيا                          الدولية إىل انتهاكات حقوق ا
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                          ، عقب مظاهرة طالبية مناهضة     ١٩٩٥  يف   .                                               وكـان صـاحب الشكوى اعتقل يف موريتانيا ثالث مرات    ٢- ٢
    كان    و     ًَ  يوماًَ  ١٤                   ، اعتقل واحتجز ملدة     ١٩٩٦       ويف عام   .     ستجوب                   ُ ثالثة أيام ولكنه مل ُي    ملدة       احتجز  و  ،  "         للتعريـب  "

                      ، درس وخترج يف اهلندسة يف     ٢٠٠١     إىل     ١٩٩٦             ويف الفترة من   .  ي                                      لذلك صلة مبوقف أبيه املعارض لإلصالح الزراع
  ب  ّ ذّ      ُ  جوب وعُ     ُ واسُت  .     ٢٠٠١       يونيه   /                                                                 عودته إىل موريتانيا، ألقي القبض عليه مرة أخرى يف حزيران                ولـدى   .  ن    األرد

    وقد  (  ه  و                                  ، وليكشف عن املكان الذي يوجد فيه أخ                                                    حسب زعمه ليعترف بدوره يف قوات حترير األفارقة املوريتانيني
         ويف كانون   .                   وأفرج عنه بعد يومني   ).          هلذه احلركة                                                    حصل أخوه على اللجوء يف السويد على أساس دوره كأمني عام 

  ،     ٢٠٠٢      فرباير  /       ويف شباط  .   يج                                                              ، علم أنه مطلوب لدى الشرطة فغادر البلد متوجها إىل النرو            ٢٠٠١       ديسمرب   /    األول
  .    ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط  ٢١              وطلب اللجوء يف                وصل إىل النرويج 

  ،     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٣١    ويف     .                                   مديرية اهلجرة طلب صاحب الشكوى         رفضت   ،      ٢٠٠٣       فرباير   /         شـباط    ٢١    ويف    ٣- ٢
       ، صدر      ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ١٤    ويف     ).            جملس الطعون    (                  يف قضايا اهلجرة      عون ط  ال                                    فض طلب االستئناف الذي قدمه جمللس        ُ ُر

                                                                                إجراءات قضائية وطلب إصدار أمر قضائي بوقف تنفيذ األمر مبغادرة البلد ريثما تراجع           وباشر    .  د                   أمـر مبغادرة البل          حبقـه   
 ٨ويف   . طلبه)Oslo-byfogdembete(، رفضت حمكمة الدرجة األوىل ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٣ويف   .                احملاكم قضية جلوئه

وملا مل حيصل صاحب   .نهطع) Borgarting lagmannsrett(، رفضت حمكمة االستئناف ٢٠٠٥ديسمرب /كـانون األول 
وعالوة على ذلك،   .                   القضائية األساسية          اإلجراءات     يباشر                                            أمر قضائي بوقف تنفيذ األمر مبغادرة البلد، مل   الشكوى على   

 . هذه اإلجراءات يقدر على حتمل تكاليفل إنه الاق

       الشكوى

                    إىل موريتانيا، ألنه     أعيد  و                     إنسانية واملهينة إن ه                                              يدعي صاحب الشكوى أنه خيشى أن يتعرض للمعاملة الال  ١- ٣
                                                                         قتل، بسبب نشاطه السياسي وبسبب األنشطة السياسية اليت يقوم هبا أخوه            ي                                   لقى القبض عليه وسيعذب أو رمبا         ُ سُي

  .     وأبوه

ّ    ويّدعي  ٢- ٣                                                                              غادرة النرويج قبل أن تبت احملاكم يف قضيته، وأن احملاكم النروجيية ال تتيح سبل انتصاف  ُ     أُمر مب      أنه   
  ،                تتحمل املسؤولية                                                      على حنو غري معقول، وأن احلكومة هي وحدها اليت               طالت              اإلجراءات قد              وأضاف أن      .       فعالـة 
   .                                                    بررت ذلك بقلة املعلومات املتوفرة لديها عن موريتانيا   حيث

 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

أن طلبات    وأوضحت .، قدمت الدولة الطرف مالحظاهتا بشأن املقبولية فقط       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣يف   ١-٤
ويبت  .اإلدارية من اإلجراءات اللجوء تعرض بشكل عام على مديرية اهلجرة لتقيمها وتبت فيها يف املرحلة األوىل 

وجيوز  .وتعني الدولة حمامني جلميع طاليب اللجوء   .جملس الطعون النروجيي املعين بقضايا اهلجرة يف الطعون اإلدارية        
وبالتايل فإن طاليب اللجوء الذين ترفض اإلدارة طلباهتم  .مام احملاكم النروجيية أالقرارات اإلداريةالطعن يف مشروعية 

 ومن مث النظر يف للحصول على اللجوء السياسي ميكنهم تقدمي طلب أمام احملاكم النروجيية إلعادة النظر فيها قضائياً
 . أمر قضائيب إصدارطل ، شأنه شأنوهذا الطلب ال خيضع إلذن من احملاكم .مدى قانونية رفض طلباهتم
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إرجاء ترحيل طالب   ب اإلدارة   أن تأمر عين أن يلتمس من احملاكم إصدار أمر قضائي، يطلب منها           املطرف  لفيجوز ل  ٢-٤
إذا ) أ: (، ميكن القبول بإصدار أمر قضائي يف احلاالت التالية        ١٩٩٢ لعام    القضائية  لقانون إنفاذ األحكام   ووفقاً .الـلجوء 

إذا قّدم ) ب(ولغيه احملكمة عندما يصدر احلكم يف القضية الرئيسية،     من احملتمل أن ت    فيه   الذي يطعن ر  أثبت املدعي أن القرا   
 كافية لطلب أمر قضائي، أي أن األمر القضائي ضروري لتجنب حصول ضرر أو أذى جسيم إذا ما نفذ حكم                     أسـباباً 

كان القرار املتنازع عليه هو رفض منح       حيثما  و .اإلبعاد دون إتاحة الفرصة للمحكمة لتصدر حكمها يف القضية الرئيسية         
طلب أمر قضائي يف قضايا اللجوء أن  يف الشرط األول، وهو ما يعين    مندجماً  فإن الشرط الثاين يصبح عملياً     مركز الالجئ، 
يف القضية   من احملتمل أن تلغيه احملكمة    أن القرار املتنازع عليه     إثبات   و عدم قدرته على   املدعي أ مدى قدرة   يـتوقف على    

ـ    . صكامل االختصا بحملاكم  ، تتمتع ا  مدى قانونية القرارات اإلدارية يف جمال اللجوء      ولدى النظر يف    . ةالرئيسـية الالحق
 . عن تفسري القانون وتطبيقهئية، فضالًاوتشمل املراجعة القضائية مجيع اجلوانب الوقائعية واإلجر

، ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢١لقول إن مديرية اهلجرة رفضت، يف       فيما يتعلق بالوقائع، جتادل الدولة الطرف با       ٣-٤
. هطلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، لعدم وجود مربرات كافية تثبت أنه سيتعرض لالضطهاد لدى عودت

، رفض جملس الطعون املعين بقضايا اهلجرة الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى إثر          ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٦ويف  
 اليت قدمها   املستنداتناءها صاحب الشكوى إفادات مستفيضة، وبعد النظر يف مجيع          جلسـات اسـتماع قدم أث     

 يف  عاملستاذة يف معهد شعوب ال    األصـاحب الشكوى، مبا يف ذلك بيان من أخيه وآخر من السيدة غاربا ديالو،               
 ١٩٨٣مارس / آذارحترير األفارقة املوريتانيني يفحركة قوة  جمللس الطعون، أنشئت   ووفقاً. إلسـينور، الدامنـرك   

. ل يف املهجر، من مقرها يف السنغاوخالل السنوات األخرية، عملت هذه احلركة أساساً .ومنعـت يف العام التايل 
كما ال توجد أية    . اوليس هناك ما يدل على أن هذه احلركة تتمتع بدور بارز أو بأي سلطة سياسية يف موريتاني                

وجملس الطعون على علم بأن املعارضة السياسية يف موريتانيا تواجه  .احلركةدالئل على اضطهاد أعضاء عاديني يف 
 تتحدث عن اعتقاالت ملعارضني     ٢٠٠٢عام  بعد   تقارير موثوق هبا     مل تصدر مشـاكل مـع السـلطات، ولكن        

 .يومنياعتقاله بفرج عنه بعد سياسيني، باستثناء اعتقال أحد قادة منظمة تنشط يف جمال مناهضة الرق أُ

قة، الداملعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى كانت تفتقر إىل الوضوح و         أن  جملس الطعون على    وشدد   ٤-٤
  أنه كان مطلوباًذكرفقد . ة حترير األفارقة املوريتانيني أو بعالقته بالسلطات املوريتانيةسواء فيما يتعلق بصلته بقو

 هو اآلخر، ولكنه     وألن أخاه كان عضواً    قوة التحرير  يف   سبب رئيسي هو االشتباه يف كونه عضواً      لمن السلطات   
من اتفاقية  ) لفأ(١ مبوجب املادة    الالزمة الشروط   يستوفوعليه، فقد اعترب أنه مل      . مل يقدم أية معلومات أخرى    

كما أنه .  من قانون اهلجرة النروجيي١٦ املادةاللجوء مبوجب للحصول على  الالجئني اخلاصة بوضعاألمم املتحدة 
 من قانون اهلجرة، الذي يتيح احلماية نفسها اليت تتيحها ١٥م اإلعادة القسرية الواردة يف املادة مل يلب شروط عد

وبعد إصدار جملس الطعون .  من اتفاقية مناهضة التعذيب٣ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واملادة ٣املادة 
الرجوع عن   حيمله على    جيد جملس الطعون سبباً   ومل  . " جمدداً للنظر يف دعواه   طلباً"قراره، قدم صاحب الشكوى     

مديرية اهلجرة حبثها بشكل مستفيض كل من  وترى الدولة الطرف أن قضية صاحب الشكوى        . قـراره السـابق   
 .وجملس الطعون

 من القانون   ١٥ للمادة   ، طلب صاحب الشكوى إصدار أمر مؤقت، طبقاً       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ويف   ٥-٤
 القوانني، لتعليق تنفيذ القرار اإلداري برفض اللجوء أو رخصة اإلقامة العتبارات إنسانية             النروجيي اخلاص بإنفاذ  



 

363 

. ولكنه مل يقدم للمحاكم النروجيية إىل يومنا هذا أية قضية رئيسية . إىل حني النظر يف قضيته الرئيسية أمام احملاكم
 وقد اختذ القرار بعد   . ره بإصدار األم  ، رفضت حمكمة الدرجة األوىل بأوسلو طلب      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ١٣ويف  

مسة من  االستماع خل  عن   ، فضالً ببيانات مستفيضة  ، أدىل فيه صاحب الشكوى    يوم كامل ب جلسـات االستماع  
مركز اإلعالم   ("Landinfo"ن  مستشار إقليمي م  حضور   احلكومة   وطلبت. صاحب الشكوى  والشهود، منهم أخ  

اء، المتالكه معرفة شخصية ومستجدة عن حالة حقوق اإلنسان يف  من اخلرب  داً، بصفته شاه  )عـن بلـدان املنشأ    
كما دعت املوظف التنفيذي يف جملس الطعون املسؤول عن قضية صاحب الشكوى، الذي أدىل بشهادته . اموريتاني

 .عن الطريقة اليت انتهجتها سلطات اهلجرة يف النظر يف القضية والبت فيها

 قرار حمكمة أكدت طلبه إصدار األمر أمام حمكمة االستئناف، اليت وطعن صاحب الشكوى يف قرار رفض ٦-٤
فبعد استعراض وقائع القضية، خلصت هذه احملكمة إىل أن         . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٨الدرجـة األوىل يف     

ومل يعترض صاحب الشكوى على     . ا خلطر االضطهاد لو أعيد إىل موريتاني      صاحب الشكوى لن يتعرض شخصياً    
ثل صاحب الشكوى طوال سري   ت حمامية مت  وكان. ر أمـام جلـنة االستئناف التابعة للمحكمة العليا        هـذا القـرا   

 .اإلجراءات القضائية

 هي ال ترى  ف. س غري مقبولة إذ من الواضح أهنا ال تقوم على أي أسا           وىن الشك إالدولة الطرف   تقول  و ٧-٤
 حترير األفارقة ةجرد االدعاء بأنه عضو يف قو فم. اأي خطر يذكر على صاحب الشكوى فيما لو عاد إىل موريتاني          

 ادعاًء  ا، ال ترقى إىل كوهن    ٢٠٠١ و ١٩٩٦ يف   هاملوريتانيني، واملزاعم غري الواضحة بالتعرض للتعذيب أثناء اعتقال       
تقدمي أية معلومات مفصلة عن األحداث املزعومة أو أية         يف   صاحب الشكوى    قّصرفقد  .  مبقتضى االتفاقية  وجيهاً

حترير ة   يف قو   عادياً  ملصادر موثوق هبا، ليس هناك ما يدعو إىل افتراض أن عضواً           ووفقاً. ية تدعم دعواه  قرائن طب 
 . إىل بلدهلدى عودتهاألفارقة املوريتانيني قد يتعرض لالضطهاد مبا ينايف بنود االتفاقية 

 تعليقات صاحب الشكوى على مالحظات الدولة الطرف

 للحصول على معلومات عن حالة    د صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ال متلك سبيالً        ، أفا ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٣يف   ١-٥
وقال إن  . ت على مصادر خارجية للحصول على هذه املعلوما       إالحقـوق اإلنسان يف موريتانيا مباشرة وأهنا ال تعتمد يف ذلك            

 إزاء فعالية سبل   احلاالت، وأن ذلك يثري قلقاً     احملـاكم النروجيـية مل تلـغ قرارات إدارية تتعلق بطلبات اللجوء إال فيما ندر من               
 مباشرة حبالة   دراية و ذ ري اليت قدمها خب   ألدلةفقرار احملاكم الرافض لطلبه، رغم ا     . فاالنتصـاف القضائية املتاحة يف الدولة الطر      

ونتيجة ملعرفة الدولة   . لحقـوق اإلنسان يف موريتانيا، إمنا يكشف أن نظام احملاكم النروجيي عاجز عن إتاحة سبيل انتصاف فعا                
 صاحب الشكوى منح اللجوء يف السويد، عقب بعثة لتقصي احلقائق           ا أخ  ألنّ الطـرف احملـدودة بالوضع يف موريتانيا، ونظراً       

قامـت هبا السويد، طلب صاحب الشكوى من اللجنة أن جتّمع بنفسها املعلومات املتعلقة باألساس الوقائعي الذي استندت إليه                   
 . من االتفاقية٢٠ باملادة ك عمالًالشكوى، وذل

 على  ، أبلغت احملامية األمانة أن صاحب الشكوى غري موجود وقتئذ يف النرويج           ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦ويف   ٢-٥
واتصل . اً يكون يف فرنسا حالي    حيتمل أن  و فترة وجيزة  يف فرنسا قبل     مبا كان موجوداً  روقالت إنه   . حـد علمها  

 قضيته، وذكر أنه كان موجوداًاليت بلغتها الة احل لالستعالم بشأن ٢٠٠٦مارس /صاحب الشكوى باألمانة يف آذار
 .آنذاك يف بلجيكا
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 املسائل واإلجراءات املطروحة على اللجنة

 النظر يف املقبولية

ما إذا كانت   يف   جلنة مناهضة التعذيب     تبتقـبل النظر يف أي ادعاءات ترد يف شكوى من الشكاوى، جيب أن               ١-٦
 . من االتفاقية٢٢املادة نظامها الداخلي ومبوجب ولة أم ال مبوجب الشكوى مقب

 من االتفاقية، جيوز للجنة أن تنظر يف بالغ مقدم من شخص يدعي أنه ضحية               ٢٢ من املادة    ١ومبوجب الفقرة    ٢-٦
ولة انتهاك من جانب دولة طرف حلكم من أحكام االتفاقية، شريطة أن يكون هذا الشخص خاضعا الختصاص تلك الد                 

 . اللجنةباختصاص تعلن فيه اعترافها ٢٢املادة قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف  هذه الدولة تكونوأن 

دولة قيام   من االتفاقية    ٣ املادة   حتظروهذا  . وتالحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد غادر النرويج على ما يبدو           ٣-٦
 إىل االعتقاد أن الشخص قد يتعرض يف تلك الدولة    توجد أسباب قوية تدعو   حيث  طرد شخص إىل دولة أخرى      بطـرف   

 فيما يبدو يف أي إقليم خيضع لوالية الدولة          ألن صاحب الشكوى مل يعد موجوداً      نظراًو الراهنة،يف احلالة   . تعذيـب الإىل  
 أصبح النظر يف    وملا  من االتفاقية ال تنطبق    ٣وعليه، فإن املادة    . الطـرف، فال ميكن أن تعيده الدولة الطرف إىل موريتانيا         

وعلى ضوء أسباب عدم املقبولية سالفة الذكر، فإن         الشـكوى عدمي اجلدوى، رأت اللجنة أن هذه الشكوى غري مقبولة          
 لعدم استناده إىل ٣اللجـنة ال حتتاج إىل النظر يف دعوى الدولة الطرف لعدم قبول ادعاء صاحب الشكوى مبوجب املادة              

 .أي أساس بشكل واضح

من نظامها الداخلي املنقح، من الواضح      ) ب(١٠٧ من االتفاقية واملادة     ٢٢ للمادة   ، وفقاً  أنه ترى اللجنة  بالتايلو ٤-٦
 .أن الشكوى ال تقوم على أساس، وأهنا بالتايل غري مقبولة

  :وعليه، تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما يلي -٧

 أن الشكوى غري مقبولة؛ )أ( 

  . صاحب الشكوى وإىل الدولة الطرف إىل حماميةيبلّغأن هذا القرار  )ب( 

 احلواشي

 ولكنها مل ٢٠٠٤نوفمرب /الثاينتشرين  ١٧ يف اتفاقية مناهضة التعذيب يف ا دولة طرفاًًموريتاني أصبحت )أ( 
 .٢٢ تقدم اإلعالن املنصوص عليه يف املادة

 رسالة إلكترونية إىل األمانة، يقول فيها إنه صاحب الشكوى، أرسل ٢٠٠٦يناير /ينالثاكانون  ٢٩ يف )ب( 
 .ان حماميته لالتصال بهوبأن يستعمل عنوان بريده اإللكتروين أو عن ويطلبخمتبئ 
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 ٣٠٥/٢٠٠٦البالغ رقم 

 .أ. ر. أ :املقدم من

 صاحب البالغ :الشخص املدعى أنه ضحية

 السويد :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة األوىل (٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥ :تاريخ تقدمي الشكوى

اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        من اتفاقية من   ١٧، املنشأة مبوجب املادة     إن جلـنة مناهضة التعذيب     
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

 ،٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠ يف وقد اجتمعت 

 املادة مبوجب. أ. ر. أ من التعذيب، مناهضة جلنة إىل املقدم ،٣٠٥/٢٠٠٦ رقم البالغ يف النظر من فرغت وقد 
 املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية من  ٢٢

       الطرف،         والدولة         وحماميه،        املدعي،    من       إليها        املقدمة          املعلومات     مجيع                 وضعت يف اعتبارها     وقد 

  .       التعذيب        مناهضة         اتفاقية    من    ٢٢       املادة    من   ٧        الفقرة       مبقتضى       التايل        القرار       تعتمد 

 وينتظر  ،١٩٦٥ ديسمرب/األول كانون ٦ يف ولد االنك سريمن   مواطن وهو ،.أ. ر. أ هو الشكوى صـاحب  ١-١
أن ادعاءاته تثري فيما يبدو      إال االتفاقية، مواد من بعينها مادة بأي حيتج ال أنه ورغم. النكا سري إىل السويد منترحـيله   
 أو القاسية العقوبة أو عاملةامل ضروب من وغريه التعذيب ملناهضة الدولية االتفاقية من ٣ املادة ختضـع ألحكام   مسـائل 
 .ال ميثله حمام البالغ وصاحب. املهينة أو الالإنسانية

والتدابري املؤقتة عدم إصدار     اجلديدة بالبالغات املعين اخلاص املقرر قرر ،٢٠٠٦أكتوبر  / تشـرين األول   ١٨ويف   ٢-١
 .) أ(للحماية املؤقتة التدابري بشأن طلب

 اخللفية الوقائعية

 النكا سري حزب يفالذي كان عضواً      والده، مساعدة على دأب النكا، سري يف البالغ صاحب كان عندما ١-٢
 .احلزب هذا عضواً بارزاً يف   يف وقت الحق   سهفبن أصبح مث معه، كانوا الذين السياسيني النشطاء برفقة احلرية، أجل مـن 
 للتعذيب البالغ صاحب تعرض ،١٩٩٤ أبريل/نيسان إىل ١٩٨٨ أغسطس/آب من العسكرية اخلدمة يؤدي كان وعندما

 هو ليس هذا أن يؤكد أنه غري. بسبب نشاطه السياسي   املوحد الوطين احلزب يف أعضاء أيدي على والنفسي اجلسـدي 
 .) ب(البلد مغادرة إىل دعاه الذي السبب
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لبالغ يواجـه صاحب ا   مل السلطة، احلرية يف  أجل من النكا سري حزب كان عندما ،٢٠٠١ إىل ١٩٩٤ ومن ٢-٢
 أنه على قتله، تريد أهنا يزعم اليت إيالم، تاميل  حتريرمنور حركة صنفته ،١٩٩٤ عام ومنذ أنـه،  بـيد  .صـعوبات  أيـة 

 ديسمرب/األول كانون ومن. املنظمة هذه عن اجليش يف بسبب املعلومات اليت تلقاها   " واحد رقم املطلـوب  الشـخص "
متاماً من  وأحرق للنهب بيته وتعرض تلقى صاحب البالغ هتديدات    ة،السلط إىل املوحد الوطين احلزب عاد عندما ،٢٠٠١

 هددوا الذين األشخاص ضد شكوىالزوجة   ورفعت. نهسيقتلو إهنم لزوجته وقيل. قـبل ثالثـة أعضاء من ذلك احلزب       
 مناً  واسُتدعي صاحب البالغ لإلدالء بشهادته ولكن نظراً لتلقيه مزيد        . األساس هذا على هتم هلـم  هـت ّجُوو زوجهـا 

. ٢٠٠٣ يوليه/متوز ٢ يف البلد غادر مث البالغ صاحب واختبأ. الشهادة ومن مث أسقطت التهم     عـدم  قـرر  الـتهديدات 
 .رحيله منذ وأطفاله زوجته هتديد يف استمروا املوحد الوطين احلزب يف أعضاء أن يدعيو

 دولة النكا سري أن بدعوى به تقدم الذي اللجوء طلب اهلجرة جملس رفض ،٢٠٠٤سبتمرب  / أيلـول  ١٤ويف   ٣-٢
رفض جملس الطعون املتعلقة باألجانب      ،٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٣٠ويف  . جيداً يعمل للمحاكم نظام هبا دميقراطية
طر خل معرض لبالغإىل أنه ال يعتقد أن صاحب ا       وأشار ،٢٠٠٢ لعام النار إطالق وقف بقرار مذكراً قدمه، الذيالطعن  

 .قضيته يف النظر بإعادة طلباً اهلجرة جملس رفض ،٢٠٠٦ مايو/ أيار٣١ويف . التاميل منور ةحرك أيدي على الضطهادا

 رفض، قد طلبه بأن إبالغه إثر على البالغ، صاحب قام التاريخ، هذا حدود يف أو ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١ ويف ٤-٢
حاول االنتحار ثالث    وهناك النفسية، األمراض قسم إىل باملستشفى الطوارئ قسم من ونقل. جنا ولكنه انتحار مبحاولـة 

 اعترب ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٩ ويف الترحيل   قرار وتأجيل القضية يف النظر إعادة حماميه وطلب. يونيه/حزيران ٣ يف مرات
 .الطلب هذا ورفض فيها النظر إعادة تستدعي القضية يف جديدة قرائن مثة ليس أنه اهلجرة جملس

 املؤرخ رارـالق على البالغ صاحب طعن يف املدنية ستكهومل حمكمة نظرت ،٢٠٠٦ أغسـطس /آب ١٨ ويف ٥-٢
 أنه تثبت ال اليت ساقها صاحب البالغ    اجلديدة والقرائن النكا سري يف احلالة أن واعتربت ٢٠٠٦ يونـيه /حزيـران  ١٩

 ولكنها البالغ صاحب مصداقية يف تطعن ال الطرف الدولةويبدو أن   .  النكا سري يف االضطهاد خلطر شخصياً معـرض 
 .ترحيله حالة يف للخطر تعرضه األوضاع يف سري النكا أن تعتقد ال

 الشكوى

حركة منور التاميل أو احلزب الوطين املوحد        أيدي على إما احملقق القتل خلطر معرض أنه الشكوىيدعي صاحب    -٣
شتبه ت قد اجليش، يف كان عندما تاميلال منور حبركةالتصاالته   ونظراً ذلك، على وعالوة. النكا سري إىل أعـيد  مـا  إذا

 .االختفاء أو السجن يعرضه خلطر قد ما وهو املنظمة هبذه تالسلطات يف أنه على صال

      عليها       البالغ      صاحب          وتعليقات          املقبولية      بشأن       الطرف        الدولة        مالحظات

 بأن الشكوى غري    وتدفع. الشكوى مقبولية على الطرف الدولة اعترضت ، ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشـرين  ٩ يف ١-٤
 األوروبية احملكمة أمام حالياً معروضة نفسهاالشكوى   نإ حيث االتفاقية، من ٢٢ املادة من) أ(٥ الفقرةمقـبولة مبوجب    

 ،٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٤ يف اإلنسان حلقوق األوروبية للمحكمة )٨٥٩٤/٠٤رقم  ( الطلب مّدقُ قدف. اإلنسان حلقـوق 
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 الدولة أبلغت ،٢٠٠٦ أغسطس/آب ٩ ويف. ٢٠٠٦ مايو/أيار ٣١ تستنفد حىت تاريخ     مل احمللية االنتصاف سبل أن رغم
 من لبطُ ويف الوقت نفسه،  ). بالطلب العاجل اإلبالغ (للمحكمة الداخلي النظام من ٤٠ عمالً باملادة  بالطلب الطـرف 
 ،بياناً مكتوباً الطرف لدولةا، قدمت ٢٠٠٦ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ ويف.  احملكمةطرحته سؤال على الرد الطرف الدولة
 خيص فيما للحماية مؤقتة تدابري اختاذ تطلب مل  األوروبية احملكمة أن الطرف الدولة وتالحظ. ) ج(احملكمة طلب على بـناءً 
ـ  أمـر   حينما اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة أمام فيه البت ينتظرما دام هناك طلب      بأنه الطرف الدولة دفعتو. ردالط

 .) د(مقبولة غري شكوىال هذه فإن اللجنة، إىلشكوى احلالية ت الدمقُ

 اعتبار بضرورة تدفع الطرف الدولة أعاله، فإن    املذكور للسبب مقبولة غري الدعوى أن اللجنة دجت مل حـال  ويف ٢-٤
) أ(١٠٧ ادةوامل االتفاقية من ٢٢ املادة من ٢ الفقرة مبقتضى أساسأي   إىل جلي بشكل استناده لعدم مقبول غري الـبالغ 

 .الحق وقت يف احلجة هذه يف للتفّص فرصة منحها طلبتو للجنة، الداخلي النظام من

  مكرراً، يف مجلة أمور،    الطرف الدولة لةارس على البالغ صاحب رد ،٢٠٠٧ نوفمرب/الـثاين  تشـرين  ٣٠ ويف -٥
 األوروبية احملكمة إىل املقدم طلبه عن الطرف الدولة أوردهتا اليت املعلومات صحة وأكد .قبل من ساقها اليت االدعـاءات 

 املستشفى يف) صاحب الشكوى  (كان عندما اختذ هذه املبادرة     الذي هو القانوين ممثله أن إىل أشار ولكنه اإلنسان حلقوق
ه(القضية يف بعد احملكمة تبت مل سنوات عدة مرور بعد وأنه

 ه

(. 

       اللجنة     على         املطروحة           واإلجراءات        املسائل

         املقبولية   ة ل أ  مس   يف       النظر

 ال أم مقبولة الشكوى كانت إن التعذيب مناهضة جلنة تقرر أن جيب بالغ ما،  يف ترد ادعاءات أي يف النظر قبل  ١- ٦
 من) أ(٥ الفقرة مبوجب شخص أي من ترد شكوى أي يف تنظر ال بأهنااللجنة  وتذكّر .االتفاقية من ٢٢ املادة مبوجـب 

 من آخر إجراء إطار يف البحث قيد وليست تبحث مل نفسها املسألة أن من تحققت أن بعد إال االتفاقية، مـن  ٢٢ املـادة 
 حلقوق األوروبية احملكمة بأن فيها رأت اليت السابقة بقراراهتا اللجنة كّر وتذ .الدولية التسوية أو الدويل قيالتحق إجراءات
  .اإلجراءات هذه إحدى تشكل اإلنسان

ق الدويل أو التسوية    ي، وجيري حبثها، يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحق         وتعترب اللجنة أن الشكوى قد حبثت      ٢-٦
، وهو ما يتعني    ٢٢من املادة   ) أ(٥مبوجب الفقرة   "  نفسها املسألةب"الدولية إذا كان البحث يف إطار اإلجراء يتعلق أو تعلق           

 ٨٥٩٤/٠٤الطلب رقم   وتالحظ أن   . يةفهم منه أنه يتعلق بنفس األطراف، وبنفس الوقائع، وبنفس احلقوق املوضوع          أن يُ 
كاليت ، ويستند إىل نفس الوقائع، ويتعلق بنفس احلقوق املوضوعية          صاحب الشكوى نفسه  قُّدم إىل احملكمة األوروبية من      

فإهنا قيد البحث أمام احملكمة األوروبية، هي اآلن "  نفسهااملسألة"ن اللجنة استنتجت أن إوحيث  .يف هذا البالغسيقت 
 .) و( غري مقبولةالشكوى أن ىرت مل تستوف يف هذه احلالة ومن مث ٢٢من املادة ) أ (٥الفقرة أن اشتراطات تعترب 
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  :وعليه، تقرر جلنة مناهضة التعذيب ما يلي ٣-٦

 ؛البالغ غري مقبولأن  )أ( 

  . إىل الدولة الطرف وإىل صاحب الشكوىإبالغ هذا القرار )ب( 

 احلواشي

 .صديق االتصال به بواسطة تمأن صاحب البالغ متخف وي يبدو )أ( 

 يستند إىل قدمهطلب اللجوء الذي  نيك على تعرضه للتعذيب ومل دلـيل صـاحب الـبالغ أي    يقـدم  مل )ب( 
 .هذا االعتبار
قدمـت الدولة الطرف نسخاً من الطلب املقدم للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ورسالة وجهها حمامي                )ج( 

 تلقتها الدولة الطرف من احملكمة،      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٩ ورسالة مؤرخة    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٩املدعـي إىل احملكمـة مؤرخة       
 .أن كلتا الشكويني تتعلقان بنفس املسألةوذلك لتبيان 
 ،١٤٠/١٩٩٩، البالغ رقم    ضد السويد . ج. أتشـري الدولـة الطـرف إىل قرار اللجنة يف قضية               )د( 
 .٧ و٢-٦الفقرتان 

 ٥بعـد استفسـارات األمانـة من أحد أمناء السجالت لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، تأكد يف                    )ه(
 .قضية ال تزال تنتظر بت احملكمة فيها أن هذه ال٢٠٠٧مارس /آذار

 ؛٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥، القرار املعتمد يف     ٢٤٧/٢٠٠٤، الشكوى رقم    ضـد أذربيجان  . أ. أ )و( 
، الشكوى رقم   وإكس ضد كندا  ؛  ١٩٩٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢، القرار املعتمد يف     ٥/١٩٩٠الشكوى رقم   ضد النمسا،   . جو

، القرار املعتمد   ١٤٠/١٩٩٩، الشكوى رقم    ضد السويد . ج.وأ؛  ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠، القرار املعتمد يف     ٢٦/١٩٩٥
 .٢٠٠٠مايو / أيار٢يف 

----- 




